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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÃFICO DO SENADO FEOEIIAL
OIÁIIIO DO CONGIIESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab•hd~de da Meu do Senado Feder.11

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE: DE SOUZA

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

Semestral .............................. ~.u··-·········-~·--~- NCz$ 17,04

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor-lndustrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto
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JUSTIF"ICtl.\fAO
A KcQi~o Noroeste do Estado do Rlo Craoo'e do Sul, é :,~ma
das
regi ~Ses do estado que 'SC deJ:.tac.a e'm m. nHUMtos, no~ quais está cresce-!:!
do ::> problema socJaJ. Por O:,~lro lao'o 't~m multas p.otenc:!alio'aoes relacig;
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l•por~&n.ia de NC•$ 8.000.000,00 (oi~o milhoi;s de .. ru••doo no.. oa) para a iraplanto-;âo e pavi11lentar;~<> da ~S-377 tr~oho li.gua
Clara/&ntroncamento l'IS-440, no F;otado de Mato Grosso do Sul.

JUSTIFlC,I.Çj\Q

EMENDA

c::-

I

ll~PliTAuo ROSÂR!O CONGRO NEJR ,

Vide _pâgina 02/02.

JUStlflCA'flVh

A llei!Lio "ordeate do h' ado do !'lato Orou<> do Sul,eo,.
extensa,; :irea• prpp1claft i agricultura.mccani•ada,omutl_tu~
exutpln t!pi~o da potoibilidade de ocupa<;iio produtiva daquela'
unidad~ da Federaçio. tm curto per'!odo de tempo eoaa ~eelio jíi
p~oduo, em íi~e<O.~ p~Õd1ao.~ a 10a!h.a viâ~ia at'ual, .. ai& de,l,O(u .. }

c•

l)I:STAQUE·SE VO PROJUO:
rzo.!.H!\8~371.481>- BR-~~4/RO/AC·PCRfO VUUO·RJO BRA'KO, a
importância tk NCt$ 8.000.000,00 toito w.ilhôes <lo c.ru~ados'
novo:>} para a lmplantusão e pdsilllentaçi~JJo trecho E..'HRO:-JCA-

Mtl\1'0 MS·44U;RIO SUCURI0-~15 377,
do Sul.

Objeth&ndo e!evu a produção e produtividade &g~ico,
la &oa nivei& ~o.,pative,io oo,. os di•!l<>nlbllidadeo e.taduala e
efetiver a ;.,plantação de >lgroit~dÚottio.o para o ap~ovoi.tamento
cloo prt>dutcs prlrnárloo, c governo daq:ude E•tado

no lstado Ue Ma.t<;> Grosso

,JIJS1' I P! CACJiiO
Aooiat pdnti~ou-ae i"'plantaçio e pav!,.entaçio da !IS -

Vide [1-'ÍgJna OZ/02

377 Ag.,a-Clara/ ~nuonoarnento l\S-4_40, """'' eKtenoâo d~

6o

1<1:1

por repr~•~ntar atual .. ente o elo de•integraçãc. do "ordeote dn
J!otado eom a capital e tambim com Síio P_aulo atrav~& da Dll~Z62,

JUS'J;IF!CAl'JVA

A região do.Estado do Mato Grosso do Sul, com e:(~On·
:s11s áreas propícias i azricl.iltura mecanizada, constitui em exemplo típico da possibilidaJe .J.e ocujY,lçio produtiva daquela unidade da Federação. Em curto pcrío<lo de tempo essa região ji produ~
e111 are~s p-róximas a ~talha viária atual, 1111is do l.Olum}
milhão.
de toneladas de gãos.
Objetlvando elevar a produ~ãc e produtividade ag_ricc

__

Pa&ta fo~,. ... o governo daquele €atadc., te~n dlopendldo
enor .. eo eoforços no sentido d~'vi'abili•ar >&Cijraoa pata a raa~
LizaçOio <!eooao e>br&l, faundo-oa nece•aiirio uma co,.p!~ .. antaçíio
de recuos<>& n<> valor ~<>tal de HCz$ B.lJOO,OOO,(lO para que oe.le
pouível dar eont inuldade a eu ao' obra o, atual!l\ente
porali~.!
d.a• prejudicando aignificati\'amente o desenvol\'i.!Oento
pro10iooora ~egiâo do totado d~ Mato o-•ooeo do Sul,

"-••••

la. a(ls níveis e:"mpntívtds com u disponibilidndes estaduais e e:
fctivar a i111plllmta~iic de po;roindu&(rlas por a c aproveitamento dos
produtos primál:'ios, o governo daquele tstado sele.;ion.ou obrps de
infra-estrutura de transporte prioritíirias ãguela rezião.
Assilll' priol'i%Ou-se imP"lantaçiic e pavimenta~ão da MS~77 entrocamento MS-,440/Rio Sucuriú, numa extensão de ~O Km poT
l'epresentar at\uilmente o el.o de intcgra~iio do Nonicste com a Capitõll e hmb"m com Siio Paulo atnvês da BR-262.
Dc~ta formu, o govemo doquele E"~tado, tem dispcndido enotmes es!orços no sentido de viabiliur recursos para a re!.
litaçii(l dessas obras, !azcn<;lo-se nccessíi:r!?_Ullla complementação d-e
rectlrsos no valor de :-IC%$ 8.000.000,00 :para qu.e seju J'ossivel dar
continuidade a essas obras, &tualmente paralizadas prejudicando
significativamente o desenvolvimento destil p-romissora região do.
Estado de Mato Grosso do Sul.
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27201,16685371.486-
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ROSÁRIO CONGRO NETO

SR-~64/RO/IIC-PORTO VELHO/RIO BRANCO,

.

no~os)

para a implant<u;io c

pavimenta~io

ra/Rio Sucuriu-MS 37i. no Estado

de·Ma~o

Grosso do Sul.

JUST J I' I C•\Tl \',\

.16SB~l7l

,486 - BR 364/RO/AC - Porto Valho - Rio lranc<> a

'

do· tre<:-ho .<&uB Clll-

D.ST ... Qt.IE-Sf; DÓ PROJETO;

27202

&

i,.pOi'tâncla. de NC%$. 4.UUU,OOO,OO (quatro JAilhões de cruudo:l

Vide pâgina:o 02/03
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nho (le s',J, do 11eu $Alir.io, devido i politic<l de t.ArifiOS, volt<1d<1 •o
benefício soci<ll como ev.ide,neiam os v"lor ...q por """'"PlOI cm rel.,ç.io
aos ponto$ terJnJ.nais de hoje/S~pueau; e Porto Ale,g-re,
TRENSURB
NCZ$ 0,40- OnJ.bus NCZ$ 2,00, se est.ivi!ssemos oper,.ndo at~ s;o Leopo!

JUSTIFICATIVA

A reg•iii.o Nordeste do Estado de Mato Grouo
Sul, com c.KtJlnUS.- i:.r::ens propLeias

i ae-ricultura

do

l'teenni.~ada'

tlv, ~,.,. ;:.,,.,.,s ·~H~NSURa NCZ$0, ~ U -Vlil.bus N\:<1~ <:, 71J rcpresentandc•, P<'l' t.:mtu.,
a obra a ser executada com os tf'cursos propostos, de um" econ:.mla de

constitui em exemplo típico da possibi-lidade de ocupação
daquela unidade da

Fcdera~io.

sa regiio já produt, 0111

767\ pu·"- o u"uirio.

Em curte> perlodo de tempo es-

áreu prÔllimas a·malha-vHiria

&tu-

A

pro-

r

rit,.irias Õquela região.

Wl

Somam-se " estes beneficies, o atendimento 11 umiil ·comunidade universi
tãri.!l de 20 000 estudantes, c "cré,.c>.mo Ü>l.CJ.IOl de 40.000 ,usuir;~.o:i ~
o qua redu:nrã em 15\ o dif>clt operao>.on"-1 alu.o.l.

veitamento dos produtos primários, o Governo daquele Estado selecio>IOU obras de infra-estruturr de transporte prio-

IM:il

4,5 milhões de l.:.tros de diecel, PiilliS"-ndo o usu.il:io médio "-.ter
9anh.o re.!ll de 9, O~ <::o seu Gal.ário.

dis-Ponibiiidade-s es-

tadl.iais e efetivar a implantação de indústria:.< para o apr!?_

I

!Slillent... mos que, em outubro de 1958 os ben~í~cios sociais ad·>.ndcs da

Assim pdoriúiu-se implantação e pllvimentaçio'

da MS-317 Água-Clara-Rio SucurHI, l'lwoa e:o:7ensão

d~

obra, det!!t"mli>!'!Varr.

1

1

kJn

lOC

por representar atualnente o· elo de iq.tegraçiodo Nordeste'
a Capital e talllbéll eom São Paulo através

da

Ucsta forma, o zovc;no daquele .r;;_stado, tciR

di~

CQJII

pleite~doz,

ano, com çanh.o social de 6"0 l'cil salários mínimoi, economiz"-no:So

Objetivando elevar a produçioe produtividade !
-

do Estado

.,,.tensão resultante da apl.i<::aciiio dos recursos ora

m:>verã um aorêscimo de cconoi!lia de 06 milhÕes de horas t.rab!<ll:ador

ai, mais de l,O(um) 11ilhio de toneladas de erâos.

gríC:ol& aos níveis <;OI'tJ"IIltÍve~s com u
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comple11entaçiio no vnl<>r to~al de NC~$

4:;0oo.ooo-,oc

para o usuarJ.o

, Ver1fica-se que no per!odo de u:na ano, t."-iS
, tin9ido indlces em torno de lDO\ lll.!liores.

na ordem de

e

o

teriam

!.

~171

beneíic.f=,-~1

rcduçlio do détic.it operllcional d" empresa !.os niveis percentuais de

• l'l

pendido enormes esforços no sentido de viabiliur recursos

U!!\3 e:cono~r.ia

ganho real do ~~u.á:r;~.o mêdio e,~ a de 1 ,2t de seu salário.

~1St,

representam hoje; em -..alo.res absolutos,. '.. u.. se que integ.ralmen.<o,
· os valoreB que se prevê investir anualmente no projeto,

I_______

.

·par& que

seja possível dsr continuidade & essas obras, atuallllente P.!!.
T·alizad>Ís prejuo;i.icando

signi!icativament~

o desenvolvimento

dessa proroissora região do Estado do Nato Grosso do Sul.
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008-00~7--~

, .................'"""'" -------------
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M.!l.ntenha-se, no órgiiio MJ.nistêrio <!ot ~·ransportes - &nt.id.!l.des Supe.f
\'J.Sl.onada.s - TRENSURB. o segu1nte crêdito:
27 208

Empresa de 7'.rens J;rba.noa de Porto Alegre S/ A

l6-~l5.727.0J'i

Mantenh.a-se, no órgiio Mlnistê.r.io dos Trilns;,,::<.r·- I.nt.ldade<

~

visJ.onada-! • TRENSURB. o aeguin'l!a crêctit.o:

Mlllha FerJ:"ovri:.;;ia

NCZ$.!.0. DOO, 000,00

E•opren dti -T.i:tll'lil: "Urbanos de Pori~ Alegre S/ A

27 208

16.915.~~~-""''-

·i

DuplJ.eaciio e Reeuper"-cio da

JL'S"l"lFIC!,l"IVA

M~ln" Ferrovi~.,i~

: A 1mportãncu da ~'RENS(]Ril pHa a reg1ão metropolitana de Porto Al~gre

(Extensão Sapucaia do.Sul - SSo Leopoldo)

l

.i

e..

!Exten•S.o Sapu=aia·.do Sul - Siio Leopoldo)

i

'i

ouplü:&r;S.o e Re-:;:upe,~&ciio

NCZ$10,000..000,00

JUS"I"Ifl::A:·:;:~•,, .

IA

impo:~.in::i8

• ..

eeonomi~t

dll TRENSURB, pua a reg.Lio meLI"C'pulltãíi.ã" de Porto Alegre

!!!..ll ~~

nu.o.imente

re~::ult.ados que. hOJe repreSC!')t(l.n,,

horu trabalhadox

!!!J.l ~ ~.
!Q. •.i.lh.õe.a ~ l.UI.s! ~ !ÜJ.W.•

.ganho •OI;";;al

d• i l l

I gan~o
i

•-'ti l.nüma!nente vinc.ulada aos

·~"?.OU equivahnt~

u:na

e.

e~onomiz11.mos par~ o !'!";:'

um

.!
e o uauido aédio te.rn um 9.!

:;;~o.:::i;m~t:i:~~::l;:a~~:;:~~~~::o:~':u:o~: ::::::~::::•· a

.I

.socJ.al da ª-.Q.Q. !!ib, salâr1os

~- eeo~ornnamos

par 10 o

Pft~S

:

:!

nualmer.te ~ ~ ~ litros Qi ~- e o usu.i.z:J.o mêdio tem um ga
tlhO d~ 5:3~ do seu salâr1o, den<lo à polit_1 =a de tarlfas, vol_tad• a~.
bencfJ.ClO soc1al como evidencia"' os valores: por exemplo: e111. rel..,r;io
aos pontos t.erm>n"-is de hoje/Sapu.caa e Porto ll.leçre,
T'fu::NSURB

I
j

I

NCZ$ 0,~()- On.l.bus JoiCU 2,00, te estivêssemos operando até "são Leopo_!

, <1<>, t"Tlilluus 1'l!ENS\IJW tiC:U0,40 -ilnibuJJ NL'Z~~. 70 reprcscntand~'•l'">'l,,nt<\

I

II obra 11 se~ c~~cut,.da com 010 recur::o~ propo-.tos, dt: uma eçonoro.ia ele

&

767\

767\ para o usu&.rlc.

II

pl:lrll

O USU<IL"lO.

-

-

1.. ex.tensão resultante d:a_aplicll.ç.iio dolO recu~sos OX'B f>leiteado:r;, pro7.
I mover.íi u~~; "créscamo;> de·ec~;>-nomi_a _de 06 milhÕe& de horas trabalhador_!
·~ano, cow. ganho soc:al' de 60 ~il ~c.liu:ios minimos, economiu.nÇio 11011.is.

4,S rollhÕes de litros de dl<'!sel, passando o usuário rr,édio IL.'t.er

a 11stes bene!ieio:r;, o atencHm<l'!nto

li.

&

ser executAda c:om os re<::ursos

.llpli<::~çio,.do•

propos~os,

de

lllrlll
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ec:onomi.a óe

re<::uriiO!< Orll pleiteAdos, pro-

moveri. u.m llcréscimo óe economia de 06 lnilh5es óe hotas trabll.lhAdor f
ano, com gAnho Jlocial de 60 mil s11.lários minimos, economizando mais
4. s milhÕes ele litros óe diesel, passando o usuário me cio a. ter
ganho raal de 9, O\ do seu SAlirio.

u.,

uma C:Q!O_unidad_e 11.nivers,1...

·I tiõrie de 20.000 estudantes, e acréscimo inichl de 4o.·ooo·
:\o que reduurii em 15\ o diificit operacional atüal.
,,
I salientamos que, em o_utubro d~ 19\18 os benef!c~os 5occiaill

o):u:·•

11 extC!msio resultllnte dll

.l9anho re"! de 9,0\ do seu Sll.l.irio.

~~ So;lmllm-se
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ul>l>irios ,

So,..Am-se :. estes beneficias, o Atendilllf!nto 11 u"'" o:;:omuni.dade uni vere!,
tiria de 20.000 estudantas, e A<::re~iltiO :z:nicial Ce 40.000 u1uirios ·•
o quo rec!uzir~ em 15\ o dificit ope:.,~ional atual.
e~;~

ber.e!lelo~

Salie!lt.,mos que,

, Verifica· se que no período àe uma ano, t&is beneficios, jii t.eriillll !.

VC1rific11-se que no pcrlodo de Ul'l\11. ano, tais benefic:io11, ji teriuo. !.
tingido indlc:es om torno de 100\ Kllliores.

, tlngido ind1c:es em torno de lOO\ maiores.
·A raducio do diHicit CJroer<u::~ona! da em;>:re&a aos nl.vci:l perce11t.uais de

representam hoJe, em valores. absolutos, quas.~ que integl:'almente,
· oc VAlozes gue se pzevê investir Anualmente no projeto.
,

1~\.,

---····-··~··-- -~ ~-~~---·-

-,,

L~------

-,

outubro de _1988

o~

lld)l.indos da
·\obra, determl~..,var.. \1:1'~ ec>ono:r.l~ par:~ o t:~iirio na cr<:l<!m de 4171 e
, ganho r...,al elo ~:suâno wfdio era d_e 1_,_2\ ele- aeu ~a"l"ft-rrõ:----

1!'ociais Advindes d•

obra, determ~:11!Vllll' Ull111 economla pllr~ c u:;uirio n~ ordem de
gAnho real do u5uirlo médio era de 7,2\- de se·~ sftlirio.

417\

e

o

A reduçio do dé!ic:it oper4cional ó• empresa AOs .niveis percentuais d•
15\, repre11entam hoje, elll valores absolutos, q1>a11e que inte'jlrllllllf!nte,
oa valorea gu• sa pr..-vi in"astir anuAlmente no projeto.

_I

"l'r':.·_-- -- . :~~ii"'"""---~ .. ··-··--- . _

-·- \

11

~----~
r-.
.
G'. ._LJ
0=-a-0<U0-2

oJC"I~O!<(o""""'~~
SB!_l9_8_9

01 m Ol_

EMENDA
1.1[IJU/.o.

MODIFICA':'IVA

EMENDA MOD!FICAT!YA

SÚÍ'LEMENTAÇÃO:

Ministériõ
2HOa

• Empr<osll de Tren= Utbanos de Porto Aleqr~ S/A

.;lU$ Tr:msporte~

Departamento .Nadoo.il de Estr..d,as e Rodagens
212~2.)68SS39S.l64·Bl~·Z62/M:C

16 915 727 037

Ouplio:;:aç4o e :Re<::Up'i"raçio da M.al.ha Fer.roviiru

"alor:

!Ext..ens:ic;:, SApuc:aia elo Sul • sio Leopoldo)
NCU

• Div.• ES/.MC- D.j-v. MG/SP(KIIl 448-Km·.Sll)

NCZ$ 20.000.000,00

CANCELAMEN!O~

BR. 364 RO/AC.

s.ooo.ooo,oo•
valor:

• Porto Velho/lU o &:rance

NCZ$ 20.000.000.00

FONTES DE CI'.NCELAMENTO

JUSTIFICATIVA:
MlNlSTf:RIO DOS TR»lSPORTll:S
27~02,

16.88 5371.486

BR 364/RO/AC -

Po~to

Velhc;:, •- Rio Il~lln<::o
NCZ$ 5.(100.000,00

JUS'l'I f!CAl'l Vil,
1>.

illlport.;nc:h <:la l'RE!'ISURll pAra a regi.iio '"etiopoUtana de Porto Alegre

esti intimamente vinc:uladll aos resultados que hoje znptesentam,

u.ma

~~~~~~~-e& 2g, hora~

ganho soc:ul

d~

SOO

ill

trabalhaéorlano ou equivalente a
~ einimo!<, e>:onomizamos. para o pah

.!

nual.mente ~ mllh5es às ~ ~· e" co usuirio m"i!il.io tem Ull1 S.!
nbo de 5,3\ do seu salirlO, devido ã polítioll dQ tarifas, vaJ...tad•' AO
benefi~~ô soc:hl C:Oli\O .evl<lenc:iam os ""'lore!<; po:- exempl.o: em relacio
aos ponto,; termlnlllS de hQJe/S..,puc:o.i" e Po•·to lllegre,
TRE:NSURB
!ICl; 0,40 • Onlbu~ NCU 2,(10, se esti,_véssenos op.e:-ando ati Sio Leopo!
do, tetiamo• TlU:NSURB NCZ$0,40 ·linibus NC:t$2,70 tepre••ntando,{'('i'tf.ntCio

0 sub•trecho Betim- Entr(lcamento l!R~"354 é obra en andamento cuja·pu·;tli~ação prolongada poderi ~·a~cr sérios prc:julzos'aos serviços executa·
dos~ Esta obra, situllda nQ coração de Minas Ger'll.is, liga a Capital
do
E:>U.do, justa~~~~~
de seu m&ier polo industrial, ao. Triângulo Mineiro
apre 5cntando um dos ~ai ores índices de, tmd/di.à do JPaís.

te

6884

Sexta-feira Í 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

I

L.
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_

~··'·"'"~.

SS/1989 _

·--,.. ,-----"---,
D}
,- J ~?"

I

nualmente &Q. !!±_lhiies !'!..e. litxos Sol&~. e o usuiirio médio t.em um 9:!!
nllo de S,3'i dO .Jeu salâr~o. dev>do â poli~>CCI de taxifus, volt·lo.l'• ao
beriefictÕ soe111l co~no evidenclam os v<>lOr<'s: p-;>r exe111plo; "'~' '"li'e.Õ.o
aos P""tos t"'"''""'s de hoje/S•l[>U<:·lis e l'<.>r~<.o J\legre,
f!r:Z$ ü,~O • Onll>u~, riL'r,f 2,00, "-<' '"'tlv0s"''"n" np<>,.-nndo

I •l•>,

EMi':NOA

Novembro de 1989

L"'[,"'~'~

a obra " ser

'l'IO:IISt•l:n
execu~ada

'l'Rl.:IStllm
~tê

S<io 1..-.<:po!

tlCZ~0,4\I -6nil>u~ H\'7.~2,7\1 r~p:-esN\tilndo,['<'>'liultt'l
com os recursos propostos, de uma economia de

76H para o usuãrio.

extensii<.> res.,ltlOntc d,l ~pllcaçiio dos recursos ora pteitc!l.dos, promc;lVerã um ac:résc.ooo de economia de 06 ... ilhÕes de horas trllb~lhador ;

1\
E~IENDA

MODII'ICATlVA

Ú1o, com ganho social, de 60 ~nil r.alãrios minimos, economiz .. ndo m~ts
4,5 ml.lhões da L>tros t1e diesel, 1 passando o usuãr1o mêdto a ter
u.:n
• 9anho re~l de· 9,0~ do se-u saliirl.o,

SUPLEME,-.TAÇM: ANEXO 1
~linist<'rio

dos Transportas

Dcp~rt~mcnto

!l:acion111 de Estra!la:; e Rodagens

27Z02.l6SBS395.23J

~·)3R·ll(>/,114

•

Dlv-BA/~IG-

!

\>~lo'r:,. NC:S 20~000.000,00

Sallentamos que, em outo.>bro de 1989 os

CANCELAHENTO: A.\lEXO I

'

BR. 364 RO/AC

valor:

l'"m"m•!';<" ~ "~l''" be-neficio:>, o atendimento " um,. comunidade un~vers1,
t.ina de 20.000 estudantes, e acroiscimO inidal de 40.000 usuâr~os ,
o que reduznii em 15% o dé!ioll operacional atual.

Div. MG/RJ (1\m O- Km 90)

- Porto V"lho/Rib Branco

NCZ$ 20.000.000,00

~ociais

advindos da
o

ter~am

i!

, Verlflca-se que no periodo de uma ano, t .. is beneficias, jâ
: tin~ido indlces em torno de 100% maiores.

TUSTJFlCATI\'A:

• A reduçiio do dêflcit operacional da empresa ~os nivels p.ircentuai::l de

O sub·trc'cho Divisa IIAI~H"; • Entroc·:orn~n.lo !'rR-3&7, cn,<.lnlra-H· ~:n pé,-;~imo
csudo 11e conserv.ao;..io, .cor.~ riSco de ter o triifcgo interr'linpi'do. A 'Rodo·

; lS%, repreSentam hoJe, em valores absolutos, c;uase que l.nte 9 ral'l'ente,
·'os valores que se p.-eve investir anualmente nO projeto.

1

via liio-Bahin, ; lima da~ principai~ ar: Cria~ d" tr~i.sport~s do I'.>Ís.~c!!.
do r'esponsfi\·~1· ror maior )HUt~ do tr.ifc,go O:uc hga o Nord~ne_ .._o Sul/Su
d;ne do Pa-ís, apr~ú·r.-tando um dos maiores volt•mes de triÍf~go p~~ado .d~
Brasil.

/I

]
I I.JENlJA

benef.ic~o~

'obra, determir>avarn uma econo11ia p~ra o usuãrio na ordem de 4nt e
, g-anho real do usuâr1o .OOdio era de 7,2t de seu salário.

MODIFICATIV~

.EMENDA
DEPUTADO ST(l!O DIAS

Inclua-se, onde coube~, no ôrgiio Ministério dos Transportes - Ent,!
da.de~ SuperviGJ.Onl!ldas - TRENSURB, o seguinte crédito adicional'
27 208

!n~!ua-se

- Elnpreaa de T~ens Urbanos de Porto Alegre S/A

16 915 727 ()37-

no P!"O'JTI!IIl2 c'e

T;:-a~e.!.ho

do Ministério dos Transportes _

Enti<!ae!es SupW-v!.S~~n-~t!~s • COnstante- aOs Alie:o:o.s ! e II dO Pro,leto d~ L-e.' ntt 56/89 - r.N, o segu.:ote Pro,leto
PtO,ieto~

ouplicaç.iio e Recuperação da Malha FC:rrovi.iria
(Extensio Sapucaill. do Sul - são !.li<'lpoldo) '

Ponte so!:lre o .!tio Doce era Ita'p!na, d!st:r:!to de i::ola
tJna - tS. Conciu511o da Ponte de !tap!na ao
le:!"tc
(ie rodov.!a BR 259, encurtando Cist:lnc:!as e :!ntegranmun!c.!p:!os, proplciandc esco2meoto de safras.

NCZ$ S.OOO.OOO,OO

Valor: NCU

J.ooo.ooo

(Tres 111lMes de cruzados novos)

FONTE DE CANCEW.,~W

fonte de Recurscs:
•MINIST2RI0 DOS TRANSPORTES

á. 202.1688' 5375.285

272001688:;:Hl?ZZ - "ro,letos a curgo do Departamento Naclone!
BR 174/RR- Caracarai - "s'011 VJ..sta·

de Estradas de Roe!agem

NCZ$ 5.000.000,00
Valo:: NCl$ 1.500.000 ( Hu11 m.!lhl:lo e
nC!vcs)

JUSTH'ICAT!'lA
A

impoü.3.ncill dd TRENSURB par11. a região metroP<JlHana de Porto Alcqre

est.á intimament., vinc..ulad<t aos resultàUo~ que hoje repro2si.nt~'"•
Ü1ua
econ01oi11 .sJs._ .2.!!,_ 10llhõmo~ ho;a~ tÇ<~bo!lhadCl.d?;no -QU ,.qulvtlento "
um.
g.:.nho BOCi«l. de.m !!!il ~ ro!nimoo, eco~o~i,z."'!!""·Par_a o N_Ís_ 11

I

:?72001688~371922 -

qu~nhentos

mil cruzados

Pro_letos 2 c2rgo do Oepõ!!rtamento Nac:!cnal
E:st:raéas 11e Rodagem

Valor: NC:ZS 1.!>00.000 (Hui! milhllo e cju!nhentos •!l cru:tados
novos)
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,li.JSTJrlCIITlV

A ponte sotJre o R! o Doce, 1ocal~1.11d8 no d!str!to de Jtaplnll, tnunlci
pio de Colat!ne-ES teve sua C"Or'!Sl~ul)::lo !n~doo:!a na t!lcada de So,se!:!.
do os serviços paraHsat!ÇJS por flllt.ll de re~:ursos f!nance:.ros.

q con!>truc;n("l .-<o trevo rle 'ares.so na entr:arla da ponte sohre o
lll.n Ooce e11 It:apina, vem r'otar o trec-ho <:'e tr:afeg:a!"!illdar'~ e segurn!l
~a aos usu:1rlos rta BR A:;<l.
( lmporta!"lte e impr!"><:"ll"lr'lvel.

JUST!F"lCATIYA
(COnt. ••

O estado
1~

i

de obre ho,!e é IIS$1111 d!scrimin.ado:

f'unc:<açtles -

todas executadas

2- Trechos 1, ) e S - [s;trutu:~ total111ente e~eecutec!os
;i- Trecho 2 - Falta execullll:" 11 hge dQ tabuleiro
4- Tre~:ho 11,- Fnltn executar) arcos, p:llQ.res, Y_!~as e la-

ges.
Esta o"l:a pode ser ob,!eto de conv~nio entre o ONER e a Prefeitura Hunic!p2l de Cnlatina, v!u~!!!zando sua col'!struçllo.

Es.ta e111enC"a

v~sl!:

- :ecuperer os !nvest!mentos p~oc!ulidos ~e-lo Caverno Fede:1'1111 numa o~:-z pe:r::!:!.st!dz sen .•ust~.!!cet!~r:: p!au:;!vcl_~o l!l!!
go t:!o le111po, ~epols de ma.ls de 70'0 ~z o::.re conc!u!~n.
- integr~~r l!!conOIII!ca~:~ente tot:!os os lllllnie1p!os ao sul do R!o
Doce coM a llR '25~ ~sc:-Qaodo todo n prc>duç'llo e sarr~_ agrfcole:
- integrar os "un!e!p!os ao sul !!o R:!.o Doce no conte~tn :o;~
cio - econor"li~o de tol1z a ::eg!llo Norte e M!ero Re-g!U("I Serr!
n;, Norte.

DEPUTADO JBSEN PINHEIRO

,..
Inclua-se, onde
5"pervis!enec:ras
"27 "208

-

c:~u~e;,

~

Em;Jres~

16 5'15 121 037

r.(..

TRENSUR8, c
de hr.:ns

.. .......
~,

ér\]ü~

~

Ninl~:;,:,;;c

seo;,_,~nte

U:~anos

d~s

::êc:it(..

1rar.~~o~rtes

I'ONTE

.':0

DE

-E.ntio&::les

r.cici•o~i:

de r>:.rtv Aleg~e SI•'

Oupllc:aç~o e Recuperao,;i:io o;; M;.l~.a ~·e.:::cv:~:ia
lEüer'ls~o 5apuc&.ia de S"l ~ S.l!o t..ecp~l<:Jr.l
t.~Z$

'';;].;~

. --

EMENDA MOOiriCATIVA

5.QI~J.;:lOO,DO

CANCELAMENTO

MJNJSTERID DOS TRANSPORTES
:n.20(.l688.5J7~.:285

BR l74/RR-

.C:a:~car&.í-

bu&

~i~u.
h(Z~

~.::...J::..ooo,oo

JUSTJfiCAllVA

..

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

56189 -:

c;-1

G

-~

ç1

oL

EMENDA
~----0-EP-,-,-,-O-Sl-<~~I;:I-,-,---------,.~~:r;~:-

-:-1

Inclua-se no P:rogrmu1 de Trablllho do Min!st6r!o dos iranspo::tes - E:n
tH!ades - constante nos Ane~os I e n Co Pro.leto de Le! n11 58/59-CN~
o seguinte Pro,leto:
Projeto: Corostruçlo c!n trevo de acesso na estra.:Ta da Ponte
s<:rhre o Ri<"J Ooee na Rodovia 1!59

A irnpo;tâi"ICia da lRENSURG t>ara ~ regi~o rnetr~~c!itan; oe P:ort' ldeg~e
e!>tá intlmQrnente v!nculada aos re~ulta:lcs c;ue hoje reor~s~ntam,
\.11116
r.:conorrria de 50 lllilhõ::ies de hons trablllhador/ano ou eQoJivalente n
um
gantoc ~oehl de 500 11111 salários míni111os, ec~Mmizamos >J&r<. o Pds a!"luelmente 2.0 111ilhi::its di!! litros de diesel, e o usu~rio mêd.b tem .~m ganh(l de 5,3% do ~eu salár!o, oevioo à oolítlca de t<~rlf~s, vo...lt<o:l~
ao
t.enefíc!.o social como evidenciam os \'alcres; ocr e~emplo: en
:daçUo
aos Don tos termln.ois de ho.:,e/Saot.Jc:;.la e PorttJ Ale~re, T~ENSU~S t<Z$ O",liO
Onit.us NCl$ 2,00, se estivéssemos open.ndc. ~té SZ.c. ~etJ;..ul~tJ, t~dallt.tJS
TRENSUA6 NCZ$ 0,40 ~ Oni~us NCZ$ 2,70 :eprese,tarid~, "PCrt~ntt>, :; Ol:ra
a ser executada com os recursos orc>~.ostos, de ,. ... a ecooomh o:e 7o:;n os
ra o "suário.
..
...
A extens1le resultante da apl!caçl!o dos :ecu:scs era ~leiteados, ;rr~r.ro•
ve~<i um acréscimo de teenomia t:le 06 "'ilhells de too~as trat.;.lhadcr ./~ono,
com (IS~nho social de GD l!'il salários rnfntmo;os, economizando mais 4,5 foQIlhlles tle litros de dies(ll, passaMo o us .. iiri~ mo!Cic a ter ur.o <,aMo
r~fll
de 9,0t. do seu sal<irlo.
·"
·
$Gnam-!>e a estes oenefíclos, o atendl!Jen:c a wm~ c~munloac:e "nJ.verlii-

tiori;. oe .(D.CúO estud-.ntes, e ~c~t!scim~ inicial de 40.0CD
Que r-edu2iri em l5~. c :lHicit operacicnal atual.

us.u~T,.,s, ..

.~~~i~"~!~~~:i~:~a;"' u~~t~~~~o~~a ~:~:; e~ ~:~~;{~i~~ ~~;~ 1 cie !~~f.'"'~"s ~~
1

Valor: NCZS ,.000.000 ( Tre$ 1dlhlle:'l. de ·cruza.<!os novos)

·~~anhc re~J;

oo

"su~rio

uédio e;;a oe

7,2~

de seu s"'lár!o.

Verifica-se <;ue nc Derío...do ae utr. ano, taJ:s
gidro ind.t~es e!ll to:nc de 10011. msieres.

fonte o:'t Recursos:
2720("1168'35'71922 - Prolett>s a cargo o:'o Oepartollle!"lto Nncic"l!"lel
de [:'ltrurt;s ele Roo:!agen
Valor: NClS 1,501).000 {Hulll rdlhtlo e Quinhe11tos rllil crutados
I"IOVOS).

2720016865371922 - P:rojr.:tos 11 cargo do Deparhtlllenttf "Naeio~al
fie Estrlldas de Rodagea
V11lor: NCU 1.soo.ooo C Hul'l 1111lhUo e quinhentos c::uz~êos 111!1
cruzados novos)

oenef!c:~s,

ii reduç:Oc do déficit ~ller~oeional da empresa aos nivels

1511, rcllresentalll hcje, em valores absoluto~, q.,esr.: !lUE'

te, os

v<.lore~

que se llrevé investir a_;.alrnente nc

já teT!~r" at~.,
oJerc~ntu;;..l.s

oe
!ntae :<olmen-

pcjet~.
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MODIFICATlVA

t ---~-;;~~;~~~;x~· ---.. ·---~:--~~:--rR~-~--p~;- . . J

lilllEI~U/.1,

I CHI

__j

1-"---,
L..!!...l..._1\~__!!_!__j

MODIFICA'I'l\IA

""'"'"""'t<AÇ.I,o - - - - - - - - - - - ·
Inclu~-ser ando couber, no lu:gii.o Ministério dos Transportei - Ent.!.
A•des supervidono.daa - TRENSURB, o S1'!9uint.e crédito ad~cionti:

27 208

U

Inclua-se, onde couber,' no Õrg.io Ministério dos Transportes - Ent,!
SuperVlSlOnlldlls- TREliSURll, o segu1nte criidieo adiçlonal:

dad~s

- Empra•• de Trena l:lr'banos da l'oJ:t.o Alegro S/A

915 727 OJ7,

27200

oupÚcaçio a Rao;upoi:"IIÇilo da Malha Fe:~:roviária
{EJct.rtnaio Sapucaia do Sul· - São Leopoldo)

- Enopresa de Trens U.o:bc.nos dn l?orto Alegre S/ A

16 915 7'1.7 OJ7
NCZ$ 5.000,000,00

i·

J'ON'l'E DE CANC'ELAMJWTQ

'

MINIS':i!:IUO OOS TRMISPOP.TES

,27. 202.1688.5375.285

DuplicaçãO e RnC-Uper.ic.io- da .'lll.lha Ferroviiria
(E;~~;tens.io

Sapucaia do Sul - S.io Leopoldo)
NCz.$ 5.000.000,00

FONTE$ DE CANCBLAMEN't'O

BR 174/RR - Caracar.:o! - Doa Vista

MlNlST.2RlO DOS TRANSPORTES

NCZ$ 5.000.000,00

27202.1688 S371 40&

BR 3&4/RO/AC w Porto.Vol.ho- Ri.o B:o::anco
NCZ$ 5.000.000,00

JUSTlFICA'!'IVA

,JUSTIFICATl\IA

A importlincill da TRENSURB para a resiiio mctropollt.s.na de Portu Alc!jre
uma
~ !!!_ iQ. 1dlhÕm• M,. horas tral.Jalhodor/anq ou equivdentG 11
wn
911nho IJOCi.lll de i l l !!!!l 8dlérios ll!.Ã.n!!l!E!.• economizarooa para o pnia :;:
n'uaiiP.ente '.u, mi1h0ep 2!_ ~ ~ ~•- e o_ usuirio m!Ódlo teno um 9!
uho de S,l1 do eou aalúio, devido ii pol!tic.a de taJ;"iH•s, volt.o<.l" "0
benefici~ social como C!Videnciam os valoJ;"es; por ·e:<emplo> en n•l11çiio
aos pantos teJ;"minai: de hoje/SIIpucdi& e ;>o~ to 1\le'ilre,
'I'Il!::li5Ul!i>
NCt$ 0,40 w Onibus NCZ$ .2,00, se estivlisse~>Os o~o:-rnndo até S.iio L~opol,
d•J, L<!rlOmos 'WlWSUlU} NC7;$0,40 ~ônillUII NCtH,70 .o:epres<'ntondo,J'I'l'tantc;<,

e•ti intiman1ent.e vineul&d.ll aos result.ll.doa que boje representam,

,a obr.11 a 11er executll.d.f. com 011 rocur11oD, propciiltcill, dO: uma economia de
7671 para o u11u.!iio.

A importS.noia da 'l'l{El>!SURB pD.~a a regi.io "!"t.topolltana de Porto Alegro
aost.i intime.mentc vinculada aos J."esullado~ que hoje reprcsentarn,
uuta
um
econooula ~ 2.Q_ uoilhÕes .9.9, ~ trabalhad!.>.t:/apo ou equivalente a
çanho ooc:Llol de ~ w!l ~ ~ oco:pornlza!I\Os pa.o:a o pai u .!
nuaimente 6º-. milhÕes ~ ~ 9.!!. ~. e o usuáriQ miidio tem urn '-!.!!:
nho de S,Jl do ,.·eu salário, devido i politica de tari!as, volta<la ao
llenefiçiÔ social como avidencia~• Os v&lore,; par o.xemplo: e~t reiaçio
aos ponto11 ter.ott:Lnais de ho)e/Sapucais e Pot:to 1\ieo:;re,
1.'1lCtl;;UilU
NCZ$ 0,40- Onlbus NCZ$ 2,00, se eslivêsseo·oas opcrand.o Até são l.eopol,
tio, teriamos ~·RENSUlW NCZ$0,40 ~ônibus tKZ$2,70 l'ep.o:esentan(!u,l'''''l,:utlct
a obra .o. Ger e>Oeoutada com o& reçursos propostos, de uma eçonomia de
7&71 para o usu.irio.'

A •xt.on.,.;_o,-·,,;,,.ul.tant.o ""' apl}.C<u;;ilo <1011 racur110S ora p!oi,tea<loa, prow
aovar.i um 11.crôscimo do eçonomb. de O& milhõaa d8 horas t.J:abalhador I

A extensão resultante da aplicaçiio doa recursos ora pleiteados, p.o:ow

ano, c01n 9anho •oci.11l da 60 mil •alirio• rníni1110•, economiz.an.do mai•
4,S milhõe11 da litroa de dieat~l, pa11aand~? Ull~ir_~ médio a. ter
Ulll
' \;lanho real de 9,01 do aou a.o.lário.

mQver.i um acréscimo de economia de O& milhÕes de hor"'s trabalhaiol' 1
ano, com ganho uoci.!ll de 60 mJ.l sal.irios mfilimQs, economizando toais
4,5 milhões"d.:t litros de dinsel, passando o usuârio meclo a te::
um
ganho re.11l de ~,O, do seu Hdlãrio.

Somam-&CI a este,; bene.fk.i.os, o atnndimento a uma çomunidllde l.miver•_!
tiri.11 d~ 20.000 eatudantea, e açráaçimo inieilll da 40,000 usuário,; ,
o quC~ r~duz.ir.i em lS\ o déficit ope.o:açional atual.

s.álient~mos que, em outubro de 1980 o: beneficieiS ~Sociais advindou da
obra, .dot.erminavlllll Wll4 economia para o uauirio na ordem da 417\ e o
, ganl\o real do- u11uiirio midio era de 7 ,n de aaU: ~S.iliírio.Verifica-ae que no poJ;"iodo de uma ano, laia bl!nefiaio&, já teriam
tingido indi~e": am torno de 1001 maioroa.

Salientamos que, em outubro de 1938 os benefi~ios sociais advindes da
' obra, determinavam uma economia para o usuário na Ol'dem de H 7\ e 0
, ganho real do usu.ir~o moidici e.-a -de 7,2% de seu salã.-~~.--

.!

A .o:eduçiio do dificit opo~raçional da empresa aoa n_iveia percentuais do
15\, repre:ez;1tam bojo, em valores absolutos, qua•a que inte9rala.ente,
os valol'es que se previ lnvastir anuo~~.lmente n.o projeto.

Somamw~:>e 4 estea l>ene!.lcios, o atendimento a uma. comunidade univers,!:
tiria de 20.000 e.studantes, e dçrésciroo. inicial de 40.000 usuários ,
:o quG reduzirá em lS\ o déficit operacional alU>~l.

· \lerihça-se que no J><:!rÍodo de uma ano, tais bcne!i~ios, j.i teriam
t1ng1.do .Índice: em torno de 100\ maiores.

.!

A rcduç_.io_ do déficit opoua~ion!ll da empresa aos nivela percen~uais 'de
, lS\, t:epresentam hoje, e./11 valores absoio.;tos, quase que integralmente,
oa valores que .sa prove inveGtir anualmente no projeta.
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lnclu.,-se, cnd., couber, nc Õ~9âo M.inistêrio dOI' T;cansportes - Ent!
dades Supe~VlS.lOnadas - TRENSURB, o se9uint.e crédi.to ~~odio;ional:

Inclua-s<'!, onde co>Jl:ler, no órgão Hiniatiírio dos Transportes - Entl
<iades Superviuona"-lls- TRENSURB, o ae..-uinte o;riiclito adiciond:
27 208

li"'";;~

MOOirlCA'riVA

- Empteaa de Ttenlil ·urbanos de Porto Alegre S/11.

272CB
16 91$ 727 037

Oupli.;o~>.ç.ão

- Empresa de :rrens urbanos de Porto AlGgre S/ A

a Rec1,1per4çiio ela Malha f'e>:"roviíi.ria

16 91~ 727 037

(Extenaii.o Sapuca.ia do Sul - Sli.o LGopol<.!.o)
NCU

Ouplic-.,ção e Reo;uperar;:ão da MalhA Ferrovili.rh
(Extensão Sap\icala do Sul - são Leopoldo)

s.coo.oao,oo

FON't'E DE CANCELAMENTO

roNTES

DE

CANCELJUIEN'l'O

MINISTJ!:RlO DOS TRANSPORTES

"

MINlSTJl:RIO DOS TRANSPORTES
,27. 2(12. 1688.5375.265

BR 1 74/RR - caracarai - Boa Vh:ta

27202..1688 SJ7l.'4a6
NCU

s.ooo.ooo,o·o

sa

~64{R0/AC-

Porto Velhn- Rio Branco
NCU 5,000.000,00

JUSTIFICJ\.1'1111\

JUSUFICATlVA

A impo~:t.lncia da TRENSURB pua a rcqião me~ropolitana de Porto Alegre
est.ii intima1nenta vino;ulada aos resultaüos que hoje r"'p-.;esentam,

A impor~ãncia da TRENSURB para .a ·re9ião l~Cttopolltll.na de Pol:"~O Ali!.o;Jr"'
está in~iiM.mente vinc-ul"d" aos result.,do~ que hoje represent.,ln,,
economia SS iQ. ~ SS l:!..2.!.ll ~.2I.LA.r!..Q. ou equivalente .a
wa
9anho social de 500 mil s"lários minimos, eo;onornizllii\Os para o pais .a

ecouomi" ~ ã_q, !!.8:.!.1~ là2. ~ tral>,.J.hado&lana "" equiv"l~n~!! "- _ "'"
qanho social de 2.Q..Q. iriil ~ minimos, economiurnos P"l:D o pal:i- .!!.
nu.,imenta ~ ~ ~ litros >1.2. :ii..!...e.W• e o usuádo 10ê.dio t.em t.~m g,;
nho de S,l\ do se\1 s"lário, devido à pollticD. de t"riflls, voltod<t "o
bencfícJ.Õ soc..I.&J. como evidenciam os v&lores: por exemplo: em reloçãoliO,. pontos t.ermi.n11.i.c <le hojeiS.,;>ue;üs • Porto hle<;n~.
'fRENS(Jllll
NCZ$ 0,40 - OnJ.l>us NC~$ 2,00, se estiv~1t:1emos oper.,ndo ati! Siio l.copo_b
do, l"r Í "'n•>r. 'l'll!;NS(Jl\13 t>l~UO, 4 U -lmlbus t>lCZ.~ ~, 70 repn~·S!'11tCIIIÜO •l'''' tnlllo;>,
a ob:.:" a l'er exeçutad~~o com 011 recursos propoa"toa, de lllll" economia de
767\ pAra o usuário,
1o

extensão result;:~onte d4 aplic-ncâo aos-:•e.;ursos 01:11. pleiteados, pro-

mo_'letá wn acréscimo de econo~ia de 06 milhões o;J..-. hora"'s L..:abdlhao;lor I
ano, com 9"nho soci~~ol da 60 1ül sal.irios minimos; economl~&ndo
4,5 milhões dC! lit:.:os de diesel, p.!:;s<>ndo o usuirio mêdio a. ter
; g~~onho re~~ol de 9,0\ do ""-IJ s~~olário.

ln<>i~:

' Somam-se I. "stes beneficias, o ai:endimento 4 wna co;;;uniclade unive:.:s~
~~iria de 20.000 estudantes, e ac:.:éscimo inicial de 40.000 "usuiiri._ds_~
:o ·,.u.. reduurii em 15\ o o:lê.!icit operacional lltlnL

a ob~a a se:.: exeo;utad~~o OOitl oe reO\IJ:IIO= propostos, de uma economia de·
767l para o usuário.
A extensâo're~ult.,nte da aplic-ação dos reo;uraos ora pleite.,do!>, promoverá um acréscimo de economi<> de 06 milhÕe11 de ho:.:a11 t.r.,balhador 1
ano, o;orn ganho soei<~..i.. de 60 nlil DD.liirios minimos, eo;onorni:tando mais
(,S m~lhões de litros de diesel, P"9sando o usuário médio a. ter
g<>nho re4l de 9, 0\ do seu salirio.
Som~m-se a eG~s benefic-ies, o atendbnent.o a uma cOltlunid.,de unive:.:s!
tiiria de 20.00(1" estudantes, e acrêscimo inicid da 40.000 usuários,
o que reduzi:.:.i em 15\ o dCfio;it operac-ional a1;uaL

que, em outubro da 1988 os beneficias socids advindo~ da
determinavam uma. e.;onomin pnu. o usuário n" ordem de 417\
~ qanho r .. al do usuário médio era de 1,2\ de seu saliirio.

S"ll.entamos que, em outubro de 1908 os benef.icios sociais advindo~ da
obra, dete:.:minavam uma economi<> para o usuiirío na o:.:dem 11-e 417\ e o
g~nho re~:~.l do usuino médio,.;:,. de 7,2\ de seu S<~lário.

, Vel:".i.fio;~~o-se que no pedodo de uma "no, tais benefícios, jii le.r.i"rn
; tingido indJ.G"""-" em torno de ;1,00\ maiores.

Verifica-se que no per iodo de uma llno, t.lli& benefidos, jã terLun
tlnyido ,Índ1o;es em torno de 100\ maiores.

;

Sdien~a~t~os

g;

nuaimente LQ. milhÕes ~ l:itros sls ~. e. o usuãriQ rnê,Úo teAl um
nho de 5,3\ do s"eu sllliirio, devido à polítJ.ça de tarihs, volt;:~.da "o
UeneficiÕ soo:;i&l .;orno el/1denc-iarn os valores; ppr ·e,,a~mplo: em :.:elaçiio
409 pontoo terminai" d!l hojeiS.,pucais e Porte i\le9re,
'.rRENSURB
NCr; 0,40- Onibus NCU 2,00, se estivésse'"os oper4nd0: até São L<:"<>po,h
do, teri.1U11o~ '!'RZNSU!lli t>lCZ$0,40 -ÔnJ.l>us N-,70 ro>presellt.1ndo,~•o•·t:.nlq.

'ob:c:~~o,

'

-~

-

.

~A red11çiio do déficit oper;:~ocional da empresa li.08 niveis_percentuais de
; 15\, representam hoje, em V4lores nbsolutos, qunse que inteçr~~olrnente,
· 05 valorec- que se prevã inve;tir "nu.,lmi!iltt~ nO projeto.

~

A :edução do défio;it oper.,o;ion"l da ernpres11 "011 nlveis peroontu<>is de
15\, r<>presentam hoje, e1n v"lores absolutos, qu.,se que integr.,lmente,
os v"lOr<>l' que ~e previ investir anu<>lmente no projeto.

--------~~
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F.MENDA 1-l<lDlFTCATIVJ\

f:f\1-:NDA MI}DlflCt.'ll\/A

INCLUA-SE NO MlNISTÜ!IO DOS Tlli\NZPOUTES - EMI'?.ESA llRASIU:IRA DE TRAl'fS- 0
PORTES 1JHilANCíS-l\R7U A IMPORTÃNClll 0(-NCZS 10.000.000,00-(DE.Z MILHÕES DE
CRUZADOS tiOVOS) Pl\111\ I\PUCAÇÃ0 NO PROJETO Iif: HIPLAN'i'AÇliO DE VIo\$
DE_ 3
TRA.."':Sf'Ofl7f: IJIUIM<O 00 0:01\tl/\L 00 l>ftRDI\00 Nlí CIDADE Iii!: CtllAHÂ•MT, A SER OJO•
DliZIDO 00 Cl;~f')f'rO F.SPF:CI,\1. I'ROPOSTO PARA O MlNlSTÉIHO DOS TRANSPORTES
DNER. CÓOTGC> ?7 ?02. l GSI\~,:37&. 2!l~, ANEXO II.
JIJSTIFTCAÇíiO
TRATA-Sf: lf~ CONSTRUÇÃO Do\S AVENIDAS MA~G~!'!_~IS DO CANAL DO CÓHREG"o BARB~
DO NA R~GIAO UR!V.tlA DA ClDf•DF. DE CUIAOA-MT, BEM CCMO DAS TRAVESSIAS SOBRE O CANAL .!:: I'ROTEÇÃO DE SUAS MARGENS PARA EVlT.AIL.A EROsiO. t UM FROJE

TO PRlOH!TÂ!H!'J PAR/, O
BUlP.Á f'f.l!A A loli':!.H0'!!/,
DE PVf'IJI,,\';ÁO I~E BAJ::J\
PROV1D'-' DESTF :;EHVlt;0

MU!Hdt•IO 1: DE CRAtlll'E !\0:1\NC:E SOCIAL, QUE CONTRl:OAS CONDlÇi'iES DE TRMlSPORTES ENTRE VÁRIOS BAIRROS
RlWDII E" O CEH'l'RO"-DA' CIDi'iDE, HOJE: Tó'l;ALMENTE' Dil:5p(Jr!!.ICO,

A IM!'!.MTAÇiiO S PAVIMENTAÇÃO DA I\n-lSB/MT 1'fiLCIJ0 J::NT9

!

~:~~Q~~~~~~U ~ ~~~D~;~~; 'A~~~~~~ LrEr~~~A~ ~~6~;~ ~ ~~~~gT~A~A;E!~~~s; A; A~·
FINS HABlTACleflAIS. COME!lClAIS f: .WDCJ$TR1AlS-.----

JIJS'i'l F !CAÇ.i\Cl

j

AS OBRAS E~1 QUESTÃO Bf.NErlCIAP.ÃO A UMA POPU!.AÇÀO UE APROXIMADAMENTE
!;O,QOO PESSOAS~NOS S'f'GIJltfTES r:\All>J\O"S-: JARDIM DAS A~ttRlCAS, PEriREGAL.
i
BOSQUE DA St,UDADE, CMiJICA, CARUMBE, TERRA NOVA, BE!..A VISTA, JARDIM AC'LI
MA7Â0, ~OHADA DO OUUO E OUTROS.
_
_
-~
AS OBRAS. TEM /,UmA C•_l:·IO OI!JET!VO < RETIFICAÇÃO DO LEITO DO CÓRREGO BAR-

Ii'!C!.UA-St: t\0 At>EXO I, MHriS'i"ÍiltiO DOS ..-rlAt~::õ!>O!lTE$ - DCf',\!lTAf.EllTO !MCI01'/,L D!:: E:S'i'~ADA:o; De llCD,\CE"M-'llNE'R, CÓDICO 27?02.l6885-37X.:XXX, ,, Hl1"'011TÃN
Cl ... DE NCZ$ 10.000.000,00 (DZZ t•llUIÔES OI:fCTIUZJ\005' NO'lOS), 1'/,nf, APLICÃ
ÇÃO NO f>HOJ!:':TO Di: COI<ST!llJÇÃO -DA i':ODO'!lA llR-1~8/W(- 'i'P.ECHO CÚ:J\RMIA -EN'l'• 1-:'l'-4?4 (!'/SÃO FEL.:X), ~. SC!l Di:;DUZlDO DO Ct.ÉDITO :;:t;PLE:·1i':N'l'AR !'ilOPOS'rO l'AIM O MINC5'rf:rUO 005 1'HAN!,;I'Oil'l"LS-DNEfl. CÓDIGO 2720~.1C8!lS:J71.48(,
1\NCXO I.

P/ CAl'IARANA
AO
t::NTOI DA H1'M424 (l::N":'~ P/ SÃO 'Ft::"LIX) l!l,\ COMi'LI::.'olEN'l'Ail Wll!:i tl,\lA PAliTE DA
!.lCAÇÃO DO iiOllDi::STE 0:) v.r,TO CllO::õ:>O, HS(:!ÃO DL CllANDE PRODUÇÃO ACRO?E CU,\!':IA, COM O SUL DO !'ÚS E ::OJ>:::>EQUEN'l'nlEtl'l'E COXA PnDVfr;crA MiNERI•L DE
CAIIAJAs.

f•!.Ü~ OE CIIANPJ: ?!lODUTOJfA rH: CADD OOVINO, A !lEGlÃO APt!E~ti!1'A :..:r~ f'OTEHC!Al. APRECIAV:::L NO QUE DIZ HEC!'EITO Ã PRODUÇÃO PJ: GRJ.05, 1-JOJ!i: PREJUDICADA P!':LA t<ÃO !'E!lENlDADC 00 T!lÂNSITO t!ESTA HODO'/IA.
A EXCCUÇÂO Cl:::lTA O!lRA NÃO SÓ POSSIBILI'l'ARÁ O ESCOAJilE:IolTO DA /,TV!\!. PRODU
ÇÃO, COMO TK'I'ENS!l"!CI\UÁ O DC~:C!>!VO!.VIMENTO DA HEC:!ÃO E SU,\ I'HOOUÇiiO Gil~
t-IE!.:::I!':A.

-

------'-'"-"""~'""----

É INEGÍ.IIEL, PORTAIITO O ALCANCP. SOClAL 00 EMPREE.o'lDlMENTO, JUSTifiCANDO O
EMPENHO DO PODEI! PÜI!:.JCO EM TOHNAI!.POSSiVEL A CONCI!ETIZAÇÃO DO MESMO •
_

.,,,...,.. r.~

........,.....

'
, - - ...,.. . ~01 .......... . , - - - - ,

L...E1 N9 58 CN/A!...__j

0:58·-002:1-a

r - - ---,
leu Qf Pl I

EMENDA
PEP!!T9ºº BA5TI

lQ

yu LANI

i:.Mt::NOA

F.M:::ND.\
XNC!.UA~S!::

r~ODI!'"ICIITIVA

AN'!::XO I. W!NIS'i"Éii~O DO$ Trúi.)JSf>OR'l'ES:- Dtf'ARTAMENTO.NACÍÕ:.
NA!. DJ:: J::S:"!lADAS CE RQDACEMMDNJ::Il, CÓDIGO 21Z02-.Tb!IS537X.XXX, J. IMPORTÃN
ClA OE :-õCZ:> 10.01.>C.C<:C,OO (DE.b IHU!~.t.:; Di: CRUZADOS NOYos-;-, l'.F.RA AP!.lC-:\
ÇÃO :-lO r>!!:;.JE"l'O D!': CON::l'ri11JÇÁO DA RODOV!A Bll-482/Ma--- -!Rl!:Cf!O CONSELHEIRÕ
!,t\I'"AIE","J;-SO::l:ADCR FlRl·lrllO A SJ::R DS!lUZlDO 00. a>l:ru.TO SU.?!.Er<EiHM PROPOSTO PARo\ O 1-HN!!::Ti:H:O DV5 'l'RANSPORT!S-DN<ill, CÓDIGC ~72C2.1G885::l71 • .:86,
Ai':EXC l.

tm

JUSTIF!CACiiO

lncluaMse no anexo IJ do PL nl> 58/89 - CN~- no Progiar~a
de traba:lho dO Hlnlst<!rio dos Transportes, Oepartamento Nacionél
de
Estradas de Rodagem, o CR(DlTO ESI"ECJAL, para atend!11ento dO " ACESS_O
1\ lTAPOA ~ SC: ", oo vdor d.e NCZ$: 5.400.000~00 ( C!NCO "I-IILHOES E QU~
TAOCf:NTOS Mlt CRUZADOS NOVOS). com o código próprio, a ser deduzido
do ~ub p:ojeto 2720216965)75~8 BR 174/RR - CARACARAl M SOA VISTA M
MARCO 8V6.

o l"ef'er.!do ~cesso a lt!;!_r;lOá, antiga aospirao;!lo de P!
f:(ltllr1nenses, vHa b.,.,ef!ciar .um& populao;llo de ,0,000 H_!
bJ:tantet, ~ujll teodfi~c1& é aumel'ltai aoo u ano em vista de inúrnexas •
t.entéitoras que estilo s'E!nl:lo criadas naquele impoitante HunicíoJ:o C!
Utll'>tor;t:~ Ett-11 Hgao;lo consolida a integraçlio do titor~l Norte
l:le
!iaflta Clltarlna com a BR-lOl/Sr: que llga o Brasil de Norte a Sul.
nn~~nttt ~

ALEM DL ATEHDC:Il AOS l•lUõólCÍPIOS fH:--l!!:IROS DZ CONSt"UU:IfiO -Ú.l"ÃU:n:-CATÁS
AL":';.S DA N011VECA-LAMDI-SE.NI:OllA DE Ol.I\/EIIlA-!irt.ÂS._I-'IJlES C S.El'4\DOR F::nMI
flÓ, DI:: ~·umAS ,\QR:ct.:!.1'ÍIVE!:l CO~·f JI.L'l'O NÍVEL DE P1'10DV"'IVI1lADE, t AlNDAEX!'!.OR.I!DA3 Ef.J/,T1Vll!At:B5- T•I\S'I'Ol\I'S-- DL- GADO" t."El.TEZB:O+- ,\T.Ê ENT}i:O DISPONDO DE tGTHADAS PHECAEIAt~EI':TE T!lANSI'l'ÁIIEIS EM fPOCA DE CH~VA, A COMP!.E
ai
ME:-I'l't.t;Ao DA EXECUÇÃO DE;;tA ODRJ, Pil'JUTinÁ UMA--ECONru!lA DE. .CERCA
100 Kr.~ As PESSOAS E CARGAS QUE Cl!lC1J1.AH l::N'fRt' A 'ZONA DA /I.I(TA
(!lEGIÃO
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Quanto 11o.s recursos alocados, desde o Inicio da obra até 1988 fora•
aplicados recursos rinoncelros no valrJr de Nçz$ 1.152.700,00 (hum
•1lhao c.ento e cincoen~a e dois 111il e· setecentos_ cruzados novos),
no d!.._
correr do ano de 1989 foram alocados recursos no valor de NczS •••••••••
).979.800,00 (tre~-miih!!es ·c novecelitos~e s!fient.a e nove mil e oltocen-,
tos cruz~dc;s novo~) e, para o e><;erciclo de li"90 foram alocad-t.o~ n.:. Orça-;..,
, ne[l_t9 da UnUlo 1 · re9J.r.sos financeiros no valllr __de Nc2.$ :;: ;!ó~:_?9..~.!.o:;__ ~~o.:~
ve mllhlles e tre~entos mil cru:o:ados novos} s.uficientes para a cc>nclus:to
da obn,caso o me:~ pieÚt;~~de c;~di_to odlclonal de nC:zS 18.000.000,00(d.!:_
zoito ~Uhl!les de cruzados novos) ~eja concedido e ~s re~ursos propostos
parn o exercíCio d~ U90 s;jan liberados, a f"IOva. ponte de LINHAR,ES est.!!_
Ili concluída em julho de 1990,.

e,

EMENDA

~Oll

RONAN Tl70

fMEJIIDJ\. M0DIFICA1'IVA
INCLUA-::>!: NO Af:EXO l i , MHÜSTÚUO DOS T:!AN:OPOR,'E.S - OJ!:PAnTAt~E.IITO NACIO

NAL CE E~!llADAS DE 1\0D~.t:EM-O)';EJt~ A IMf>CRTÃNCZA D.t NCi$-io-:ooO.OOO,OO (~E2: MILIIt-!::5 DC CRUZADOS N:lVQ:;) PAP.A AP-LICAÇÃO J>.'tl PROJE':'O D"J: DUPLICA-ÇAO Q,\ ~OOOV!I\ nn-Jal/MC - TRECIIO- DETm-llRI.ôMADltiliO, CÓDICO •••••••••••
27202.1688S37X.XXX, A :OEJt DE:DUZIDO DO CRÉDITO ESPl:.CL\J,. PnOI'"CJST"O I'ARÃ O
1-IHHSTtiHC PDS 'r't!AN::;pcrm;;s - DNJm, CÓDICO 27202.l!i88S375.28S, ANEXO li.

JUS'rtriCACÀO

Informo, ainda, que a execuçao da obra está sendo re~t_a d.lretamen~e
pelo Departanento Nacional de Estradas de Rodagen5-0NER, Ór\)llo elo G"over
no reder:ol e a contr.atada c-onstrutora Queiroz Calvll:o Ltda.
A nov·a ponte de LINHARES-ES, possui uma extensll,o de 6)0
comprlnento -<: se encontra. numo 'r.b~illo 'plana~

CONSID€~A!'I:l0 A SJ\TURAÇi\0 DA:l.._ VIAS CE ACl:OSC Ã REGIÃO !~ETROPOL.l'l'AJ•<A DE
DCLO flr')~lZC:m;, AQ:J; ENVOLVIDA fi CIDAbE lt'DUZ':'IUAL Dl:: c·QNtACt[,l, A 1!~
PLAN'!'A-ÇAO DESTE ,'IU:Cl!O DA BR-381 f:. DE SU~A lMPORTl.NClA E l:RC[NCIA.

metros~

de

ll ponte Getúlio Vargas, inaugurada en 1954; n:lo oferece 111ais nenhu-

velcu~os est~ndo, literelmente,
se
desagregando, podendo iulr 11 qualquer "'omento Con-forme informaçao do p~
pr.lo Desenvolvimento Naclonal-~e Estrad~s de Rodqgc-ns-DNER - Ministério
dos Tronsportes.

llES~AL'l'AwS,; QUÇ A CXECliÇÃO OEGTA ODRA VIRÁ FACILlTAP O Tl'Ü.JIZI':'Q
DE
CARCA~ C 1"'1\S~AC~lllOS NÃO SÓ NA llEClÃO ME'rll.OPCLl':tlN.\ I:IC OI::Lü !\OfllZONTE!
PARA O SUL E O O:!:STE DO E:l'rhDO E DO PAÍS. MAS TAMJJbt SERÁ DE S:.JMA lMPORTÃaCIA PMlJ. O THI\.:1/Sl'O!!TE. DO ~ES~OAL QUC t!Alll':'ANDO A PE!1:1FZIUA_. DA
CAPITAL rl!;!_õi.OCA-::~ Dlrdl!AMt:N1't: PAI1A f.t:U:;; LOCAIS o:: 'rf\ADALõiO, NO
CO~
TRO.

!lla- segurança ao intenso tráfego de

DADA As CAHAC'!'!CRÜlTICAS DA Oll!ll\ PODE~::iE- ArlhMMl AiNDA QUC StRÂ OJ.:CISI
Vo\ NO OUE OTZ ll!õSr'EITO À SECUrlo\NCA 00 USUÁ!tlO, CQr;TRXsurNDO !'AR,\ A ol
MlNIJ!ÇÃO D~ OCORn~NClA DE ACIDENTES, 1-!0JE COM iliDlCES ALARMANTES NA:
QUEt.A AE;:;IAO.

A 111cnclonada ponte é obn de segurança n;a.clonal, de lmport:'incla supra para o Ministério do Exército·. Sobre ela trÍifegam, hoje, cerca de "V
mll veículos por dln, com tendência 11 ou~entac ainda mais. Uma eventual
paralizaçao do tráfego, em vlrtmle de seu de"Sab~mento, causar_la_urna.ve!_
dadeira' catástrofe, provocondo prejuízos InC"'IIléulávels n:l_o só a .ecorada
do E:otado do Espírito Santo, mas 11 todo o s.isteila de transportes. das r~
gH:íes nordeste, leste e 'sul do país.

Quanto aos prejuizas estado p1'ejudicodO> todo o escoamento da prod.!!,
ç!lo ogro-industr!al do nasso Estado. A regUlo norte capixaba é a IIUiior

G''""",ODI"U""~'"":=J GL'~;J
SO, 1909- CN

01 'Qf_ O

l:MENDA

Quanto aos prejuízos no llmblto nacional, basta lembrar que a ponte
'se ~ncontra na ~RRloitES 'que 'liga as regtoes sul e sudes~e "às I!1'gH!es '
nordeste e leste do pais. Quanto cust:o.rla o escoamento da produçll:o industi-lal do sul paro o nordeste via centro-oeste? tluonto· tempo demora~ia?
E en qu~:~nto aumentaria o já mais elevado índice de acidentes fatais do
mundo? Isso porque as rodovias que Ugom o :oul e sur:leste 30 norte e llO!,
desle Já ..,lvem superlotados e com elevad!ssl•o nú!lero de açidentes de
trânsito.

[ DEPOTADO NYDER BJUUIOSA
TIOToJJiliTII">C>Ilo

E.ME"NDA

SUPRIMIR no Anexo I dq Código .27202. 168~5371.486 BR - 364/RO/AC - Porto V.:tiii.o - Rio Branco o valor de 1NCz;$" 7. 000.000,00
INCLUIR no Anexo I o <::Õdigo- no "272o2';16SB5J7J.760 -~te 11obl:e o
Doce na Br-.J.OI/&S, o Valor de NCz$ 7,000.000,00.

em prodlJçllo sgro-pecuti'rio e lnd.~strial do Estado e, ~em a ponte sobre O
Rio Doce como sob.:evlveria o norte e o resto do Estado? ll regill_o nort~:
estarin sitiada, se!l produto:-: primordial$ e., prioritários e o resto do E!,
todo, j~ bastante pobre e sem condiçllo financeira, ter la que i11porta.r '
de outros Estados todos os produtos básit:o$.

Rio'

ludo isso pode ser evitado, bastando qui! os sen~ores. congressistas •
se sensibilizem e· votem pela aprov"oç~o· desta enenda que garantirá 11 no.;.
va ponte de LÍ.NfiJIRES e mais seguranÇa nas es.tradas
AproY'i!lto a oportunid~t.de para invocar a LDO no seu Artigo 30, 5 10
que di.: que 11s obras e'lll. fase de; cxcicul:io, terio prefeJ:ência sobre novos projeto11.

.lUSTIF"ICAÇlO
A nova ponte de LlNHARES está_ con as obru pnralizadas Q.Or falta de
recursos,. cnquonto o Pont~ Getúlio Vargn~ esu condenod;r; ~ .ruir a quoiquer ho~a:

Os recursos acima sollcitadbs destlnli~n-se 11 assegurar a conclus!!lo
da novo ponte rodoviária sObre o Rio Doc.e, na 6R-101/ES, no IIIUnicipJ.o
de- LlNHJ;InES.

A obra em ondomento em:ontra-'s,e, 11tual111ente, q<.~anto a infra-estrut!:!.[
rs e meso,..c-strutura, llcon ::i fundaçU'o e os pilares concluído:;. Quanto
a~
super-estrutura falta a rabricaçllo e colocaçllo du vigaz o lqg.,s,, quanto aos acessos Já fora,. iniciados.
I

I
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EMENDA
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EMENDA
OEP. CHAG:l.S DUARTE

Jnclua-se onde ccu::.u·, o se(luinte Projete:
- Restauraçiic d~ EstraC:3 Vic!.nal no _Murt.icip!o -:!e

lntlua-se cndC! couber, o :se-OJilinte Projeto:
- Restauraç~c d~ Estrada Vi_ein&l 1'10 MJolc:ipio de Scll.f!m/RR·.
1-lilr~i!ies

V11lcr: tlCz$ 3.ooo.-ooo,oo (Td!s
r

on~e:

27.:202.1688. 5"37'.1486 -

de Cruz;dos Novos)

SR:"~G47R.OI:I'.c:- -

Pol'ta

S~o

Lu!% d'l

AIH!U~ft'!R.

v-al:r: NCtS z.ooo.ooe-,oo (Deis

1

~elho-IUo I
I

Braneo.

Hilh~es

de

c~uz~C!cs

tlQvosl

Fonte: 27.202.U;sa . .5J7.lt..f!S - DR-361,/R0/1\C - P.ntc Vclhc-Ric:>rance.

JYSTIFICI\Cr\0
.JUSTIF!CAC~O

e~t.rema11ente

oiedrla, com po§ssimãs

condiç~es de

tráfeg~

as estra.:l~<> vlciM.Is d:l Município--de Sonfifil. Os &lJl'iéültores -estilo per
dendo suas safra~ porque nllo' to!rn como escola seus p:-cdutos. E urgent;
11 re.:up.!façllo, conr.crn:ç!o e melhoramentc dessas vic!nals, a cargo do
Governo Nunicipa~, que l!'r.11 pro1to um~ pro.,ramoç~o, e:wolvendo o r,ue no
Plano é chamado Slstema llihio d_o Municl:p-io ele Bo"lfim, cv..,-; rnsn-eiu -de
conseguir os meios necess:l:ios para recuperaçtlo e r.1anutençZo das vias
de acesso, que per certO incrementará as atividadcs :HPc:lut!v~s do .Estf_
do rJe Roraima.

I?'$ lt.,_liS -~....z:.G=::.Lce.:j.<:._,'-~~~;;;;
... =-~--~
0~8-00:27-7

I

10 e~trem<~mente precária, com oéssinas condições de tr!fegc •.
as estr;~d.:~s vicinais do Hunidoio de Sã:~ Lu.lz do P.na<Já.' Os agr!cult.5'.
res estll.o per-dendo suas s:~fra:s Porque nll.a têm cJmo escc;~r seus orcd.!!.
tos. E: u~gente a recuperação, eonservaç.11o e melho~amento dessas vicá,
na is, a e.a.~g·~ do Gav:.-.:n,, ~!J-1~C.ip,Jl, que t~a p;:onta_u"'a prograr:~:~çl!o
envolvendO o que no Plano é cnamadj s-:tstema Viário do Município
de
São ~uiz do Anauá, como maneira de consegu.lr os meios n~cessários 02_
ra recupe~açl!o e manutt;'nçl!o das vias O::c acesso, que por certe
incr~
mentará as aUvid.l,'jes PTI1dutivas do t~t~do de Roraima.

li
0'50-0029-:3

'

EMENDA

"'r_,_
RFI

EMENDA

P O. T

OEP. CHAGAS DUARTE
TEXTO __

tnclua~se onde CDuber, o seguinte Projeto:
- f!estaunçlo da Estrada Vic.inal nD Munic!PiO de S~o Jol!o

Inclua-se onde couDer, c segu.:nte Projeto:
- Restauraç~o da Estrada Vicinal no Hu,icício de caracaraítRF

da Baliza/RR.
Valor: NCd
rente:

2.000,000,00-(ócii5Miffi~ios

Z7.202.1688.~;H.l4B6

de C:uzados Novos)

vale~;

Rio Branco.

NCz$ l.OCO.OOO,OO íU.,

OH:h~o

do! CrU-iadcs

Neva~)

rc,!e: 27.202.lGSe.5:37.ltaG- aR-364/RO/AC- Po:tao velh-:.-Rio

- B<t-).51:./RO/IIC - PortoVel!•o B~ancc.

JUSTif'ICP.Cl(O

JUST l r ICACIIO

e~tH~"'l11~nte precá~i8, com pbsimas conàir;:~es de

trá(~.

go os estr;das vicinais do Munic!pio de Slio Jo:io d~ Baliza. Os ag~icu!
tores estio perdendo suas sal'":3s porque não têm como escoar seus orod.!:!

to5. 1:: urgente 1 ~eeuaera(:lc, coi'IServ;(:!lc e Mlhoramer~tc dessas
vie,b
nalS, a c<~rg~ dJ Governr:~ Hunicipal, que têm pronta ume Programação, en
volvendo a que no Plano 6 chamadJ Siste:na Viária d.:. Mur>i,cípio de
s~~
Jo:io da Baliza, coma noneiu de conseguir os meios necessárias pa!a f!
eup~raç!lc e 111anutenç!c das vias de acesso, que pc-r cex:to
incrMe,tafã
as ;Uvidadu prod~tivas do Estado de Rora.ima.

10 exfrernamente creoe.íria, com péssiru.s condiç~es de tr~feg~;
as estradas vic:inais do MuniCÍPio C!e CaracaraS. Os agric'ultores estll.o
perdendo s•Ja,; safras P'rque f'll!·o têm col!lo escoar seus Produtos. ( urge!)_
.t~· a recuperaçl!o,' -=ns~;:vaç~o e melhorarooJ~~o dessas v.íc.ínais, o;; cargo,
'do Governo Mu1iclpal, que Ur:~ pronta u"'2 prcgramar;::to, env~lv~:-uj.:. a Q·J~
no Plano é chamado Sistelfla vUrio do Hunl.cipio de Caracarai, contO
m!
nelra de c:::.'lseg;tt os 'll~ios l"ieccssários par'a recuperac~o e manutençllo
das ~ias de acesso, q:.;~ p-;.T ce:tc inct~m.~"tará as ~ti v idades
prcdut!
vas do Estado de_ Roraima.

Novembro de 1989

Sexta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

L
,_..-.

059-~0030-~- - - - ,

6891

0 3 0 · - 0 0 3 2 - 3_ __

_

..... d

-~---~'--

L_

iMENOA

·····~----, ~

!'_L 5_8/ 89 ___j ~ pr

EMENDA

"'!,h___..

tEP. CHAG_IIS OUA.RTg

I~R~.D.T

lnelua-se on<:Je- couber, o seçuinte P~cjeto:
- Restaurçç~o d~ Estrede Vit!nnl no /-!un1cíolo de Mueeja!/RR.
Valor: NC~$ L!'>OO.OOO,OC (UI!'I J.tilh~o e Quinhentos

Mil

.

Inclua-se onde couber, o seguinte Projeto:
- Recuperaç~o d.; Rodovia BR-401/AA.

Cruzá

das Neves)

Valor: NCz$ S.OIJO.OOD,OO (Clne;; Milhões de Cruzados N,2_
vos)

arznco.

Fonte: 27.202;168B,537.148G JUSTif"!CiiCIIO

'!

lho~Rlo

extremal!l;.,te orecárla, co111 péssimas e-ondiçl!es de
tr:l.fego
as estradas vÚina.is. do Munidplo d~ MucaJoh Os a~rlculto:es
est11o
perdel'\do Suas safras ~arque não ter~ como escoãr seus prodJtc~; ~ u:g~!!,
te a recup'eraÇllCI, conservnçlo e melhorallento dessas vicinais, o cargo
do c-averno Mo.Jnicipal, qu<~" t~m pronta uma progr.:unaçllo, envo_lvendo o que
no Plano é ehamado Sistema Vi.irio dJ Municiplo d~ Mucajai, como m~nel,
ra "de conseguir os meios necessários pliTa recuoerao;liO e n~nute:->çllc d&S
vias de acesso, que por certe inerementarã ~s atlvidades p~oduthas d~

BR~%4/R0/1\C

-Porto

V~

B~anco.

JUST!FlCACJIO

Este valor destina-se a reUJperaç1l,, lllanuten;lio e
me
lhoramento da SR-401, que se estende de Soa 'lista :~té 11 frcntein co-.
a R~pUt~Uca Cooperativa da Guiana. E u~na estrada estratégica,
tanto
para c ce.;erwolvi1le~~o da economia dO Estado de Roraima, r~a sua
re
gi~o Leste, quanto para .a Segurar~~a N'lcional, um3 ve~ que seu traçad~
liga os 'municíPios de Bonfim e Normandia, fronLériças co111 a Guiana ,
alél!l de sen.lr de estrada tronco para algumas rodo~las
texritorias
que integram
região onda se d~soenvolve a agricultura, a pecuária e
a mineração.

Estad~ de Roraima.

EMENDA
058·-0033-:t.

OEP, 'r;HAC:P.S DUARtE..

I
couber, o se)luinte Projeto:.
- Reshuuu;Uo da Estrado Vicinal no MunJ.eíoio
Inelua~se

I

or~de

de

NormaC!, )

diii/RR.
'lalcr: tiCz$ l.SOO.OOO,OO
~ades

(U~n

Hllh!o e quinhentos Hil
aR~J64/FlO/AC

D::PUTAOO Vlll.MlR CAI4'8.0

l~r=m--,

Cr!;!

Novos)
Fonte: 27,202.l68B.S,H.-lli86 -

E'MENDA

- PorlC- Vt:i!ho-

lHo Branco.
.:ltlSTIFlCACIIO
eKtreme~nente prec,ri;, eon. oéssJ..,:;s cendiç~es de
tráf,!õ
g-o as estrad.~S vlcinals do Munidp1o de NormEndl.a. Os ag~iculto-re:S e_!
tão perdendo sua:s s11fr.::.~ porchJe nno tl-m c~r..::l escoar seus prod:Jtos.
ur~ente a recuoeraçUo, conservaçilo e melhoramento dess.!s v!cin&is,
cargo do Governo Hunicipal, que Um ·pron!;a uma. .oroçnr:oa.ç!o, e:wolve!)_
do o que no Phno é cha~~~ado Sistema Vi:!rio do Município de Normandia,
como m3neire de conseguir ·os r.~eios nacessóríos-para recuoereç~o- e III!
no.:teno;ft~ da~ vias de acesso, Que por certo inc~er.>enta~á 11s atividadcs
d::l ESt~dc de Roraima.

De~taque-se do~ re::ursos pre~lstos n' Projeto cádlgo 27.202, suE_
projeto 77202.16885371.486, a cargo dJ CN:R, cf~ q.;e trata 11 folensagem Preslden chl n~ 189/89, a imp~rtan:ia de Ned 5.0:xJ.OOO (cin:o mUhOes ~e ciuzajos novos),
para a con-=lusl!o da Rod~vla BR-0.2D/Bil, no treóo da divisa d~s Es"tad's 81\/GO, el!l
Barreiras.

dme-~to daqu~la re-~J~o,

Trata-se de trecho de grande il!llJTU~:la para o d~~~nvo_!.
sobretu':ftl p:~r possibilitar o es.co3m<'nto di proct.;cllo da

~ret1.

I
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EMENDA

.--------~-----~~,.1.:~------,
tEP\JTAOO VALMIR C~O
. ....- ~'"'
__j

Dutacr.,.e-se dos recwrsO$ prevhtos n:~ Ptcjeto có.:ligo 27.2ü2, s~
Projeto 27<!02.16S85:!7l.495, 1 cargo elo 0/'f:FI, de q~~ tr~tn n He<'ln~eo~ Presid~ial-;
ng lóJ/89, a 1'100rtanda de NZc$ l8.0)0.0JO {d~~olto rnllhOes de Cr\lz.ajos novos) ,
para o pr()jetc. abaixo e~ecir!o:ado:

- Co 241 - treo:ho Mine.çu/cavalc~"te - eô">struéliõ de "Ponte s:lbre o
Rlo M.tr.n't.to.
JUSTIF It:AÇ110

A 00 241 é u~ tu.,svetslll q<.~e inicia N GO 118, no pevo:~do
de Terezima, e termina nl GQ 164 e.n Sn~ Mig<.>el do Aragoala.
No Ro'!gillo !lor ela e~;~-.preendidi'

esUo s~ndJ cor>stru!dn

portantes obras ~ infra-estr.,tun, entre elas 1 bllrn~ de Usina Hldi!Olo\triea

i~
de

DEPUTADO

---------,rA:rr=---:J

JOS~~·,_·-,-.

ElocENDA

HODIF'lCo\TlVA

DeÜaque-se tio ProJe-to 27200. 1686!>)7 1 .922 - ~NSTRtiÇi\0 E PAVIHENTAÇi\0
OE ~COOVlAS - cor>:otante oo aoe~o I1 do f'~<>Joto de Lei n" 58/BS' CN (~
jetos a c:::orgo do. Dep:u ta11ento Nacional de" Estra'das d.e Rctlage~) _._a ilopo!,
tiinc11 de NC~$10.000.000,00 (dez oir·lhÕes "de cruiat.os .nov_os)" par11 a P!.
vi11entação d~ Rodovia GRANDE CIRCULAR (Çontorno. de Hanaus) que
liga
"a SR-319 (fllargelil esc,;uerda dJ Rio Negro). il SR,.174 (na Ponte da
B'ol!
vh,), no Estado do AMaU>nas.
F'ONTE

DA QUAL DEVEM SER Ã.ETIRADOS OS RECURSOS

Serra da Mesa (em obras) e a UsiN Hictdlico de Can:lbra~a (em projeto). Cesta=• " o m.JnleipJo de Hlna;u peln sun res~rvn mltterah de &misO"ItO, explora:las ~la

ANEXO II

SAMA - Sodedade l\r"\Onim! de M!ner~~.;lo de l!!llianto, detenclo 5'6.1% d:l; reservas noclE_

:L1-!t.l.J:.1688Sl75r26S- SR- 174/'RR
C!!l:'acardBoa Vista - ·Mari:o BV8, • Per11i~ir aelhor
flu.!_
dez do tr.$rego na rotlovla, retirar
NCz$ 10.000.000,00

na!~

de5te '"lrué-rio.

Trota~se, se.~ Oúvldi, cr. obra que, locali:la!Ja em rel)illc altaii'IEnte Pr:od~tlva, eliminará ..., ponto crítico da Rodq11l11 ~em questllo, propkiando Q
esccilmento da~ rlqcrezas até 11 ~-t5J e 8RA1l8.

.lUSTlF"JÇATIVA

.L

0 ~a-e03~-a

[-"·'"'''""'""--]
1-"""'SS/15'09
01

Rf Ol_

EMI:NOA

I SENADO!\ Ml'Ll!CIO LACt.RDI'.
EMENOA MOOIFICATlVA
Projeto .; ser Suplementll.d.o;
Construç:iu <k l'<.lnlc sobre o RIO MACill\00
valor: s.ooo,ooo,oo
C.lncclamo::onlo: Bll. 364/R0/1\C
\>;l}O"'

NC~$ •

T POI:"to

Velho-tRio Branco

~-000,000.00

.JUS'frflCI\TlVI'.:

,\ im.,ortd.ncill. do .Jl::-I'ar11n!i, o o cxce.·uiv-o número de
"Ciculos, n:io· jURtific.a a operac.iio de

~an.11lado no Rio Mac:'hado em

l:l<~.ls,u. t:slu inVtl:Himento -é um do,. que mo is r!iplrlo r('tO(nO <lprcs~:n
t,.,,; >ll.l '"""I r.~l<l d.~ l·.~·onomio Hcqlon<~l, f•oin o ,..,,,.·.,.1" <1•· .,,,, ,.r, nç,
1 1 1
a r~·o.lu~.J.o do tcl•lpo de vla9em apresenta~ão refleJ-;os imediatos. Em mê -

<h~

d1aria

~>tualmcnte

atrave=s;o.m o

R~o

ve~o::oulos pesoolos, o 120 (cento e Vinte)

Machado Cm balsat 00
vciculo 9 levca .

........... INTM

''l,f.(j..!.f

cl~'"""d-,;,4-~§?

(o~tent~l

A construção o:J11 Aodov!a Grande Circular ( contorno de f.lanous)
resu!
ta urgente e imprese.ino!vel, por se consl.ttuir n~ única for11a de
ln
terli~aciio das rodovias federais E:IR-319 (loiSlnllu:!õ/Pruto V"1ho) e BR-174
(Manaus-Caracara!- Soo Visto- Hart::o BV-Il) •
Essâ rodcvia é de profunoa i11portiineia pa:r-a a copltal 11111azonense po!.
que, com ela, se objetlvo deslocar o trânsito pesado do
aer_oporto
Eduartlo Gomes parn o D~strito Industrial tia Zona l"ranca de
Manaus,
eli~linando assim o verdacerto dra~~oa por qwe P.as:sa hoJe o povo huaUdcr
que hablta os.uairrc-s situados .irs llllr{lens,/o:sa estral:la qu~. atual11ente,

liga o centro de lolanaus ao pretahdo aeroporto.
A!êln disso, essa .ror:IQvia tamoliro .é Ú>:portante pau Monaus porc,;ue, Ugl!!
óo as roóovias fed~r;als SR-)19 e Bf<-174;- aosor~eri todo o trânsito f!!.
dov!Ório de cargas pesadas, descono;;e~tionando o trá rego urbano de c•!.
gas na capital a11azonense e edmi~do o fJOder pÚblico 11unJ.cipal d111 ef'!
tivar a .,anctencio dos vias urbanas· que, é Óbvio, não fo:ra•
di ..enai!!_
nar:las paro suportar trõfet~o de tamanho 'port.e.
Ademais, a pavirnenta,ão dessa rodovia vai evitar ql;!e ocorra,.
outr•s
•or-tes de n.anauafa:lõ no leito :'Oa estrada atual, que possui UJa triinsito
im1eguro, perigoso c revoltante.
rinnlmente, i11po~t=:~ ressaltar que reconheço 11 irnportincio: da obr~ c;o!!
sistelite n() projetG 27202.1688,5375.285" ~ BR-174 - CA_~ACARA.{ - BOA VI~
TA - .MARCO sv-li, de onde Pretendo destacar os recurs9s o::.jetO tia
pre
sente emenda. Contudo, a pavimentação da,_Rodovia BR-1711- Gunde
Cl!.
eubr (contorno de Manaus), .co11o Jâ ~e~ultou de11onstrado,_ é
ta111bé11
cil!- profundu illpo~tilnclo para a ciiiJJite.l -amazonense er coao se· trate de
uma o~ra jii iniciada, se encontra devidamente aor.igaCia pelo § 111
do
orllgo 38 oo Lei de Oiretrizes Orça,.ent:irias, que diz que os
inve\):.1
111entos e111·obras e111 fase de e:o:ecução terão preferência soble
projetos
noyos.
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JoGt
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EMENDA

I oEI'UTADo

rEnERAl ALExANDRE

MODJF!CATIVA
~7.000'

27.202
I nc il-un-sc onde coubc r no Anexo II, o seguinte Crédl to E:;!
pr~\ul, n cnrp:o do Orp,.rL=cnto Nacional de Estradas de Rodagem:

PROJETO
BR- 174/JIM- T•·ccho Mo.naus- KM 180

27~00.!G885371.922

Projclon

Ei:lr:\1.11\:J de fio<lng<:>m -

J

., cargo do Ocpartnmento Nacional de

<lc NCzS 9(>.000.000 para

U S

T

J

F

l

~·

NCz$ 25,QOO.OOÓ,ÔÓ

C

A T

NCz.t 71.000,000.

I

-

PIJ-,-"-,--------rl~~o;-

f

Inc"lua•se na Pro.grama de Trabalho:
- NiNISTlRIO 'OOS TRANSPORTES
- ()EPAI;ITAMENTO NACIONAL OE ESTRADAS OE RODAGEM
Construç!fo e Pav.lmentaçllo de Rodovias.

BR 280/SC - ctlNTORNO OE PORTO ~.o·•u~O/SC
Valor NC:.:$ ~.ooo.ooo,oo
Con.struçllo e pav1mentao;llo do contorno da cidade
de Porto uni Do I se .

Oringem dos Recursos:
ProJeto 27200.16885)71,486 - BR )6A/R01'AC ~ PORTO VELHO - RIO BRANCO
Projetes :a cargo do ONER - Departamento
Nacional de Estrada e Rodagem.

Y A
,~illllt5111'1U:!!II!I:P'I!Illt':li:J'Ili•Jmlllllllllllnl

O ProJcLo •!" L<:' I n• Ofo <lc 1989 orlun<:!o da mensnp,em n• 101 de 1989- CN
deu orlp:cm

à

Lei n• 7813 de 05.09.89 e ao Decrct.o nt 98.137 de 13.09.1'19,

r<'ro:-rld<:>s <l!Plmnns legal" :rol Coii.iiin,.da
num..
dotação
de
NC?.$ l9.SOO.OOO,OO ~n.r.'\ o trecho Car&earal -Boa V15ta na BR/174-RR.
No.:

A movll\entaçlo de veículos de .carga nas vias U!
bann representa de 1.1m lado um-risco Permanente pu .. a populaç~o e de
outro um pre111aturo desgaste da rodovia,

Tnl

rnvcstlmento, .st não comPlrmcnta<Jo com provlc!Ônclro :semclhiUlte no
trc..:l•o da mesma rm 174 no Er:tado do Amazonaa, não perml tirá a Ugação
ro<lovt;Í.rta de no.'\ Vl:lln com Manaus, Indl:'lp<:nsâvcl Õ.. integração de R,!?:
ratnia com n !lede R<><!ov I árt a Nac 1 o na! •

Há por ·consldera~-se, ainda, que o próprio ~eí
'culo sorle UI\ acentuado desgaste adicional quando trarega nas c.ldades
eis que tanto o"sJsten~a de traç!lo comt> os COI\po_rrentes m_~cânicos s~o
exigidos no limite de suas especif.lca~ó:5es técnicas.

r><>! o ln•luslrlnl tlc toda 11'1U<"ln ~1':1Õo '"' siL<>a 1nquast1onavelmentc
em M3n11us, c a c><cctJçÕ.o aprn11s <lo trceh<'l Cnrcj!;.rai - non Vista, em R2,
r.~lma, r<'pr<'m·ntnrã um lnvc,.llmcnto cujo retorno l"lc:~r5. no. totlll
d_2:
P"'"l~n<: 1:> dn li r,.:>cii<> <1.~ Carnco.rai com Méln.,.;r:.

As obras de construç~o do c:entorho de
Porto
Unlllo/SC, em fases de,con..clusllc, precisai\ ser ultimadas para asse<;~unr
e continuidade da presença de poder públ.lco e a certeza de que os'recu.!.

O

A llgaç.iio pavlmentadt~. através da BR-174, de Manaus eom Boa -Vi:sta,

ex
tendendo-se até a fronteira com a Venezuela (m11.reo l3V-8}.,_ .se ccnst1b..l1
um compro1111:"'o 1.>1-loatcral entre os Governos brasileiro e venezueliU'Io,
alêm de t:cprcscntar"importantc alternativa do c:Jco.an,ento da Zona. Fran
ea de. Mo.naus, pnra. o:s centros consurnl-<l.orcs do Hcm1atér1o Norte. atr;
vés do sistema ro<lovtãrio Venezuelano, Já pavimcnta<lo d~sd~ a !'rontei
ra ~om o Brasil, até os p<'lrtos do Car1be.
-

sos prct..-Jdos de rece1tas tr,.!butárJas silo 'aplicados em benefíc.!c -da col.!,
'tividade •.
A fluidez do tráfego, a 1\elhorh daS cond.lçOes
trlnsito, estarlo assegurados .com a dest.lnaçllo destes recursos.

de

Quanto a ronte de proced!ncJa dos recursos·, jul<;~amos
nosso c::rao!órlo válido, pois a restauraç!lo de rod6vias no Bras!l será fe,!
ta COI\ os recursos. a seren obtidos das receltas propiciadas peh
7.71:Uaa.

"'

Há ainda a considerar a importíineia da pavimentação da BR-174, no:s E!!_

tados do Arna:-:<)nas e Roraima, que uma vez exeeutad<~.. se comr.tltuirã .,,.
importar,te ~1xo de apoio terz:cstre ao ProgrRJna Calha.Norte, dc __ 9_C~!;
ção da !'rontclra norte do PIÚs.
trecho amazoncnsn da BR-174 con:stltui-se na única via de eacoamcnto
de uma vasta região 110 norte do Estado do Am.azon..., que alêm de s1gn1
:t'1cat1va produ~ão agro-pastoril responsável ·por grande parte do ab.;
teelmento de Manaus c atravé.s da navegação fluvial dos rt. 03 Nea:ro
Amazonas, de divcrsll>j: outrRl:l cldadc.s do E.stado, representará a
segu
rança do escoam~nto da produ~io mineral da região (cassiterita, "ire~
J'Jita, t;mtal1ta, m!Ól:)!o, etc.) rcaponsável hoje
po~ e'xporto~~çÕell. d;
US$ 300.000.000,00 anuaiS.
O

0:5&-'0039-:1.

EMENDA
O~PUTAOO'

r

OARCV POZZA

Oestaque~se do t:cro~to de lei saia~, do código:
27202.l6885l71,486 da BR 364-RO/AC ~ Potto Velho~ 'f:ti~raneo
NCZS 4.000.000 e,27202.l68B5:375.285- SR~l74 RR-Caracnai-Bos VIsta
NCZS 600.000, d:estinando-os (total, de NCZ$ 4.600.ooo,-aoJ para aR/470
-Ponte Rio Pelotu-Oivlsa SC/RS,
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JusnrtCATIVA.

r~sa

p~n~e

~u(•

ra~

ril)3~0

tiO Estado da RS cem se

aR.o:.iO, ;nterl!~a>':IC' re;~l!'ies c!~ ~rande p:~duç~o açro-pe.
cu.;~;~ 1- d!l" SUf1'l. :"'I'CrtJ--.cla para o :fesenvchlmen~o ~as mesmas, ~o is
M1je a tr:•·,es~!3 :lo ri~~ fe!ta a~ravéS ·ce-5ã-rca, que f!:a interrom-

atrovh

(j~

EMENDA

I OEPUT.O.DO

~ ot.ra e~t't h o~e 60~exe-cut;u:la, nt"ces-:;ltando
ele
0
novol> :~~ursos ,:;n~ &ua C:QnC:lus~o. O tráfeço atual r.osso trecho rodovia € dl' mais ou menos \50 v~.ículos/dlB, llmita:lo pelas precárias co;;.
diÇ~t"~ j,J tr&.l'.>s~:~. Com a conclus~o da ponte c au"'e"to no volume do
. r.if:-qc ser!i c~m (~!tf'la ~.~~:~nte stgrlfi~alhc.
C'o~-o s"" trata <Ir. o!n~ d~ &.r~~ especial de grande~
v~o~ clC ~é~nlca conHrwt:v~ esr~ciH>ztda (baltinços s"C'e5:-!vOs/, as
int~:-r~r,cõ~s

cos

Novembro de 191!9

prcoo:>c.1m

JC'Ié&cir~o&

JONAS P!NI1""'R0

lnclu~-se no ?L. nQ 58/89 CN
Restauração de Rcdovias 9R C70/MT rRCsllo da PRIMAVERA, tr_~cllo 8arrª do Garças

-Culabá Km 243 •
Proximidades da cidade ele P::-lo:'l:lvera ~o Leste-MT., o valor de NCz$ 2.0C(l.000,
(dois mUhees ce cruzados novos).
Fonte a retirar ~ BR :;64/R:l/AC • Porto Velho • Rio Branco
Código 27202. !6fJ8537l.48ô ~ t.Cd 2. 000.000,00
Anexo I
Justificativa

de c.u.&tàs e d!flcul-dades de lomada

s.crvlçr;~,

1-'.á o:z anos oue na ,BR 70, nas orodmidades da clda:le de Primaveia do Leste - m
Kro 243- 8arr6 do-Garças.-Cuiabâ, abrem uma eros:!o no leito da rodcv:~, com ~xtens:io de
CeSóe essa época._
,
e<!l funcllo dessa erosão, a
l<wa
s!lo de desl!~~mento nos ilairros mal.s oré:dn:::s ao lcc.Jl.
Com a ap~odmaç~o da êooca de ch~v,o;_ ':16~5 intensa, :;~de-se a agravar a extens~o
das crateras, conduzindc o j;recárlo tr§nsi~:;~ ::ie 2.00G veículos por dla, P6Ia ruas da
c!Cade.
500

metro~, e~tando hterr~ido

o;c

tr.ire~c.

O fato torna.se "'ai$ ~~t'OC'~.:>~nte ;lOr ~rovocar

07/ 11 1

-••''

I

fi'>

L·0~8-0040-4
--

V~!e ress: :~r ~ue a
• ~lto mais pesado e dJ.f:c::.

Regi~o

é :altamente

1

produtor<~ ;:'e

ç;a:os,_ Q_

~

torna o trân·

···-,

,..---.. ····:-·-··--, r--"""'--,
l__P! NQ ~8/§9 CN__j Ui pr ·>../ I

-1

l

EMENDA

Inclua-se 1'10 1'1. - nll 58/B9 CN
Restsur:açl!o SR 364/174/MT Trecho C~ceres/elT- O~vtsa MTfRO_.
O Valor de t.Cz$ 1.5.0XI.O(l(l,00.
F"or>tll - SR 364/RO/AC - Porto Velho - Rlc 8rar.c"!l
Cóc.lgo 27.202.1688~371.486
Arlcx.o!

EMENDA

------.,..··!;~,,
·..,-----,
~

V<'llcr t.Cz$ l!>.ooo.ooo,co
Just1flc;;.tlva

em !984, cuja ~i~
r-:olo:mentc é do tlp~ Tratarnen_to_':~rflcl~l 0\.;:;lo, ;lGtanto com 5 3!'105 de use ,
estaneo em vários ;:la<~tos preclsanc"J de urgente r<!co!Peraç!lo, ;l-lia ~rtar Intenupç!l,,""
, .!peca ch.lvosa. ,.Je se aproKirna, eujc dano justlfica-~e:
a - por ocasll:lo QtJe- $e executoú o Projeto de Pavimenta;:~~ nesse trecho,
foi
prevista a ex.eOJçll~ da capa de r~lam~nto em duas etapas senól n:1 primeira
exe:utada o Tratrrnento Superficial Duplo e, <~PÓS cinco anos de tráfego,d!_
pellder'ldo do comportarnento'do p:o~v~nto, seria exec...rtada a seg;inte
fase
e11 Concreto 9et...,lnoso UsinadÕ e Quente (ca.Q) n._.,~ expess·~ra de 5 cm.
à - pelas etuab co_ndiç~es du p.lsta de rolamento, onde constata-se a cc:orrCncia de irúneras trincas, desgastos e deu<;tregaçl:i,es em lócals ~!versos, d!
correntes de UL'Il trãreoo intenso, superior a. 2.000 veículos e com predon>i~cia de viaturas de grande porte e çeralmente transportar1do cargas com
peso $1.Jperior ao limite permitido aliado a una alta pluviosidad~ dos últl
m~s anos e, t~ém os insuficientes recursos destinados à cO'lservaçllo das
rodovias nesses últi~s anos levar001 as más CO'ldlçl5es em q~e se encC<">tram
expressivos SeQmentos desse trecho rodoviário.
~ CJ,Ie ser ressoltado {!Je es'e trect1c f.a.t ,Oa!te da ligaç~c CuiaM-Potto
V!,
lho/IIJ e I!! resoonsdvel pela e.portaç.llo da maiodu da ti"Que:z:a Q.le os Estados de Milto
Grosso, Ron~nia e Acre produz-em, COII'IO"-gado, minério, borrachs, lll<ldeiro e ~ada a PIB.
dJçllo de gr~os CJJe 11 cada ano, cresce expzesshamente como tao'lbé<n rece~em prod~tos i!:
dJstrializados, cO'llbustiYe!S etc.~, pa.ra abastecimento dos mercados t"onso:.aüdOres ce~
A entrega ao tráfego c;ess<" t~ael"'-:~_~a :;:r; 364/174/MT, cccrrev

ta

~e

E:m~nda

Modii"icativa

SUPLE:ME:-ITAÇÃO
l'rojcto: :??202.15885375.284

BR-135/PI - Ponte dfi Acesso sobr~ o
:-io Gurguéia, no n:unicÍpio de Palmeiras do Piauí.

Valor: NCz$2.000,000,00 _
CANCELAMENTO:
Projeto: 27200.l68BS31l,922 - Projetes a cargo do Departamento Nacional de l':strada" de Roda,~cm
Valoro NC,:z.$2.000.000,00
Justif.lca~ão

A ponte sobre o rio Gurguéia, no mur.1c1pio de Palmeiras
do Piauí foi totalmente destru1da com a.s enchentes ocorridas em
1.979 e até o momento nada foi ~eitc- para sua reeonstru~ão.
A trave8sia ,; precária, através de u.m "pontãe", e frequ.en
temente ,-~gistr~-se acidentes.
·
Com a 'restauração da BR-135, no Piauí, e_ a eonelus:io da
pavimentação do trecho D~vi.sa P!/BA - Ba:-:-ciras, have:-á um aumento
do fluxo de t:-ã:fcgo na rcg!.iio, o QUe :rortalece a nece:ssidade de
construção da ponte sem interrup~Ões por !'"alta de recursos.
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Htl rnuito aguarda o recaPe~mento asfál

A eco'lomla da região scfre ::fi ante dos ptejuizos causados P!. ---

la má qualidade desse trecho de estrada.

EMENDA
JOJIO PAULO

Destine-se a veroa de Ncz$ !i.OOO.OOO,OO

cinco nHlhi:ies de cr!:!

zados novos ) para recapeamento lilsfálticc do trecho ce estrada que ll93 Sela Vl&ta or. Minas à BR-262 , em t-Unas Gerais.

fo<lte: Ministérfc cos Transportes
E11t lda~es Supervisionadas

27000

"/JJ

=

'27200

;9'1

Cócligo: 272_00.l68B$37l.n2

JUSTiriCATJVA:

EMENDA
Trata-s-e de ligaçbo rodovHiria construÍda com_recu~~~s- r;'Un!_
c i pais , de importância e , de trafeí!JO ~nter.so ,_e~- péssimas conCii·

OrPUlil(.l(l RfiMTO Yl·"ltll:l\

çi!ies para o tr:fego de veicules. A Prefeitura nll.o disJl!e de recursos

rnclui:, '""' r:•J'J'''·'~ dE.·

para a e~ecuç~o da cOra de reparaçao do trecho dessa estrada Que li-

<.1~ C~L.·;,cu~

ga Bela Vista de Minos à BR-262. Os prejuÍzos oecorr_entes de avarias

(Cin.-o

em ênlbus , ean~lnh~es e automóveis , o_ue per lâ tr11fegarn , :>ào muito
gnmdes , sem contur os !núrneros

cariedade em qve se encontra a

~cidentes ocorrle~os

Face da

pr~

T;;.;:).li.

J~ :n, :.ru::.,~rl!-> rr~clom::.

dL n~uug.:o•·• (DIICR), .. lu,..u.·tZ:r.c:;. d~ r:Cl'i> ~.OtiO.!lOO,llO

1-llJ~,Jr~

Cr.-

c~uzJc~;.

0JJ(,~)

l:.l·

1<:~;.

101, r.o "'unid~•io de lt~jaí, """' 5nntr.
(cincc; roil c dwz!!Ot()S :r~~,·~~- ) "~:.r~~.

,.

l~r.:.,r.>·,

·:•v''''"'~':nr·

- ·

d

t:nl-.:Jr>~.

estrod~.

JUS.

i

l ' 1 C__II_Ç_I\_

9

o nun:.cí;liO de lt,~j~.;. ~ol~ :u:i~tic~ rro, r.•.i:: it:~.">c:t.5n
l~~ d() (~t~dc. do Su11to. Culo;ina 0 ~td~ de uco 1.10' u.:>i .. ;·r-r. ,hl~'-,•~ ._.,..,..,~
t .. '.JO~(~ d::.
ucus~.o
<:11;;~r~

0:SS·-0044--7

~eg:~o,

i111pl~lo~~()u

~n~lCU\CPtL'

•. .,), com a const:uç1:c' de """'
C<.

,:.~dr.o~nt<.~~o

~on:(•

C~ll

"iCCo..:;.,,,, '·IU1.J,•l:.• .. iS "

··:6>-l•',o.

~

8A 101,

~;:.:ece

de"" c·;~r.c~ ~.2Uú m~lrJs (S,<' ~""~) o;,rr. '."~~<>tit

u111 acc~.so :á;lidu, .~cgura c c~t.l flu\d.•t <·.:~~é•.ér"t~ :J:,r~ go:(,totJr
os
usu.:ir~J~ ~ue ~~·,.:;nd~rr'
~rr dl;cr,~(l r liN)".~I.! (Urrl•r:~~;llarJ(• riu Vale
J
ltdj~.Í), oo ;:urto e vice vc~s<'. l<o P~ag1:.or~ d·~ Tr-:;.,:,111:, d~ llhli·.lál'i
do~ Tr~n~)Jurll'S, cor.s~.o:ntc do ruc~:c~ :>7?00 !656~•371.9?:>, r,•nH~. uno;.,

clontinaçiiu r.o valor de NCZ$ ~O.GOO.OOO.OO (t.rinta dlrro~~ " s.:lscunto& nril cruzados n.:.vo~) podendo fl(Ht~rrlu srr atenta <1 ;..res~"'·'" indic,;
ç=o.

EMENDA
JOJ!.o PAULO

Destine-se a verba de 7.000.000,00
novos ) para recapeamento da

estr~da

sete milhOes de cruzados

o_ue liga Jo:lo Monlevude

~

BR-26"2, ·

em Minas Gerais.

F"onte: f11nistér!o dos Transportes
Entidades Supervisionudas

DEP. RENATO VIJ'NS:O.

Código: 27200.16885)7-1

JUSTIF"ICATl\IA!

Trata-se de i1gaclio rodoViária de suma importancia para a
regUe. roi

con~truida

pela Prefeitura

loc~L o

enpeamento asfál-

Inclua-~e no P:<Ojeto de Lei n9 58, de 1989, Ane><o II, subp:r;ojeto n9 27,200.16885371f:922- projetes a c;uqo do Departamento Nacional de Estradas de ROda~em, p.J;Vi,.ent.açlio do tJ;-echo Navegantea-Gaspar/
se d.ll BR-•170, c0111 dotacao espec:lUca de NCZ$ soo.ooo,oo
(quinhentos•
mil çruzadoll novo~) ,_ Bf!l'"el!l ;-etil'"~doo do aubprojeto c:itado.

6896
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-

A BR-470 - Tr~ho NAveqantcs/GII..IIpii.JC é do fund!lment.al i~aJ>Qrtâncla
para o dest~nvolviroento da Região, 'llll\a ve'l: qu~ se constitui no ace11110
Principal ao 1\.eropcrt.o .Se NriVeganti!!lil, o 29 aeropoX'to em ttifeqo llil:'eo de:. Est4do, e ao l>arto de Itajai, pdnclpal 9')>:to exporta'lor
de
têxteis da Reqi;{o Sul. !:sae .~~egmento, c0111 28,_6 lan, ;~;epresenta tão so
mente 8t. dll eJ>ttensil.o total da BR-470/~C,
-

-

_N;,vembro de 1989

-

-·-

--

ge• o v•lor de Ncd ),000,_000,00 { tri!s MilhleS d" cruudos
no ..oaJ
p.. u., e.t .-onv4nlo ~o• o Eshdo de Mato Grosso, sere• utilhitdos pu·a
i~tantaçiQ do__ tnetiO entre T:~nlile:r4 da serra ~ Dctcitlllndil .. HT.
fonte - 27202, 1681!15H1.Jj86 - Ne1:S 3,000,oOO,og
JUSTIFICATIVA
Os se:vtços de iflll)lant•çlc 1rl banarict&r o H!!.
nldplo do Tangaft, QU"prcduziu na aafu dt 1988/851, )4,757 toneh.daf
doa pr.fnc.fplls produtos: arroz, feijlo, 11ilho e soja. Aléll
destel
pro~utolf, te110s e• Ta•gllr4 Ulla grande Plllnta.çiO de cana-de-eçuca:r a
que psre ser transfor11sd1 a11 41ct~ol e •çUcar necessita de ser ti'answ
O lnvest.trwento a " r etetuado id b"emtfic1•:r tg
Qt.1l 11 desprovid• da infra-utrutura bb1CI, ..t<lho-U!lciO aasi11 su" co_ndiçtles de vida.

da
EMENDA

MOOIFXCATIW\

RENATO V!ANNA

Lili' popt.~laçlo

-X:·

Incluir, no Pr:oqrMOa de Trabalho !!:o tler:uucu.r.~en
to !lacicmal de Estradlu <!e ltOd<'lqelll (D!-."l:R), .. import.Sneill de r.c~.,.
3.000.00ó,._OOtlres milhões de cruu.dos 11ovoa) para. a implant.:.,;;iio e
pavimo:mtaçâo <io acetu:~o, l19af\do a BR -101 .110 munici~:~io de CA.~BOR.lO,
nur.'la extensão de a'Oroxima<!a!nente
4.000 ('?'ud.ro míl mf!tJ::Or;)
FOtn'E: 27200 l6B8S37l.922 ........... 44···~;:.~: -.Nc~ J,ÓOo.aoo .. oo

..

I

r-""~'"""'""--;

l____f>L - !IS

~

r-------,

LQL

9f

o.L_!

EMENDA
o 'tlunic!nio de Cllmbori\l, v1:~:inho ao- de Balneiric> de C~tmboriíi ncceuita- de um a,ees:so JI"'<Jurc--;·;,avirrel'\tlldo a ro't".O
vi"' BR lOl. Nos meu1-es de dezembro ll :n~treo a oon~laeio aumenta ~on
sideràvelmento em Virtude da ne=nente croeur:~--~., Balneirio- oor ~
turi:ata e verllnistlls, invi~tbilizando '>ela :aua 1nf,;-a eat:r:utura rO<;lo
v1!i.X'1~~; at1111.l o tro.nsDQrte desejMo eom out.i:o11 munl.e!cio:a. Por lle tr .. tar c!.e _Willllunidpio aue tem narte de. =eu l:errit.S:r:io cort~t<ia t)elll
BR lOl, nada llla1• justo rrue •e de=tin& recur!IOJI fec!era.ilil Pll.ra <rllr:m
ti :r: ura ace=="- t.o.en;lcamente recomeni!!i.vel aa 11Ulh1c!-o1o c!e CNIJBORIO.

DEPUTAJ:lO PE_RCI'I'AL. MUNI%

EMENDA 140DlFlCATlVA Alll PL - !18, DE 198!1' - CN

Dlstina-se do pl'O'iJr"'' di! trabllho do H11"11st.tr1o dos Trai"IS>Jortu, aos
progr•••• ao at1vldadel ao CHER, o vtlor dfl Ncz• IO,.OOO.oDO.OII pera,
'"' convl!nio eo11 o EsttCIO de Mato Grolllo, 1111ro11 utU.lndos ru d1ipl1ca
çlo do treeho da OR-l.Sl - no pedr~etro urbano da cldade de
sonho7
coapreond1do entre a HT-2•2 e o Rlo Lira.

fonte: 272DZ.l68BSH1.486 - NCzS lo.ooo.ooo,oo

JUSTIFICATIVA
O Hunic1p1o do Sorr1so-MT t'IIU
localiza
dO na regllo nortct do E:shdo COM
tJopollçlo esti•adt e• )6,000
/labJtantes,

1.1••

0::S8-004S-0

tri

EMENDA

E~NOA MODIEICATIVA AO Pt. ,a, tlE 151851 - CN
O~tsUn•-.so do Progr . .• do Trsb,lho do M1n1•th1o dos Tr•nsport.s dos
projoto• do .11Uv1d•du do D•P_ert. . tnto Nlc:.lon~l d• E•t••d•• d• lltod•·

•11

CoM •penes ) a11os dll" a••nciplçlo poUUc1
•d'•!nhtnttv•, constltui hOJct Ú• dos t~rinc1t~a1s polos de des.,-:wolvi
11ento do Eft~o. eo• t._~• di cretc.Lilctnto aci•a de .1!1" 10 ano,
Al4;
ctbao • lill'lnd• conc1ntuçlo d1 •r•a.dns, cus d• co11frcio 1
etcolafl
pdbUCia loc1li.t1das • •argctM d• BR-16) no ped111etro urpano da cids..
de da Sorriso Ju•Uficall •••• nossa eMends, tJOil quctr.,IIOS vu ·di111inu1,
dos "' nd••rOI do ac1Centes e:o11 YiU•u bastanto freqvonte:s nnst:o
ChQ,

I
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EMENDA

DV"UTADCI PERCIVAI. MtMIZ

---

a.tDA MOOIFICATIVA AO PL 53, DE 19'89' - CM
~

DesUna-se do Progn•• de :rabelho do Minist,rio doa Tranaportes doi
"rojetoa de Atlvldad•u do Oeparta111ento Naclond de. Estradal de Rodagelll, o valor do: Nc::$ 10.000.IIIJIJI,OO, pan, •• eonvlnio cc• o Estado da Mato "torouo seraa utlllzados IJ.lr&

ól

psvi11entaçlo do

T1:acho

Alta da HT-100,.Alto Aragulil- Oivba MT/N$,

lllt-a

Dnt ..w .., pwJno ...364

J.o.s.ut ... AC, 'hno Ydt. a U. . , . _

tr.•• .....,,), , 1uc1_. e.u ..u.r r•• ••u·llr-l.l5/ltt-11Q(Iat9) tn.••. U.. P•qd.e/Ue Jw•aa ll,.JJIII '!,

zo.ooo,OOO('I'illl:a lliu.&..)!IA
oioo • lapl-ll!iot h

Iiii 41YUU..I h - 10.... 1 U. . . .

lllmla)
Fon'te- 27202.16885)7,5.285- 1NcJ:S 10,000.000 0 00

"'rw• •

u.

~"'...-.

ut

L100.000,00(Ib. IUl.bi. 1 .... HU 'Cr•Wot•

1.~.ooo,oo(lba

Mil..;.,

qu:~..-..,.

ar... .,. .._.), ,._

.ollca o lio '-"al IICU l,SOO,OOO,OO t)..IUthã.t a Qd.U..aa ld.l QrwKel

.._I)

JUStinc.t:n~Ja

JUSTl1"1CATlVA

ll.odoYia MT-100 - Trecho lUto

Angua11 ,.
Olvi,sa MTIMS, ostlt trecho ban~rl'icls dlretuento 01 14\Jnl~:!plos da o\1-

to lf.nguds e Alto Tequn1, al4• de ttQnsolidiU" .a h .. da divisa entre Mato Grosso o Mtto Gro*'o do Sul, O Munlc!plo da lUto TrqJ~rl U.
pepel lçorh•te na egrioultun do Ettldo, por $11111 u111 d•• prlllldtol
Nunlc!p!os a tnbdhar co• sisto•a do •!ç:ro baçlls h10:rogr'tic•s, o
QUI! •ostrou oxcdentu resultadoa co• o •-nto da
produt!Yidada o
ftll proteçlo do 111olo allbionta,

~lo•

'lal ........

,_.uuri , ia..rpo:r.p. .. '

r•• • ..-lc.ltwa . .,, -rapioo 11 <llll..,lft boja

--..--·

....... x..idpJ.e . .

c...,. ......

:rupo•iN1

pi'C

.u~

h&-•

.........

~

-*ri•• ..,..!...:

101 •• . . . . . . ............ htMI

0:5S-00:53--6

EMENDA

EMENDA
DEPUTADO PERCIVAL t«JNll

DEPUTADO P'ERtiYAL MUNIZ
EMENDA MOOif'ICATIYA AO Pt. • 58, OE 15189 - CN

IAfMI:• ID

Inclui-te ao P:rogullll do Trabolho do Mlnlltfr1o dos Tron:sportoa
(27000), projotos a cargo do Daparta•ento Nlcional da E'tradll der ~
dsgs• (27202}, a 1•portlnc1a do Ncz$ 2.000.000,00 (Dois llllt&s de~
zodos novos) pora ssrs• aplicados na rscupo:raçlo do trecho dan1Hc!
Borra do
do do 9R 070 ontu· os lllunic!pios do Prioavotl do t.11to o

rw• ta

lNt-CI'

...t . . . "

'PWJ•.. 11-ltt-•

a.oocoooCQ.L-ttihõc~CNo:..to•N>Vo•>

,..-> -. JU.-JO' n - ••• a-n•,
a..t 111-us-c-uo.

ln• aat.~:ata ha

Leato o
Blrtl do G1~11 onoontra111se collplstarunto 1ntrandt,vol projud1c•ndo
10bre1111nlllro o o•coo•snto da produçlo do Rog11o, gnndo produton 'da
grlo1 o carne, o rochando Ulll doa pr1nclpais utlllrill do Hgoçlo entra o Estado do Moto Grono o a reg11o Csntro-Sul do Pa.h.

~

da 1u.~ ~.

••tld.- ...~.a.,, •• . m . "

..1 " '"'•

paa ..,_,,.._ o '!"... b'a ._.reata, 1 nfilo 1 au .... fbl.ala pala ..Uala • • •
11ajo l.tni. o l t - - o 'l'lll&& - 1...11 <I• Fil•, 1 • - • 1 -.J.c:!,.._. .. ~

,.. " ' '••d• ·. •11 u.•l.loUa "
JUSTIFICATIVA

.............,._,, M:&t ......

lll.oooQOIJ<Ir.~..-s~fiH 11;!.

......, ••• ....... - u ......
rr.• u. ,......_/Úo .••
z - - .........

Gll'ÇIS.

f'onh- 27202.16S85J71.A8&- Ncz$'2,ooo.ooo,oo

u.aac~a

- - mt

... iMI.Idal

I

4lH-1a -

a:r•• cc1 ....... no~.u •• -

polUI

da

a..,.n- -

r.rl. ..

..

1,200 ~.

tnll _ .... ;
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0'58·~00:54-4

L

I

"

~---.<>ouo>n•""''..o--1 c:;-·~---~
PL->8/B~

,, ~

• • • . • .1

tr.:r.J~DA

O municlpio de Palmeirõpolis c Paran.i estio inter1i9'ados p~
la rodovi"- 1'0-343, porênl" trave11aia do Rio Toeantins nesse ~ao::al (Mar!!_
nh;;o), .!lind"- é feita em aJ.sterna preo::lrl.a d(! b•lsa, t,:.rno:mdo-sc um ponto
sensivel de estrallgul=.,nto.
Arrbos munieipio~ estão inseridos em região -de exp.wsão
fronteira aqrio;oh na Amazônia Legal.

UI!9C.Q

_ DEPUT,uJO OMLOO

.JUSTIP!CACÃO

}l,

,.

ponte permiti:l;"ã, 'poia, maiQr fluidez no trifeqo .:ta alud.l.d.lt

rodovia.

'.

:.~·~

•·

. ·--.

1 1

''Iii .. l'll:. r,':;:

~-;_o,.,;
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1
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EMENDA

,_._,:,_,,,,

r ,,~- .• ~'-·''
A >.:-:-; .• z,,~.:.t· ..-.;
o,,lr::: ....

--:•r-o

o~--·.···

__ DE~, JOSE VlANA

'-"':'
···.-.~·,"!)'<!~; 0-:::- :;'l.;r.:-:•;,.,:,:-1'1-'f:i "'' :·o~·n. IJ~- S/ll<,•,,n,-Hl r·,,~.1
.,·, ;;:,_.

:.-~

,'hU~.'

· : ~LL,,.,_.,

~·J.

'' '~c~ .. ~ •..i;:;;~ .. ~;· ,L~·~'":;.~~·~t~2~;r.~;, ;.~t~~~-:~7~~~-, k~C'.:
•

'<-' C•f'i:_ ·;J ". '•

,•,_);J'! :)t:

I<<J~;,l,\•1

::;-.; ,", ..

Inc.lua~se onde eouber na Anexo n do PL 58/B9~CN., do Depar.
tamenta Nacianol de Estradas e Rodagem, a importAncia de NCZ$
l.ODO.OOD,DQ {HUH MlLHJtO DE CRUAZ.OOS NOVÓS) 1 pare pav!mentaçJ.o do
Travessllo que 119a a 6R-J64 ao Nuar Estrela de RondOn!a em Presi.
de~ te Médici-RO, com uma extenslla de 9 k111,

272D2 . .l68B5F5.285

8R 174/RR Caracarai~ eaa Vist11 marco
BVB ....... l.OOC.OOO,

JUSTifiCATIVA

E ENOA

r·

l

SENADOR AN'l'ONtO

un:z

MAYA

-----rw-,--··"-·J
Lo;:o '

~ •.

POC

OC!OitAq;ue••• do Projcto de Lei n~ SB/89-CN, a favor do llepa_::
t-11111ento Na.;ional de 811tradlU; de Roda,.em - llNER, CÕdi'iO 27202.16835375.
285 - construção a pavimentação de rodovi.,.a (BR-17,/J!R - Carao::ara!
BO"- Vista - maro;o' BVSJ, o sullprojat.oo
"Coru'l~:ruçio de Ponte de .Concreto aób.a;., o JU.o 'l'oo::antiÍ:Ia
(K!,.
ranhioJ no leito
es:tr<!.da 'To•34.3, na i:Uviaa entre oa mun:!:,
-;-!,!or. ,o!,.. ~"l. ·.·l~:~~.... --.;,-rõi..c. .. nã-•J-u- lOOlll·.
, •..,~OR: ::cz'!= .=.u.~;;.:;,uu.:o,uv td.•n: llli.lhÕcuo ó!le eruzado• n!W!O•l

"'a

Para que um Estado Obetenna de:oenvol>"iraento
m!ster que h11jm ~o~
dovhs interlíganda seus Múnic!pias e para que ~sto acorra ·também
é necess4r1o qUe estas !odoVias estejam em perreita ~stado de con
serv~çllo para que'se possibilite um maior eseoamento dos produtos
~di vindas desses Munlc!p!os.
A eonstruç.!!o d.,o Tra~esslia que liga 11 BF:~364 ao Nuar Estrela de Ron.
oo.nh, se torna de vital imp-ortância pois que esti localizada em re
g111o de ~as~a cultura que eontrlbuirtl n!lo semente p/ o desenvolvi~
mente da setor no Estada 'e-amo t.am~ém se cosnti~uirá e-m via de aC:esso par8 comercialUaç.!!a das pradutos a,gr.lcolu dos pequenos l)rodu~
tores.

I
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_ 27200,16885:571922 _ P:ojetos a cargo do Departamento NacJon•l de Estra1
da de Rodagem.
~a1or. NCZ$ 1.000.000,00
-

JUST Ir ICAT lVA

EMENDA

Este trecho da Br 282, já se torno'-~ calalflidade pública, wma ~ez que I
o tráfego está praticamente lmpossHillltado pelo estrago do ashlto_. ~oJ••-
buracos enormes, verdadeiras cra:teras. O Protesto ~os usua.:Jos da BA 282,
é plenamente justl flcável uma vez que o mesmo é palco de in~meros aciden.
tes com vrtimas fatais como a ccllsllc de um automóvel com uma carreta,

OEP. JOSE VIANA

TEXTO

~Jti01ando .dois jovens funclonárlºs ·públicos do Estado.

Inclu:~-se onde ccuL:erd"ICI Anc-~o !I do PL 56/85-CN, do De-

partamento Nacional de

\·~tra.das

e Rodagem, a 1mporUI'ICi3

de

NCZ$

l.OOO.OOO,OO (UM HlLHJliO DE CRUZJiijlJS NOVOS'), para a pavlment~çHo

travesS!Io

do

'
N!lo ~avendo recurso~ para recuperaçao deste trecho a populaç~o irâ
Jnterditer s rodovia _pelos graves _;riscos de acidentes que ocorre constentemente.

que liga a aR-)<511 ao n~ar Novo Rhchuelo, em Presidente M_t

dlci-RO.
fONTE

272001688!1371.9'22 - Projetos a carços dO Oep. Na.~ional de Estradas e Rodage111 ..•... 1.000.000

.

,/

_./ ·+-.·.'.'
..... '

. .0.6../...!.!./.M. ----------~------------

JUSTifiCATIVA

o Município de Presidente M~dicl se constÚ<.~i hoje em um
dos que 11eis se desenvolve no Estado de Roo::nOnh,t;lltendo reco~des na
safra agrtcol~ a c:ada ano, pois. possui .solos com altas fertilidade e
clima illproprlado l produç~o de cultur_a~ de ciclo lon!õO e ciclo curto.
Mas Pata que esse desenvolv!ml!'nto aum~nte a cada ano, torna-=.e mels que necess-ário n pre_sl!'rva~llo e pavimentBç~o da estradaque p0$Slbllitll o escoamento de toda produç!lo dessa rica regitlo, até.
a sede do Munlc1p1o e poste~4ormente o Capital do Estado.

0~8-·00:>9'-!5

EMENDA

I DEPUTADO

VALDIR COLATTO

(llenda Modlficatl"a
Incluir no AneKo I do Projeto de Lel nl! 58 de 1989,_ CN.
27.000
27.200

-Ministério dos Transportes
Entillades Super~lsionadas
TRANSPORTE RODOVIj!;RIO
CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇRD OE RODOVIA

0:se-00za-7

27200,~885:571 . ~~~- Alo~a~~o

de recurso.s rlnanceiros para obr_as de
construçllo e acabamento.

EMENDA

OEPUTII-00 VALDIR- COLATTO
Eaenda Hodificative
Incluir no
- 21.000
- 27.200

Ane~o

-

I do Projeto de Lei 1'111 58 de,.19-9Sl, CN.

- !>!11'11stér:lo dos Transportes
-Entidades Supervhionad_as

TRANSPOR-H: R?OOVlltRIO
CDNSTRUÇ>IO E PAVIMENTACM DE ROODVlA
-

27100.1668!1371.~K~-

Alocs-çtlo de recursos por• obra~ de COl)ser~açllo da
Rodovia 8A. ~82, trecho IranJ - Ponte Sertada vargello l<m 436 a 47'2, l!')ttllnsiJo de 3'6 Km, Estado
de santa C3tllr1na,
valo:: NCZ$ 1.ooo.ooo,oo

OEOUZJR.
Ane~o

I do Projetd' de Lei

MI

58,

mens~gem

nll 670/89.

1. Cap:t final - Trecho XanKeré ... Xaxlm ~ Chapecó da rodovia BR 282 EKtens!lo de J Kn.
2. Construçllo do acesso Rodovia BR 262 ~ Sede do Mu~ic!pio de )taJdm/SC
Extensllo- 900 m.
J. Complementaç!lc do acesso rodovia BR 282 li Sede Cio Municíplo de Cha·
pecó/sc • Trevo
il, SlnalJzaçlio horizontal/vertical da ROdovia BR 282, trecho l<m 4SI9
a
!1:59,· e~tens~o ~j! 40 Km.
5. Serviços complementares
I Valor: NCZ$ 6.800.000,00
DEDUZIR.
11-ne~o

I de Projeto de LeJ

I'IQ

58, mensagem nR 670/89

27200.16885371922 • Projeto 8 cargo de Departamento Nacional de Estr_!
da de Rodagem.
Valor: NCZS 6. 800. coo .ao
JUSTIF !CATIVA

E:st• reçi8o Oeste de Santa Cata·'l:ina encontra-se numa posJç!lo estra
téç1ca de escoa~ento de produtos !ndl,l~hJallzados, çrllos e insumos, l:ICB
retando cem isto u1n nu~o de tr-l:lrego 0\Ulto intenso, 01ot1vanc:lo a degra-

j
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,,·,oo,,c-:,c,-.o,c,"'"'-,"'"'"'"'7'-·'C0c,c,e,'-lciando

0

risco

de "ec:Ident-es, com

aume~to

Novembro de 1989

E INCLUA-SE ONDE COUBER PARA CONSTRUçXó E lMPLANTAÇKo DA M'i'-..;235/l'iT170 Entr<lne:.unento, trecho Rio Papa9aio/RiO Juruana 112,SJ<:m.

de pr~dt,tç:lc a'Oiricola e derivados O'iJrolndustriais, se vê na necessidade
de urna grande urç~nch e efetivaç~o destas obras, pois c:ue, te,.,os cert~
u se refleti ró na maior seçurança d& popvlsçUo desta re<;~lllo, diminui~
ç11o dOS custos de transporte, além de contribuir positivamente para o
seu desenvohlmento.

JUSTIFICATIVA
ESTA OBRA ESTÁ SENDO CONSTRUX!lA !'ELO 9<1 SEC E PES
MlTIR.!\ A INCORPORAÇ1i.O

OE 6 MILIJ.:lf:S DE HECTAUES PUÇiPRIOS l'ARJ\ A I'I.GR,!

CULTURA.NESTA REGIÃO SE DESENVOLVE HOJE INTENSJ\ A'r.ÍVWADE
SENDO O 11UNICXPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

AGRlCOLA,

RESPONSJI.VEL POR lO\

DA

PRODUÇJI.O OE GRÃOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, E ENCURTAR! O CAMINUO DA

a?,,, r.!!!... -------~-~:""=-~----~--o=:==:.,
0::oo.- 0 0 6 0 _

SAFAA PAM OS I?ORTOS OE CXPORTAÇÃO, VIABILIZII.lWO O CO!IREDOR DE EXPO!!:
TAÇÀO DA AMAZONIA ATRAVe5 DO PORTO DE PORTO VELI!O, O QlJE I!CONOM!ZARJ'i.
DIVISAS PARA O PAIS.

9

··---l
EMt;NOA

,-- ......... _, __ 11
L

O~p~tado

-

~B/U') - CN

' . Cl

-"'
Cl

Qf

EMENDA

E:MENDA MOOH'l.CA'I'IVA

Projeto ~ BR 421

PL -

CDU~RDO

S!QUF.!RA

ç,~MI'OS

Tr.:>e:ho/BR 364/ KM 20

T_':...!...Q

Valàr ' NL'z$ S.ooo,ooo,oo
AlOC~r NCL:> 20.000.0QO,OO ( vir.te rn.dh;,e~ <.J<:

cruzados.

Projetes " serem cancelados: BR 364/RO/AC - VortÓ-Velho /Rio Branco

r..wos ) para n pvi,..nr.tr.çào ca tlP 2~~ (·o J!t.) trecho çCUTO MA •

valor• NC:$ J.Coo,ooo,oo

Ci\LHIIf.S • TO I

CO~NEI,1

ronte
~HO

Ouplic"cao.e recupc-ndio da malh;;~. f"rr91Íiária rexteils.ii.o Sllpur=aia do
Su! Valo~:

- TO.

2720::.l~8!l~37i.486- OR

3G~IROIAC- I'Qf<10 VE-

- RIO BRIHICO. NCl$ ZO 000.000,00.

.Jll:õllr :u.rr.Q_

"Si o LourerJCO )
11Cz$.2.000.000,00

OR "35, trectrc COüTO MACAli'~!::S-TO I
r113lhn viár;a r.:o TOCMrtlns, servo:- im -.
portante regi~o aqrico)a dO Estado, sendo fur.d~ment~l pJrc o e~
cca,.,cnto d<> p~cdu·,·!lc ,.n norh• .rlnqur>l~ un;'"'nde r,.deratJ~a.
A

COrMCI~. TO,

BR -

421 Obra em anc:lamento, lfqando a BR -

36~

inl~grnda na

Durante o perioCc> das ch ... oJ.s, o lrtln&corte de cUr<JUS
e p~ssagelros sorte enorme prejuí~o. dccorrerrte dJ~ pe5sln>~s CO!:!
dlçiles das viils d~ esc!l<:mcnlo C<lnsldera,ldr)-se, ainda <lS qranoes
dlst~ndas entre os M11'1lçíplos do Estado.
A oocação a<;Jricola do c.,ntro-rrort~. partlcularmer.te ,
do Tocantins., requer a lmrlantaç1lo de uma malhn viária que permi
te. a eKpans!lo do r.etor e ,,ma cemerclali~aç~o róplda e competiti-

llO

Interior Pllnllllndo pQr Ariquemes (lSO mil. habitllntes), e atingind:o •

uma popu!ao;C.o- lnl<•l•im•

pvim~ntaçll.o ela

de mn.is ou menos 100 mil h~bltante 8 , e impor-

tante 'Rodovia de esc:oamento da produ.,.ão s9-ricola di. Região, csesu, ta-

fii, A~roz ·" et..c.

va,~

allura <Ju seu pontec!al.

I
0~8--006:1..

-7

EMENDA

Depu~aco

DESTAQUE DO PROJETO BR.;.36~ i>.::lilbONiA-AC, .PORio
LHO E RIO BRÃNCÕ-NCZ$ 20.000.000,00

EDUARDO SlQUEIRf• CAY.POS

Alocar NCl$ 10 000.000,00 ( Oez milMes de cruza~os rioVE

(VINTE l'IILI!O)::s DE CRUZAOO§: NOVO;/

vos ) cara a P~vimef'lt~r;11f.r da TO .5% Pedra de Amolar 1 ~to!- o
trcncalllento da BR 1!>3.

en-

I

Novembro de 1989
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Fortle: 27202. \681!5371.486 • BR 364 - RO/AC PORTO

- Rlü f\RAi>ICO

f~CH

6901

0:58-006:5-0

VE~HO

lU,i.)üll ()CJO,OO

EMENDA

e pavimer>taçllo dessa Rodcda é u;Qer.~e e
integrará à Rodovia Bel6m-aras~Ua e
País os mo.mlciplos de Esoerantlna, sao Sebast!:io do Tocantins, Buriti o.:u Tocao'\tlns, Sampaio, Al,lgu~tinópolls, Ax!xá do roce.nUns
.:tragu~tlns, Sitio Novo do Tocant!11s, S~o Miguel, Itagualins e Toc~"tlr~ópull5, tnrlc.s lnleornntcs da reQI.'>o do "Bico do Pnpagalo" , _
I$~JnUv e f'><l•:r1SU tJ,JJs~o d~ mls~rla, •erdalleiro formigueiro
hurro!
,o, onde a foo"~ C"j~•o<da solta e Impune, penalizando homens, mulherc•s e crl~'1ço•; dr>•;.o::e a mais tenra idade. A dl.lraçllo prevista para
obra é de 24 mes.c~ com extenstio de 26!'> Km
11

Sexta-feira 17

ill'pl~ntaçr.o

pr!~r!táriu. P•H'J•;<' ~1.1.

SI'NAilOR AIU!ZIO

~F.HRRA

tnclua-se onde ooubcr no l'rojeto-de-l.ei nQ SB, de 1989-CN

Consnudio e ~~v>mentaCÃ<> da. ijR-364, trecho Al.•eoinha/Cru:eiro do
Sul/Moa A•ul/AÇ, n~ vo.lor de NC:$ 40.00U,U0íqu~r~nta mtl oru:adus no~o•).

Fn~t·:

Z720:.t6885J7!.~86-

Br~ncc

Bli.-3H/RO/AC- Porto Velho-Rio
- MCz$00.UOO.UOU,OO

J\IST!FlCAÇÀIJ

dovia(5El-J64), onde

cxist~

maior gr.v\dade.

hlê:n d~S$~S recursos •aldarem o trabalho neH.e treoh.o rcdnviârio, iniciados com

~ de• <Oil tnbalhadores ruuls do$ Prajetos"d..- Anentamenr~• Santa luzü e Si<>

ro, \~nlad<>s (pda tarna) c3da um peh dist.inda de lO«m da r;idade de Cru•clro

Pedo

ul, perdendo anualm•"'" quase toda a produ~ão.

c_,. . . . . . . . .
~

~

r:;-"'"""':J.,

~!Wl<! CN

EMENDA
~---o
• E"v

Inclua-se

Pf

.

:rPE'

Atem dlsoo fi~• conoluido um ~red1o d• import~noia eatru.;gloa de o~ncdor de

,

·~pon~do/in>portacãc-ATililfl'lCO/PAC!HCO,

prõxi .. c da froMeiu

"~"'

o Peru.

---'1

1· ... - -

ores

!"lO prograr~a

-

1

tle Trabalho do Ministério do~ Transpo!.

tes _ Oepa-:tamento Nacional de Est~adas de._Roda~em (DNER),
constante
dos anexos 1 e II do .Projeto de l.e.J: n!l 58/89-CN, o seguinte:
- <!R 26:211-15 - Trecho Aguas Claras - Tr.!s l.ago:~s
NCz$. 10.000.000,00

.;;,.(J?-f:>'"~,·.~--;--~·.,,J'

~

L ,J,, ~ --..l,---~---<--,~;f.?.l-"'4 ·--: --- ---- -~
'11

I

•

.:·,

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

fONTE OE RECURS05:

27202.16865371.48G - BR ,64/RO/AC ~ Por~o Velho - Rio Branoo
NC.z$

EMENDA

s.ooo.ooa,ao

2720?. \66853'75.2~~ - SR 174/RR - Caracara! - Soa V!st.a - Marco 308
tlCzS

DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO fiLHO

s .ano .o oo;oo
EMfl(),O, Aú\TIVA

JUSTiriCATIVA

A SR 262-HS, que liga Vitória/ES b fror:tein do Bras1l com B
Bol!da nB c i ::I ade de Corumbá/MS está quaS.e· toda coQc~uída.
O trecho

que ligB a capital do Es.tado de Mato .Gros.so do _Sul - Campo _Grande
Sllo' PaColo _ na cidade de 'Três Ln'Oioas - nu111 total. de '30 kilomet.ros- e_!
u com 300 km concl~!'dos. So111ente o!lo esU em uso a .estrada pela. ralta
de 60 km, a pro~ imadamente. ·o que se. con-stitui nu111 Verd•dei r o. absurdo·
oaí a necessid;~de de .:r.locaçbo <,~rgente de ~nals u.cunos, PO se tratar

Acrescentar ao Pro,lctn"*'.l.ei, '"' g.>c M

T.ES. ENTIDADES SUPERVIStCIIADAS ,o, CARGO do

refer-e ao o~o M\N!STfR\Q OOS TRA'ISPO!i
O~partarnento

l'laciona\ de Estr"das do R.2

c!Ggcm - DNER P<H"" receber o credito Svplement~r a ~eg<.~ir:

CONSTRUCÃO E PAVIMENTAÇÃO OE ROOO~IAS
SUPLEMENTAÇÃO-

BR. J8l MG- TRECHO- TREVO CA !IRUP (BETIM)- ITAGUARA

SUB.tRECHO- BRI,I.!AOINHO- RIO MANSO

NCZ$.

· 10.000.000,00

de u111a BR que liga MS a SP.
FONTES OE RECURSOS

~

011 Ul~-----------------,$0~----------~~~~~-c--

OS RECURSOS SER.i.o OR!UIIX!S DA DEDUÇÃO 00 VAl"DR PROPOSTO PARA C PRÕJETC

CÕOIGCI

27202 1688.5371.486, PROJETO A CARGO CC'OEPARTMtENTO MC!ONAt O~ ESTRADAS DE ROO!
GEM- MINISTtRIO DOS TRANSPORTES:

I

I

6902 s.xta:feira T7
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, - - - - - - - - - - - .IUSTIFICACEIO

JtiSTI rl CIIÇÃO

A pr-~sent~ e-ml!'nda visa 11 dotar o re:rerl<lo segn~~to rodovLÍl..~Jo
de cone!Jções
r~:~e1ona1~

I!'

d~

trafecablllc!ade e see.urança, N-du:tindo os cu:o:tos OP.!:,

o nlmero df' acidentes atrav~s d·• m~lhora~•ento e r\"stcur:;

Cumpre ressaltar que os serviços de resu.uração ji, l<>f'"'"'
. çJuidos para o sesmento entre o kn. o (Dlvfsú.

w.rPq

f.lnalmentl!', alerte-l!le que na Rl!'gJão Amaz.Ônlca a

ses de Junho e deu·mb~o.':l Assim.

i

c-o~

oon~Jr.u~dac!<'

275.~'),

p:uvlomnrl~

somente> pt>l"ml ti!' a exec-ução de servlÇC:s de povlmentaçi;o entr"' os

r~stauraçi.o

~~~~f:~~ ~~fdu;~~;~mia "~g,. L~:~: r; o~"~~ o g~,.,r~~~~;~~a ;,; ; ~~,.~~~c~~~~~

rodov!~r!o J~ toram lnve~t!dos muitos recurso .. do
úovonno
d"~de 19~~.
ta1s ~omo obras de o.rt" H•Po?Cia1s,
"""' """hu01
nHorno at" o pr.,.s.,.nte momltr>to.
torna-s" imperatiYo. a o.loc:o.c:o.o dli"
novos r~tcurso~ afl'" d~ o.ut '""J:O.II\ cor"lcluid:o. .. ~sobra:~ de ;.,plantDc~o
e p;ovu•entac:o.o Ja ínic1ad.jot.

""SI"ento

e~ k:r. ;.77,7, t•~

eho contÍguo. Os recursos s-c;:ul conS.lgnli.dos visa., a dar

ao trecho em rtostauraç,Do (k:n 177;7 110 km

:"'"rvJços dl"

Con'Sider:ondo • J.mpol'tancia do Contorno L<rste lfe Curitiba.
~ue
ord.,n;r:o. o tr:ofe11o urba_no por tr:u•r-'Se d<! LmPortant<> lHIA<:o.n ""t~"
rodo"'"" f<"der~>5 comD a. ~R-U6" BR-364 \o>r>nC>P;.>s ll9acoe~ <"ntre
o Norte e o Sul do P:o.i .. l " • BR-277 (un>ca \19"~""' <tnlr" o Oest<' •
Fe-d"r~l

ç3.o do Pil•rfffiN~to.

do:~

Novembro de I 989

n~

de suma !mpclrtânt'-18.--ã- ~<>,..;tinu-Jdad~

·r

durant<' o corr .. ~t" P"riodo d" "sti-R&<'m.

J

0~-S-007::1.-4

EMENDA

EMENO~

JUSTIFICACAO
od"

C~r"ld r~~::"~: r:::~~:.~~r~d:d~<>~ ·;egu~:~~~~dO ,.:g~;~~~g 6:do~~:r ~~

~;:r:~~~:~•do "p:o.~i:;:~~fb~ d• ~cid.,ntu •trave-s
Ir..:lut.-::111, no f'One><o IX do PI..-~9/99-CN, Hirust.,rio do:~ "!rt.nSPortesoepartam.,nto N:ac1on:o.1 ó.- Et.trad•~ d" Rod:ag.,m,
o v:alor de Nt::>:•
10.001 101,01
(De:>; 01>lhoeo; de- cru~adoo;
novol.),
I.Ob
codi~a
~~~~~~}i~: p~~=chg su~~~fg:~~a u,~~"'t ~uc ""c~r~n~:~nt "§~g-~ ~e~ .. ~
Pinhe-irinho <Entr<>n.o::a•cnto do Contorno suV de Curitibal
- Obelisco
do Gu:otup,.,
•
1.eretn dedu:ndot. do I.Lib-projeto de con1.truc:ao e
!"•vinent:acao
da
9R-174/RR - t:ar:acara1 - Bo:o
V1st:o.
- cadi!IO
~7ZitC.16B8:iJ7:1_28':5_
-•
JUS"IIFICAt:AO

d"

m•lhDr•m•nto

c <me 1 ~~~~~",.~~"'~"~~;~ .... ~~e •nf~ .. ~~,.~~c~s ( givi ~:·~:~~À~·~ 0 J ~ ..
1

"

i~7"~

Con~ '1~~ ~~ :ad~o~~ f':.~<:ho0 ~,. ';.~;~~~~!, ..~ q~~m c~~~~ ~":~o:,. ~g~;l . " dâr
Final01a-nt•.

al•rte-- .. ~

~~· n:o. Re91ao A01azon1c• :a p\uv 1 ometria

:~==~te-<!• P•~~~~~ 5; 3;:~~~~g. A!:r~>ca!. de d:"".!~!~t "~!~or~~~~! ~ 0!
~:"!!rt~:::

..

d<>~

•rv!<:Os "de re .. taurac•o durantt o corrente periodo

,id:~~~--.·
........
..._

-

05-S-0074·-9

c;;;::
.......,.......:J [õT
...... D
P<-·.5&(-s'::J--::N
01 n• 0f
EMENDA

Novembro de 1989

DIÁR!O DO C01'!GRESSON!-CIÔNAL (Seção II)

SR. 364/RO/AC- >'CW<TO VELHO- RIO BRANCO

NCZ$

!O.õoo.ooo,oo

J 7 6903

1~0E NOZ$ 10.000.000,00 {DEZ M1Lfl6CS .DE CRLJZADQS NOVOS), PARA APUCA
ÇÂO NO PROJETO OE CONS'l'RLJÇ'ÃO DA RODOVIA BR-342/MG - ARAÇUAI-SALINAS, Ã
SER OEOUZlOO 00 CRÉDl'l'O SUPLEMENTAR PROPO:!TO PA.P.A 0 l~INISTf:niO
DOS
'l'RANSPORTES-DNER, CÓDIGO 27 202 .l68CS:l7l ,485, Al'lEXO I.

JUSTiriCATIVAS
NCZS

96, 000.000, 00

Os r~~ur'~O$ do-sto"":los ~ e~tc pro-Jet<> prOporcionar.io a r-et01n<1J<1 da$ ubras Jc

JUS'l'! F'ICAÇÂO

CO<>,!

truç~o ~ P•"i"""nt~~:>o J~ Juploca'i:io J;, Bll/381 .1\C, em ""9"'""'nto Que~ parte inte-

grdnte Jd log~G~<> J" Cdpitdl J<> Est.:Jdo .kM""'"' Ger~i$ ~ llegoão <kno""""J"

Jc Mi"""" e J":.ta <>o E&t<1do Uc

Sexta-feira

O PROJETO CENEOlC!A DlllC'l'AMEéiTE AS CIDADES MINEIRAS. DE AAAÇUAI, CORO NEi.. AU!ll'A, RUDELITA E SALINAS. A REGIÃO É ESSO/CIALMEN'l'E AGRÍCOLA, COM
!'REOO:O!!t;ÃCIA DAS ATIVlDADES Pm.:UÍ.RIAS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS.
AS
CUl.'l'Uf1AS SÃO DlVERSlflCADAS, SENDO PRODUZIDOS FEIJÃO, MANDIOCA, ARROZ,
CANA 0!:: AÇUCAR COM O SUO-PRODUTO AGUARDENTE, ALÉ:M DE CAFt 1: b:ILHO. NA
REt,;IÃO SÃO EXf'LORf,DAS JAZWAS OG LITIO E FELDSPATO. A EXECUç'.\0
DESTA
OBRA A":'ENDERÁ NÃO SÓ A DEMANDA DE TRANSPORTE GERADA PELA PRODUÇÃO DESCRITA, MS TAMBÉM TERÁ SENSÍVEL CONTR!BUIÇÃO PARA A MAIOR INTE'GRAÇÃO
DA REGíÃO DO VALC DO JI;;QUl'l'INl!ONltA AO ESTJúlO CE Mlll,\S 'GERAIS, BENEfi -

'S...I

S~o Pãulo,

~~AI~~~ ~6N~i~~A~~~S E~~ii~~GIÃO,

SAiliDAMENTE SACRIFICADAS PELO

ISOLA~

I

I
0!58-0069-~

EMENDA
DBPOTADO ISRAEL PINHEIRO FIUIO

EMENDA

EMENDA
SUPRIMIR do Anexo I no C6<1igo no ,27202,16835371.486 •BR-3&4/RO/AC -Por-

to Velho- Rio Bnneo o valor da NCzS 20,000.000,00
INCLLJIR no anexo I no eõriiqo,~? 272'o,2.1~885375.U3 -BR-251/MG/Monte~
Claros - V4le das c-ancelas.
JUSTIFICACAO
.JUS'I'IFICATIVA

Tr.ata-se de \llM. RoOovill oort ... ndo traia:ve.:aalmente o Estado de M,\.naa
Gerais, interliga:r:' o;om ~eus 323 Km ·ae extençio, do.s quais 65 concluidos
e 258 cm 11vancC-dO estáqio de exeo;ucã~•- .o Triângulo Mineiro e Nordeate
de são Paulo 11 Rio- Bahia(BR-116).

.

de ~:nd ~~~:t'à: r~~:: ~n~d:d:o; ~~ .. ;.J-l~~~~do .. ::a:~~ à~ ~~do~~:r!~
opo:ra,1ona1s c o_numorrc de acidente,. atr.,ves de toelhon•••mto ,.
r ... ~tauracao do p~~~,::,.ntg
_
_
Cu""~""'
ressaltar qu,. os s"rv1co,. d,. _r11'5taur•cao j~ foran
conclu>dc5 para c 511'g01ento c-ntr• o~ .. t.CD1~1s11. 11A/PA) • o K01 177,7
éon~ ~~~ ~~ad~ "~~ if~~~ho0 ~,. ~:;~~~~:ca~q~~m c~9~~~n:go:.., 2~;~~) ~ dll.r
Fin•lm•nt~,

so., .. ntc-

p .. r,.itor
JUnho
do5
de •st ia9"'",
""~"<i'S

d•

~ont~nu~d~dc

Dete:nünar um eno;uJ:tarnento de dist.incia, dli'b~dem de SOOkrn, r::om consequente "J:eduj;iio no o;usto do 'tran•Po:z;te do.esCO<Irn<!nto d"' produciio do t-tor
deste Oriental para o Centi:-o, Oe=te e Sul do sul .:!;. p.o.!a.
' -

I

01

n

~

jd\
1

89

~--''IOOJCIDO<W•ol"'tt""-jj---"õ;J
~1)/89-CN
01 rr
Ol

Et1~NDA

MOOll·'lC:A'l'IVA

INCLUA-SE NO ANCXO 1, MlNIS'!'JilUO DOS 'i'RA!-lSPOR'fi:S - DEPA,R'!'Al<J::N'!'O-NACIO'-NAL o:: EZT:li\O,o,!; DE RODACEM-DNErl, CÓDIGO 2'7202.168CS3'i'X.XXX, A !MPORTÃ!::!,

I.Ql/".,.. ..ii
I

EMI:NDA

~lert .. ~u·
""''" n11. R•giao ,..,.,zonica 11. J>tuvionetri•
• .,,..cllcao de ._n·~~cos,d,. pavi.,•nta<:II.O •nt,..'\1' os
"d•:r•mbro
As$10\,
c
d• ....,.,,. JIOPO,..tan~lll. a
de re .. taurac~o clur11.nte o corrent• pcrrioclc

scrr~1~c5

~ l t.U U: \--'-C------\;-..,. -'"'·
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Jl!S'l' 1 FJCAÇÃO

JUSTII'"lCIICAO

A ):lrt"sentfo ~ml"nda visa a dotar o rer-erJdo s~gmcntc rodoviârJo
dt" condições de- i.rafegabl'lidaM e s .. gurançB,
racionais

<'

rt>d'J:~:Jndo

os crJ.:<:tos o;-.z

o nUroe-ro de ac1dei'lL""' attãvél:- d · m~lhQra.•wntc c r<'stcur~

çio do pavimento,:
Cu!l'-pre re:ssaltar que os serviços de r .. StaC.-raÇãõ j& fQrarr,
. c lu ido~ »ar.e. o S!-gm~nto ~ntr<" o km o
cho eor:tiguo.

o-s

I

(D.IVi!UI

co~

!'.A/PJ.)"' o k"' J77,7, tn:

r<"cursos aqur eons1,&ii.Qdo.s visa.m " dar

-

eontlnu!daà~

110 tr~;ho,!'IT. r~t~tauração (kl11 J77,7 a:o--kiii ~7:..$).

fJnalment~.

alerte-l'l<' que na RegJiio

:soment<'" p,.r.,Jte a <'X<!'Cuçiio de

:serviç~s
~

:Sf'S de> Junho e dez.t"mbro. A.salm,

Arna~ÕrÚca a

pluv<ometrla

d<' pD;;.J-mentaç&c entre-os

O•Z;_

d<' suma lMpÔrtâncla a <:'<;mt1nuJdade

!

~ I
~·
I L,'.9.l.'::'::j',&.é•E•é'Jfi:·:::.:=======\:O:,~i:::::3~Ue\~é
~ ••~======'----========J
,

I

•

elos Sl!-r-vJçoa d<' r"llt&t.lra~io durAnte o __ correntc: pe-rÍodo de e--stleg<'m.-

0::08-0077-3

b~=:.C.!i.5=~q~~.~

. ___;--!

058-007~-7

EMENDA

I
EMENDA

JUSTIFlCACAO

b";~!.~t;::nto""N~~r~~.P ~~ P~;~~~:~;c~~ ~~~~!~:~ia 0 110 ~-l~~M~~~t~~z;
co.,z M>lho•s d., cruzados
novo11>
sob
cod~li'O
:u~~7~,~~; ,.~~!chg ....2~~çg~~~o ~:sf~nst ~ucaoc., ,..Wr~:~nt ·~~g-t;.,:~~

1• 100 00tl,l0

l"inh.,irinho CEntronc•••nto da Conto.-no suT d11r ~uritibal - Ob•lis.eo
do Guatup~~r,
a • .,,.~., 9.,d~~idos do sub-oroJI!to dllr construcao_ .,
~J~i~:n~ã~3 :s ~~~ !IR-i 41
• - Caruard
- Boa
Vista • - 'OdHJO

7

JUSTIFICIICIIO
Con .. tdl!r:ondo a >OJPort:ancta do Conto.-no L•sto: do: Ctnittb-a,

A Rodovia GR-1:16 ~onst>tui aspiracao d• todos os. Gov•rno10 .,
s•r" d• Y>tal uoport:anc~a para o thn~~rnvolVll!leroto_socio-•cqnoOJico do

..

;:~:~~o ~o :~:~:,;
>ncorporacao

. .

~~t: ""~ ~~~t;:nn;d~:a :r::~·~~:~~~~~~~~:~a~t·g:

de novas ar•;:r.• ao .,.,r,.do coni'UII>dor di! Jotacapa
Esl'e
I!H<O •c-oroo,.tco, ligaf\da o OJ•l• do Rio J:ar> ao Ual~~r do
R1o Oiapoque,
-.tra.v~~rso.a
t.Qdo_o. O-S 10un1e1pios d• u·u tl!rrltorio,
cortando t•rra.• h·rt••••, are•s d• a•ro•r:acao.
regi•o pellqUfl'ir:a do11
lagos I! areas dO! >n•st>"'""•n r~~rcursoc flor~~rstais
"~•portarot•

)

qui!

~6~~~~~!
'} .. ~~~~~~o c ~~~·~ 0 n~~~ tlr:t ;~:~u~~ .. ~~~~~~=~~ ·~ g~~~=~ :~~ ~:
Nort•., o Sul do Paul I! a JJR-~?'? 1un1Ca ligacao •ntrl! o O~~rst., •

o

~~g;w:~, r:you!g~~~mÍ;a • a~s L~:~:rio~o~~ o {~,.~~~~;~~~~~· !,; r;:r~~~c ~:~~~
':~:~i" d~:~~"'t;H~ )ral!.. ~~ .. à"~~~u~~~: :~;;o:s~!~t:~~~ d~ .... G~~~h~~

r~~rtorno
at• o pres.•nte MOIOI!nto,
torna-•• ÍIOPIIrr:O.tiva • alo~•~•o de
roovos r•cursos afiM d• """ sej1111 concluidas •• obras dOI' 1"Plantacao
"paviMentacao Ja i.nlciadas.

0::SS-007S-:l.

0:58-0,076-:S

J

EMENDA

EMENDA

--

JUST IF ICACI'I!l-

-
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0~S-008:l·-;i.

EMENDA

/

0:56-0079-0

EMENDA

.JUSTlFICACAO

l11<:lua-u no j.!lexo 1l do PL n2 58{8;-CH,

tl<>

l'roJUIILt. de Trabalh<> do Mininêdo do•

Tran~por••ll• Ceputa...,nto Nacional de Enradu de Ro~aaca, o CRet>tTO ESl'EClAL pau

arcnd1mento do "J.CESSO;, l'UPO!i.- SC", no valor_ de HCZ$ ~.400.000,00 (o!noo

'"i

lhÕes e qullCtooentos •11 crw:adoa novoa), eo• c,;diso prõpr!o, a a<>r deduddo

do

sub projete 2i2021633537S28S llR•l74/llR Cancarat- lloa Vista • rloor_~;o IVS.
JUSTIFICATIVA

o referido "A<:u5o a ltapoi" antiJ& np!nção da patãnunus • cuar!nanua, viu
b4ncf1ch~ .,.. popu!açi.o de 30.000 k!&bit .. Mu, cuja rend:Onc_ia

ano

&li

ê au~e,.tc&i ~nõ-

vi&t& de 1numuu benfdtorbs que uti.o U;ldO crhdn naqudt

~ortanu

Kun:Ldp1o Caur!ncn 5c, I.sta Haaçioo consolida • intcsn~io de litoul Ho<tc

,,

S.ll.t& Catariu coa • !R•lOl/SC que l1&a o !ruU d~ Norte a Sul.

0 :sa-00a2-0

G""""'o"''""""'""~
SS/89

0:::!õS-00B0-3

[}"'-..o
1 pf 1

EMENDA
DEPUTADO ANTONIO DE JESUS

-----------,~-::;,-~--p; ~
""'GhUS~

EMENDA

No PL S0/89, 1n<:lua-se onde couber, o _scgui.nt.e:
GO 154.: ITM;uMO-URUliNll,,,,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Q,OQD.DOO
FONTE _DE ClltlCE:r,.AMENl'O:

Bn J64/IW/11C • J>orto v.:.lho-!Uo Dl:'an<:o •• •••••••••••••• 2n.ooo.ooo
JUS1'IFIC11TIVA
O trecho de 32 kll\ entre Itaquarú e Uruana, permitirá o escoalll(!nto
de produtos Aqricohs destA fertil região, pois s roõovia in-terl_!.
'TA

!I

BR 153 i

BR 070,

I

I
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038:·-0083--4

EMENDA

EMENDA

DEPUT~OO

, - - - - - - - -• -'---'--_:___:_-r" =r-- •-oo----,

ANTONIO OE JESUS

DEPUTADO: PAULO MINCARONE

RS.J...._ f'TB

___!

--,..,,.....""""'~
Inelua-sa onde couber, no PL 58/89 1 o sequinte:
BR 070 - NOV/1. TniNDIIDE-JU'IARECIOA 00

lii6

CLJU<O

BR 1,58/RS
INCLUA-SE NO PL 58/89, O SUBPROJETO BR 158/RS PALMEIRA/ESQUINA

2.5.000.000

BOA VISTA, NO VALOR OE NCZ:$ S.OOO.OOO,OO!lCINCO MILHOES CE
FONTE DI:

Cllf.!C:L:Ll\l'lC~>:TO:

CR!:!

ZAOOS NOVOS).

BR 354/RO/AC - POl"lO Velho-Rio DroUIC::0. 1 que terá sua

DEDUZA-SE NO VALOR D( NCZ$ 5.000.00D,OO{CINCO MILHriE.S DE ClWZ~

ciotaçio ·<'l.l.:ninuiclll e"'

OOS, NOVOS), OO..SUBPROJE.TO BR )64/RO/AC, PORTO VELHO/RlO BRANCO

2S·;000.noo

(ANEXO I f'L .55/89).
JUSTil"ICliTIVA

A BR (17(1, cobrindo os 8sta.cto de Mato cfrosso e Go1.is, ê a vi.o. mais,

J U S T I F' 1 C A T 1' V A

importante <!e interl.iqação dessas Estados com as dei.ais re<Jiões
brll.!Jileiras. Dela denende o escoamento de sua qrande safra a<Jrlco
la e de sua n~:odução de carne, essenciais nos Estados cdns\lmido :
res e nos Po~tos para exrortaçio.

1RA~A-SE

OE OBRA OE RELEVANTE IMPORTAN"ClA, POR ISSO, E"NTENOEMOS

QUE OS RECURSOS DESTINADOS A BR ;564/RO/AC, Sl'iO EXAGERI\005 E

F'Q

OCM SER REDUZIDOS NESTE VALOR

E.H

1

OBJETIVANDO A DAR ANDAMENTO

CORAS, lAMBEM IMF'ORNTMHE.
....... M • ..,....

I
/

r

I

j

•\ l l .. ...:• \

'

~.
.......

(

0:.oso - 0 0 0 .q.,, 6

EMÊNOA

050·-0086·-.:::.

r------~·

O~tput!do

- - - - - - r • " - , - ·-~---,
j SC~

EOOABDO MllREIBt.

Inclua-ao no PL O::SS/89, o progre:01a

d~:

PMDS

>~ ....... ~ G-·~
PL 58/89
P'

trabalho &babo:

27 000 - I.UNIST!RIO DOS TRANSPORTEI

EMPRESA DE PORTOS. DO BRASIL
PORTO DE LACUNA - Retlricaçao dos 1110lhes da Saua de Lagun
VALOR:

c-..-.. .

1

NCz$-l.ODO.ODO

EMENDA
OCPUTAOO: PAULO MJNCARONE

ORICEio! DOS RECURSOS:
Projeto 27 000.161585)71 4156 - SR 364/RO/AC - Porto Velho R1o Branco
a cargo do ONER
VALOR NC%$-1.000.000
JUSTiriCACII:Q
Atrav&s do Porto de Lagyna, e111 Santa Cetnina, durante v4rias ddcedu,
se r&z o eseoa111anto d11 produç&o de carvlo ~r~J.neral e parte da produçlo
egrlcola d& S9nta Cetarlne.
Na d6cada da 50, e11 conv&nio coM 11 Holanda, roi reita a dragage111 do c•
nll de acouo ao portCI e construçlo dOS lllolhes.
Por erro t4cnlco, ou por sabotagelll de outros J.ntereuedoa, construiuse os -.olhelil Sul J::om lngulç de reche111onto, do 111odo que hoje apenu 0111

~!~c~Íg~:o~e~~e~~:~~~:&: ;~~~~gr:~ ~~;t~n~=~~!!:n~~n~;~~;~~

r!slca 00 po;
to, co111 e l111planhçlo do r4br1c& do gelo, arll'ledn• • chere rr1go:d1'T
ca para ll'lds de 800 toneladas, total111ente ociosos e doteriorados pefã
Gal ta do uso, 1111 runçllo do dH.toll acesso por o:uobaroaçtles de 111a1or por
te.
Laguna ru perto de regilo de menor desenvolV1rumto stloio-eoonl!lllico do
Sul do Brasil, e t~:111 en su11 cost11, ua dos nll!ores !ndioos de piscosidll
do da costa bto.;t.lldxa.
.
Procistu•os, con~ .,.,., invest111ento, viab1l1nr o •cesso ao porto
j'
constru!do, e cot~~ ino per11lt1r inv.,U•entos industrbb na 'rera
da
pese•, be111 co111o dotar o porto do oondiçtles de etracago111 para n11vlo1 do
arando ports.
Hll interesso japonh de 1nvost1111antos no ~r~un1c!p1o, na lirea de pesca,
desdo quo o eo.,sso ao porto seja posdvel.
Sl.o ju•Ur1cat1vu ClUO por .s1 só, dotor11lnra111 • llllport•ncia de
IIIJIOY,!.
çlo da e111enda.

INCLUA-SE NO PL SB/89, O SUBPROJCTO DR 400/RS, TRECHO BARi'iO OE.
COTCCIPE /KERVAL CRANOE/RS, NO VfiLOR DE NCZ$ 15.000, 000,00 O:~JIN2C
M!UIOE.S OE CRUZADOS NOVOS).
OEOUZA-SF. NO VALOR OE Nl:Z$15 OOO.OOO,DO(QJJNZE MILHOES 01:

CRUZ~

OOS NOVOS) 00 SUElPilOJETO_ BR/;564/RU/AI: - PORto. VE.LIIO/FUO BRANCO
(ANC XO I PL 58/89).
JUSTIFICATIVA
TRATA-SE OE OBRA OE REt.EVAtHE IMPORTANCJA, POR ISSO,

CCit;TfiMC!:!_

TE QUE OS RECURSOS DESTINADOS A BR/%4/RO/AC, SilO EXACI:RAOOS E
POOEH SER REDU2IDOS NF.STE VALOR, OOJETIVANOO A DAR
EM CORAS TAHBEM IMPORTI\NCIA.

,

d

AN.OAME.NTO
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69D7

0~8-0097--:1-j
:HIO,j"~OfU"~IlM<"":

L__

r-"""NA:

____! L..Q..!_

PL 58/89

E..!...J

CE

EMENDA

EMENDA

- - - . . , ....,....---00

~

RS~S ~

L______Qf.PUTAOO: PAULO M!NCARQNE

SR 1!>6/RS

BR 470/RS

WCLUA-SE NO PL 58/89, O 5U!3PROJETO BR 1::08/69 CONTORNO PALMEIRA
DAS MlSSOES, NO VALOR QE: NCZ$ s:ooO.OOO,OO(C!NCO MILHOES DE CRU
ZAOOS NOVOS) ,

,.

-

Of,DUZA-SE NO VALOR NCZ$ .S.OOO.OOO,OO(CINCO IHLH0ES OE

NOVOS)

1

DEPUTADO: PAULO HlNCARONE

CRUtAOOS

DO SUBPROJETO g!f )64/RO/AC, PORTO VELHO/RIO BRANCO( ANf.

XC I PL .SS/89),

INCLUA-SE NO PL 58/89, O SUBPROJE:TO BR 470/RS, _JÍONTE SOBRE O RIO
PE"tOTAS/RS, NO VALOR DE NCZ$ S.OOO.OOO,OO(CINCO IHLHC!ES OE CRUZ~
DOS NOVOS).
DEDUZA-SE NO VALOR DE NCZ$ :;.ooo.:IJOO,OO{CINCO MILHOES OE
XO I PL :;a/89).

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

TRIHA-SE DE OBRA--DE RELC.VANTE If.IPORIIINCIA, POR ISSO, E:NTENOEMOS
QU!:: OS RCCURSOS DESTINADOS A BRIJ64/RO/AC, Sll.O EXAGERIUlOS E

OEM SER REOUZIO::JS NESTE: VALOR, OSJEUVANOO A DAR
EM OBRAS,

c'RUZ!

DOS NOVOS) 00 SUBPROJETO BR ,64/RO/AC-PORTO VELHO RIO BRA14CO(ANf

PQ

CONTINUIDADE,

TAMBÉM IMPORTANTE,

TRATA-SE DE OBRA OE R!:LEVANTE: lMPORTANCIA, POR lSS_ÇI,

ENTENDEMOS

QUE OS RE:CURSOS DESTINADOS A BRn64/RO/AC; SltO E:XAGtRAOOS E
CEM SER REOUZIOJS NESTE VALOR, OBJETIVANDO A DAR ANDAMENTO EM

PQ_

Q_

BRAS, TAMB(N IMPORTANTE:

L'""~S-00SS-9

EMENDA

---------,uo-,-........t<.
OCPUTADO: PAULO MINCARONE:

I RS~PTS ~

EMENDA
OEI'UTAOO: PAULO M!NCARONE_:__ _ _ __.:._ _

BR 470/RS

"""ll-;~r;;~

INCLUA-SC NO Pl. 58/89 O SUBPROJCTO BR 470/RS NOVA PRATA/LAGOA VER
HE:LHA, Nb VALOR OE NCZ$ 10,000.000,00(DEZ MILHClES OE

CR"ULAOQÇNQ

BR-101/RS

VOS).
DEDUZA-SE NO VALOR DE NCZ$ 10,000,000,00(DEZ MllHOES OE

CRUZADOS

NOVOS) 00 SUBPROJE:TO SR %4/RO/AC PORTO VELHO/RIO BRANCO (ANEXO I

INCLUA-SE: NO PL 58/89 O SUBPROJETO 8Rl01/RS ESTRADA CAPIVARI/
MOSTARDA/TAVARES, NO VALOR DE NCZ$ 1C.000.000,00(0EZ

lo!!LHtlES

OE CRUZADOS NOVOS).

PL 58/89) ·

DEDUZA-S( NO VALOR Dr; NCZ$ lO.OOO.OOO,OO(DEZ N-lL,HOI;S_Q.E_CRUZa'

JUSTiriCATIVA

DOS NOVOS) 00 SUBPROJETO SR )64/RO/AC - PORTO VELij_O RIO BRANTRATA-SE DE OBRA OE RELEVANTE IHPORTANCJA, POR ISSO,

ENTEI'JOEMOS

CO (ANEXO r PL S8t89}.

QU( OS RCCURSOS DE:STINAD:IS A OR 364/RO/JIC,SIIO EXAGERADOS E PODE:M

JUSTIFICATIVA:

SER REOU.llOOS NCSlC VALOR, OS,lfTIVANOO A -DAR -ANDAHENTO r-MllBRAS,
TAMBEH lHPORTANlE.

TRATA-SE OE OBRA DE RELEVANTE INPORTANCIA , POR ISSO, ENTENDE_
MOS CUE OS RF.CURSOS DESTINADOS A BR )64/RO/AC, SltO EXAGERADOS
E PODEM SCR REDUZIDOS NESTE VALOR, 'OBJETIVANOO A DAR ANDAMENTO

E~>!

OBRAS TAMB(M IMPORTI\NTE:
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r1nanças puD11eas ma1s tD!IIPrometlaas co que Já estio pelos
crise ~:~ue assola a economh. brasileira.

9

gra~e

1

EMENDA

r:Jlfll/69

=

Oep. JOS( SERRA

r'

--0-~~~-"-"_"'_"'_-_"'____.JI

Emenda, Supre!.siva

"Rejeitar, na integra, o Projeto de Lei supfa cltado.ft-

JUS1 !f !CA~AO

EMENrJA

( imoerlosa a rejeiçGo total deste e dos demais Drojetos de lei
em tr~mltaç!io i-lo Cong!'esso Naciona~ solicitando a abettuta de Créditos
orçamentários st.tolementares e e!'oec.ia!s porque:
(i) Deformam o financiomento do go11erno "Federal_. Destloam o e~
cesso observado na :urecadaçlo de rece'ltas próprias para 11 cobertura

DEF'ÚT/<00 ANTONIO rERREHIA

EHEN'OA MOOIFTCATIVA

de QUir:!I.S despesaÂ_corrcntes e de capital - inclusive para o início de

·novos projetes - , ao mesmo ter.1po que "debam a descoberto~ g1stos i!:_
disoensáve.l:;., como o pagamento de salários do funcionalismo e
de ap.2_
sentadoriu e oensDe11 da Prev~dênci:I_Sochl. E !nconcebivel a e.,issllo
êle título:;. públicos (para n11o d~U!I a eml.ss!lo de moeda, face as adversidade~ conjunturais no mercado financeiro) para eustear o funcioname.!!
to minill'o da máQuina governamental, enQuanto ~;ecur:;.os tributários silo
deslocaCios para o financiamento de açl!les de e~Dansllo, inclusive un sem
n~mero de; pr-ogramas nllo prioritários e que seq1.1er constam na Lei Orçument.liiia v.!çente.
(Jl) Podem aar margem a dúvidas sobre a e~atiCI!Io na adminlstra·~...B~·
Dentre o~ c:éditos E"SDech.is. cor ewemolo.
sll"o
!dentH.Ic.ado~ ns área de transporte 129 orograma:;. d~ trabalho que
nll.o
consta"" da programao;!lo original dO Oro;;amer'ltO de 1989 (Lel N~ 7.71~/99)
nem da programa~:io dos crddrtos Ddicior'lllis j6 abertos.. Por mais ráoida
que seja a tramita~llo na Comiss11o H1sta de Orçamento e r'IO Plenário do
Congresso e por mais bre~e que seja a sanç.!llo presidencial, pode-se dizer dos créditos especl.3ls, nesta data, Qt.te é 'flslcameote"
imposs!vel
a Uc!t~o;llo e o empeoho das dctaçDes, lnstaln Caote!ros
cumprir uma parcela l'!!n!ma de cronograma de ebr01~ ainda no e~e~c!c!o
de 1989. Alo!im dis:;.o,face a prática atual de atasos~no d'aglimer'lto das obras
j ' real!zadas é orovável_que ~ efetivto descmbo~so só sej~ real!zado na
gest&o de oovo presidente.
(111) A crogramac9o é incompat!vel cem a~ O!retrizes Orçamentárias para 1990. Ulfla v!slio Qe conjunte de créditos adicio nah revela e~pressivas contr;~dl~Oes destes relativamente à orientaç:lo
de~a paa 1990 pela LOO (Lei nQ 7.600/89). Destacam-se: (a) a
veditçl!o
para financia.,ento de despesas de custeio, dentre outras, atra~és
de
dividas mobilUrills; (b) o empennho até 1S/0:5/90 de, no nádmo, um sé.::
timo da despesa or~ada para q e~erc.lc!~; (c) a prolbiçllo cara o inicio
de obras no~as enquan~o n~o fÕr BJ:>rovado o orcnmento; (d) ., impossibilidade de ;sssunç!lo de encargos própr!os dos estados e mJnldoios; (e}
e prioridade para projetes em anda"'ento. e açDes de manutenç~o e
conservnç~o relativamente ae inicio de novos investimentp_s.
ll. rejelçDo de tQdas n
sollclt01çOes de a;,ertura de créditos
em
aprech<;~o no congresso é n"ecessárie, antes <:~e tudo para Que seja feita uma reproo;;ramaçllo orçamentária, adequando -iS fontes de re~ursos
r
a,oature~~ das despe~a~. Recomenda o bom senso·(Ju-e-n cfloheiro.ce:to.em
caba, atenda pr1melro aos gastos eco,. pessoal e a<;Ces ni~imas do ç;over
no. Além dH,so, n~.~m quadro de séria escassez de recur~p~, n.ao
cabe o
inicio de m~is de uNo centena oe o~ras novas, c;wan::c é rro:.Jrl~ & <::e:J.·l.!dade n8 m~nuten~ao, conservaçllo ·e rest~_ura;:lo do o~trl.mônio j~ e~i_s
tente.
Enfim.- é imperiosa a a):lrovaç11o desta emenda para que o Legl~~at!
vo l'lantenha sua coerência oa5 decis.Oes pertinente-~ ~s mau!rios orçame:;
tárias, assegureª eficácia çla Lei de Dlretrizes "Órçamrnt~rla!.
cara
1990, nllo deJ,;e espa~o para questiooameritos" ~obre a va'lijade dé 3<;1leo

Suplementaç~o

-

I

Ane~o

27.000- Ministério dos Transportes
27.202 - Oeoartar.:ento Nacional de Estradas e Rodagens • ONER
Projeto - Construç!lo da Estrada PS-129fPS - Tracho - Oesterro/Pe
Nc:z$ 3.000.000,00

- rtapet!m/PE .

cancelamento -

r

Ane~o

27.000

Mlnist~rio

27.202

oeoartamento

dos Tunspcrtes
~ac!cnal

de Estradas e

Rodag~ns

- ONER

27.202 16885371.4!16- BR-:564/RO/AC- Po:to velho- Rio Branco
Ncz$ 96.000,000,00

JUSTTrrtATIVA

prome~er

f'
t

gomM•'""" lo!<l.O" oo rlool do •mololo o do " ' ' " " · boO oooo
collbore co111 o novo Presidente d1 Rep.;iblicl PIII que nlo encontre

••

Trata-se de u111a repUo de guond.e perspectiva agricóla,
cujo cr'!sc!meoto ve111 sendo t9lhido pele carencla de estradas.
A e~ecuç!le desta o~ra ir<! beneflciar tanto c Estado de

Pero&rÜ)I.ICo,· come o Estado dói Paraiba, uma vez c:ue esta estrade
(ttêcho) é oa divisa de ambo:..

~====--==·--~-~:=---=-=-===~!
~~~M-1...5.3.

EMENDA
Deputo do. GEOVANI BORGES

gd-'.

.
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JUSTIFICAcyiO

A Rodovt;o. BR-1:56 constitui u.piracao d., todot. QS Ocve~nas e
,.,.,,.,._de v1t:o.J iapo.-tanch. para· o' desenvcJvi10ento soc•o-.,concOia:o do

Estado do Atnapa,

Sexta-feira 17

pouo uto:a """' cons.olidad:a e di!"Y>dan>ent• upplanttocl:a

sera u• orandl'
fator
de intO!gracao de 1.1"111!-S produt1vu.
incorparacaa d• novas areat. ao ooercado .:ont.urudor de 1\acap:a,

t

de
E"'""

A~6"'"M~!~qu!;"" .~~~a~:i~"' t oJà~-~~"..~,.,~~ l;~g~ ~;" -;:~· ~~ .. ~~? ~ .. ;g~
cortando terras fel"tei~,
ar•:o. .. d• 111nO"racllo,
regiao prsqueira dos
lago,;;" ll"l!at. "" >n.,st>llavus recuno.os florestaHI.

Os J:ecursos alocados nesta emenda sc:::.<;o empregados na const.J::uçio de um terminal íêrrca-alfandeqát:io na cidade de J.~:~quarão/RS. ser
vir.i também pat:a construo;ii.o de acesso dQ contorno & por.te InternaçJ..~
nal Brasi-~/llruqulli, até o acesso do INFAZ - a:.presa de pJ:oçessament~
alfandegário lil'llitrofe ã cidade de Jaqua:r;ii.o. Por essa linlla férrea,
se dá a passaqcm de 100 tonelada:Um'is - Uruguai/Brasil, de gâios. H,::
je, esse transbordo se dá ao ar liv:r:e, ellf área nii.o cercada e niio fi~
calitll.<!a. A área onde se f11.z esse trabalho se torna inviável em diaa
de chuva. Esses recursos possibilitarão 11. cobertura para transbordo,
infra-estrutur.._ de fechamento, calç~ento e aquisição de balano;.... Pos
sibilitarã também que, seja desviai=lo"' de dentro da cidade o tráfego d:
caminhõer;, pois a RFFSA possui dois hectares prõcimo i cidade para se
implantar esse terminal. Essa é a lin.ica J?II-S':agem f9:::r:eaU:r:uguai/Brasil.
Essa obra realizar-se-ã cm conjunto pelos seguintes órgão~' DNER
RFFSA/RS.

0 '!5a-009~--a

8/

/1 {f

EMENDA
Deputado GEOVANI BORGES

L
JUSTIFIC:ACAO

Inclua-se no Proj<ó!to de Lei n9 58, de 1989, A.">exo II, subprojeto n9 27.200.16985371,922- projetes" C"-rqo do Dep"-rtamento Nao;ional de EstradaS de Rod"-geni, a "Melhoria das oond.i<;Ões viãrias "llrball4S da cidade de Pelota:s/RS", com l!otaç.iio especHica "de NCZ$ 500.(100,00
(Quinhento>:~ mil cru~a.dos novos), a serem retirados do subpro;ieto oi.tado.

JUSTJ:FrCACJI.O

L

0:56--009':5- :1.

---

CEPtll'ADO ERICO PEGORARO

rnel,ua-ae no Projeto do L~ i n9 59, de 1989, Anexo n, aubp~:oj,et.o'
n9 27.200.16885371.922- pl"ojetos_ a c.COJ:gO do Departa111ento
Nac:~.on.al
de Est~:adas de Rodagem, a •Melho~:ia "'"" condiçÕe• vioiriaa urbana•. da
cidade de J.,,.WIJ:ii.o", com dot.llçio espaclfica de NCZ$ 1. SOO.OOO,Otl
(hwil ~t~ilhlo e quinhentos 'llrlil cr\:nlll.dos) ~ a serem retirado11 dQ.• 11ubproj!
t.o c:itadO.

A Ponte do Retiro, munidpio de PelotaS/RS, é a prinoipa.l
vh,
de acesso do escollln<!!nt? das safras advindas do Superpo~to de Rio Gra:!!;
de. Por· essa ponte passam as riquezas da agricultura gaúcha e por onde passam 11 milhões de toneladas de merçadorias "'' mais d1.versas,lll2
vimentadas através dc•mJ..l navios procedentes dos quatro cantos domu!!
do. Esta ponte deve estar em condicões de suportar o intenso fluxo de
caminhões e jamantas que trazem e levam produtos para o Porto e regiõe=:; vizinhas. :O.lém disso, a POnte do Reti.t:O serve á po~bção de P!;
lotao:., estimada hoje em 300.000 habit.t.ntes. Por divers.as ve~cs, otr!_
feqo fora interrompido, ora em um sentido, ora eJn outro, atr&llll.ndo e
pre)Udio;ando o tráfego naquele l:'lea"i. Hã, hoje, um estranqulamento~
que la ~rea. COlll estes rcew:sos, ·proporcionaremos ll.s condições seguras
de trafegabilidade, visando a dupll.caç1io, ~Stauraç1io e adequac1io da
mesma ã d.rm11.nda de fluxo.
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I

melhor la oermitJiá condições satlsfatérlas .de tráfego para atender
o atual fluxo, que é aclma da capacJdade da da

~xlstente.

EMENDA Z.X::O!FlCATIVA
DEPUTADO ER!CO l>ECORARO

.._..

lnclua-~e

no Projeto de Lei n9 58, de 1989, Anexo

_n,

.........

L;'~,~~~~~~~~~,~·~-=-=-=-=~-·~-·----~~~--~-~:~~:~~~~!-i~_jé=:=========-::::::J

,ubp:ro~e

I

to nQ 27.200.16885371.922- projetos a cugo do Departamento "Nae"i<xllil
de- E:strad.as de Rodagem, a "Melhoria das condições v.Liriaa urba'n,!l.s da
c idade de Pelotas/RS~, <="cm dQt.<t.çSo espec if iea do Ncz$ 1 , 750 ~ 000; oi:i Cht.!rn :nilhâo, sete<::entos e einqOe!ltil lllil cruz:odos novos), a sere"lll :<"etirados do

subproje~

<l>SS-0099-4

C__..,....................
:=1 Gt~~... 58/89

citado.

PU! -

01

g• Ol

EMENDA

. . - - - -Oeputll<lO
- - -Wil"cn-------.•-,-campo"
I PE~DB~~-

A IWenida i'ernando Osõrio, na .;idade de Pelotas/RS, se constitui na prinC'ipal via de IIC:I!liSO ao =t.::o d4 eJ.d.ade para quem trafega
pela BR-116, no sentido Porto Alegre(PelotAs ..,- vice-versa. e 1,1rna antigll reh;indica,..il.c da c:omunid"de, dado o intenso t:t:á!~o de veicu~os,

oe 10 taque-ee no PLN"-58/89, a quanti" dlt t!Cz$ 5.000TOOO,OO l<::in<::o nilhõe.:o

leve-s c- pesados, que transportam <::ar9a11 para as indú.atrias inGtaladas cn suas marge!'ls. Essa dupli~:llcio viu desafogar e <!ar maior seg!::
rança ao fluxo de veiçulos nllquele local. Destes recurS<ls, o
valor

de cru~"dos novo 11 ), em fDavor do Dotpartam~n-~o Nacional de Estrllde.ll a R_2
dsgen/MT- con.struçio ~ Pavli\ent..-çílo--de Rodoviall- para a11 obra• d11c:on;!
truçio do tre<:"hc da estrada areJo da Madre de Oeus/Jataúba, em Pernulb.!!.

de NCU 1. SOQ.OQO_,QO_lhum milhii.o e quinhentos mil eru~ados novos) S!;;
rii.<=> destinados is obras da drenagem do .;:anteiro central nu!M. extensâc de 4. 440 metros oem tubulação I'Oll'l 1, 2 !netros de diâmetra e cuja !!:
)leo;;:ucAo serii r<ealUada atravês de <::onv<inio entre DNOS e DNER/RS.

oo.

PC"te: 27202.168(1537l.4A6: B~ - 364/RO/AC - Porto V'"lho - Rio Bra"c:O.
JUSTIFICATIVA
11 emotnda vi.~a alc>"~:ar r:_e~:u~~O:s fin_~_[\_c;_•ire:s para"" obra" de con:struçio «; __

......... ,......

_::r:;._r--~

o<-lt ff

-

p10Í1lmentaçio do ~recho ro.do_viíirio, na PE.-145/P€~160, liga"do ~rejo
d•
Madre de Deus ,. .::rataúb~, "o ~gra.stot "etentricnal de Perna.,buco, artic_!;

.

111"do '"""a nicrorregiic 100., ~" BRe 23~ o 104 .,. tacilitandc c eaeoa<nentc
dll produção hortigrangeira ,. li m<!lior d9 l!:stadg.
Milh<~re 10

I

,.,.trada

,----~,,,.,··,·~~-""--1

I_

'

de pequeno,., micros e médios agricultores poderiib colocar .. eu:

produto:~ nos "'ercado:~ c:_onsumidore"a

0::58-0098-_6

r--'"'---,
l~n•Q!

UDI

e preços mai.!l blliXc:s, .:ouporta"do
tríi!ego diíirio doe qui"ze mil to"ellld;~~e de c:arqlla " de dez

I

qui"ze mil voelculos de pas3ageirc" e carga11.

I

EMENDA
DEPUTADO ISRAEL f>l__NHEIRQ f"lLHO

. ' :,<.[HENOA HOOIF"ICATlVÃ
05B-0S.00-:L

Acrescentar liO ProJeto de LeJ, no (lue se refe~
re ao ORCIIO - MitHST.ERIO OOS TRANSPORTES--~ EN.TIDIIOES -SUPE-RV-iSI.Q.
NADAS - a Cargo do DNE"R -~ Oeputamento Nsclolia! de Estradas de
Roda!Jem , para receber o cro!d.ltd suplementar a seguJr,

c

CUNSTRüÇiiO E PP.viM_ÉNTÃtilõ DE iWiSd~J.•'S
~aR

............ ~~--~-ptOl

_....
PLtl-

58/89

EMENDA

259 - Trecho Governador v~ladares!AJ"mcro!is
no valor de NCZ$ 40.000.000,00

F"Oiilll: OE RECURSO

?res!d6ncJe da Rep.;ibllca - SecretarJa de Asseasoramento d~ oer~sa Naclollll1 • EJ1tldades Su_pervJsl-2_
nadas-

C6dJ~o

11500

09100~5;914

~no

valor

de

NCZ$ 40.000.000,00
JUSTIFI.Ç~CJtO

este tr~cl'lo ~ d~ f"luxo de trárc~o Jntenso,
sáve1 pela perda de Jnúme'ras Y.ldii.S l'luroanas cUarJII.mente. A

r~sR0!1-

sua

~:o

oeateCiult~ae no PLN-56/89• e quentie ~• NCz$ 5.000.000,00 (~::1.!!;
•ilhOe,. de cruudoa novo .. ), em favor do Depertar<ltnto Naeionel de I!!!!

treda• e Roda9e•/K1' - Ccnatruçio e Pavillentaçlo ~e rodovia& - para ea ~
brea iniciai& de c:onatruçilo do frecho da e•tred• Bre1o de Medre de O..W
BelO J10rdioh C:O• inÍcio i.a PE-145, na eltura dot !l•rra de !'eriuo, e• Pe!_
ne•bueo.
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JUSTIFICATIVA

A e 11enda viaa alocar rer::ur.11o11 finan~:el.roll parlO "" obraa de con•truçio e
pavio1entaçio da ligaçio 'l"odovi.;,rb "ntroe~:~Jnento da_ PE-145 (altura CleB,!:
1'0.

4e Fariaa), ne extenaiio de 31 Km 11 RCI'lo Jarcl:l!n_-

"!õ~"~!lte

Sexta-feira 17
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daqof;;/Ml'- Conatruç~o .;-P~vimentaÇ~o de Rodovi,;,- par-a u obr""' tnlci
ais d~it construçiio do trecho da eetradll Brejo da Madre (!e 0(.>U8/Santa cruz
do C4pibadbe 1 co"' inicio na PE-145 (altura de Açudlnho), e:n

Pet"nambE_

aet,..ntri,2.

riol de Pern11.11buco- QUII per11iti~;íi_p .. ceaao de"!-'" eid!lde a B_rejQ. ""
• dre d• Deua e t\..;:ilitllno:lo 11 articul•ç!i.i:> de:oae al)el de Clllltradas com

M!,
as

ronte~

27202.1686!.371.486: DR -

364/RO/AC - Porto Velho

~

Rio Brllnco.

liRa 232 e 104.

A Wlierorregi~o "eri beneficiada nos auopctctos ee()nômico e_ .,o-ei.al,
que to44 a produçio horti!lrangeh·a 1111 eacoarã a()a IUIU.II merc:11.doa çon""'"~
dores na própda ngiio .,té 11 re';JU:O ..etropolHII.nll, 11 C:lll!llOII 11ai11
be.!J
soa e •• u• perlodo de teWipO WIUito Wlenor.
JUSTIFICATIVA
A emonda visa aloC1ar rec::ur..-os Hnanceiro~ _para as obra:'! de construç3o e
pavimo:-ntação do trecho' ~dovi~rio Açudinho, na PE:-145, atê Santa
Cruz
do Ca!)ib4ribl!', no açreete~etentrional, em Pernambuco, co11"pletando o

~

nel de eatradae b<>ne-ficiando o maior C(,ntro pr-o-clutor dtt. hortlgrang-<!lro"'
do Estado;

07/ lT/ Ãq

c

_....,.,u,,.o)iõooo~
PLN -

58/89

r-;'41"'"~
pr 0)

Citado trecho é de 22 quilóme-tros c:, q\lando de sua i11plantaçíio, pe-rmiti
rá o tráfego diár_io de- cerce de quinze 11ll tone-l11cle"' d'> c11r']as e dot de_z
mil velc::uloe de cerqe" o de paa ... ageiroa.
aeneficiari também, o polo de c;:onfec::çÕ<!s de santa Cruz
inte>Jrando-ae a microrreq11io com as SR"' 104 e 232.

do

Capibaribe,

f:MENOA

D•st.aque-se no M.N-58/69, a quantia de NCzS 5.000.000,00 {c;:inco .,ilhões
Cl• Crtl!'edo= novoe), ""'favor do D•parte111•nto Nac::ional de E.st~adas e 11_2.
Clagen/MT - Construçi? e Pavimentflç~o de Rodoviaa - parfl fi" obrflll inici
ah da con.struçio do trecho dfl eatr&da J11taÚba/PJ:: a Santana do con9·o/

!!:·

05S-0:l03-6

Fonte: 272-02.16885371.466: 'aR- 364/RO/AC- Porto v-elho- Rio ar.an<:"o.
JUSTIFIC11~1V11

" •m•n.d= viaa alocar t"ecur=.-o• financeiros pet"a 111 obras do constru;io, •
pavimentaçiio do tt"ec::ho rodoviário, lig4ndo .:l'ataÚb11/P& a Slll'lt4na do Co!!_
: go/Pa,,.n.a a11tanaiio de 30 quilõlletro=, que contribuirÁ pat"a co.,pletar "
. at"ticu·.i\i;io econi;;m~c;:a • =ocifll do agraate aetantrion11l ,de
Pern4mbuco
co•
eatado (la Pardb4, tendo por dxos pdncipl:ll= a.s BRa 232 o 104.·

EMENDA
Pt.rUTI\DO HDEP.A

liLDUII:lCO P'rll1'0

o:

A 11 icrorrogi1i.o tem eln 8tojo d.a Madre do Deua o seu Rlaior produtor
~queno11

produtores q:uo, aaaim, terhom ac.,a•o a rnorcadoa

- i • diniimic:oa

11

TEXTI'l

""

Ir{~iu,.·-~~,ondc: eo~bet:."

hortigrAngeiro•• objotivando a ""'"nda beneficiar cantenflll de 11icros
conaumidorea

confi.Í.vda.

no Ancxoll, do

P~. 5S/tr9-.C~. ··~

ir.pgrtinci:•

d~ ~Ct$ 7.000, 000,00 (Se~e mithiiu de. cruzados :~ovo~), pa~

c~n~t'r,uç;p d1> .tre.ch!!. 'd·o. Ent,rgn,came~t.:r. doi POSTO DA :t,\TA, SA .{lP. 101,
CA!l.A\'nAs~

U.HIJ..

FONl'E: '· 272.02lbb.S53~:5;,2~5'(.,\ne><l> 'II

do

ri ~s?s.9.::C:.o
~cz~

.7.-COQ.;co·o,oo

(se~e

milhÕe&~-d.,

cru-

1ados ngvgi)'
.JliSTIFICATIVII'

O de:ienvl:tlvic.ento d.g· aunicr2'ig' d~ CJ\RAI'ELAS-BA, face a açri~ultur,t,

0:5B-0:l0.2-a

>!gderna, ,g· ttid$mo, -- l'.C:.cuã;\a,

G_. .

:J
.. P L N - 5 8 ( 8 9 1 QE 01
g ..............

~"""',

e~contr~~~c

cm

••t~;;io

muito im-

,P!'rt&nt'e p11r;o, ,<:>· ~x_t·t'~rUo-sul da B,_.hia, ~orte :dg.J:sph-ito S;o,nto, e

I:MEND.A.
r----------~·,-_-·~-

Ceputado Wilson Campoa

I_PI':~B _,

_

~~ ... i:c9 4o. municíri<;> ." pgpula~:io,·da Jo:~.;o,. e.•~en.~iat' par.a o r•fL

D~ataquii-u no PLN-~8/B'l, a quantia de NCz$ 5.000.000,00 fcineo mllhõoe
'(le eruz-adoe novos~ •• eta tavor do Depa.rtamonto N•cional "• E•tr•daa a

mcntO delta tucho de .. Ui ta ir.~pgrt;o,ncta 'r'ua. o .avanço .•iicio·<>no-

11,2.'"'

6912
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junt,am~J!t" c.ain '

cid4.d.':'· d<> BIL:to~:rr,; •m. r;rande l'Õlo ,turi'~ci.~o

e pcaJtui.efo do pais.

~ as!•rta11ento de•t<l-.lri<Oho "

import:inc:la _,õci"O ocõnôrii<:'& -p-ara· & -rir. ião

EMENDA
,---------------,-·-.-·-~Otl'l''l'ADO t:l.UUI:ICO n:ao
M~Dll

fJl.l ti

I.(~

_______

de extrema

p~•·

_,·:_:~:;.~ ~~~.>t=:<.:.
~-~·~·-------•.

n:x:ro
~0-:1.06-1
lnclu.~c-~c i"ndc co<>be~. no ~nexo II, do

PL SS/U- ÇN a 'importincl..&, d.e.KC$ ,S,OOO, iJOO, 00 (Cinco milhiiu

de

cruza'do& noVo$'),- rara· a eonst·ru{'I.P .dô ·c)J;a~io<umcntO na BR. ·101,
OIU<Ticlpio de !ElXI:lRA.'Çt Flli;.I"'AS.~iA'IIIA.
JI'OHES•

2i'.20210$8•5:J,75.~4'85

(irrcx<!

II do 'pt 58./f9-Cio

NCZ$ 7.900.0bO,O_D (Se~c- miil\.Õe• ~~ uuudos

EMENDA
Deputado HENRIQUE EDUARDO AL.VES

novos)
J!JS1Ü it.\'l'IV .\.

'

DestaQue-se no PU~-0513 de :23.10.139 (cÓdigo 27,202 .16813537!'486

't'ei~elra de'Fre,itu- ... e~ ~n·~~,:>~Õ <1,~ mane!u ~ipid• e. duord~

nada, hoje com a pcpulaçiio '•proxirnadil ·;rc··r-s·o. Oli.I habitante"'• -tendo como prl.n~ipal lll,t.'i:h4 •rodo.,..iir,i~

,a' liR"tlii, <IUI' eoit:o o 11unidpio

p.Um' ponto_ '""i~o l't.itico,. que ;;; o· p.eu10etro ·ur\u.no.

'BR-)64 - Porto velho I Rio Br-anco) a quantill de Nc:z$ .• ,.,, •.•.••

28.000.000,00 (VInte e oito llllh!!es 'de ero.u;Q.dos novos'), em favor
do Departa•ento Nacional de Estradas e Rodagens ONER-HT, para as,
obus de c:onst:.:uçllo da Ponte .de IGAPO na SR 101 trecho NATAL TOUROS.

rara <lar 11aiol" set)lrançr. a eJta comun1dad•, e p"teci.•o canat"tuir
um antr<>nc. .... entc à .. ar~em da BR 101, p<>io asai .. , a•Ta evieadÓ
!lU~ tos acidentou,

.lUSTIF' ICAÇIIO

os quai~ accil-em c.aa .!>:,eq'Uencià. Scn'd'o,'<i~•

l'ref-:itu,r.a ~un!ci.pa~ .. nãõ d~s.f&Õ,cÍ

:4a

•d-o ·aio<:\I.Ção··de· recui.ocs· aarau.;

cO.io't~uÇãt. dc:Ote l'ni:roncamanto

.N>euuou•, c~t.;amO& zeivindlean-

, qua aeri d• grud~. vali~ .,&ra ceda 'a i>opul.aç'ão.

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

I

~·: :,.,..; ;~l?--_·
w:,.

!:l:_t.f:rt.A_·_ _ _ _;_..._.,_;

--'-c--'----

A c:onstruçllo de u11111 nova.pont'e sobre o rio Potengl, tornou-so
de i~~po"J:tlnc:la v !tal p;on o Est;odo_ do Rio Grande do Norte e
da
cid-ade de NATAL. A u"J:banluçllo recente da .. argen?'est:~Ue'rda do rio,
011de nos últl•os Governos rara• c:oristruldoS Inúmeros conjuntos
habitacionais, installlndo-se all, 1111is de :'500.000 novos habllantes, detenlinando consequente11ente u• 111ovi;ento di1hio de veículos nos _dois sentidos da ponte de •ais de 15.000 veículos, se• se
levar ~ consideraçllo o fluxo _cip~unie:!pios das RegUles saline,!_
ra, litoral e baixa verde •.
~

A alocaçDo desses novOs recursos e•bora nllo sendo suficientes
ac:eleraçlo das obras no ponto de c:onse!JOll:IIOS chegar ao novo orça111mto de 1990.

EME:N'DA

-TEXTO

ln.cJ:ua~·~~. ondç eo~bcr;

no Anexo

;1,

,do f)...' 53'/a~,~CN ,a quanj:ia

d" r.cz;. 7.000. 000, 00, t:o~~~ oo.L!J:Õeo'.de-<:.ruz..adoo no"6~), para

059-0:1.07'-9'

a p.avi,ntcn.~.açiio do. tseeho q":e l,iça, SA!t,T,A CRUZ CA~?.?L!,A a .!!tL~'!O~TE·
.&/!.111·1·-- -FON')'t: "27202l(l3"853i3·,285 fAnc><o Il do·

l'LI sR7a.i!c!<) __ -· __ _

EMENDA.

!iCZ~ ,7.Q09~000,00

r:L_.~tado

(Se_te m>LhÕu 'de

, <:ru~act.oa. n~.cs) .

. O nunio{plo <h: Santa :Cr~Z C.,b_rã,)ia rÍ;a tahla', co11
ci.a lliotõrica,

'&

,1ua' {a~portin

ao con.te.';_to poli'd,c.o d_o ~-~a$!1, tranl:or.,ou-ae,

--------r"--r------.
I RN~PHOB
l

HENRIQUE EDUARDO ltlltES

Destaque-se no PLN-S8 de 2J .10. BSI (código 27.202: 1613.~5')71. 466
BR-JoS4/RO-I\C-Porto \telho I Rio Branco) a quantia. de Ncz~ ........••
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):;.ooa.ooo,oo (Trinta e cioco nilMies de cruzados Novos} para
S!
~· alocadas nas obras d.a BR-226
trect\D Currais Novos - F'rontei:ra do Ceará.
M

.JUSTlflCACIIO

EMENDA
A Emenda visa alocar recursos f.inanceiros para a.s obras de
pavimentaçDo da_ BR-226 de ~urra.i.s Novos - fronteira do Cead, 1!:!
eorponmdo-se o trecho Jucurutu-Patú, via Augusto Severo-Janduis,
tendo en vista a quantia iniciol.lment:e alocada por nllo ser sufi ciente para atender esta obra que interliga duas regiões de sigo!
fic.ad:l impoüância econ~mlca para o Estado que atual11ente é prec!
'tla.,ente servida por rodov\as.

DEPUTADO Z!ZA VAl.AOJ\P.!::S

- - - - - - , w , - - "'""--,
IMG~SOB

I

Inclua-se no PI. 58/89 em Ro;ostauraçll:o de- Rodovia o sub-projeto
BR-040/MG - Ohisa GO/MG - Km O .;tê o k! :200 no valor de
NC~$ $.000.000,00.

__,_

Deduza-se no valor de NC2$ 5.000.000,00 do suO-projeto BR-:364/RO/AC
Porto Velho - Rio Branco (Anexo 1 PL $8/89)
JUSTIFICATIVA

EMENDA
DEPUTADO ZIZÃ VALAMP.!::S

Inclua-se no PL !iB/BS em Restauraç!lo de Rodovlas o su!l-projeto
ER-0110/MG, divis~ GO/MG - di,visa MG/RJ no nlQ: de NCz$ 15.oão.-ooo,o
Deduza-se c valQr corro:'!spcndent., (Ntz$ 1.5.000.000,00) do Sub..:projeto
BR-3óli/R0-AC - Porto Velho - R1o Bnnco (Ane:.:c I PL SS/à9)

A obra proposta p~ra o trP.ch~ é fundamental para a r>crmalizaç!lc do tráfPgc, evitando ac.idPntPs com vHi.mas fatais como tem
ocorrido oom f:req1.1~nc1a.
Por outro lado, a BR-364/RD~Ac, além de t>star !>:?ndo contemplada com o total dos recursos Cest.:ndados ao ·transport~ rcdovláric const:mtf' do PL .58/89. A mesma BR-364, no PL 65/89, :rf'cel'>e u01
aperte de 240 milh~es de cru'zados novos.
Como estes recutsos somente <'Starl:io dispon!veis no ml's de
dezembro do corrente ano, parC':6l'!-nos imposstvel a sua utilizaç:Io •
dentro do e:.:ercieio e, nesmo se dC":sejarmo:s. falar nas normas orçame!:!.
Urias, para uso.no próxim,o trimestre, (!(':vemos ant.es consultar
PL SB/89, pois 1:1 encontraremos mais uma dotaç3o no· valor di'! 50 milh~I'!S df! cruzadOs novos, que, corrigida, alcançará mais de duzentos
,.ilh!!f!s dt> cruzados no~ros.
Convenhamos 'quf! com a escassez de ~""cursos com que
se
defronta o Governo em todos os setores, u11a única obra, por mais
importante que seja, nt!o pode ser contemplada com a s::una de mais
de 500 nilhl!les de cruzados novos para 'ser utilizada em apenas 11
r~eses.

.1USTitlCATIVA
A obra propo!>ta par.a o trecho é fundamental para a normall:!:aç:io do-tráfego, evltando acidentes com vit111as fatuis como tem
.ocorrido CC!!\ frf'qu!'.ncia..

·~· \.

Por outro lado, a BR-364/ROooAC, além de estar sendo contemplada com c total dos recurs<:~s de.st!ndados ao tr~nsporte rodov!ár.i'o constar~te do Pl 58189~ Jli.mClsma BR-)64, no PL 65/85', recet:>e- ur.1
aperte de 240 milh~f!S de cfuzados novos ..
Como estes recursos somente estar:!io dispon.íve.is no m~s de
dezembro do cOr.t:E"ntc ano, parece-nos. ir~~poss.ívo:'!l 11 sua utilizaç:IO
dentro do e:.:l'rcicio o:'!, mesmo se desej;umos falar r::~s normas or-çarne!!.
tárias, para uso.no próximo tr.tmestr~:>, devemos antes consult;u
Pl. 58/89, pois lá encontrarl'mos ~nais uma dotaç!lo no-valor de 50 m!lh~e-s di' cruzados novo!>, Qui', couiglda, alcançar.á nais de dul!entos
nllh~!'s d(" cruzados novos.
Convenhamos que com a escassez de recursos t:::Oill que
se
defronta o GovE-rno e'm todos os seto:res, u.a ún.tc11. obr~, por mais
importar>te que seja, n!o pode ser cooten~plada com a S!:lflttl de ll!l.is
de soo milhOes de cruzados novos para se:r utiliz11da em apenas 4

/

:r

L.___
c.

0SS-0:1. :1.0-9

·;~·~:~"~"o=:J

_[T7.[]

EMENDA

DEPUTADO Z!ZA VALAOARE:S

'111el:ies.
Inclua-se no PL 58/89 o sub-projeto BR.-251/MG" - Trecho Una.í-Morites
Claros no valor de WCz~ .5.000.000,00.
Ded!fza-se o valor correspondente (NCz$ 5.000.000,00) do suh-projeto
llft-36!1/RO•AC - Porto Velhc-ftio Branco (J'Inexo I PL 58/85''
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JUSTir!CATIVA

A obra proposta para o tr!'cho é fundamE"nt;:~l para a normallz<Jçt!o do trúff.>g::J, ~vitandc acidf'n,te's cOID vil:!mas fatais ~amo tea~
ocorr!do eco fro;o-qu.,ncia.
Por outro lado, a BR-3G4/RQ,AC; al~m de r.slar sendo con- ·
ternploda com o total dos recursos dest!ndados ao transportf! rodov.l;hlo 1:-0nstante r:ro PI.. 58í89. A me~ma BR-364, no f>L 65/89, recet>l'!

Novembro de 1989

Conv!!nhamos que"éon à -es·cass!!z de recursos ·com que
se
defronta o C"ovt>rno em todos os setores, uma única obra, por mais
importante qur seja, nno pode ser. cont;mpl~da com a soma de nals
de 500 milhOPs de cruzados novos para ser utilizada em apenas 4
meses.

U<ll

aportr d!" 240 milhl:!<:"ts de cruzados novos.
Como c.sles rC"cursos somente e.sbr3o dispon!veis nD ml's de
de2elflbro do corr!'ntt> ano, par!'ce-nos impossível a sua utilhaç:Jo
dentro do exercicio e, mrsmo sr desejor=s falar nas normas orçame!!.
tárias, p~ra uso no pr6~~!'\0 trlr;E'slre, d"evrmo:o antes cortsultar
o
PL 58/89_, pois 1~ !'ncontra.rrmos mais um<l dot..açllo no valClr d!' SO milhl!("S df' cruzados novos, qu(', corrigida, :alcar,.;ará .,~is de duzen~os
11ilhl!rs dP. cruzados novor..
Convenhamas .qu10 com a escassez de :recu.rsoS com "que
se
dehonln o Coverno em todos os seto:es, uma única obu, por Jlais
importante> qut> seja, nllo podP srr contf"mplacla com a s:::.ma ele mais
de 500 milhl!es de cruzados novos para ser utilizada em apenas 4
Jleses.
EMENDA

....

r-:::=:-::::-=-== -···------,•,-----·----,
I ~oa
OCPUiAOO ZIZA VJ\LAOARES

MG

-,,.,.~.

'
I.='k.' ·--~~=-:;: : -:_: : : :.:. :. .:;.:;__; ; ; ;:i;i'_L_-~"
'7;;;::::-=~==;J
I

,

~~·)

Inclua-se no PL 58/89 o sut.-projeto BR 040/HC - Hun1elpio de Contlgto•
Viaduto ligando o Bah.nl Slio Sebast.Hio ao Bairro Kenned)' no valor de
NCd

0::::>8·-0 :L :L :L - 7

:>.ooo.ooo,oo.

Dt>duza-sl': o valer ccrrl':spon·dPnt·e (NC::z$
SR-)64/RD/AC - Porto Velho - Rio Branco

~.OOO.OOD.DO)
(Ant>~C

I

~

do sub-proJeto
PL 58/89)

EMENDA

OEPUTJ\OC Z!ZA VJ\LJ\DfiR!:S
.JUSTiriC:ATXVA

Inclua-se no PL 58/89 o sub-projeto para constru~ao do vi!!.
duto BP.ntra-Contagem MC no valor de NCz$ 5.000.000,00
Oeduu-se o vllor cor"l'e:Jponden~e de NCz$ 5.000.000,00
do
sub-projeto BR )64LROJJ\C - Potto Velho - Rio-·Branco (AneJ<o I
PL
58/89).

A obra proposta para o trr.cho é fundamental pare· c normatl"m
ocorrido com frt>qu!',ncia.

li:za~llo d~ tráf<:<go, evitando acidentes com vHimas fatais como

Por outro lado, a BR-364/RQ,J\C:, all!'m de estar sendo contemplada com o total dos rl""cursos dP.st!.nd:ados ao t:ansportc rodoviáriQ, constante do PL 58}89. A mt"sma BR-364, no PL 65/89, rE':CE':he um
aport~C" de 240 milhl!es de cruzados novos.
Como E':sles t!C'CIJISOS somente

.JUSTIF~CATlVP,

A obra proposta para o trecho 6 fundamental para a normalizaç:to do trdrego, !'Vitando a~:identes com vít.!:ma;s fatais como tem
ocorrido cor.~ frequl'mc!!l.
Por outro lado, :1 BR-364/RO~AC, ;~}~m de est;~r sendo contemplada com o to!:.;~l dos rt.curs.os des.t.!:ndados ao transporte rodov.f.ár.f.o constante do PL .58/89. J\ mesma BR-364, no PL 65/8.9, recehe Ulll
apor:(' de 240 milhOes de cruzado~ novo~.
Como estes recursos. somente es.tar:lo dispon!v~is no m~s. de
dezenbro do cor:ct.nte ano, pa;re"ct.-nos irnposs!vel a sua IJtilhaçll.o
d_entro do exercício e, m!!srJo se des!!jarmos falar nas normas orç-amen
tárias, para uso.no próll'imo tri•;est.J::e, devemo~ antes consu.l.ta:
-;;
PL 58/89, pois U encontra·r("mos. mals uma dotação no valor de 50 milh!:lf's dP cru:z.ados ·novOs., .que, corrigida, ~lcançará mais de d";eentos
r~ilh~rs de cruzados novos.

es~:u::to

disponíveis no ml's. de

d~C"zt>mbro do corrf"nte ano, parecl!-nos impossível a sua utlllzaç~o

dentro do PJ<ercíclo e, mesno se desejarmos falar nas normas orçam~n
tá rias, para uso ,no pr6ll'.lm.o trilflestre, devemo~ antes consultar
;
PL 58/89, pois lá t""ncontrare.nos mais uma dotaç~o no· valor de 50 milhOf's de cruzados novos, que, corrigida, nlcançará mais di! duzentos
.mÚh~t'S dP. cru:eàdos novos.

Conv!!nhamos que com a t.scass!llz de recursos com que
se
defronta o Govf'rno em todos os sf!tor!'s, "urna única obra, por r~ais.
importante qui'! seja, nlio pode ser contemplada com a soma de ~:~ais
de 500 milhl!es de crUI:ados novos para ser utllhada em apenas "
nes.es.

-.......... !. ;(' "
2J~1Í-----------.z~..~!~~~='~=·============J
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.:JUS1 IriCATIVA

c-o·•"'""~
58189

. . :J CT
. ...__&J
-

- Qf .Q

EMENDA
OEPUTAOO Z!ZA VALAOJIRES

Incluo-se no PL 58/89 o sub-projP.to para a construçlio de passarda
sobre as Unhas da Rede Ferroviária Fll!deral, ligando a Estaçllo do
Heliô (lo Bairro Eldorado ao Conjunto HabHaclonal_ ~gua Branc11, •un.tc!pio de Contagcm-MG no valor de NCz$ 5.000.000,00.
Deduza-se o VlllDr correspondente {NCz$ 5.000.000,0.0) do sub-px:oji'I;Q
BR-364fflO/AC - Porto Velho - Rio Branco (AneJto I PL 58/89)
JLlSTif'lCATIVA

A obra proposta para c t~echo é fundamE"ntnl para a normaliznçDo do tráfego, evitando ar.idrntes.com vit~mas fatal~ c_omo tE'm
ocorrido co"' Frequ~ncia.
Por outro lado, a BR-364/RQ",AC, alélri de estar sendo contemplada com o total dos rPcursos dt"stindad.os ao toansporte rodoviá:!.o constante do PL 58/89. A mesma BR-364, no PL .Ss/89 1 rrcE'!;Ie u~
aperte de 240 mHh!les d~ cruzados novos.
Como estes recursos so111ente estarl:io dlsponlvE'is no més dt'
dP.zPmbro do corrr.nte ano, parE'Ct"-nos lmposs:ivt>l a sua utilizaçl!o
dentro do t"Xt'rclclo E' 1 mt"smo SE' dt'srjarmcs falar nas normas orçamc~
tárias, para uso.nc pr6x1m_o tr.!.mt>stre, devemos antes consultar
o
PL 58/69, po!s lá ~ncontraremcs mais uma dotaçl!o no· valor dE' 50 lllilh!IP.s dt' cruzados novos, QUE', corrigi_da, alcançará mais di'! duzentos
m!lh!lt>s dr cruzado~ novos.
Convenl9omos que com e escassl'!z de recursos com que
si'!
defronta o Governo em todos os st>to~es, una llnlca obra, por oiais
importante Que s~ja, nllo pedi'! S('I' contemplada com a soma de mais
de .500 m11Mes de cruzados novos para ser utilizada en apenas 4
•es~":s.

A obfa proposta para o trecho é fundament:~l para a norJIIIlil:aç!:io do tr:if('!go, ("9'itando acidentes com vitimas fat~l_s como lt'!ll
ocorrido cr:m frequo!-!1cia.
Por outro lado, a BR-364/RO:AC, alf.11 .di' estar sendo contemp1ada ~:om o to~al dos recursos C'~s::.!.mlados ao transportE" rodoviário constante do PL 58/69. A ne~roa BR-364, no PL 65/69, rE"cehe uro
aportl' d!! 240 llilhl5es di'! cruzaqo_s novol!.
Como estes recursos somente estar!io disponivf!ls no m!'!s de
dezPn.bro do corrente ano, pareceo-nOs impossível a sua ut1lizaçl!.o
dentro do e"-ercício e, mesmo se desejarmos Falar nas ncrmas orçam!'!!
Urias, pan usc.no pródm.o trimestrP., deveno~ antes consultar
o
'PL 58/89, pois U encontrarPmos mais uma dotaç:lc no valor_ de 50 mllhtles de cruzados ·novo-s, que, corrigida, alcançará,mais de duze:ntos
•!lhõt"S df' cruzados novos·,
Convenhamos que: com 11 escasse:r: de recursos co,.. QUt':
se
d"eFront:a o Caverno en todos os setores, ume única obra, por mais
1111portante-que seja, nllo pode ser contemplad; com a so1118 dt! mais
de SOO milhl!les de cruzados novos par11 s~r utilizada em apenas 4
.,eses.

0:SS-'0 :i. :L :0-0

EMENDA

DEPUTADO ZlZA VALAOf,RES

Inclua-se no PL 58/89 o sub,.projt"to BR 120-MG ·contOrno no Munic:ípio
de CUIInhllestMG no valo~ de NCz$ .5.000.000,00.
Dt.duza-se o valor correspondente (NCz$ 5.000.000,00) do sub-projeto
BR-364/RO/Ac - Porto Velho - Rio Branco (Anexo I PL 56/69)

JUSTir!CATIVA
A obra proposta pa~a o trecho é Fundamental para a norma-·
lizaçl!.o dQ tníft-90, evitando acid~ntes e:on v!tlmas Fatais como tem
oconido cor.J frt'qut'-ncia.
EMENDA

DEPUTADO ZlZA VALAOIIRES

Inclua-se no PL 58/89 o su!:l-pro,!f'to
no valot de NCz$ 15,000.000-,00.

BR-040 /MC - Vloduto do Mutuc11

Dedu.ta-se o valor correspondente: (NCz$ 1$.000.000 0!lll} do suh-Projflt'o
BR~364/RO/AC - Porto Velho - Rio Bnnco (~_lto 1 Pl. 58/8,),

I

L _ __ _______j.

Por .outro lado, a SR-364/RQ .. AC,' altlm .di': estar st;ndo contt"mplada con o total dos recursos dest!.ndados ao transporte rodoviát!c constante do Pl. 58/89. A mesma BR-364, no PL 65/69, rec~tle um
aperte de 240 m1lhi:i~s de cruzados novos.
C01110 estes recursos somente estatllo di.Sponíve:is no m~s dé
dez~nbro do corrente ano, part"ce-nos impossível a sua utilizaçl!o
dentro elo exezcicio e, mesmo se desejarmos falar nas normas orçallll'!!
tár.ias, poro uso.no pr6ldm.o trimestre, dever;os antes consultar
PL ~8/69, pois lá Pncontrarrmos mais u1111 dotaçllo no· "alor d(' ,50 m,ilhtles de cruzado~ novof, QUP, corr!glda, alcançará mais de duzentos
•llhlles de cruzados no ... os.
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Canvt!nf\amos q..,l" com a l":iC"assez de recursos com que
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--·--·-- de 1989
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defronta o Covf!rno el'i todos os. setores, uma llrl.Lca obra, por mais
111portant(' 'que Sf!jll, nllo podf' Sl"r contemplada com a soma de mais
de SOO ~nilhões de cruzados novos para ser utilizada e~n. apenas 4
llii!~I':S.

EMENDA
OE:PUlADA RITA

i I

-------r,,:~_:;'""---,-,
1\Mi\TA

3

p~..,...

I

I

Inclua~se Pro~rama óe ~rabalho do Minlstéric dos T~anso~tte~ - Err.pres.a de Transpcrtes Urbanos de Porto Alegre S/A constar~te d~ Anox<J r do Projeto
C:'~! lei ~ 56169-CN 0 ~egulnte Projeto:

I' I~\

"""

PROJETO: tonstruç~ de Ramal

ferroviário ell' Cachoeiro de Jtape.,irim

- éS.

VALOO: ~Z$5.CDJ.Ili{c1nco rttil"!les de cruzados neves)

rotm_ OC.J<ECURSOS: 27400.16915727 .037-CiuPHcaç~o e
Malha

recuperaç~o d~

rerr~vlárla.

IIALOR: NCZ$ 5.000 .oD (CINCO MlLrtOES DE CRUZADOS

NQ.J.r:OS)

.)JSTif"!CAÇIIO

r---••OJ,Oo/oS•,"'""M-<00< r-;-..._.~

!__

~

_jl~p-"fl

EMENDA

OEPlJTP.OC ZIZA VIILAOARES

Inclua~.se no PL 59/89 o sub-pt-ojl'tD a construc'lio l" pavimentaçllo do
tr,.,cho Tiros - Matvtl.na I MG no valor d(! NCzS 5.000.000,00.

oeduu-so:"O o valor corrl'spondente (Nt:zS 5.000.000,00) do sub-projPtO
eR'· 364/RO/P.C - Porto Vl'lho - Rio Brancç (AneKO I PL 58(89)

Cachoeiro de Itapemirim, i:lete'll, atualmente a condição óe· 4Q cidades
ools pcoulosa do Estadu.
Urn dos rr:aiores problemas QUe a cidade enfrenta decorre da lln'l~
flit<<l"a que o divide. de "" lado a outro. 11. trafegabllldade é intensa e ..em tr~
~ando, ~o longo cor. ar>os, sérias conseq~cias a pOÇ)"laç~o qu;, ao atravessá-lo
corre in(neros rls:os, cotldiamente. Por outro lado, tal ccntlngente de pess011s
cu"ando utilhaf!l os acessos existentes percorrem grande distâncias vãrlas ~ezes ao
ela - acarretando congestlcnao"'entos nos correoores est;utuldls, e gerando o"espeto"I
cios de cçrnbur.trvel, lempo e o•;tras r.atedals, o que já JusUflca a reallzaçlo dQ
obra.
Portant~. ur~e a transferencia ~ara a c~nstriJÇ~o do ramal reuovUrio ~ois, além de solucionar os problemas citado:.-, atendera os reclamos a muito
rei•indicados pela sociedade de cachoei.ro de 1taoemirim.

JUSTirlCATIVA

A obra proposta pura o trPcho ii fu11dan>Pntal para a nor"'alitBÇIIo do triif~go, evitando acidente~ com vitimas falais como tem
ocorrido coc flequf!'ncla.
.
..,
Por outro lado, a BR-;}6/dRO=AC, alt':m dl" t:'~tax st:"ndo contemp.\ada com o to~sl dos rt"c:ursos dt"st!ndados__ a_c__t_ransporte rodcviá~.lo constante do PL !'>6/69. A nu.•sroa BR-364, no PL 6!>/89,_:recet-.r
a.portP eh• 240 milh.:!es d<'" ctuzodos novos.
Como I'Stt:'S rl'cursos SOrAC'ntt" t"slar:!c disponíveis no m~s dE"
de.trmbro do coxren~e ano, pareêt>-no~ impossível a sua utilizao;~o
dt"ntro do l'!l<P.rtíclo e, mesmo SI'! dl"St>j8rmo~ falar flBS ncrmns orçam!'!:!_
Urias, para uso.no pr6Jdmo tr!mt>strt:", d<?v<-mos antt>s COf"!Sultar
l't. 5S/89, pol~ lá ('"ncontrarrmo~ mais uma dotaç~o no valor de 50 milh!lt>s dt:' c~un.dos neves, qur, cprriÇJ1da, alcançará mais de du~rntc~
mllh!les di' cru~aóo~ novos.
Conv~nha!l'los que com a escassez de rE"cur.s-os com que
se
defronta o Caverno em todos os S('.tores, uma Unica obra, por mal5
importante qul" seja, n:to pOól! sl'!r conte.,plao"e-com·a ·s~rna óe ma15
de ~DO r:~llMes ór. cruzados novos pau st>r utili~ada E-m apenas 4
mt'!MlS.

J
EMENDA

";r--; .....

I __ ES

__

~

rftC9

Destaque-se do PIA 27202". •68S5;371.486 (Anexo!)

UZAOOS NOVOS)

PROXTO OE ~fi NQ 58/89-CN a Q~'a"ltia de t~CZ$TC.O:O.a:n:ocz W.LH((S C.::
para restauraç~o da BA 262/ES - ll:ec"u Ceasa/Oonrln\,IQS Meu U"~/ES

Km 1.7,1 oo K.on 40,5).
JUSTlfiCAÇ/10

A presen~e Emenda visa perrl'itir a co"tinuaç~o ckl obra Je re5tawrada 611 2"62/ES trecho Ce~sa ; Ocnoi"gos Martirs (~m 7,1 ao Km 40,~) lrechQ Cem
aHa denüdaóe de tráfe'i)o, com ~ários "Ponto& Negros" ao l011!J" do seu percuso,
servindo para atr'avessar diversos Mun_icip_los de E.stado, oconer.do .árias acio"e!!.
tes ratals, grano"!: parte da produção do Estado passa por este i'e~curso, além o;le
ç~o
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s.er~ir de escoamento e abastec.illlertto das necessidades dos Hunlcíoios c:lo Sul do
Estaao como t<lmbém do E~tlldo do AJo de Janeiro e principalmentl! do E~ta_clü de
Minas Gerais.
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FONTE DE.RECLRSOS: 27202- 1688.5371.486- 8Ft. 364/RO/AC
Porto velho - Rio Branco
VALCII:

ta,oao.ooo

(de2 milhões qe cruzadOS novo&)

JIJSTIFICÇO
A Rodovia 6R 484, Trecho ltarana/Afonso Clâudlo/ES, com :~:z !(tl de
exter.são está em e&tado precário e na épocu da& chuvas completamente interdita-

o..
Un dos aspectos de maior importã~cia ea obra está no rato de ~
a. su<~ implantação efetlva haver' uma redur,;~o s!Q11if1cativa na Interligação
ao Sul e Norte elo Pai&, através da 6R 259 e 6R 262.
Não se ce,·t: esquecer, contudo, e que a implantação destq rodovia
irá permitir, via desenvohim.ento aos Mun!.c!p!os já citados, <.~na melhoria das
condiçlles de vida da pcpulaç~o desta reglllo do Estaclo do Esplrito Sanlu.
Sat!damente, agricultável e. princlpalmeflte produtora de café, além
da ma~te"'~o perm:~oente de um &lstema de transporte Colet!vo e de carga intetm.~
nicipa! e interestadual.
a~ês

EMENOA

Projeto

t~Cr.ico

aprovado pelo OepartBI'It'nto nacional de EstraGas de

Roc:agem.
De~drtan>ento

Lei

N~

Jnclua-s.e no Programa de Trnbalho do Ktnistérlo. _oo.s Trar.sportes Nacional de E&trada de Roda\lem constante do Anexo 1 do rwjeto de

OS0/89-CN o

~eg-.olnte

Projeto.

PROjETO: "Reslauraç!!o da 9R :262/ES - Alto L~~e/Ceasa (Km 3, 7 ao
Kro 7, 1)

VAlOI'I: fJCZ$lD.CCO.Oll(OEZ M!LHCES DE CRU2AOOS NOVOS)

rON:E; CC Rf:MSOS: 27202.1588534.486 ·llR J64/RO/AC- Potlo Velho •.
Rio Bra'lCO.
VALUI{:

~~Z$

10.000.000 (DEZ MIUiOCS OE CRUZADOS NOVOS)

JUSTlc:AÇAO
!;~ta-~ oJe restauraç~o do Trecho Rodo;lário q..,e !lga Alto Lage
a Ceasa iKrn 3, 7 ao •Ir. 1, 1) TrechQ ç_cm a: ta densidade oe tr~fego, CO'I' v<'Ir lo~ "POI'I-

tos i'leQ!os• ao Jonço do ~eu percurso, servindo pard atravessar 12 BairrCI~ do Mudpio o~ Carlaclca/E5, ocorrencc •<!rios acldet1t~s fatais principalmente com a ..cla5
se estuca•otil. Grande parte da pro~ç~o do Estado oassa por er.te percuso, além de
~en-ir escoamer,lo e a:.o;,,l~tlment.o elas necessidades dos Munidplos dn Swl co Estade coo:oo to•nt..i'" do btdJO do Ri(l de janeiro e Mina~ Gcr~is.

EMENDA

,--~----.,--=~--~
OEPU"!ADO ROSÁRIO CONCRO NCTQ_

DESTAQtJ~-SC

MS

01.) PROJ<.TO:

27202.15885371.486 ~ BR·364/R0/AC·PORiÜ VELHO-RIO BRAN •
CO, a i10.portáncia de NCz"$ 3.000.0UU,\JO
( lrés milhÕes de Cruudos novos) para construção da ponte sobre o Rio t\por-5', ligando a .MS~426 ã G0-206, na divisa dos Est.:~<.lo~ Je Mato Grosso do Sul e Goiã~.

0"50-0:1..20-6_

JUSTIFICATIVA:

EMENDA

""',-..,-,.----TI::r;;~~

,----o-,,-,.o~•

l11Clua-se no Programa de Trabalho do M.lnistédo elos Transportes Departatre'lto Nncio':'lll de EstraGas de Rodagem COI'stante do anexo I do Projeto de
Lei nç 058189-CI'l o seguinte Projeto:
PRo..;ETO: !"'Plantação e pavi~~~entaç~o da 8R 484/ES .Trecho rtarana/ .
Afonso Clá.Jdlo/ES.
VAt..OR: 10.000.000 (dez ríllhões ·de· nuzcacos novos)

Vide p!ig, 02/02.
A ponte ~obre o rio Aporê na divisa entre os estados de

MS e GO, faz a lnterligaçiio de duas regiões com grande Mividllde
c produçiio agrop~çu,ir;a. A ponte j.i estã em ía&e íinal de çons ~
trução, faltando ser fel to o acabamento e obr:.~s finais par~
sua conclusão. CohsiJera-se prioritário a execução e conclusão ;
final da obra pua que permita 11,1.ior segurança dos usuárioS
redução dos possíveis nci~entes, A ponte representa uma grande '
çonquista do povo da regiiio de MS " de GO que estnio a~sim mais
intlfgrados e e"' melhores condições de escoar suas produções e Til~·
lllorar os fluxos de co11ercialhação de seus produto5.

blÂRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
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Dnstlu:~uewse do Projeto Atividade 27202,16885~71.486 BR- J6oil~~- Porto ve:
lho - Rio Brancr;~, o impor-tância de NCZ$ 1.500.000,00 (Hum milhll.o e quinhentos mil cruzados novos) p11ru serem aplicados na constr_tJçllo, da Ponte
sobre o Rio Urucuia, no Município de Buritls, Estado de H1nas Gerais.
JUSTiflCJ\CAO

O projeto de construçUo da Ponte sobre o lHo Urucuia, vem beneficiar as
300 familias de agricultoies que residem no Distrito de SDo Vicente, f,!
cando isolados da Sede.
Todo o transporte é efetuado através de balsa, o que dificuJta muito .·a
escoaç;'llo da safra e des-locamento de pesscal. ·
•
.
l.!om isso, e-sta~emos ass.er;~urando a,es:~~a comunidade uma ntelhorla na qualidade de vida, Jncluslve com incentivo para aumento da. produ~l!lo, face'
oa condl~ce--s--que terllo paro transportar com mors Fac1l1da~e.
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JUSTIF"ICACII:O
No trecho da BR-15J KM 18, sentido Ol.lrln!,os-Jacarezinh•J, SR Transbnsililllna- localil:a,-se um Conj;ntc H<lbitacio.,!ll, con;tr1.1ld•~ em regime
de
Mutirliio, onde tem um~ Creche e una Indús_trill d•J lado~ opJsto d~ BR.
O fato das crianças atraves$arem esta perigosa ReMovia, p.;ra lren !I cr~
che e .escola, tem caus-ld) atroplemen"!:o3 freque>te;, q:Jase s~mpre com v_!
t1Ms fatais.
Os o;:.erério~ da IndJstr!a, também atravessan esta perlgoc,a RcpJviu dl!lria,.ente p.ua trab)lhar, mu.ltos deles nHo v.Jlt~m <Mis, p<:~ls slo ~itlm,Js
d•J violento trânsito qJe lhes roJb-l a vidu.
11 c~n,;truçl~ d•! uma Passarela p.na Pe::testres, s~bre a perlgosl RodJvia,
dh>in;irá o n.:>mero d"" n-~ide"t"s, e tranq.Jllbar:S a ~·lm•mid•de ""convi.
vio c-cm seus familiares, se•n g;:-andes rlsco}s d•l pe;dl!-l~s.

EMENDA
OEP. JE~UALOO CAVALCANTI

BR-135/Pl-PONTE OE ACESSO SOBRE O RIO CLIRCU(IA
OE PALHEIRA-PI

NO 1-!iJNIC!PIO _

(27202.16885~75.204)

Elevar a dotaç5o de NCz$ 3.000.000,00 para NCZ$ 6 000.000,00.
FONTE: Red1.1çillo, em igugl valor, da dotaç!lo destinad_a ao

código

27202" .1698SJ75. 205;

EMENDA

1.------~·~-----.-~-,--·---,
DEPUTIIOO NEUTO

JUSTIFICAC:IO
est~ isolada _da BR-DS por falta
é feito em eondiç!les precárias (pontllo).
A urgência d_e obra est' a el<iglr a Sl.lfJ:clencia de recursos,po.!
s!bilitando a_ imediata co-.clus~o da obra.

or

~~PNOB

CONTO

A cidade de Palmeira do J'laui

dessa

pont.,,·A__tr~vessia

Acrescente-se:
SR 282-SC TRE:CHO URBANO __ E"' SilO M_lCIJEL DO CESlt"/SC.- SR 163

HCd - 9.000.000,00
f.ONTE RECURSOS:
27.0_00- MINISTERIOS DOS TRANSPORTES
27.208- DEPARTAMENTO NAClONAL OE ESTR. RODAGEM
27.208.1688.5371.486- 8R 364/RO/AC
PCII.TO VELHO- R!0;8RANCO
NCz$-9. 000.000,00
JUSTIFICATIVA

0!!50-0:1.24-9

~-.meoouoI
58/89 - cN

~

~

c;=

A construção da po,;'te 1ntrroacional sobre o Rio
Peperi-Cuaç1.1; na divisa do Brasil com a Argentina, ligando as l'ocalidade-s de Sao Pedro, na província Argentina 1le Missiones, com a deSDe Miguel do Oeste. e<11 Santa Catarina, aumeritar-.f-eii Rluito o trifego da SR 282.

-

nr o;=J

EM.ENDA

I

d'ra esta rodovia possui

U'lla

ligoçDo

co<>

SR 163 que cruza o per!metrc urbano d~ São Minue-1 do Oe-ste/SC,

e,
em consequ~ncla aumentara acentuado aua>ento c:1e veículos na área urba"a da cidade.

tot.b.'x ROSENMANN

Detaque-se d~ Proj~to Ativid~d~ 2720'2.16985J71.486 - BR 364/RO/AC-Porto
Velh~ - lHo Branco, a importln:ia d~ Ni.:Z~ 1.200.000,00 { H1.111 rdlhll.o e~
zentos 1111 e~:uzados novos), para Poje to' de -.=onst:ruçllo ~ una Pãssarela,
no Município de .Jacarczinh:., Estado de Paran<!í.

IJma pista desta rodovia jii se encontra imolant!_
da e recebe excesslv"o trárego ocasionando pre,.aturo desQaste
da
pista de rolam<!!oto e çra.,de nümep.o C!e acidentes de trâ,slto.
A imphnt"-Çllo do corredor de expnrtaç!lqo

via

I
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locomo
-

De outra parte ocorrerá grande tráfego de ~eiculos
argentinos e paraguaios que por ~rwéniênCia de aistllncfa i:iuscafi!lo ., 0
~imentar-se er~ r~enor quilometragem propiciando, assiro~ maior número d;
carros- via Ponte IcternacJ.onal Peperi-Guaçtl -, até Slio Migwel do -Oes
te e aí, ~uscaMo a BR 16:3 para no r<.ÍRlo-·norte tornar a atingir a Arg<!-';;"
tina, e o Paraguai, e no t'UIIO sul, novamente a Argentina e 0 Uruguai.-

Eis o mapa dal'ó rodovias na regi~o catarlnense:

tEP. JAJUO CJ<RI'o('!RO

Ir>el~.~a-se

e:1s, .pois, u11a situaç!lo a ~.er equacionada ~oom a
construçlio da pista faltante da via de llgaç!lo da BR 282 com_a BR 16).
no trecho urbano em Silo Miguel do OestG.
Ademais o repasse: destes ~ecursos para a Prefeitura Municipal e-nseJará um 1medhto equac'ionamento pela maior agilidade e rapidez, da Prefeitura Municipal, em executar a obra.

~.~

MENSAGEM
N• 190, DE 1989-CN
(N• 671/89, NA ORIGEM)

'

seg<.~lnte pto~i-a01;1çllo:

n:l

H.kúdpio de

;eira de Santa.-.a-Bahh.
- - -Valor- 1-CZ$700,000,00(-setecentos rr.ll crvza.dos novos)
f'CME OE: RE.CU!SO- 0~1010:!040134.2,5- H.l.M.JTENÇ.IIO E. P.PIIR(LIWS'HO OOS
8t.f'.IA.IS fiEGIONAIS ;[OE:RAIS. Valor-tCZS700.000.00Csetecentos m!l crundos novos).
.
.lJSTiriCAÇJ!O _

Mtlç~

CCn::l!a~lo

·I

:
.
:

I

e

'

'

d115taque-sE do projeto ntt 09101.0:t0401J4.26S - M11nutençlío • Apardh,!_
..,onto dos Tribunlis Re~1ona1s III foderals, a 1J~POrtine1a NCzSSIOO.OOO,
00 para a aquls1çlo do' prédio dG. Vara de JUstiça Fedeul no ~~t~nic:.í
p1o de Campih/RJ •

............... _..

~'":'!'C

I

In::lua-se c.'lde ce<.bcr- oo Projeto~ ~G59169-tn a iJ'QOrt~ne.ta de ~l$7Ci:u::::o,oc
(H>tecentg-s ..n c:rwadcs no\IOS) pua atender a ccnstrur.;o 9(1 prid!,,--sede das .lu"ltas
de tonc1I1aç~o e Julç;pmento -da Jul'ótlça do Tia~lllho no H.X\l.cíplo or: I eira ~ S3n~aM8ahia, intC\)tantes do Tllbunal. Reg!onlll dO Trallalho da 5' RegUe.
F!Mt a: I!EctFISO-- 09lOI0<040lJ.'>.• :l6:>·Hil.IYTENÇltO ( APARELKI'II<NTO 00S TRIS..NAlS R.CCJO
NAIS FtocAAlS. 'hlor - I-C2S700.000.00.(st:tccCI'ltOl'ó mil cruzados npvos).

.:OSTn"IC!.;J;:O

de

O ~.!unid:v1o doe :?eira. <la Se.nta.na.,Eahia,eOI:I 500.000 J-.abi~a!r.r.tea,o sea. 'la.& ~giio :l.<i:r.i'oit:ro.ti\'ll C:OJ:: illfluê:tein •obre 22 (l",;;tros :ll'.ll".'!d-

I

mente tn;propr!ada';,por se: tratar l:fe casa residenci\'11 que r.::lo atende b ne:c~siebdes
esssncbis di prutaçllo jurisdlclor>al e organilaçlfo suficiente dos seus serviços.( e.!j.
te o ~o-co;:m QU!I CO!Wive~~ serv.ldores,l-lagislrado:õ,Advogados,trabalhadorcs e eropre- I
gadores que dema<'ldam a Justiça eno 1.1'1 IVIidpio o maior e mais 1noportan~c elo interior
ba.lano,c~ UNI ~la~lo de SC:O.tXXl habit~ntes,atwndo' • Justi~~ especi-tll:ada en 22
nnie!pio$,q..te a área de jutlsdiç~o conespondente,A nova C'onstitulçlo se pri!OCI.JPOI..J·
• situar a .l.Jstiça e<n '-" pat1111101r de valorl:l:açOO ~ di~nidacr qve n6s,l~1sladores ordinãtios.~ escre~eMOs o texto FU'>d!lllle:Otal,t~s o dever :solene de preservar.~te
s.cntido,apresentei esta Emendõi,~,Ultõl wtra de ipl destJ.naçllo,objeUvando
IISSC9-fl'ar o-s recursos necessários :li cons~cuç3o desta obra reclamad:l por toda.=a populaçlfo óo ~-t~nidpie e regilo de abrangb-ch.A s!mH!tude da:o pr~ições se justifica
~ instante e- que oferece aÕ tritúio e Jubo do. Ilustre Relator ,CIII SUII seodblllda-j:
00 e =alta CC!q:lreensllo,a faculdaOO de acolher a Ullil dellls,em f'unr;!lo do tratàrnento que ;
eelhor COI'I~ltat na fo~ll!Ç:Io da nofllla óo ponto de vist-11 orçamentário, optando pela j
fót;n.Jla ;aqui sugerida ou • .lndlcada; na out~3 e:~a,é o q..se esper;~ o .$tbscr1tc.r,con- ;
venclóo da rertlntnela e 11r00rt~ncb da provi~la que $0COtte \I& el;;vnor t:ll'bbl da; '
valorosa classe dos Advogados trabalhl.s.tas e da Ha~istratura e::roec:Íal1uda,pelo que

'

EMENDAS

I·

1

tR!·I

· 0 ! 5 9 - 0 0 0 3 -....

'039'-0-00::1.-B

Ii

A
do Trabalho em f'elra d-e santana-BA.,por suas dias .b'ltas 00
e .)JJ!l~to,func16na em pt~to lqcaoo,em'~ondlçi:les. prcc.ir.las e 1nstabçl5es lb$0luta-

.

PROJETO DE LEI
N' 59, DE ~989 (CN)

a

-Construção do prl!dio-sede cliiS .lu"ltas ele C'oncU1açiJo \:" Julga'llel'lto

·
A República Federativa do Brasil buscar!! a !l'ltegraçllo el:onllmicB, Pol!tica, soc1al e cultural dos. povos da A11érica Latina, visando à fcimaçl!lo
de uma comunidade l.atlno-americana de naçl5es.

. . -r-----l 8A
~ PfL'
:

-~---~--,

no Pl. 59/89-01 o _arg~o .JJSTlÇA 00 TRt®'IUIJ - TRIBIJ>IA:.. F\E.C.IG'-11\L Q;l TRilE!!:-!

LH:I OJ\ 51 P.E:CIIIO,com

rinalmente permito-me afJrmar que esta -obra estã
no contexto da Carta Magna !lUI!' no par~grafc 1ln.tco do artiio- 41! es.tipuh:

~~9'N
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pj:os ,aed~a doo. e Jun't<l.~ .ie C<lne~lar;io e J~ento da .:'u91:1Ç~ l!:o l'l'!l.
~:u-.o,ircte6l"!'-n:lo-:~o à~~ aeoião,.,ob a jOt.:d&dição do ;respect::.vo :Cr~b~
llec;ionll.l l!2cito:ml,Ct;;;),<!.o ~~b:llh.o·,c:oz:: aede ee. S?llvndOr.:.~.At~J!d~r.do
a 22 1~'l~o:i:~ios,!la Jl.:lltãs rai"eridae ~unciona:;,. e=:. .:i.m;talaç.Õc& praciria.n
11:::1. ue-. .t:O'.-"el e.lu.:;ado,~!!de.::eia.l,e.':.9olute.:::en~e i=C.ell,\l!ldG :r:a.ra f.S tir-'1.
l:'!dne.ae espco:f!::.cae r! ]lrÓ;:r~aa de JlN'S~aç2'o jiU'1sdie!.o:2!1.l.C=o Ce txi
te. d!l Juctiça e a=. dic:~ifionçiio,atu::mdo e.m eo:'IMÇÕ.e3 quo;! 'poo8i'!!1liteiii
ao c~d!ldio o adeq,u:-:do aceo.so,e,croneidera':do tratar-se de ue ~!u:'.io!:;:io
que e o ::sior o 1:13.18 i::;por~arrto do i!lterJ.or baieno,seja COl:O centro!:'!
dustrial,eo:õteroial e u.niversitário,seja coco 1l:l nÚcleo dos l!lllil!l d:!.~.i-
mieo~t d!l. econ.o;uia do E"ste.do e :O:e,sião Nordestina,:~io á !"!I.Zo:i\·c.l nd:::iti::o
q_ue 'eOte estado de eoieas p<!-~=e.Ji'or isso,e,lo.,..V&do m. eh:rividê.:leia.
e alta eoc,:eeru:iio do E.i::ine::~.~e :!cletor d.est.e ::tojeto,!or.:J.ul.o a presente :::t::endz. q_ue ob,jetiVIl asscõ.u:-:J.:r reeu..~o~:~ :no 'lillor c.~ :;o<:CZS700.ooo,oo
a torce e~liee.dos re. eor.utNçio do Jll'~Íoiio que de..,.c:rá sed.inr,em c:o:::!içõaa adcq_'J.e.dc.a ,es ~u."l.-";;aa de Co:::teiB.2.ção e Jul~e:-.to da Justi'ôe' do ~=
'bnlho e:: Fe-ira 1!-o Se.n.tn.no.,~.3tcdo d.a :S:~hia.,que ter.ho a honr-.... -<!.~p:-eaeii
ta.r,nlé:D o:!.e,como f'il:'l.o,co:\hccer ec }:rofu.."ldid!l.de !LIJ suo.s earêr..ein-3 0 !!; 111ua pujan~a,r. a..:.'\ :for~o. c Ol!l :~eus l.cC.Ítii:!:OlJ d:U'e.:i.tos,?açO' niJsim e~te a
}!&:o ao Ilt:strc :;{eJ.ator,ee!'to de merecer o. cua die;r.a ne.olhida e d::~s de::ais ~nentea Y.enbroS d!!Stn Douts; Co:issão.,

BR 282 nelhorará, em muito, o comércio ao longe da Rodovia, mas também
acrescerá .o trênsito rJe veicules.
Ora o.s molerlstas buscar!io alternaUvas rJe
çllc ~ neste caso se encontrar. as estradas transversais.

Sexta-feira 17

JUSTIUCAÇIIO

A Vau de Ju,uça federal, criada dcsaa outubro d• 1'87 co11
Juiz e Promotor Ji nor~aodos.até a data de hoje ainda nllo fol 1r~pla!!,
tada, s:dculivar~antfl por hlta de :ecurso:s para ln$:tdaçlo _de IU&I
dapcnd&nctu rhicu.
.
Pela au:sl!ncilt !;lena 1n:st1lu1çllo'flll C1mpos, 01 1nteras .. do'
prceha. a~-t:le:iiocar por eerc• 'de )00 k at4!l o nlo dtt Janeho,
•
111h .:re ·,4.ooo processos esUo eguardo.ndo jvl~1111ento ne Justiça. C!
e11 Estadual, por ~~ta da referida Van d• Justiça reaeral.
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JOS( StRRJ!.

E..,~na.a. suorenl~;a
•Rejrltar, na integra, o Projete .:e Lel suo:i cit:u:so."
JUSf!F IC~ÇIIO

t lloperlosa a rejelç:lo total Oeste e dos dem~!s grojetos de lei
e• ~r:adtoç:ro no Cong:esso Nae!or.al sn!!c!hndo a a:oert ... ra de cr~d!ios
orço•entofrlos suorementares e e:roeela!s O(I!Que:
• {1) oero~'"afll o rt~anchmento <:~e o~verno FtQj;:~J. oeStinam g exCitsso t~bservadc na :~rreeado11;So de re~;eitlls pró!lrla:r.i oa.HI ~ cotlert..,r:a
de outras desoe~as correntll!s e de e3o!tal - inclusive oan o in!e!e o:lf:
novos projetas - , ao 11esao tl!npo Q\lt ~deiJ<Dm ;a descol:erto" g~stes 1!!
dispensáveis, c-omo o p~gamento de nlil:z:ics do func!onsl!s"'o e
de 102
sentadotl.u e pensões. da Prev!di!"nch Social. €. !.neoncet::l:vcl .a em!ss:lo
de titules p,j!Jl.icos (;Jar& n&o d!ze:- a er.:!ss:lo de "'oe.:l~, face as a::~e.e
$.ldades conjunturth no lleteao;~o fln.once!ro) p:ua custear o funclcr:a.,e!:.
to •!nrmo d:~ m~~uin~ ;cvern.amen~al, en~,_,~..,to rec.u~sos tr!:'-'t~::c~ si~
de:~olocados ~)ara o fln~..,clar:~entô' de a;lles de exoa,:~.lo, lnclu~he u,. se"'
· nú,.e:o de oro;ram:as na.:~ ::rio:itilrl:::~o e :;,.e se;:;:..e: ·::::<"S!.i.,--,,.- L.êf-::"!';.rment~rh ll!çcnte.
(i!l Pot!em r~r "~rçc., 1 é:;iv!~~s s;:~t--~_e""i<~f::~· •a ICP!..,-!!:_;!s.!!J!.~·
r.e:1t~c :::o::~:::~:~ H:ec!l.!s. ~:: e"'l"'':!e.
!I:
!dentlrlcaoo~ n~ área de ttansoorte 1:29 orot;~ra.,as d'" tra!laln~ Que
nlo
consta~;~ d.a oroqr&maç~o orlqlnal d_o c.:çt:eer~to oe 1~.6~ ,;_e!"'~ 7.7l~/ô:1)
nem da oroo;~ra,.aç:o dos crédUc~ ad.!clcna:h J:! ~:e:!~~. =--:r '"•!~ d:::::a
Q:.l~ sejól a tn.,!taç~c
na Ccm!Ss;c v!s:l c:e 0;~~~.:-.,:"e e- ne i"h;r>.~:!: c:o
c-.:~n;reno e cor "111a.is t:reve Que seja a nn~~o ore~id.:n-c:l;:~l. ;:or1~-~e dl::c:r dos. er~dltos es.pcehis., ne~ta c:a~a. q.,e ~ "fi.:>lc~mento!'
i::>pt.:!.s~,el

ptOIIIO>;et a li~ita:ç3o e o ~mper>no da dotaç~'!'S, !nstahr c-~nte!ros
e
cumpr lr uma p.areela m!n!ma CIO eronoçrama de obras ainda no;~ e~e:::c!cio
de TSIBSI. AHm dhso,rac:e a prática atval de atrasos no oag.:unento das obus
Já real!zadas i! prov~vel t;tuc o efetlvo deseml:lolso s6 seja realizado r~a
ges.t~o do novo oresidente.
(1!.!) ~~ramac-:io ~ lf'leOl!';')~t!vel com 85 Diret:hes Orsament~rhs par :a_. 199'0. 1Jii"•a v~sào do conjunto de eréd!lo:o adleio nals revela _!xpreSSlv&$ contradlç11es destes relat1vament'!' ~ orlentaçllo
d:~da oera 1990 >Jela 1.00 (tei ng 7.500/89). Oestacan-Se: (a) ;
ved:açllo
ocar1 fil'lanc!amente ele dcscesas de custeio, dentre o..,tr~s. atr.e.vh de
d[vtdas <~~eb11iária5; (ti) c em::;en"h~ at'~ 1:0/0J/90 de, n!l ~:~htmo, ..,,. $é~
timo ela despesa o~çada pa~& o e~erc!c!o; (c) a prolblç~o ~ar~ o !nicio
de obras no-.as enq~Janto n~o rOr aorovado o Orçanento; (d) e. lmoossi.bllid&de oc ass..,r>ç~o de cncugos pr6~~Ios dos estado~ e 0\J.-..icroios; (e)
a prioridade oara pr,ojetos e., andamcr>to e açi:les e:e .,~nutenç:o e
conserva:çllo rcl~tlvar.u:-nte ao inicio d~ n6Yos !nvestlr:>ent~~.
A rejclç~o de todas as so!Jc!t;,ç~es de 3!:>e:tuu Ce eré.:l!tos
em
no con<;~res~o ~ necess~!l&, antes de tudo ou .a que seja felta um; aoro<;~raroaç~o crçil"'entiir'ta. aceovandO as fontes Ce rect.~rsos
• .-.aturen das oo:sp_esus. Rec:o01enda o bOII'I senso Que o dinheiro certo. e-o
caiKll, atenda or!me!ro ao' q~stos eo<~~ oessoal e aç~cs m!nimas do gove!
no. Alé"' dl$SO, l'lum Quad:o de s~ri:a ese.assez ce recurs::~s, não
cabe o
in!ciG do: mal>; de u~;~a ccnt.ena de o:ora~ no~as, Quancc ~ r;:!ri .... d~cr
llda~e na 11\l!nutenç:lo, conservaçllo e restauraç~o do oatrt.,ônlo J~ e~ls
tente,
E,f! ... , f: iotoerlo!õl a ;orov11ç!lo cesta emenda oara Qve o teqlsl11t.!
vo 011ntenl'l• l:u; coerência nas decls~es oettlnentes às r:oatéri3s orçamc!!
Urias, ~s~egure a '!'ficdcia d11 Lei cre Oiretrlzes Orça:m.. ,tiiri:~!õ
fl'lra
·~9~.:..~ n:io dei~e esoar;o ori; qve~Uona.-entos soare 11 validade de. ~<:Oes
governamentais I..,iciadas no final co e~ercíclo e do .. anda.to, bem co11o
colabore com o novo Preslder'it:~ da República para que ,;o encontre
as
finançu oúblien na is t:OOlPtor.etidiiS do que J' est:o oelos efeitos da
ouve crise que assola :a econo..,h. bru.ileil'a.
aoreelaç~o

PROJETO DE LEI
N 9 60, DE 1989 (CN)
MENSAGEM
N 191, DE 1989-CN
(N9 672/89, NA ORIGEM)
9

EMENDAS
O~p.

JOSE: S_ERRA

Emenda Supressiva
"Rejeitar, na

lnt~gra,

Novembro de 1989

o Projeto de Lei supra citadO."

JUST!F" ICAÇR.O

E imperiosa a rejeiç:o total deste e dos demais projetas de. lei
em tramltaçao no Cong:-esso Nacional sollc!tando a· abertura de C!'édltos
orçamentários suple;nentaí-es e especlc;!s porque:
(1) Deformam o fi:;ançlal!'e(lto do governo F"eder&l,__ O~stinam o_ext::esso.observsdo na arreeadaç~o de rece'itas próprias ~ara a .cobertul':a_
de outras despesas corrente$ e de capital - Inclusive para o in!cio de
novos projetas - , ao mesmo témpo que "deixam a descoberta" gastos ln

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (8eção 11)
dispenstiv_els, como o pagamento de salários do funcionalisMo e
de ap_2
sentadorias e pensi::ies da Previdência SociaL I:: lnc-chc~bi.vel a eml_ss::to
de t!tulos Pú!:llicos {pa~a -nao d!zer _a er.:issão de mo_e'da, face as adversidades conjunturais no mercado financeiro) para cust'r::ar o funcloname!!.
to mínimo da mjquina governamental, enouanto rec•Jrsos tr r=utâr ias s:lo
deslocados para o flnanclam·ent.o ~e.. açOes de_ .expansão, 1!'\clusive um sem

número de programas nao prioritários e

~u~ seQue~

ccnstam na Lei Orça-

mentária Vigente.
(ii) 'Podem

5.!2:...2.~~-

d::~r

margem--a d;jvie!as. so:tre a exs:i_:;:l:lo na_ admin!s_t:.!.!:;réC.!.~:J~ es.:e<:ia!s. r-<:-: exemrolo.
s~c

Dent:-e :.s

!dentiflcaoo~ n;; área de transporte 12.9 programas d>? trabalho que
nao
constarn C:a Programaç~o original do Orç4rnento_ de 1%7 (Le!. N~ 7.71:>/59),
nem da programaçao dos cré:::!tos a·dlci.oc.ais jj õ!:ertcs. Per mal:; rf.p!da
que seja a tramlt~ç§o ~a Ccmrss~o ~!stl de Orr,a~~nto e no Pl~n~rlo do
Cangresso e por mals breve que seja a sanç~o presidencial, oode-~e dizer dos "Créditos esoeciais, nesta data, q~•e é "fisicamente• impuss.!vel
!lcitaç~o e o empenho das "dotações, instalar Cante.!rqs
e
uma parcela m!nima do cronograma de obras ainda no exe~c!cio
~e 1989. Além disso,face a prática atual pe strasos no pagamento das obras
já realizadas é provável que o efetivo desembolso só_seja realizado na
gestao do no_vo presidente.
(ii!) A programac~o é incompat!vel com as Oiretrlzes Orçamentárias para 1990. Uma vis~o do conjunto. de créditos adicionais revela expressivas-cOntradlçOes destes relativamente à orientãçaO
deda para 1990 peÍa LDO (Lei no 7 .ó00/B9). Destacam-se: (j:i} a veda_çao
para financ!amento de despesas de custeio,· dentre outras; através
de
d!vidas mobiliári~s; (b) o empennho até 1~/03/90 de, no, máximo, um sé~
timo da despesa orçada para o exerc!cio; (c) ~ proibiçao para o início
de obras novas enquento nao for aprovado o Orçamento; (d) a impossibilidade de assunç~c de encargos ~r6pr1os dos estados e municipios; (e)
a prioridade para projetes em andamento e aç~es de manut"ençao e
conservaçao relatíva1:1ente ao ln!c!o de novos investimento~.
A 'reje!çao de todas as sol!citaç0e5 de at-er tua de créd!t.os.
em
promo~er

a

cumprlt

apreciaçao no congresso é necessária, antes de tudo para Que seja f~l~
t~ uma reprogramaçao orçamentária, adequando as fontes ~e reccrsos
f
a natureza das desoesas. Recomenda o bom senso que o dinheiro cer:.o, ~
caixa~ atenda pr!meiro aos oastos com pessoal e açOes mi~jmas cc-;c-ver
no. Além disso, 'num Quadro de séria escassez de recursos, ndo
c:;oe o
in!cio de mais ae uma centena de c~ras r.cvas, q~ancc é rc:~ri~ ~ =~~i~
lldade na manutenç~o, cons~rvaçao e restauraçao do patrimõnlo Já exl$tente.
Enfim, é imperiosa a aprovaçao desta emenda p~ra que o Le9islãtl
vo mantenha sua coerência nas decisões pertinentes às rn~teri~~ ur~am~~
tárlas, assegure ~ erlcácfa da Lei de OJ-retrizes Orçament~ria~
cara
·. ·•t.si90, n~o dei>: e espaÇo para Questr.ónatnento_s_ sobre a validade de ::.-:êles
govern~mentais lnic!adas no final do'exerc!cio e do mandato, bem cozo
·colabore com o novo Presidente da República para que nao encontre
"'
'finanças pÚblicas mais comprometidas do Q~ já est.ão pelos efeitos da
[ grave c-rise que assola a ec_onomia brasileira.
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PROJETO DE LEI
N9 61. DE 1989 (CN)
.MENSAGEM
N9 192, DE 1989~CN
(N9 673/89, NA ORIGEM)

EMENDAS
~6:1..--000:1..-5

r---::----:::-:::::-:::::o:c:---~" -----------~-,'s"'p~p-_s'"o"s"~

~

DP.p. JOSt SERRA

----,
__ _
' __ j

Emenda Supressiva
"Rejeitar, na integra, o Projeto de Lei supra citado."
JUST!EICAÇ;:tO

( imperiosa a

rejeiç~o

total deste e dos demais projetas de lei

em tramitaç~o no Congresso Nacional solicitando a abertura de C~édit~s
orçamentários suplementares e especiais porque:
"·(i) Deformam o flnãnciamento do governo federal. Destinam o ex-

cesso_:ob_se_rvado na arrecadação de rece1tas própiiõs para 'a cobei:tura
de outras despesas-torrtôfntes e de capital - inclusive para o início de
novos projetas - ; ~ao mesmo te!mpo que "deixam a descoberto" gastos i!:_
dispensáveis, como o pagamento de salátiõS do funcionalismo e
de ap2
sentadorias e pensOes da Previdência Social. E inconcebivel a emiss~o
de titules públicos {para nao dizer a emissão de moeda, face as adversidades conjunturais no merca.do financeiro) para custear o funcioname.!::_
to mínimo da máquina governamental, enquanto rec_ur_so_s tributários são
deslocados para o financiamento de aç~es de expansão, inclusive um sem
número de prog-ram:as n~o prioritários e _qUe sequer constam na Lei Orçamentária Vi9ente.
(ii) Podem d~r-~argem a ddvidas sobre a exatidão na administra~
~_g~.
Dentre os c~éditO$ especiais, ~or exemplo,
são
identificados na área de transporte 129 programas·d~ trabalho que
nao
constam da programação original do Orçemento de 1989 (Le~ N9 7.715/89),
nem da programação dos créditos adicionais já abe_r_t.os. ~ar mai::; rápi'da
que seja a tramitaçtlo na Comissão Mista de Orçamente e no Plenário do
Congresso e por mais breve que seja a sançao_presldencial, pode-se di~
zer dos créditos espec.iai·s, nesta data,-que é •fisicamentE!'
impossível

promover a licitaçao e o empenho daS dotações, instalJr canteiros
e
cumprir uma parcela n!nima do cronQgrama de obras ainda no exe~ciclo
de 1989. Além disso,face ã prática'atual de atrasos no pag.:;mento das obras
já realizadas é provável que o efetivo desembolso só seja realizado na
gestão do novo presidente.
(i!!) A programação é lncocpativel com as Diretrizes Orçame~tárias para 1990. Uma vis~o do conjunto de crêd~tos adicio nais revela expressiv;s contradições destes relativament~ ~ orientação
dada para 1990 pela LDO (Lei n2 7.600/89). Destacam-s~: (a) a vedação
para financiamento de despesas de custeio, centre outras, através
de
dividas mobiliárias; (b) o empennllo até 15/_QJ_i_9G de, no r.1áximo, um sé.:,

Novembro de 1989
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timo da despesa orçada para o exercicio; (c) a

proibiç~o
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para o inicio

de obras novas enquanto não for aprovado o Orçamento; (d) a impo~sibi
lidade de assunç~o de encargos próprios dos estãdos e m~nicípios; (e)
a prioridade pa:ra projetas elil anc:amento e ações de mamJ~E'0_çâo e
conservação relativamente ao ~nícic de novos investimento~.
P. rejeição de todas as solicltaçOes de a=·ertura c'e créditos

apreciação no·cangresso é necessáTia, antes

de

tudo_ para

e:n

que_sej~ fei-

ta uma reprogramação orçamentária, adequa~dc as fcntes Ce r~cursos
~
a natureza das despesas. Rec_omenda o bom senso cue n ~.inheiro certo.' e_m
cai~a, atenda primeiro _aos gastos com pessoal e aç~es n:nima~ de çove!
no. Além disso, num'quadro de séria esCa-Ssez de recursos, n~o
caoe o
início de mais de ur:1a c:_e:-n--c-ena ce "J::-ras ncvQ-s-, c;:;..:s:-:== ~ -.=,.:.::-!..; .:. ·ç.,:~:~
!idade na manutenção, conservaç~o e restaura;~c 10 oatrimônio já .e~ istente.
En_fim, é imperiosa a aprov_açao desta emenda para. que o Legislat_.!_
vo mantenha sua coerência nas decisões pertinentes' às mat§ria:;; orçame~
tárias, asseQure a efic.iic!a .d-a Lei pe D~re~r:_izes Orçament::irias
cara
i990, não deixe espaço para questionarneritos sc_bre a validade de "'!ões
governamentais iniciadas no final do·e~ercício e do mandat~, be~ como
colabore com_ o_ novo Presidente da República para que nlfo encont.r_e:_
as
Tinanças públicas mais comprometidas do que já est~o pelos efeitos da
grave criSe que assola a economia brasileira.

Publicad,o no DCN(Seção II)_ de_l7.11..89

PROJETO DE LEI
l'J9 63, DE 1989 (CN)

MENSAGEM
N9 194, DE 1989-CN
(N9 675/89, NA ORIGEM)

EMENDAS
CD63-000:1.--<4

EMENDA

JUSIIl'lCA<;XO

I
l:ua

I'<~O>UO

Yiaa dar ..,lhor

~Ottdi.;.io

da fO>nd.o ...... nto ao Centro llnivaui.-

t.ido • de ruqYi u. Ci~M Lfica ~o fale do Juru.i, utal>c!cccndo u
r.ria~io

da •cu qU<&dro c1.o peuoal,p<>rquaMo

condt;óu pau'·

&toii uta deu o Centro Clnivctaitirio,

.,_.,.ano de ubtCnd.o., prcdu du uubi}idadc ao oc~rpo dooccntot atuv~&
dG qWidro de peuo.al definitivo, que l.nelui.t~ a cri:açiio de

••i'

doia cunoa ~,cou

uq~D.hiiCntc, o nÜlll<!to de eu;:oa de profuaoru UO!cuoãrioo "" uu !un~i 0 ,......,nto.

•'""dro •• puood do C'onuo Unhno[tido • de PU<lllloa do V.lc do>;..,.,,.;, .-Inculado

à

llninutd&<lo fodct&l do Mn/AC , o valor de IICKU.OOO.COO,OO(cinco •L-

lbÕ4o d• truuoioc IIOYoo).

A idc:ia 4a coood.tuiçio o1o Cu.tro llnivudtiit!o a de hoquiu Cie,nific.o: velo ru"'"""' • 1110 Cl&!IIO< n..donal a intnnad~<>al uobn a prue.;vaç-ao da A<o.uõnia dian-

U tio difi:cíl b!~io d.c a.-nír&ciio, dcunvchi..enco c preouvacio do ..,lo ..!>!•!!;
h, A opin>io pÜbtlca n'doML • i:~t<ernodoul 110otrou que hi ......._ ""eeui:dode l -

'\U~o<[ani•el ~.

pus•rv•; •

ANZÔ~t!•

"" mosma

'"'"J>O

q~a

u

t<XIU<oi a • .,.. peo:uli&•
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063-0004-9'

EMENrlA

LIJCIA VA"'!A

063-000.2-2

Inclua-se, onde O::OlJbei, no PL. 6JF8~ - CN {A-"e><o ll,
impor_
t:knia de Nczs lC.COC.OOC,CO (dú mllh!les oe crundcs novos)·para ate:!,
det parte da Oivid3 d<l U"Iao jurto ao 9a~cc !lO Cesenvolvimento do E~(!
do de Goiás. eonfcrr.e CMN - voto '40/81
fO"'rtS:

EMENDA

lll06.0l090~02.009 (Anexo I)
nilhOes de cruzados novos)

- Hc:S 5.000.00.0_,_0.0

tc.lneo

Uloó.OJ090402.20J (Anexo l }

-

Hc.zs 5,000.000,00

(elnco

111lhOes de

d~ IIC~$ ~.ooo.ooo,oo

(dnco

c.r~J.z;ados novc:~sl

Yisa a ccrrt·gtr inJustiça_ a"'e a unUo co,..eteu eo:• O !s':.adc de
Gol.f:s, pais atn11b do voto ec-a 9:.~1157, e1 ôlaneo Centrill- do ausil C.:O:!,

•i.lhõu de oruudc,. novoo)

l

cordcv eo111 1 rencQoelaç!o da ahlda oa COOIPAV/CO eo.," 80/GO. Co"'o
Ganco o;-<lrasll n~o er~tl•ou a o;Jen;~o ... r;e 1çre~~.,!H i;;_;k ~=
Yht's 10 nne••~"te cro :Hóe:le ?~IG!'.

•I
I

!

)o-~
·----~~---'•"' ..
t.al:' 0 ~·•'"""hl.-nto

•• a.-.1.& c- o

-1."

uobhnu, hue tunda..,ntal

pa~~ a pr~

uroaçiio da ,._.~ÕD.ta, MUnira da racuno• u~adah a '"'I:&Otu, ruõio pel~ , ....1

tor.oh..,a

&

•O<kon •-nda,

··/: '·' ........

EMENDA
O<!:p. -JOS( SERRA

--

Ellenda Suotas.slva
•ReJeltu, na lnteg:a, o Projeto ee r..d

-~~---,

I SPJ"SOS

suor~

I

citado.•

.JUSf!f'ICAÇltO
I:MENOA.

-

EMENDA M_QO.lFICJil'IVA

'supltllltntlçlo: Escol• ,do Servidor Públ1c:o de GoUs
Nc.d l.OOD.OOO;,OO

·canccta111ento

(hJio 11t1lt>llo de c:~ados I"Cvgs)

Pro~c:to:

l1l06.0J0904Q2.20)
Programsç:ig c Acolllpanh•mentil do .Orçamento
NuS l.OOO,OOO,Oõ' {/va mlltll;o ~e crv~.OOS noVC>:sJ

JUST%riCI\CRO

Trat•-st de oferecer'.r,.<::ursos

~

Esçola oo

Públle.:> de OoUs, <111!! visa &o aprlmoNmtoHo do

~!i~Qj~~I~0f~~e~~o~:~~ ~!~"~~~~r!~S~

Servidor

servidor pú-

: . ~~~~!., oe ~~~~i~~~"!~

te necessária .cuandg se Pl'OCIJI'a dlr ao serviço p,jlll!CO a C,ll'i
lJdade Q.Je I ele t.em f,al'tudo, e .. uamente por n~o haver um1 eS
cola e~pedr!ea pua tal fi11.
·
-

I

( !"'oerto-n • teJelç:lo total destot e !los cremais orojlttDJ de lei
'"' tnll'l!hç:lo no c-onq~esso ll:atlona1 sollc!tar.do a abettu-r~ de C:éd!tos
orçament4r1os svo!tlflentues e esDec!~!s Do~q\.le:
'(1) Oefor"'u' o rtnanc!uento--oo go~err.o F"edeul. oestlnam o excesso observ~do na :urec~daçao de receit;s ordorlas DIU ~ cobertvra
de ovtras despesas correntes e Ce eapltal • !nclus!ve p:ua o ln!c!:~ .:te
noyos orojetciS - , ao mesr:~o te<>oo que ftCe!xam ~ descoberto• gastos ln
dlsoens~veh.• como o pagamento de s;l4r1os aa-runc!Orl.al!s"'::l e
de ap,2
~entadorlss. e oens!les oa P;ev!deneh Sochl- ( !nc<Jnee~rvcl
; em!:a:ao
de titules oúllllcos (par~ nao d!ter a e"'!SS~-o de tlloeo;~._ i'ace n ãaversidades conjunt1.1r~is. no ~ercado f!nénce!t~l Dllr:il custear o fune:q_n~ne!!
to mlnlma t::a mJqu!na gcvernan~ental, eno,_a.~~- re~·Jrs~s tr!~ut~:~cs s::lo
deslocados p~ra O financiamento d~ :~çOes de exoans~o. lnclu~he u01 sem
nUmero de crogra"'u n.1o orio~!t;l.rlos e ÇJ..e sec:-f: --=;rs:li.- n.o ~e-l o::ç:r"'eotJrlil V!Çtnt'!:.
(il) Pc<:~em dar "Hge"'; ~,jddH 1:::~ a e>J:_!;.:~:_;.._~~-l~:i~r~~
~.P.':!2L!.Sl·
~ent:e :~ ::t::.~::~ u:!~~~~l. :-:: ,.,.-:--!-:;.
s.!lc
!déntlrtcaoo~ n: Jre:i de transDartc i2-9 ct~9Iilr.-u ~ tl:;t>;ll'>c que
n:lc
con~hr.l t::a progn.,~ç~o orlg~nal oo o:ç<..-.~nto ce I~S:'· 1.. e! 11:.: 7.7l:.fa9)~
ne"' ca pro;ra"'a~:lo a:~ cr~o!:os acr!cic,·-~~~ j!i ;:e;te~. F"-:;r ,.ai:. r::~!da!'
Q'-'e seja 3 trõJ!'l!ta.)o •u Ccl"'!t~~o M!stl ~~ l:,1-·''""C' e nQ f'ifn,~r!o cro~
con9re~so e por 11als treve que sej; a sanç.ao oreslcrenclaJ, PC<le-:.,- cri-'
;• r Oc~ crédito~ espcc.La.Ls, nesta d<Ha, oue 1: "'"hic~'"~"t"'"
ir..._,u~~i~el:

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

pi"o•o'!er ' llc;lhçllo e o ellpenho das dot;.çOcs, .tnstaln C;anteJros
çu"'pr1J uma parcela r,!nlma do cronogramll de obus alncl• no exerch:Jo
l:!e U89. Além dluo,fllce a pdtica illtu:ll dl' atrasos no paga.,ento du óbt:n
j-4 rea!Jzada:s f. provl!ivel que o eretivo dese~nbolso só uja.rtaUzado na
gesUo do novo- presidente.
{111) A QIDO!&OIIC:IO é lncomp;~t!vel com U 01Itttrhn Or_samentl!IlU pna 1990. U111a vls~o do c:cnj..,nto de cro!dltos ~diCtõ
nah revela e~pre.uives c:ontradlçOes destes relativamente 11 orlentaç:lo
dada pan 1990 pela LOO (Lei no 7_.1100/09~. Destacam-se: (a} a veda!j;IO
para rtnanchmento de desp~ns de custeio, dentre outru, atuvés
de

Sexta-feira 17

EMENDA
DEPUT AOA RO.g CE Hlp T_â.S_

dividas J>ClbUJ.bh:s.: .{b) o empennho até l!i/0)1'5'0 de, no e~~xl1116, u11 Sé.:

Inclua-se onde couoer, no programa de trab11lho. da secretarh de Flanefa<~ento e Coordenaç!o, anexo. I, o seguinte DIDje.to:

t1111o da despesa orçada para o eJCttcíclo; {c) a prclblç;o para o ln!clo
de obra'5 novu enqw11nto nlio rtir 11prov11dO o Orçemento; {d} 1 hpossibl~
Hdede de usuno;llo de encargos. próprios dos estados e 11unldplos; (e)
1 prioridade pare projetes em anda111ento e tç!les de manuteno;Do e
con~
1ervaçllo teht1va~:~ente ao inicio de novos lnvestir:.entcs.
A rejelçllo de todas as so11c1taçlles de abertura de cro!dltos
em
tpreclaç:lo no con'OJre:no i!: necesshh, antes de ll.ldO para que seJa felta u••oa reprO'OJT&maçlo orça,.enthla, adequa.ndo n fontes de recursos
a n1t .. rez11 d11s despes•s. Reeo11enda o bo111 :r;enso Que o dinheiro certo, e:o
caha, atenda primeiro aos g;utos com Denoal e açlles •LnlDaS do gqve!
no. Alo!11 disso, num q~,~adro de so!rla escassez de recursos, nlo
cabe o

~anea..en\o básico dr.~ cidade de Vua Velha/ES, no valo:
de ?.OOO.C!OO,OO (~ele mlltl~l:'s de c-ruladcs novos}.
···

FONTE OE RECURSOS
1106.03090402.009 ~ CocJdenaç~o do Planejamento, no valo
de NCZ$ 12.600.000,00.
JUS T IF

t

1nfclo da •11ls da v1:11 centan• de obrU Mvas, quando f notória 1 debll1dadt na •anutençlo, eonservaçlo e r.staunçlo do patrl,.llnto J' edst.lnte.
f:ntl•, f l•DerloU I IPfOVIÇIO desta e11enda OIU QUI O Leglsht!
.. o •antenhl su• eoerfncia nas dec:ls!lt:s pertinentes ls ••t•rla! PJ"<;a<ae!!
thhs, nseoure a rrtcjcla da Lei dll Ohetr1ze~ OIÇIIItnt,rin
p.ra
1'90, nllo deht: esp•ço oau questlontmentos sobra a validade de •çll_es
goyarn••u:rntals .Lnlcladas no final rlll e..e:dclo e do •andato, bell eo111D
colltlore e011 o novo Preddente d• FtepúOUea Dara Ql.le nlo encontre
l'lnançn DÚbllcu
cor.u;~romet!das do que J' esUo pelos ereltos d•
gnv11 crise que auola 1 rcono111l brtsilelra.

ICAÇAO

A eldade de Vila V~lha é chamada de "CIDADE DO MOSQUITOft
devido a grande Quantidade de insetos por wl, pois a cidade tem 50 Kros
de esgoto a cél.l aberto.
Assilll sendo, esta obra é de grande valor para a popwla ção .

••h

.

~

__

063-0008-:1.

..-...... -.- ....
p:;:... :._
.......---·-

...

I

DEP

RPSF

DE

,____
I

~

fREpAS

I11clui-se onde couber no ~rograma de trabalho da
Secretária de Planejamento e Coordenaçllo, A!leKo r, o seguintl!l
projeto:
USINA OE LIXO NA ClOAOE OE VILA VELH4/ES no valor
oe NCZ$ 5.000.0'00,00 (seis m1lhi5es de ctuados n_2
vos).

063-0006-:5

FONTE OE RECURSOS

EMENDA
DEPUTAOA

t 1 t 06.03090402 .009-coordenaçlio do planejaiJiento
NCZ$ 12.600.000,00

---

ROSE DE rFtEITAS

Inclut-ae onde couber, no prograaa de traollho d:a Secretarll de Pl1nejamento e Coorden:açlo, anexo 1, o seguinte projeto:
Mercado ,comvn1t,r!o par• produtos
Huntc!pio de Sllo H:ahus/ES.

Hortlfrut~gnngf!lros,

69:<5

no

FONTt OE RECURSOS

ll04>.0,09D•02.007 - Coo:denaçlo do Pllnejarnento, no nlor
de NCZ$ l:l.60C-OOQ,00.

JtJSoTIFit.ATIVA
A cidade cje Slo Hatflus, nlo pos'l;ue• u• Horto-•ereado p1r11
atender O$ cidadlos dl"i!lede do .. unldDlO e con 1no dehca11 de g1nh1t o
pio de cada dla neceuá~lo pau sua sobreviv&nc!l.

JUST!F'lCACJI.O

A ci.Q'ade de Vila Velha
HDS'IUlTO" devido a grande quantidade
a 'cidade tem 110 Kms. de esgoto à céu
llxu é depositado nessas valas.
Assim sendo, esta obra
a populaç:lo.

é chamada de ''CJO~DE ou
de insetos ~or M3, ~eis
acerto e-com isso todo
é de

~o~rande

valor )Jara

6921? Sexta-feira 17
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(***)PROJETO DE LEI
1'1• 65, DE 1989 (Cl'l)
MENSAGEM N• 197, DE 1989-CN
(N" 689/89, na origem)

EMENDAS
{u"') Serão publicadas no Suplemento ''C" à presente edição.

PROJETO DE LEI
N" 66, DE 1989 (CN)

MENSAGEM

N9 198, DE 1989-CN
(N9 690/89, NA ORIGEM)

Novembro de 1989

Novembro de 1989

1="-·

JUSTlFICAÇi'IO

-000:1.-0

I

I

,.0 'IIP$0

....SliiiJÇOU

I

O Assentimento

I

r--·1 ~L
"..;...,.~---l r;,-:;-"l
~
o;
'66/89 - CN

0,

EMENDA
~~

I

DEPUTADO FURTADO LEITll

--

; ;_-

~c;

TEXTO

lnc.lua-sc, onde
de

de·orao•lru~:rl."'5

R.uls torna-se

!m_:~aru.,~e

na

medida em que estr~·t.url ~e rc-r~a mais organizada 1 v1c1 du holflem
Cllflpa, 1 pgs::;e e uso da 'terraec;..,e atendJ &dS pr!flCJIHCs' oe
aumefltO
di pro(!utivH:ade e meil'loril oc Dem-est;r oas popuhçOcs rurais.
Com a n~cessária deU!.,:sçlc oe recursos par8 o seu asse<>tJm'ô'!!·
te, o tre'>8Jhadcr rural contar.i.eom o re$&:~lco necessãriu ~ :su~ cer!
flitiva flução, não zenttndc n~een1oaoe 0:! se "'-'dar pu:s u onnoes cidades, na Uus~o de ali encontrar "''" t~eic oe vida lll!lhcr.

...

) t:J.f.U

couber,

importância

10.000.0_00,00 (Dez ~<~ilhões de .cruu.dos novos),

NC~S
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para

deu.propriaçio de Imóveis Rurais no Estado do Coea:ri.
066--0003-4
FONTE: llllO. 04130661.

z.a 7 - DeupropTiações

•

Indenizacões

de I•ii~ei$.
VALOR:

_lo.ooo.ooo,oo
é:MENOA

JUSTJFICACXO

PAULO SIDNEY

Justifica-se a presente proposicio pela real illpO!
tincia e necessidade de auenta11ento de fa11Íliu
rUrais nio explor.adas no Estado do Ceará.

-·

'"

ire•~

;;:

_,Jt?

[-"-'.M'-"

Destaque-se do Projeto D2l004B0663.030 - Ane<>ta..,crnta de TZ'!,
balhadores Rurais a 1111portlnc1a oe Nc,s 2.ooo.ooo,co (óois •1tl'llles de
J::rundos novos) para aten(!er ao assenta110ento <:!e tr1balhedores !:Urais,
no mun1J::11)1D de Angudna-'1'0.
- Jj conta co111 Ato de J::rillçlo e respect1vt Portlrh,

I
~·

JUSJIFICAÇlO
A destinaçlo de recur•D$ para a Anentamento de fubalhadores
Rurais justH!ca~se pela sua qnalid•de de definir o PHteesso de tr.n.!,
ror111açlo dn rehçlle$ da proprleoade, hpO!-!;!il'ld.O o hodo tunl, • que
cria 5!h1os probleiOIS soc1111 Aas cidades grandes, transtoroiando o h~
!llelll do ca.,po e11 verdadeiro p.llri• da sDeied.lcW, Vi$ando alnd• 10 lu'"e,!!
to di ofertl de •l1"'e.,tos, e 111t~rh:s pri111a:s pelo tnl:talhldor assel'ltl.
do e erlandg, 1nclusl;\, novos emprego$ no ca,.Po, htor d~ atraçlo
u que O$ trabalhadore': rurais nlo l!ntllll .neceuldade de debar o, seu
•elo, aeredltlndo encontr1r u1n1 vida 111elhor naS grandes Metrópoles.

p!-

I

066'-0002-6

I
~~

I

EMENDA

~0-~--~_--,

L0CU. VIINIA

Oestaque-u do Pr..,jeto D2!~.t,llJ.S6).0)0 - ~nenu,.ento oe
Trabdhaoores ltutl11, a 1"'porunc:1a dt Nczs 2o.ooo.ooc.cc (wlnte miihlles c.e cruz1d01 no\<o::o) p3r1 nencter 10 usent••ento Cle tUbllhaCiores rurais, no• •un1c!p1o• aoa!><O u~bcion•dos, no É1t1oo de CoUs:
l) N.\.quallndll .. • ..•••• ,_...•..•.•• NczS

2) Ab•o11n1a., ,., .... ., •• ."., •• ,,., •• Nczs
l) ltiPirlpui ...................... NczS
4) S1lvlnh,, .. ,,,_,_, .. _............. NezS
5) l'ezend• Nov• ••.•••..•....••••••• ~octS
6) Colllis ........................... NczS
7) Jete1 ...................-••••• n.+4!aS
8l ror•o••···., •• , • , , , , , , , •••• -•••• ,NczS
' l Ar•ouçn ....................... NclS
10) Crhhlln• ...•................... "-t:S

r:r:.: .. , .~oczS
• Todll

co•

Ato• de-

Crhçl~

e

2.000.00\l,CO
2.ooo~coo,oo2.0'JO.OOO,OO
2.000.CCO,CC
2.co=:.cco..~c

2.ooc.;;cc,cc:
2.o:.:.ooc,co-2.oo;;.;;c.:.,;;;

EMENDA

·-----------''

I'UTAOJ. IJIIGJ.Il rEITOSA

...... _ ..

2.o::c.::c::,cc

2.o::::.c!.::..co
20.:::::.~.::.-J

u•pectlvu

F~rt1:1 ...

,1,

--

---------~ ~-r---

I B,I,~PSfl

~~=

i~Mci• 0.. HnS 2.000.000,00 - · • 1"•-.da R.Qi.;..

-1 do. E-I• 0.. N.dlcoi.,. ~..t.,.,...,.,.- E..v-.-Rioto;..

&olo••·

6928
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Novembro de 1989

tMNiiQ t:NH\m: AO l'~(lt,,MI'\A llf I'IS~trHt,J'lUHO CC TR.\0,',
I fi~>Dil~IS ~~I~I'ILS !)I) lSI•~llú /)A ~I'IHlA'
NCZ1- 40. 0i!llil .000,00

~'ALOR:

,{r.,..,~.,.,"""", ~,.t,ndo <'<'Nd ,,,, J~.:'Km cio• ""lv~<l<lf','Pdh•<l,

~"'ontrd·s~ ~a r.~~P<"n

.lll$fiF!CHT1VA

$<1l" I ,d,.,,i(o dCI tJr,,_~rsod.JJ,. fo•J<•e.>l J~ E.>IHd ~ A,"Woni~tr"<;~<> &• ES<"old do M<'dtçin<>

V~ro·o•on,l•· oa.

r~o.o~U·S<' ....,-,~<'la '"~<·nd.> qu<' d!~~
J,, ~,.,,,. ,1.0 ,.$lronoltd\o'l'd on~r"l•l~.)ol d<•

rll('r\tO~

l~<~f'

qu<'" !><'»<>

ru~rod di• """""'""

"" hOI'TI<'m

d<>

Ufn

coropo

~~

.-o ç_.,o

.}16 lw<tâo·<'~

.:olto•rndto>.l~ d<' ~l'~du~~~ ~111\('

form.'ls

do produ~~" do dloor•"nt<>s, C<lr~ntl'$

QU<' M' P<'nn<td "ll'l<'lhorlol

~""'9'""· """''"come>~ "'""' f•~~o

Ó<'

pol<> J<' dof"'"-;0 <k• tPt'rK>I"'gl<l <' ~oni><'<'<•

ut<' o"'"""'"'""

S<-ntondo

d<' "'"' P"<XIv"-

,,ru<W.
iJ ~o lo <k• D<•$f'nvolwi...,nt0 P.sror>t'<'u~roa ~>Cd<' of<'r<'c<'r "'to-

di!"

~"9'~ c, "" s<'guid..>, "" htado

d.l !ldhi.,, .,.,çC...s d<'

prndo~.Õc <>9"'";<'ol"" Pf'C"U~

,.,.,, """' 10 <><"l<'nto>ç.Õo to~noc~-r<>W<~~Idlldd I><' ln~ pr<>foss<oni)J"' dd Un•~~r•11d<>clo
r-~1

1'\E'jo, ""'lhor,..,..ntn

..,,,.,.1,

F.-de-

cultur~s,

"'!

JnSf'minação artifi<'<•l, t~n•edS de _COfltrol~ a prd9'JS

~

d.o l!ah•d, de-sde o ('onh•eilllf'nto dos

<'~n<"nt<'S

do solo, U<'plha do-

fllr.Jr.· !>E OE UM P~O~RAHA DF: f,l_ f0 CIJ~JIIO f;IICJ(,! 'IIII l:l'l~t:ct.
lJI~GtrJIL
DA CXI.:L'UCI'IO OE 00h1~. COI"\ lJ l>C,!! llVl• IH
1>11'll>
I'II'NTI>Il r\ fH.i"URHA AGRARIA NO E:!>TAOO 01\ OMfir,,
RGiUZHiDO
r,~!;Jh O~ CONFL!TOS SOCIAIS HO_.lO: EXlr<'ltNl(S E OAH(<L) CON•
t>>~Uf.~ A() IJ(IMF.H L)E. FJXM-U)0-~1;:.
~rJ[l<:~ PROLlU:;:IR.
<'-lf. PROJF-!Il VJSA 1\ LXfCUCHU ~ ~t::•:urr.~;,CM• l•[ t:r><Co"o
ror
Hi00 Hl OE !::STRADA E Hlr'LntHACAO DE 3El ClrilNfA r-: 111 fO)
t:n::I\S Ol rr.~IN>IA, 6 lm::U:I, POSl{J~ LJL ~fol>l>L, ~·1 li~ll<lr,
~ NOVC> E'!;COLMi, :;.?7 !VINTE E SC:TE> CL.NTK05 l'OtliiNlT•~;;ror;
3 (IRES) ARMAZ(N:J.
OS MUNlC!nOS ()[NU JCHlllOS sr.u:
•~L.CtJElACA,ANtiiCAL,BOA VIS'!A 00 lUPl~.DOri .ilCI>fo UA Li.PA,
CI\LOCIR(IO GRANDE, 1\NOAIIAI, CMhWIEIR (,::J, ITIJCARE, IH•HMr.JU,hflRAU.hAClONILlO SOUZA .li OlHE SANTO, PP.ADO, Glll JINGlll':
SANTf, l.U:Z, :>ANTA
CRUZ CAB!Hii.IM, Sf.NTt) RifA OC Cflt;::;IA.
llNA, V! I ORLA 1);, CüNGUl STA, )( IGLIC-XHiU!:, St"1kRA L IJCNCC::;l AU
GUlMA~ACéi, ~JO LSfADO OA 1>1\HlA.

profola><Ja.

SI<'OS, ...

d.ls

a$

ru.. nd.>

ll"deJ)<'r'Kl<-ntf" do ponto do- vi~td d<- produção 0.. 1nsumos

bá-

M a,v,:~ ~ .... ~ .. ~para" Rrs.ão

to-

dtraW.9 d.l Uni ...... sid.lde

r..deral

âr .. ~$ prof•n•onaJs •nd.,;pcons~~~•s ao d<>Sf'n~olvJ""'nto r~(IIO<>dl <'o b<1o C..<',!!
~ntolos•<~.

f,,,....;(', .. ,

•(r.

ai,;.,. de fun<'H>Mr- eomo ""' <'<'ntro de Utudos <' p('Squ0Ms,

tr...,alho de ,.~t«~ «~t.; ,.,.,.l;c,to nn dtend ...... ntn

o rro,, .. ro""'

â

jii QU<' n

Comun>dad<-.

role d<- 0<"S<'n~ol~•,...nto Agr(IÇ><'C'U~<'IO i><'<'>';

,..:d,o f'NI%0, "produç~ dr al, ... nto" b.ÍSJ('OS, d('ntrQ de_J'lddr:;..,. de qual•deci<o

"
qu~

.....,..~,,.6c, n~o ~ P<Jra «I<'~"" o padt-6<> d.!QJJ~I.,.,. prm,lv%ido~ "<'91<:i<WI .... nt~. ,.;,. t~on.,

P<l""

-a ~b.o~t"'""~"'to """ un•d.ldr• d<t P"<'P'"'"

LJn,.,.,.,... ,dad~.

<'"""'('~lo; Hosp•tal

d<l$ Cl;ntc~. M..t~rnid.!.ck<- Cl•..;rin do:< C'IJv<'Íra <'o p~rio R... ~taurant<' Univ('rsit.irio,
l"<'i>f'('~<'""'"'*' <k"1d forina s•9"'•fl<·dtlv" d••,.,..u;~ã<.-~ <"U~to$ d<• ""'"'-''""Ç~<> d<-st<'~

i.' projrtn

QU<'

J~ «ont• <"om prof•~s•o....,.>s "'"'dt-"t'""

('di d1SpQ.... de t<>eLJ a ""~ard.! t~<n;ca doo lJni'<'<'"Jd.;Jdo;' fpdo>r .. l d.! B.. f..,d <l'~<' COrl$><t

P<'"'"''" ráe.l Jo.·~l"""""'"'""
a"'"'""' <l<-$<'m·ol• 1d.>~.

"""' ._, ~"" d.~r:m... ....
m<'ntu d.:J~ d<;Ô<'"
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JUSTIFICATIVA
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po.·<>-
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EMENDA •
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..KJHIFICATIVA
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ti-<.1 6os. Projetes d« C\l]'.>lll:~çfiu, a CH!fO ~t: <:uvernu 11\:.:nJcl~•al
Hucajaí, que ''C"' ;.po1n:lo a e~pb:aç~r, llílt!eo:lla ~ prt~m;..vendo a
rra-estrutur:a risfca com e"trttnas d!r!Culdudes, llDàt~ .- fal~~ C:e
Cu;5r.s. r!nan::e.l:;.s.
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~
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!,6/119-C~

Ol

f:MENOA

cito Pn;jctu NS 1:121(l.04U067l.4lC' - Projete de

Clllonlz~çl!~ ~ V6:.o:~r: l-!C:.t$ !.~C.:>n?·;~c (U~ IIÚhllo t;le Cr.:~a~os. lo/r>VJ~)

p;;.rl!•':l

~;~·.nie!,~lu

.::~!ir.~ L-.~:;:

~.,

.~n:o:.t~.

Ce~~.uq·~c.-sc
C'll:;nlnç~~'-

V~Jn~:

d,;; Pow,ie:, t,:t

~c.~:;

U2lO:::.'::MDCt7l.~lC

.I.~C,1,('0~,')~ {l.õ<~

::<:.h:::. d>!

-.!;'ro,lc:·' r.la

C~l.oTFdus n~v_(a)

Põ!HI o •un!cii.>i,. d<: C&:ac:.;:aí.
JUSTI~~C~f:!:IC

EH" recurso dii'St.lnll-se 11 impJement&r a oroanizllç:lio Silc!al
dos projeto~ de Col,mizaçlo, e c:;;:c;w do C<Jve:nu ..,unlclpal oe s:o Lo.!z
do llnttuá, q:.:C" veoo aõJoindo a C'~Plor•tD" a~:~rteola e profllov«fldo a 11\fr.,e:s.trutura r1s.Ic;~ c';lo e~ttn:~:~:a dirlculdlldes, dad>:~ a raHa d:::
:-ecursos
fin:tnceir(ls..

.....

1 tJ6,;1,b.

•

.:'U!>Tl~!CI.ri'IO

t.:s..te recurso C:es:!n:a-se • ~•,?lene,tar a or~lu">l.taçl'l S~l•l
C:arac•
ro.!, que """' apolndl• :a diJlorat:l;.. aorícela e ;;r-:lmovcn.;lo • !nfra-estr;;
tur:a fh!c:a cum e~trer~a~ d!ficc'!l;.des, dad:: 11 r~.l\1 de. reciO'rsos. fina;
ce!r:.s.
d:a Prujet•JS de Colonluo;3c, • caro11 d•J (IUYern"' 1:umlelp11i de
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EMENDA

EMENDA
----,-------,1-:=r=-,-_·,~.'

DEP. CMAGAS OLI.'•~~H::

•

""_!___

--

Destaque-se do projeto Nll D2l0.04l:3D'-7.1.4lO- Projeto de
Col~Qir:oç!lt: ,-Volt~~: NCz.S l..OOJ.OOO,OQ (Um Milh11o Oe Cru.l.SC:o:s ~loV-nr
PGtO o munid;:l!u C'e E:onfJm.

Oestaque-se do Pr"J_íeto 11~ lJ2l0.04l3067l.4!0 - _projeto d~
Colonizaçtlo ~ Valor 1-<Cz$ 1.000.000,00 (U111 Milhllo de c:_ruzados Novos)
para u munlclpio de S~o JÓ&..J de Ba!~za._

JUS1If!CAÇII0

JU5THICIIC?:O"

E~te re'"'ur:so dest1n11-se a ü•plementar a Organlzaç:!o Soci«l
dor. Projetes de Culonlzaçllo, a car(lo do Go~>erno municipal lle Bonfim,
o.ue vem llP(>lndo a ()xploraçno agr~cola e, _promovendo a il'lfra-estr<.lt<Ha'
fisícB com <':<tremas dificuldades, ~ado a falta de recursos
financel_

Este recuuo destina-s'! a implementar a ~rgani~nç!io
S:!!,
cial dos Projetas d_e Colo<liHoç!io, a c::r,rgo. do Governo !Tlunic~t~_al
de
S~o Jo!io da Bali:>:a, q4e vem apolndu ~ explornç~o agrlcola e
p:om2_
a
vendo a infr(l-estruturá fisi~a com extr_emes dl.fir.uldades, _dado
fõltõ c'_e recu,rsos firoancelro$.

l:O$.. ' .

r----~··-----

EMENDA
EMENDA

DEP, Ci 11\CIIS DUARTE

Deputado l'ELIPE MENDES

----------r•
1

---,
,;r,
,

DESTAQUE-SE no Projeto
13~10. 04130663.0:30 -

Destaque-se de projeto 1'11! D210.04D067l-4l0 - l'>rojeto de
l!C~S l.OOO.OOO,OC {UOl li~lh"llc.. de Cruz:tdus N:.O\';.s)
o "unidp:~o :le ~;:~rmandln.

Colohizaçll;.o - Val<:.r:
p~u.

Azsent!llllento ele Trabalhadore" Rurais

o valor clfl NCz$5.000.000,00 parao" s-ubprojetos de &.:\I!Jentamento SÃO
BENEDITO, AUt.ECEGAS, BAllRElRO DO OtÁVIO, BONSUCESSO, LONTRA, PALMEIRA E CARAÍBAS, no Estado elo Piauí.

.JUSTIFICAÇÃO

JIJST Ir I CAC1l0

No Último subprcjeto ele SUplement;oção <::e recursos para

assentamento de trabalhadcres ;-ur!l.is, pelo INCRA, o Piau! :fteou e!;,
Este
d:~s

re~urscr de~ tina-se

~rojetos_,de Colonizaçb:~,

a im11)ementar a

Otga~iznç!lo

a CUIJO do Gove:no r.oo.mlclpal de

Social
Norma!)_

dia, que ~e1~ IIPOlMo o_ explor~ç~o agr!coh e promovendo a inrra-est~
tura fisiea coli1 eKt~emas diflculd::!des, Qado a ralta d:e r_e_cursos
f,i
nanceircs.

c-lu ido juntamente com doi" outros Estados.·

Quer-!:e, <::om esta emenda, corrigir a f"alta de recurso!!
espeç!ficos para o Piau!, ensejando, neste PL 66, V1ab.11-Uar ~ execução daqueles subprojetos de assentar.oento, que irão bene:ri~iar um
total de 401 :famflio.s, em :!3,:;126 hectares.

·-·--- ~-

-·~
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;{rea:~~

I

As obras e• anda•ento, -dragagcr. de. canais de drenage• nas
. ,
ir~lgadõls na fundo_ di.. Bala de Gu3nabra, e-st:lo n11. i•lnencla de parallz:aç:lo por lnsuric:içncia:: dos recursos alocados p<'l\• o ano e• cur'so. O
referido p:rojeto ;~~brange a.l.nda abras de prol.eç:lo c~ntra enchentes nos
•unic:ípio de Terel:'ópolis, Pet:rópoHs e Nllópol!s., todai e• rase de con
clus.llo e que, pelas pro:d,.idades dõ~.s. chuvas, n:lo poderllo ser
parau:
udas, sob pena de rhcas 1.. prevl$lvels, face a gr:ande pluvlosidade -"!.
:rltlcada na regl:lo.

·EMENDA

1);.000- HWlSTER!O DA ACAICOLTURo\
13.208 - DEPARTAMENTO NACIONAl OE OBRAS O( SANEAJ.II:':NTO

PROJETO:-

lJ.20B.ll76liS81,~0~

OBRA:- CONTROLE OE ENCHE~TES E REC!JPE.RACAO 00 VAÍ..E DO SAO JOJlO - R.l

vALOR: - NCzS 5-.ooo.oao.oo

-·--

ORICEM aos m::crn;~sos: Prove!lle:>t~ .:lo ca..,celaJnento parcial dos :re.::ursos
alocados uo projeto e111 epfgr&fe, cddigo 1)210.
o413066l.OJO-Assenta•cnto de Tt_abalhadorcs ~urais.

---_

/

~.;:o.J-- ;J

JUSTU'I(ATIVA

A'S obras p•ra reguhrluç:lo do Rlo sao Jo:lo conshte.. ·nos serviços dr! d:ragage11 de ca,...als que per,.ihlll a l:rl:'lgõJç:!o e o controle de enchentes no vale, be<~ co•o de co.,plc111entaçao e a:;.nute-!'lçao da barrage11
dp Rio S:lo Jo:Jo, cujo •anõl.nclal ,E utilizado para o a~aste.ci•ento
de
'gua na Regi:io do:!ó Lago5õ, no Norte do E~tado do Rio.
l"c::r tere• se esgotado5õ os xecurso:s. · paxa t111s serviços, I•pDe-!óe a
parall,aç!!io dos •esmos, o que '5erla catastróf'ieo e .. raee d;n prod•ld.!,
des das chuvas, dé• dos riscos de IOIJipiiSe'lto do "'aciço da barragc.oo ,
que n:&o pode dl$pens;ar os serv!ço'5 de llla,utenç:lo e operaç::lo das COlftportas. A s~spe.,ua. dos servlços de dugage• pod'er.:l proporcionar a inund!.
çJo do vale, co• sérios riscos de prejuiso na agricultura, prlncipal'"en
te na cultura do arroz, a •ais. d~senvolvida do E:stado do Alo.

r----=-:::::-=-=:--,
r=-·~-·~T-J .-------.
LIJ<STIWÇOu~'II(MO
I[ ---1
.!P=:•(Ç(,(~gwr-;.,..VJ!p{!lfC!)
EMENDA

--

I

.JUSi'lFICI'ITIVII
D \la\., da Itajal .., •• sofr•ndo, ~•r-io<he•"'•"t•, inundaco•s COIII
tonslt"'u•nelas csta .. tl"Oflcas pu·a toda a ,o,ula,ao r•b•lr>nha I' l'lra
vario,. c•ntro.. >ndu1otrli1S ao longo ao vat,., •• es.p•cial ~~ .. ~- ~
r••••a. di C><l•d• 11• Blu••nau.
Uari•• obras d• co,.t•ncao ••tao t.ltndo C'><C'<:utadaa "0 Vali' do
Uajal para l'rot•t•r da• inun<IICOC't. as TC'gaon;
atinJi.dat.
ch•1as..
·
11 Barr•t•• Norte e" a ptlnctpal des-tas obras da eontrol• 11•
enchent'<JS
•
r•cuP•r-acao do Ual• <la lta:la•
•
•ncontra-••t
;~ui !'"·~~~\C'n~:o h~: f~~~~ ..ct• <I cono,~~uc•~.rc ~~~ .. f ~~:~;<l•::ot~!;~t·~.
'"""<laca•• tod_a a f'ID~ao do uafe .so ?tiiJ\~
a jusant• da barrao••·
lncl"l"da a c1<1ad• <I• .8l~<Menau. d•ntre outf'as, al•• <I~ ••r101t1r a
•a.n .. tlt'ncao
61 •><l•nsaa var,•aa f'1b1irlnh1,.
para ·• ""'"ansao
••ro,ccuara•
T•nda 101 v1sl a o inic>o dos trabali>D1o • a cons•qu,.nt• falta da

••is.

~:cu~~g:.;..~~ r~~f;~ af! ..~(!"";::.~~ ..fg"' ·~c·~c!):~:: :.,P•Jg E;:~~!!:":

EMENDA

•nfla<:IOftario.
faE-•• 10lst1r a ••ral\tia de ua llllllJ.•o 11• rec;ur•o•.
para
a
conth•sao dos ••rVlcot. Ja
li\1CIIda1o,
atrav•t.
d•

1r~ ~~~~:":t!~i o"::
[::
d• San••••nt "!. ( !!!:!9J;l .

---

SH4110 SfSSIN

1),.000 • NlNISTE'RIO DA ACRICut.TURA
U.208

••l•s.

~

OEPARTAMETO HllC,IONiol DE OBRAS

Pf.

SAHf.:II.ME.NTO

PltOXTO: ll.20I.U"4581.3U
OSRio: CtlNlAOL,E O( f:NCHENTE f: RECUPE.RAÇAO OA REGIAO SCRAI\NA f: DAJXAOA

fll,IIIINENSE.

V'-l.DR: HCzS ti.5oo.ooo,oo
Ol'tlctN oot. RECIJ'lSOS: PtOvenlente do cancela•ento parclai dos. recunos

alocados ao projeto e• ep!grare, código 1·3210.
04ll0665.o3o ~ Anenh-ento de Tr•b•lhHotcS Ru-

l'ala,.

~=~~;!~~ .. ~:"! •n::~~t :!~:t:"N:~:~~~ ~r~~·t&t.-::

6932
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__66/69 - CN

__j"

o..LJ

EMENDA

___I_;J:::;;::J_

D(PUTADO RENATO V1ANNA

Novembro de 1989

A infinita richa entre propri~tário:s de terras e posseiros,, .
nunca :será finalizada a nenos que, ambas as partes s111ano vitori~:sas,
po!:s a :situaçllo n& regillo merece toda acolhida por ter se tcrn~do
!:ssta~te delicada e rne:sr11o perigosa, ne que diz ::oespeito às dha.rsas
~idas hurunas que se entranhaR\ no caso.
E: preciso que aja mobill.::açD-o total corn repasse de recursos
per& ir~pedir ur.~a tragedla maior entre colonos e pro-priet.!:irios.

lncluu- se .onde couber:
13.000- Ministério d~ Agricultura
13.208 ... Oepartar.>ento Nacional de Obras e Saneamento.
PrcjetÔ: l3.2C9.D7G.4~81.,06- Controle de Enchentes e recuperaç!fo d
vale do Itaja:i -Se.
Obra: Oraga!il~m e retlficao;lio e Blargamento do Rio Itaja.í-Açu nos Huni
dpios ce Blumenau, Gaspar, Srus·que e Itajaí. Populaç~o benefici
ada (pessoas) 600:oOo: 'lalór - NCZS .s.ooo.ooo.OO (C]_nco m!ll;\o~s
de

cruz~dos

I

novos).

Or~gem do~

Recursos: Mediar~te cancelam~_nto parcJ:al de recursos alo;:a
dos ao projete ng l321Q.04D,066,3.0JO, Assentamento de Trabalhadores ·
Ruarah.
.JUSTIFICATIVA
Visa

emenda 110 PL nu 66/99 - CN, 01loc11r ~eeursos para
de obras no Vale do' ltajni-Açti.
Tais ob~as visam elirninar as graves enchentes sofridas pela popu
laç.llo local e, se encontrarn praticamente paralllatias por falto de re cursos e preocupam de 5obrenoaneira a populaçUo da regHI;o.
Espel:'anoc~ CQnta~ com o _opoio do~ iloJstres companheiros da CoO'IiS-s:io Hist01 de Orçament_, pois a aprovaç!lo desta, ensejará e continuação
de obras de h;ndamentnl import~nela pare o sofrido po~o do .Vale do, It!
•ja!, no Estadc de Santa Catadna,
11 ~~esente

continueç~o

066-00:20--4

EMENDA
QFP

mTFiiiUl.---

·~~.··j

066-00:1.9-;i.

JQSE

ytANA

Inclua-se onde ccut:er do PL 66/89-CN, do Instituto Naci"onai
de Colonhaçllo e Reforma Agrária, a irnportancia de NCZ$ 500.ooo,'ao
(QUINHENTOS M!L CRUZADOS NOVOS), para o aSsentamento de colonos na
l>lunic!p!o de Esplg::io d'Oe:ste-RO.

D'210.04D06:511.029 - Regularizaçllo Fu!'ldUria 500.000,JUSTlFICATlVA

EMENDA
__El~_• .JOSE Vll\.ll!fl

Inclua-se no PrQ1lrama de Trabalho do Instituto Nac!ensl de
Coloniuo;Do e Reforma Agrária o seguinte projeto.
Oesapropriaçllo dos Irn6~e!s Rurais do Munic!pio de Pim.,.nta Buel'lo-RO.
Valor: NCZ$ l.2ÕO.OOO,OO (HUI't MILHJIO_E_[.iUZENTOS-~CRU:tAOOS
NOVOS),
FONTES OE RECURSOS

l32l0.04lJ056l-2~7-

Oesapropriaçl!o
1.:!00,000,

!ndenrxaçt:o de Im6vel$

No caso em epi!ilrafe, necessário se fat que'o !NCR.A procei;!& ao
assent11rnento dos diversos colonos e ri:!spectlvas famUias nas ten::s
desapropriadas, que se encontram _localizadas no kunlc!p~o de Esp~g:IQ
O'Oeste-RO, evitando -com isto, que a situaçll.o entre propr!tárlos e Pll,!
seios se açrave e se toone geradora de discordi<>s que podaram vir a
causar mais conflitos.
Ao ser efetivado o imediato assentamento pelo INCRA Cl:'e!o estar cessado qualquer ato de desavença ent:r:f! as partes, restituindo a
pn::,dev.l<!a à regino.

L
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066-0023-'9

EMt:NDA

I

EMENDA

I DEPUTADO JOSE. QUElROZ

Pllo.J'ETO A SER SUPJ,.ZHOITA!IOI
~

Eatrad:u: vidnah ~ Tr.ceho: Vale do J',!uu,r'y

V,t.lon NCU 2.000,00

- Eatr .. d..,s vicinai• - Tr4i=<:ho: PAD - Marechal
Vlllor: NCU 2.500,00
- Estradas vidnlliS - 'l'r.c:cho: p)>JI; - Buriti
v.,lor: NC; S 7. 000,00

Dl.lt~"

Destaque-se a J.,portlncta de NCz$ 200-000,oo (Ouz~tntos all
crurã.dos 'novo;:.} -dO PL n1Z 66/89 - CN, Allt)<D I, 13:<'10 - Instituto Nacional de~ Col6~iz.açllo e ltefor"'a .llgrárh, Código-- 13210.0413066~. 717 - Asslstl!!ncla Social ao TrabalMr:l~t.Rutal, para apoio ao Sindicato dos
Tr.abulhadares Runls de It.aballlna/SE •

PROJETO A SER CANCELADO:
A:nent.~.~nento

de tr.abalh.,dore• rurai1

Processo nor l3210.Il4l.3061l.•UO
v!llon f!Cf;$ 11.500,00

.JUSTIFICAOIIO

3 O f 'I

:r·,

o 11.greste nordestino te"' 1110ldado pOr lon~os anos o e:~ráter,
a perscna!tdede do tubalhador rural. Este homem (l:..e tra~alha 1ncans4-

I C 1 'l' t 'y A

DefJ.pir o proces11o de tr.lnii!Qnllll.;io d.o.a rel<\o;<iea da
propriedada contribuindo para düninuir o ixodo rural, polnibilitando o lll:llllento "" of .. rta de alim<!nloa o 1114terh;$ prima•

e c:ri•<:::iio da

:u:~vo•

""'P>:"'il"• no campo

eiQ

Rondõn.l.•.

I

velllente para a terra e pela terra, ve11 sentlnr:lo.a~ dlrJc:..J.dades e as
lneer.te:l:as J<Ue a vida lhe preoda, depois de tanto sorrlt~ento. •Sabe=os
o que oerre no :~greste, ru-oble:~~as e 11ais problemas, n:la $OilQS ~;~no!ssos.
TellQS que auxiliar-la noi 11\Cldernlur;!lo, na'utiiÚaçlo de novas
t~cnleas, 11 traballlar seguro, a 11sslsti-lo de farm11 cura
e ctlstallnl
Ao contribuhr~~os pau o S.l.nd.l.c~to, tl$tamos rediundo Oe u.,a ronu• 'únl-.
ca, todo o objet1va que tr~ça«as. O sindicato ~ o responsh·el ea dar
.asslst~nc!a necessária ao seu associado, r:lesde que tenha condiçl!les p•r•
isso. E$t.amos dando u111a porte dessa condiçlla.

I

01

1

t1

1

i/

a9

EMENDA
DEPllliiDO JOSE QUEIADZ

--

Outlquo-se • tooport4nc:1s de NCzS 500.000,00 (Qulnhimto~ •11
e:ruudos nÔvcs) do PL nll' 66/69- CN, Ane,.-o ~. U210- Instituto Nacional de Colon1.:açlio ~ Refor111a AgrllirU, Código - D210.0·U)0212.00$ CO<Irder~açllo e Hanutenç~o das Serviço' Adnlinistn.tlvCJ pre~tar apoio lo-.
g1stlco IIS Atlvldadns fim - , para apelo rlrHtncelro a Federaçlo dos
Trabdhadores na Agtlculturt do EStado de Sergipe - rETASE.
JUSTIF'IC:ACJI.O

Entldad~ co111 MO 1\sscc:!tçOes fU!ad.,, for111ando 26 CoallGs,
coa 7J SJnd1catoa d" Tnbalhadoras Aura1s e co• )) Colonl~s de Assc:ntaaento, a Fedençlo dos Tnbalh;~doJ:"eS na Agricultura do Eshdo .de Sergipe - FETASE tenta e11•11nar a insegurança, a lnceueu e a Jgnorlneia
do tiabalhador rurlll do nosso Estaco, levando o eonheclaento a c~;se
h·abdh;~dor dos. seus direitos, deveres o a asslst!neia.
Por lsso pedl:aos o apoio aos Nobras Pares p•ra aprovar 1nota caenda.

EMENDA

No Anexo 1, do Projeto de Lei "'II &6 0 tl<:r 198~,
c6d1go
''210..0413066J.OJD- Ane<lta .. er>to de: Tu!>lllhadtlres Rurols, des.hQl.llt-ae, da dolllç:lo orçaAenUrla gltlbal prevista, o:s. tel::urs.os nceeuir1o{ ·
para:
- Construçllo e Helhorla de E:stndas Vielnals. e• con~
v~nio eo,. o Governo dO E:staoo A- Mar:ulhlo, nas
l'cg1~e• de Santa tuzh e Baru do Corda
....ras; 12,0XI~OO.
.::usrrrrce.:s:~ta

No tlnal de 1785 ro1 cele!:lndo, entre o ornt.tll KIAAO a
do Estado do Haranl'\lo, ter•o aditivo
no
Yalor
da.
NC2S a.ooo.ooo,oo (quatro'odlhCes di!' cw.udos no~oa). a eo•wl!nio Ji
tlr•sdo,·eoa o objetho d• construir cttradn vlc:Jnah para aceuo·la
~~••• da assllflh•ento oo Estado.

o,. Governo
07

11

5t

-'~'-

1.

6934

-DlARfO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D)

Sexta-feira 17

Ocorre, no entanto, que até <! prese,lte d'atn só
fot&fll
UberMos e aplicad"s NCZ$. }.S:JO.con,oa (trl!s m!lhlles e
• oitocentos
11U cruzados novos.), fato que motivou a parnlizaç!lo de dil'li't"Sas ob'ras
priorltãrias indicadas pelo INCRA, em parttcul1r no q..,r- $e refere às
:regHies de Barra do Co"rda e Santa Luzia. Acresce, ainda, que o recrudescimento da inflaç!lo tornou irrisório ..;os v:~lore5 al,ca..1os ao conv~.
nlo, ern relaç!lt) lls metas estobelecldu, acar_;~t_a_ndo, CO!I isso, situaçllo calamitosa pnr:~ os colún(lS diJS ,?rojctos de assenhnel'lto.
Assin:!• sendo, torM-!a~ ne:::,~ssária uma suplementaçi:M _111!

Novembro_ de 1989

$-'lENDA

--·

nirna de NCZi 12.0011~000,00 (Ciil_i1--iii1lhlles de cr:.~;:ados novos), a fim de

possil:lillt.u a lnse.:c!io do:1 colonos no processo de produ~fto e, desta
rorm), p.,s~il:lilltar s•JO fbc:tç11:> no campo em ccndiçlles dignas de •Jida.

'C~ST~Que.se 00 PL ~6-/59 - .COI, Po. D21000130.S7H!c.,projeto ue cclonl
uçao, oo Mlnl$(~r1o oa Ag;J:uJ.tuu,, a Jmpo;Unch oe 'IÇU J.ooo.oo (<:es
011! cruzado> no•os), -para apllcaçlo n• or;anho<;~o ~o:!al do
N~~leo COl!l;
nhl oc Curgueh, no "'unlcíp:o de Ell~eu !o<artiM, E~tado d~ PIB.,l, liPOlln
do ·• uploraç~o agrioolo e pro~ooenao a cuplomenhç&o dB :nr~a-estrut7H;

rhJca.

JUST!F!CAC~C

c mencionado 'IÜdeo o• C?lonl,u•=o pertence ao INCRA, e .. bora r~nd!l;
nando co., certa precaridade, por faHa dos n~ut$0$ flnan'"iros tndl$pen•!_
veh. Localizado no oal~ do rio ~urgud•, regUe uoórrlu, ou
rica.•
do EstlldO dO Plauf, m~rece revher tu~o•
de outror~. quando •u~ •thld!
de funcionou plena~enta, com·~s "'!!lhoru ~esuHados.· (l n~011ento da prod~çlo
na regUe e o Con~equente auoento <I• renda dos colonos, trar&c.!:lesenoolvj
~ento para a. área e "'elhor Qualld~de de vid~,para todo5.

'""Is

'EMENDA

i

OEf'UTIICIA HYPIAM ,:>QRTEl.lA

6~/89

- CN, PA

lJ210.0~lJ0663.028

[

i

regulariza
çlíc FundUr.h ....,. A importância de NCZS 700.000,00 { setecentos mil cruz!.
dos novas) ,para melhorar as condiçlles soci:ó-eccnem!cas dos produtores de':
baba rend<~ ;~t~avés do acesso ~ propriedade rural~ben come promover açlles f
discrininat6r1as e arrecadaç<lo·de te.uas, ·dando re~ulorizaç!lo
às ocupa
çi:les e~istentes n~ Estado do, Piauí.'
-i
DESTAQUE-SE DO Pl

EMENDA
OEPOT~Oil. MYR!il.H

-·~
0óó-002~J

:.:_:__ _-.:=-::r=-=r-

JUSTIFICAC.IIO
A oc<,~paç11o 1rre~uler de terras e <.Jifl
problema s~rio no país, de
o Piauí nllo escap~. t.á, taml:l~m, se faz necessári.a a aç11o ~overn~me!!.:
tal para re<;~ularil,-la, em bene;ício dos produtores rurais de
baix~ ren
da, sem o que o~ttldlo impossil:liJ.itados de 'prestar 11 z.ua
vãUosa contr! 1
uiçllo l economia
pa{s.
_
-~
q<.~al

do

Trata-se i;le medida do mdor alcance socia_l,
osiçllo.

~-az11o de

ser

~esta

prE_j

·-~--.

-I.PI~_rns

PORTELLil.

OES TIIQUE-SE 00 PL 66{89, Pll 13210 .IJ4D0663. 0}0 -- assentamento
rurais do Ministério da agricultura,
a importância de
NCZ$ 12.000,00 ( dou rül cruzados novos ),
para (lefinii o processo !le
transFormação- das relaçlles da propriedade, contribuindo para dLmlnuir o
hodo rural, poss!l:lllltando o aumento da bferti!. de
alimento e matérias
primas e cr.!aç~o.de no~os e"'pregos no campo, no Estado do Piauí.
de

tral:lalh~dores

JUSTIFICII

llO

imprescindível, nlio
o assentamento do trabalhador no campo é
só como meio de aumento de produçllo de alimentos, como medida Inadiável
para resol~er o prol:ller~~'a da inchaçQo das cidades. Nc cas'o, no Piau! nl:lo·
medi(las urge_!!
foge ll regra dos demais estados d<: federação. Impoem-se
tes. E o objetivo da presente emenda.

1
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r----_-0_4_6---~3-0----1----. .
l/4T~~HNOW11$0
l::MENDA

I [ --M~l

rc;-~"··-~··.,--,

r:-:--

jEL·(6tSS- ~.~!?L

Qf

c!]

EMENDA

,.

inclua- ... no An•><O t.
do PL 66 d• 1999 - CN,
,.,. hYor do
Orpar\,.~rnto
Hac>Ofllll
d• Obr"~ d• s ..., •• ., .. ,.,ta - ONOS -para o
CONTROLI:: DE EHCIIE:H.TES E R(C:UPERfiCAO DO VAJ.E DO lTAJIII/SC,
o Y:alor
d• HC21 ~!i 000 <a00,00 IOuu~nt• • c>nco !l'ill>o•5_ o;!C" cru~~do~ novoo.>
'& 0.1'1" .. 10 d'!9UZldOO. do IUb-proJ..tO 'OOb O COQUO \3~10,0413061>3.03.
JUSTlfiCATIWo
.JUSTtFlCAlJVA

t••

A Rtolll:t.O lle~~ape>l>t_•na d• Cu~itiba•Pr
-.ofrldo.no:. ulti10os
anos
una gr:t.nd• _dC'fiClcno:ia no •b~:ot•c>nt!\tO "" agua,
co•
o~orrtonc1a dO"
r~C>O""-"•ntoto • cortou dt forntoc1M•nto r.os p•rlodos
dto
est>:ag•"·
bl'll
co•o inundaco•s nas •poc•s
d•
chu,..at.
A BarraS!•• do Passauna foi ProJc>tada co• a f>nali<hd• ruo too'

3:de;~~~;:~:
::
agua

~: ... ~~gh~er da: ~~~~:~. H•~~~~"Íi~:~~

c:opacidad•

EH

do

su.te••

atual

O UalC' do Itajai ""'" t.ofr•ndo,
p~rio<l1c•""'"t"', inundaco•t. co•
cata•trofico.s par:a toda a pOPul~c~o ~•br>r>nl>a • para
Cl!"tro~
indu .. tYlU~ •o lon~o do v•lC',
... .,.,pec1:al par:a a
da c>dad• "" Blu.,rnau.
v.. ,. •• .,. ob~•~ d• co.,~encao ltsto.o s.-nd'? ,.,.,cutadas "o Val• do
Jtaj.a~ p:ara 1>ro~t~rr du, >nundaco•• :as r•~•or'O '"~'" a"t.in~ic!ao. P.,lu.

con'Orqu~"clu.

v•~•o"
re~uao

.!~~ng:c-~g'"x n~

'""''"".A

C.U.-dilo&.

d•

"'sEG "~tó~'b~~A~~,.~~Rb;~[~l•Õt Rf~~R.~S~. so~~~~nt~~~[~S . .,~Tkn~:
0

~~~!!sid~~ . . . .~~~~~c~~ C~.-if~~!. "•

11nnde

i10portanda

para

El:arr"~··

:~~~f~~~r...

.. "''"

Nort• e' a pr>ncip:al d<!sla'O obra" dr control•

L.... r

de

T ~;~:"'t~~:r d:a co~:~~ .. c ~~. I~~~.
1 ""~~,~~~~~~::[
contencao d., :09UU· do
R1o lil!rc>ho_ par• prole~..,. d.,
tod:a a ruuao do Ual• do HaJa>
a JUt.llntr da b:arraso••·
'"chu.,c!o 11. c>dad" ele lllua•nau,
del'ltr• outra .. ,
ai•• de pr~•utir a
:;~~~:~~:~i" GC'
O"><tl:'n'O::t.'O va~l:"tiS ribe>r>nl>:a'O
par:a
•><Panaao

:u

"'

a

lnundaco~o.

)

oG 1 ft

=

//

,a3

TC"ndo "'"' ui'Ota o ini<:IO do~ trab:alho~" a con:uqutnte f•H• c!•
r•cur'Oo5,
•• tunc•a <111. re~"''""" d<! cont•ncao "''"ost:a P<!lo E><I!Ctlt:ivo
ao orca~ento 1 n.clalr~•ntr pr•v>o.lo .. a •c•leracao do proC1'1oSO
1nflac1on:ar>o,
hz-~•
•1't"'r"' ~11.rant1~ """"'"''"''"o d<! r•cu.rsos,
par•
"
conclu•:ao dos ~erv1cos .la
>n>c>•do'O,
atravrs
dr
rO"d>r•cton:o.mento da .. recur~o• d .... tinado" alrav•o. dC"st• ProJeto dlt
Ll'l
ao Hlnl'OIC"rio <111. A~tricultur• - Drp:ort:aarnto N:ac1onal d• Obr:as
d., S"""a"ento CDNOSI,

..

/
__/,;.._.,]

0&6-0029-'Ei

066-003:l-0
EMENDA

-------~

•EMENOA

QT! ITI\_'Xl JBIJiO CNtr[IflQ

"''"'-..c.L<I
.JUSTIFlCATt!JIII
A 1'1• 11 uo ttetropolHana d• Curitlb•-Pr t•• sofrido'nos ulti•DI
ano1
u•• gr•nd• d•fici•nCll no .ab.a,t•ci••nto d• :LIU'&,
<:011
oc-orrl'nc>• di'
r•clonaoo•nto• • c-ort•• d• forn•ci••nto no• P•riodol
di'
•lll:LD.II,
bl'll
1:00\0
inu .. d'&CO•I 1\'&1 •POC'&S
di'
ChUY'&I,
A

Dat"rat•• do P••••un• foi ~'"<>JI'Iad• co• •

.

gt'IIIMÇI!o :

-

f~nalidad• nao •o'

.

.

Hatoitaeional no !lv'11efp1o de 881 .. Crande-SA
Vlllcr teZ 600.tXXl.OO ,CSeiscento~ llil cruudo'O I'IOv~).

sdlon~~ó~'b~~~~~~·~bRb~~[n•~t AECÜR~a~. 50 ~~~~ .. t ~=~~~s :rR~~~~
1rand•

••~ort•nci•

~·r•

p~

~lhor!•

- kel.hot!8 Hab1ll;c101'1$l nc IV"Ilc!plo dt Vl!lne• da Ro(;a-SA
Valer tt:ZS 400.CXXJ,OO {G.!aUoeentas nU et\.U.BOO~ novo$).

~:~~H~:::· d•t~~~~::;:;~::~, 1 :H:~ == d:~~~H;~ ~: ::~~ =~H:~b::
11
EH
f>nal
d•
•oc•cucao •
s•r• d•
n•c••s>d•d•• atua1s d• C1.1r1tU1a.

~-Inclua-51: no PL 66/89-CN o Org~o r.l.lntst~io do Inttdor, cem • 5egt.ril'lte

. lOHU.: N:ZS

as

1.(CO,o;:(I,OO

CE REa.RSO:
U210.041Xl66J.OXI

A$sent.-.entc de TrDlhedotes Rurah.
Vllor tczS 1.0C0.0Xl,OO {H1111ilhlo Oe Cti.IZIÓ:lS

nov~»).

..))SHriCAÇtiQ:

I

país,•..,.

A enad1eaç§o de hab1t1•ç~n Slb-hvtla"'!'s,r..u reç:iôe'O .,.h DOOrn do
deYer da o:nsc1.!:ncl1 c~htl e uo Oe$llr1o ik cep.~etd.lde do$ go~~t~f'f\Wlte. dnt.. pda,•

.
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· demonstraçilO c:k:> Que a vida cont o IIÍI'Iill'(l de ólgnidade tern relevância e ÍJI1Xlrtiuicia so' cial 'e politica 'em u. sociedade organ1~ad3 e moderna.Neste país,a~ economia do rro.mdo
os cidad11os vivem etn palhoçns,III()Cantlos e palafitas,'nas casas de taipe do nordeste,
em de1Jradante sit.uo.ç~o de pr'ofunda lnjustiça,Em Baixa Grande e Várzea da Roça,_d~l~ Mu
nidpios da região do pol!g0110 das secas, vclt.ados basicamente para a economia priruári
o quadro é estanecedot na ~ rural,no que conc;eme ao tipo do atlr.!go ou morada de
SIJ1l ,.ents.Eifl r~U:ão di&so e pata rdn!mizar o sofrimento deste povo,forn.rlo a presente
proposição que visa alocar recl/r= no valor global de N:Z$l.OOO.OXI,OO para melhoria
habitacional na zorm rural deste dois. I'IUI1iclpios,e.~ valores parciais consignados na
parte ~e-rior desta proposltura.Est.a postulac~o tiltltlém está sendo oferecida em. outto
temos,p'ara permitir a viablliU!o;~li que melhor a(:"'ouver ao ju!zo e ente11dimento do Se
rtlor Ilu$tre Relator,pai-a QI.'Ml $1!1 dirige este apelo verdadel%.C pela maoifestaç~o da
SI.J3 indisP!!ns.áYel acclhida,e ,OOs dem!l.is eminentes Mentlros desta Doutt Cc<nissão.

Novembro de 1989
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éMHJDA

-~.,...,·--;lo

~:

·t·:'

oc/

Inclua-se onde couber no Pl:cjeto de Lei ~66/89-CN a 1<rport5nc!a ce 1-t:ZSt.-:::::.c:o
(quatrocentos mil crutaclos novos) para rrelhorio habitac!onal na U)l'la rur~l do f.:o.J~id
oio de Várzea da Roça-Sahh.
;1)\lT~

DE IIC:CU1SO - D210.04l)b(;G:f.-C)jjj-A5Si;NTAME:NTO 0C

TFW:l~

P....AA!S

Valor - I'CZ$400.000,00(qJatroo:entos mil cruzados novas).

Vivendo a J:l.ean:a. sorte do Mu.nicÍpio d,e__Bil.iX& Grand.e,:::=;_~:!.e,::.-:.i

oÍpio vizinho e C:l!J. as ces=.e.a ca.met.erfaticaB,co:n popul!L~ãrJ ll.e 25.0 O
b.abitantQB.~aecntra.--se· o Uunic!pio de várzea. de. ilcça.,cocu::.iful.d~ esBene:!.~ente ru:mJ.,de !li.ni~dios,de le;v:r:J.dorns,lie W g~r.-::e .sofrida llo setiárfuo ncrdestino,que l:"..ão te::! á8ua para bebe!',S!l:!.vo a ao,_.._

066--003::!-S

EMENDA

I:!lll.ada. das c!luva.a que nÊío ~ê:o e.bunde.ntes,pelo CO!ltrár.!.o,rer~!'~i~ll
e incertas.;,ata perrúria que é c estad.o er:: que vivem est~a i:l.!l'llit~te
do sertão baiano se reflete na carência llo:frent!l.da :na. ed'.lCççã:o ,lU!
aaúa.e ,:na fel ta d.e escolas de eentroa de aa:4de ,mrl to ~nce o';;er..~
dadee ne:n hoBpi"j;.ais,naa eonó.i;Õeu prec!Írina de. habite.;io,a <~::. t1.::.to
out~e fe;torea que toi'llal!t distante o horizonte de d1,;;:d.fiCR.;:ãe o!&
oriatuxa hur::ana nesta a.,;.tura, d.o aée;ü.o.Ec razão d.i8oo 01'or.:;ulo :les-:;a.
propoeiç&o apelo ho uentido da deBtina.ção de vel-ba. a Z~el' !!.:;llieaiia
na :nelllori'a ha.bitR.eJ.ona.l._ds. casa. de pa!lhoça,d.a l:!Oo!est:fa8i.:!a c!lc;,u~
I'!B. e.::1. que 8o &'bl'i&fl. o tra bft.llunlor rura.l,o 'pequeno a.çio'.ll to:-,o :;."08ueiro,o llol:ler:: do ca.n:po de Várzea da :a:oçe deaBttelliotiC.o,i:::.justi,.ado.
l'le:!. te i o coo. Bate. E:::::.enda que e= o e.:>ooio e. aolid&ried..!!.d.e do ::::::.atre ·
l!:o!.ator seja deetace.d.a =verba. d.o ~CZS40o.ooo,oo e::: ~ll'I'Or d.:. ;fu::i
c:C:9'io ==. o fim eop<Oc:!.:ficed<:>i"O:>:' .11~ imp13":::1.0I!IO e s:\:e:>de::o a u=; recl
r:~o <!e 'jUBtiça da conseiêaeia b.Uma.."W. c eriatã.
~

!

!
rOI'lTE: CE: RE:CLRSO-

D2l0.04lJ066}.0~

Valor-

-ASSENTAI·EtHO CE TAABAI.Jilro<ES R\JlAIS

N:Z$600.0CJO.OO(seisceot.o~

mU

crtm~dos

novos) .

.!USri:!!'!CACÃO

o 3funio.:(pio de

Bai.;m

Granae,l3ahia.,aituado M região do polÍgo-

no das eece::~,com 35.000 llebl.tru:.tea,e aua. população dedicada. preda:nir ..azrte;o:e:c._te à atividade ruml,cicro e pequeno~:~ produtores r..l.l'aia,en:frent!I.Mo toda. a sorte de Edveraid.a.dee ,de ordem fÍIJieO-'cl'i::lá tican r
::~~ di::~por de á.sua em q,ua.!idade que sirv& ao consumo hlllUI.llo,aenão
com re:f'lexoa illévitáveil:l en Bt:a. eaÚde,.J este Munic.:!:pio nÚcleo de COE,
centnção de he'b:ltaÇQ'e::~ co:::uJide:mde.a aub-h=:m.e ,aa de::~oll!ins.de.G caIIIC.::I da ta.ipe.,aujeitaa aB uua111 t'amÚiaa àe iDtemjhiea,à. doe::~ça e so
=e..l. de chaa;a.a.Paza eoco=cr oatae popuJ..,;çÍ:ÍeB po'brea e cu·entea do
meio :rural de :Baixa Gmnd.a,<Í imperioso ouVir o clamor e õ a~elo qua
111e oontón nesta. propoaição que lU"OP1J.S!'.II. a a,J.ocaçào de reCUI'IIIC8 ll.O VIl.
lo;r de NCZS6ÇlO.OOO,OO a uere.m s.plicadol!l l:lll. ~eJ.hotia llB.bita.cional dei
t!UI more.!11aa do traba.lbador rura.J.,do ho.ma!ll, do o~o 1 !111lrginalizado
dOCI :f::"l.;.toa e bone:f.:Íoios e.u:t'idos ns.e oida.dea e noa gn~.ndea ce:::~_troa.
C.on:f'l.o na sel'lllli~ilide.da do Il'Wi!tre B.elator e espero cerecer a Zlt:.(l,_ ·acolhida e. esta "manda que teMo e. hcr..1U de ~ru.bBcrever a sua. oons!dera:;io e doa d.er::a.ia Emi.no::ttaa !Jembroa -aeata Douts. Comieeiro.

r-···-····1

0 _'_'"_"_ __J _
'---"-"-'""'.....;"_._'_"_

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

_ l___!'L !56/89-CN

EMENDA

r,-,-,-"-'--,-,-,-BI-G-0-,-,-,-,-,-,-,-S~.....,.

.. __., r-::"""'::-1
_ j L....2.!_~

----------..,..,:ArP7e'- ~

Inclua-se onde couber 11 imoortAneia de Nc:$ 3.000.CJOO..OO para o projeto
de Construçl:l de· uma hln1 co~ertu pa~~:o atend~r os' trabelhadores, rurais
assenta:los no município de JiQuiriçd-Sa.
F'onte de Recursos: 1)210041)05!5).0)0 (o?.ne)(o 1)-PL 66/89-CN
Noz$ ).OOO.OOO,Qb

.JUSTIFICACJIO

r rl_;;/_;iJ..~

l

···~

atenderli

A construçlo da c1t4d• feiu coberta no munlc!pio de Jaguirlçá,
hr1l:l~fl. 1 v.h·1os •un1c.(p1os vhinhtl's-,
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O Drojeto "1s• o .rpolo •un~ciPd pua a o;:a•~rclallzaçlla do:J P:t:;!_
dutos agr!colas -qtle se orlglna• na ~eg11o.

6937

0 6 4 - 003.6.-~

EMENDA
OEPUT ADO HAURO 141RANOA

lnc;l!JI!I-se,~ co.ber, ro f'l. 6&18:1-0fe I!Oplrtfn:la doe teZ$ ;57.ro:u:oJ,OO (tt!nt. e
$Cte- fl.llh151:1: de- c~ ~) pag at.cró:J:' l Elctd rieG~;;~ Rural eoa ProJetO~ óe
~senta..:ntos ~i.tlm; etl Goiii"S, através das 1:entra1s EJ.êtrlc:M Oe Gol:h SIA:

Fc:J.lln: 1J'21~130&0JXI

w

A..- 661~ -

t.at 'ZT .OXI.CXXI,OJ

(v1n~e ~ ,.,t,e od.l~

ât

cruzados rovos)

_,
_,

1J'2100\1X\671-410- PL-66./a9-cN -la$

~.coo.OXJ,oo

(dreo -.ilK:Ies de

cruz~

1l21~1JCl661-247 ... PL.~..eN ... tcZS $.0Xl.CXXI,OO (clnco allh&s de'~

O E"sta.do do: Coi4S ccnstitui-se npa c:bS pauc:IIS l'i"CeH (b Peb dotadiiS de ~Jona.l po

l
éMENDA

tene1U aQ:tOpe'O.IÚlo, ain:k oo. ptc.e.:sso ~ ~ e.e:or•6·dea;.
Essa QQ..p3o;llo Ol!r;,ct.eriza-se, fc.n:~;Jmentlll1181te, pela lrocorporaçllo de I'OYO$ espaços U
ou pelas -...d:anças Uct>ológ.lcas ~reg:Jdas ao DrOC65!J prod..>tlvo.
A ~mlVJO;!Io da IÇl'cpea.kla e a ji"'Ç(lrporoçlo do: ~ espaços U!ftl etel'to sobre. a
e5trotur~a ti.S>dl4.rh .e gs CO">dl~ de Dbsorç:lo de ~-obra, iii«<tl.lll"'do o acesso •
Um e na rect.oç:Jo do nivel de ~rego e CC!nStlttJjrd!;l ru~a d1118ls!So relevante di ~
tliQ ~Arla, cuja :sol~~;5o ~e ~:;a.r. neeessulamente, po:t ~ r. organinçlo.!.
grkll de? 6~ â: Cclh.
A re1'Qro. ográria ~ se COf!Plet.a eooo o acesso doS tnbalhado~ .lo trlrta e ~ ~

j

Deputada ABICAIL FEITOSI....,..

---

Inc:lu•-*• onde couber a laportlnch d' Kc.t$ J.ooo.ooo,oo para o projetO·
de Constru;l:~ cUt u•a feira cpbe:~~ta pda atel"!der os tubalhadorcs rurais
asse:~tedos

no

J~Unic.lplo

da Heddros Keto-1!11..

,.ante de !l.ecuuos: l3'210.0.UJ0&6J.O~O (Arut:.<O l) PL 66/IÍ,-CN

Nczs J.ooo.ooo,oo

cuno "" r:utras ÚO'\as ou prog~ de Coverno, ng~t.e ~16 q.c: :reloclt>na~ IXllfl
o ~1o .lo proõ...oçla (cxid.lto, a::;sbth>cia U!:nta., ar-cu:COOO'O'll'lto, elet.J:11'1'caç3o. rural,
etc}, ao ~tar ( ~. saUde, hablt.&çlõo, .etc), ao ~~t~astec:l-ento de 1nsuotos tt
à ~rclal.lxaç~ clll prooi.çllo.
1
De:ntro desse CCflt.C:llto, os Gove.mos re()enl (IN:RA) e CO.Us (IOACOl , _ ~ven
esro~ fiO ~ldo de vlablllza:r: o proar6so s&:.i~eo dos tnbal.N.óores nru:h e suas r.Ula-s OC<~t.e'S de glc:bas nos 15 (~e) Projetas Ga A$-

m qrardes

'SMtanento edsto:nte-s e. Golb.
COa o 6t-sti>Q,Je, busca-se efeUV1'1f o

atmc~.l-ento cne~Uco

101 reteddos ptojetos
e

pan d.lool<l.llr o boda rvrt~l e poss~il1tar>do o -..re"lto ~ oferta ce ell~~~o:r>tos

-tirbs-{ld._s e al:IÇ3a

~ I>DYO'$

"!'te90'

fiO

t'llOOPO·

JliSTIFICACI«!

.l eonstruçlo da citada faira cobartl no aunle!pio da J«!deh:o's

Neto, atender' tallltl~• a v'rlos •l..nldP1os vh:lnhos.
O Projeto vha o •Pilo aun1c1P&l pan a coanC1111uçlo dos pro
dutos a!)r.lt:oln -qaa se origina• na z;cg11o.
- ·

r------~-------,
De-puhdn F'ederal ~areos (!uelror
P(
!NCLIJA ...'sE ONDE COI,IIIER:

a 1•port.lnela dtt NCd 1.500.000,00 (,.Ua .. iõU!l.lo
• QU1nhantos, •U eruzado .. "ovos) gua ' Pr•f'dtura Nun1c1pal da CAPO
IE!IU$ -Pt", gan ser aplleado na consi.ruclo da rdn-PHQve de h:gos!
elo C:a An1aah, no Nu"lc!plo de Capooliaa (P!').

6938
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JUSTIFICJ\CII:O

~ .reira-Perqu.,. de E:xpcs1çllo de An.üais de Capoehas (PE), tuta-se
da, 21 maior relra "de ~oirrtals do e:star:l•:'--de Pel"nambuco.
A reira-Parqul'!, ora mencionada, recebe Pec~eristas (Conpradores.. e.
f!Po~itoresl de cinco estados_Brasileiros: Rio Grandl!! do Norte,Cear.!i,
Alagoas, Paraíba e BnhJ.a, alt:m de pecuãristas ~e 7) Nunidplos Perna!!!.

.__:;-c'c-:::;:'c'°C"O~=....JI

r---1 r--···----,
~-66/89' - CM~ [õi '.'

illJ

EMENDA

bucanos,

LOCXA

Nessa teira-Parque, ve111 funcionando em área u.=:
bana do Munl·e!p!o. Lo_cal inadequado cara o coml!rcio de animai.s, haja
vista, os transtornos o:;;ue es'tao experln,.mtando, devido 1 sua 'local!za
cao. Na liree onde se encontra Instaladilt 1 ;J:lulllrrtente, a !'"eira-Parque·:
o fluxo de Ve!culos leves e Pesados é muito çunde,além de pedestres,
(lue por ali circula,.., em r~.~ncllo d:~s Casas Comerciais, Bancos-,- Eiit!l:la
des Socials, Religiosas e Orgllos do Governo Hunicipal,concentnE-e~n-s;
nas r:u:·odmidades da_ mencla':"ada Feira-parque.
Vhbiliz.ado a r·t't:Dr:s-a· ple1tiado, a
Felu-

\'A(>IU,

--

Oest8qUe-.$e da Pt.. 66/89 - CN ( Anexo !) na Atlvidade D21004n066~. 717 ~ Assistência Social ao Trabelhador •
Rur:tl, a lmpcrt&nch de Ncd zoo.oao,Oõ (dt,uentas· niU c-rliq
das ncvos) pa:ra atender li manut'i_no;Do ~os acempados , no E_st!
do de G<:~Bs,

JUSTlFlt:AÇIIO

será transferida pars uma área-rural de 50.000 m•, que se en
contra desapropriada pela Prefeiti.IU M~.~niclpol, para a !nstalactlo pe;·
manente da Feira-Parque de E;.tposic;llo de Anilnals de Capoeiras (PE), n~
pcnsável par 60% da arrecadacllo ecoM~nica da Munic!plo.
Parqu~,

Trata-se de destlnn recursos que forneça,. resPaldo
rinanceire a ecampad;,s na llunic!pio de GcUs, Estado de Gal
áS •. n~n toh~ de 65 flm!llas .na F"aienda Matada Eur.::>pa e
3'4
falliUas na Fazenda Vereda Bonlte, o q"e constitui
n<inerc
consideulvel de Pessoas ~:~"e passam Par s!tuao;Do de
extrem.s
penüria, nzlic peh oual pretenae-se ofei-ecer~ll'les asslst!~
cJ:; de. toda a ordem , o Ql.le o! da mal~r Justiça.

(NL)

03/11 /69
~

J
066-00:38-7

.,..,-~
"'~\'11\IÇOI~ ~I"C
I r--·-1 .---···-----.
1§6/99 - CN ~ JOl
nr
I
[~~~J
Q1

NQ

EMENDA

- I co I -~~·

L\lCIA VANIA

_=:J

'Destaque-se do PL. 66/89-CN (.G;neio:_a I)
no Projeto
D2lM4lJ066l.247 - oesapropriao;l!les e Ind=niz.aç!les
de Imóveh
· lmport;'lncia
de Ncz$ 10,000.000,00 (dez riÍ:-·
lh!les de cr1.1zadcs novos) para ;tender a de:uproprleç!o en m~
nldplos do Estado de Goiãs,

066-0040-9

EMENDA

-

JUSTIF'!CAÇIIO

de alocar recursos para atender a desaproe !ndenltsç!les d.,. 1m6v~i9 no_g '""nic!pios d~= L<.>2!!
nls, M1n$!1~os, P.orangatu, Br8slandla, f"or_moso, Cavalcante
Gciá$, ItaPlralll.ll, Serran6pol1s, Jata!, Caiapõnlã, T~onbas,
PilH de Goiás, Niq.,ellndh, MorrlÓhos, Paranelguan, Mente
Alegre ~e GoÍás, -JovUnlll!. S&o Miguel do AraQ1.131;, Portela!!_
dia, Bom Jardim de Go!h, Barro Alto e Itajaí.
Tais '""nidplo=> têra necessldaCle de contar com un nQ
nero de im6veis sem , 'na entunto, poder arc;r com as despesas pura desaproprlao;!les e lndenlzaç!les dos raesmcs, razao p~
lil ~ual apre5enta-se a prese~te ~m.enda.
rrato~se

p!'ht;i:le~

Emenda Supressivo
"Rejait.r, na integra, o Projeto de Lei supra citado."
JUSTIFIC.IIÇAO

10 i111perlosa a rejeiçJio total deste e dos demais projetas de lei
11111 tra111itaçlc no con'O)resso Nacland solicitando a abertun de cr~dltos
orça11enUrios s1.1plementeres e especiais porque:
(1) Deformart o finencbmentQ do aovernQ F"edenl. Destinam o e;.toeaso observado na arrecedaçlo di!' receitas próprias p1ra a ccbertu:ea
de outras daspesu correntes e de capital - inclusive oara o Inicio
nov.os projetas - , ao mes11o témpo que "dei><llll a descobetto" gastos in
dboenshels, cor11o o pagamento de saUrlos do funcionalismo e
de ap~
sentado:elu e pensl!les d~ ?revidtncia Sccid, E lnccncebivel a emisslo
de t!tulcs públicas {para nao d!zer a emlss&o de moeda, face as adversidades conjunturds no mercado r!nencelro) p;ra custear o funclor)flne~
to rdni~na da 1Uiqu!na governanental, enquanto reeu:esos trlbutárlM slo
delilocados para o rlnancia:mento de açl:le::J. da expanslo, inclusJ.v.&> u• se"'
nú•ero de progranas rillo prioriUrlC)I e que sequer consta• n.- Lei Orça"''nu;rl• Vigente.
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(i!J Pode"' dar r:~arge'll a d.:lvtdas 'obre a ek:atld~O na

.lu :s r r r t c A 11 v 11_

adninlstra~

~.J!...;.bl!ca.

centre cs c~éot::.os esp_eciJI!~_. ter e~empio,
.!.dentificaoo~o na "rea de n.ansoorte 129 programas o~ trabalho que

slo
nlio

constam (la progra.. aç~o original do 0IÇ31Ull1to de 1989 (Le! NQ 7,71~/BSI

ne., da orogramnç.:l.o elos cr~ditos :aol.ctonals já at:lertos. Por "'ais rápida
que seja a uamitaçlo na Comiss.lo Mista de orç1mento e no Prená:io o·o
Congresso e por mais o.-eve que ~eja a sanç.!lo oresldenclal, oor.te.se di·
zer oo~ créditos especlals, nesta oau, que ~ '1'isicanente'
~_mponlvd
a licihçlo e o empenho das dOl'lçOes, instalar Cantel:os
e
o,.una parcela ,!,lma oO cronogra111a de coras ~lr>da no exe:eicio
de 1999. Alén.dluc,t3.1:e a ;:.rJtica at~sl de ;trsSos no ::u11;a~ento oa:s ~br;;;:s
ji real!ncas é prov.llvel que o efetlvo do:scmblll:so só 5eja red!.zadll na
ge:o;tlo do novo prn!Cfente.
{i!!) li prog~a~le;Q_ é !I'O::D~pathel co~ :ts 'clreu1ze:l.Jlrcamentár1es pafa 1990. U!l!ã v!~llo co c"enjlJnto c_e_ c:éd1tcs adlcio ~
ruats reveh e><pre:s:slvu contudlçCes de:o;tes rehthamente_ ~ otienta<;it"
dada t:~ara 15'90 oeh. LDO (Le~ ng 7.500/89), Õest.ie.:lm-sc: {ã)-;: vedaçllo
cara financ!ar11ento de despesas de c•.n;:tdo, dentre outras, atuvés
de
dívidas lflllblHirlas; íb) o empennho até 15/03/9_0 de, no mh1mo, u-n sétino d~ cesoesa o:çada Da:& o exerc!do: (c).;) orolbiç~o oara D !n!ci;
de obras r'lova:f enqu~;nto nlo ror aprovlldo o Orçamento; {d} a illoosslbíU-dade de a$sonç8ll :e enc.ugos or6pr1os tios est;;dos e muO.ú:iplos; (ef
a Drioriaade JJ:IU p~oj~tcs e~:~ anliamento e açi:í"es de mao,.t'ençllo e
'serv:aç.'lo re.!.ativa,ente !O ln!cio de novos in..-est.ír:~rntos:
A ujelçlo de tod~s as so.UeJ.taçl!les de a~e:tura !;!e erél;!!tos.
aorec!aç~o no conçresso é ne-cessária, antes ce tudo oa:a QlJe sej~ reita ,or.~a recrogramaç.llo -:orç~"'~"'tJrh, adeQuando as._f.Cf'ltes. c!e. . .r.ecursos
~
a "atureza das desp~sas. hec:.,er'lda ll bom senso Que n r:~lnheiro certo, er:o
c•ha, atenda orimelro a:a !õ<~stos com oessoal e aç~es ,.,!..,lnias co ço~er
no.· Além dlsso, nu:o Quadro oe séria escasse.z- de- recursos, n.I\Q
t<lbe ~
inle~o ae mais -da ur'a ce,..tena.de o~ras noYaS, ~-.i~d: ~ ,..~~~d:1.;, ,:,·~~
l!dade na.,anutençlio, conservaçap e·restauraçlo do Plltrlii'Onic .l' existente.
Enf.im, é .imperiosa a aorovaç.llo aesta emend• para cue o Ler;!lshti
vo •11ntenha s.ua coer~nch n;:s decis~es pertinentei. ~s "'"tl!ri.:l& or~ .. Me~
Urtu, ane;ure a eHc;:c!; da Le! de C!retrilO::'S' Crç;'"C"t<lrln
!'lar;
IS:=J:. nllo dehe eso•r;o pua quest·ionamenlos sob~~ a v!!tlidade ae nç.~e"'
governa111entaJ.s lnic:!adas .no f'lnal do 'exercício e do mandtto, · belll como
cohbore COIR o novo Presidente da Reoú"bllc• PDtl que naD encontre
as
'tlnanç11s o.:ibliC:lil& 111als COII'Ip.r:ometicas .co qoe J' estio pelos ef'eitos d.a
guve c:rlst qu~ usob. a econOIII!;a bnsildu.
promo~er

cu<~~ortr

5g3g

E'h abU !c" co"'o abJctlyo, proporclanor '"eJharu
COI'IO'!
çDn e,ono,.:en.çoeht~, i"~•"tlvi,.~D 1 r:x~~lo do ho~e• 1'10
ei'"PD,
te""o ~oroo c:a,.,cqu~"Cil o -:leJCcl'ltnlln~la urbont, evlta,.~a
h,!!
da ruul,l,.~a <lc ~,...ca,.tro t otutl pal!tlea gavtr~a~c~tAl.
A regllcl'.! co"'a~e-•"<lida de ,.j,..!fQ,.<IlD~, Jnn• csln mtada~
pelo covc~"o ooo brnlle-l:o• Que re,l<lh• "0 l>oraguol. Enc ntor"o
foi •otlvada ~·1• "OYI pot(ttca <le !lcroru A~rtrta aiot•<~• pela P1(1
e~ com~osa, ta01to!.,, por PtGU<"O~ proprlelirlo• que adquiriu"' ouas
terra atruh ~· •$0!<CCO~, Que o! u'"• jOdo<l•~• coJot-tuC!ou, portl_!!to, po.-:uo, 'll:el" Que a ca'"u"l<la<le .! c,.,gHtl ~c co!o,..ludorn
e
~u-terru, ho,1e proptleUrloo graçu ao apoia • l"ce"~ho do (lOYC,!.
~.

P:o'h que- poou<~co fiur eues poque,.os proprifUrlos "0 C:l,!
po, i o•ceeulT19 ae!o ltf'O-J, uu--""'rca-estrutuu bhlc• • • E"orott
E:lHrlc• f parte <lesse l"c:a"UY;,.,ell>ou,.Cio, <lena faru, o beOJ n
hr '~ta COIOu,.l-:lade.

Dbjeth;:
'orMol•c"ta de Er'ergh EUtrlca 1 '16' unldao:Ws

consu•ld!!_

ri'"- ruuh,

l'opuhçiD llel'lat1chdl: 2.2a5' pessoas
ll• p<l<>dpalo 1th'l<la<lu aro<luUv.u agrepccuüiu •
••te•
be,.eflch'ln co'" o projete s3o:
• Pbntlo d• ntot, faljlo, mHn..., sajo, •an~ioco, .....-«ti•,
11god!<>, crhçla de bov!..o,;' cqut,..o•,out"os e capr1f'DS.

[ "';;;,.'"
'--'~~'-""'_.:_"'_'_~_~_~_;___,I

_ _......

[_

]_

c

J

""""""""'""""... ---,r----,
6618_9 . ~ !O!
02' I
gr

EMENDA

0 6 , 6 - 0 0 .... 1.-7

DEPUTADO AtilONJO FERRETAA

.!!.!!-º....-

--

)NCLUA·SE NO p~OCP.Aiolll OE TR.ABIILI;IO DO MJNfSl(P.}O Oll llCRICUL TURA~

INStl lUTO NllCJONAL DE COLONll~ÇnO E REfORMA AG.RARTA O stgulr>te
pro.1etlt: NczS n.ooo.ooo.oo (Quinze loHll>~e~ de Crlludo:r. No..-~s),

ti~ f't. «11' - Clt, (,...,., I) I il~artli'IC'h do- tGI$ 1JXD.(ID,tl)
<<~<~•tr" .u~• .se cr.. r 1 cfas .. a~a•l p1u 1_11"~cr 1 f._l•trir_rcaç•a R!!!,
td d• ç!,bl ~OYP ttar1ro,.tot (uuMPI"tO), ,.p ii"un1cÜ>ÍD d• hi""!.
•I-IIS., •• C:OI'•6n!D ca• 1 (lf[ASUI,'OI MitO Crauo dll Sul.

r ... t•• ,,2IO,D~I:IDU'.o'o- , ..... u-rota e11

Tuttllt>•tlor•~

11url11 ,.,..., H
'
IICtl a.QOO,DOO,DO (Qt.ioo\no •Uhll<l~ . . o::rw-_.t ,...,..,,

o• r• •~senta.,entc de tuto•ln~core$ rur.ls, 1'!'111 conv~niG co• o
JTEP.AL,AL, beneficiar

vn •re• de

22.bOO heo:tares de terr'a aco•O-

dlndo 1.200 hlll111u, anegur•ndo 11eJhoru c.ond!ç~es de vida to
hc•e• "o e•mpo,
FONTE:: l):!IO.Oa1l066).0'0 - Nc:S U.OOO.OOO,OO
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.CUSflOCATJV

o e:stado ce

ctue passa hoJe--oor grave tensi'J.o

Alllgo~s

Soclol, ·conta-cõril mais de 5 .. 000 fam!llas sem terras, com
areas em litlglo da ordem de :!'0.000

hect~res

de letras,

pretende promover c assentamento inicial de 1.200 familias,
assegurando

ce vida 110 ·homelll do campo,

~~~~~hores c:ondiç~e:s

diminuindo assim o estado de

absoluta

pobre~a

nas regiOes menos favorecicres do

~stado

o~e

EMENDA

impera

de_Alagoas.

Abre ..:rédi :v especial pa:.a o projeto SI\NEAM::NTO Rt1lAL fJI\. Li\GOII MIRIM

no ye:c; c:1e

NC~$

1.000.000,00 (Pl:oj(!to de Lei nQ 66- 1989/o.l, art.

= JAGIJAAll:O/RS,

1~, Ane>ro

I -Ministério da Ag•icultura- Cepartamtlnto Nacional de Otlras de Sanean.ento).
Prujetu que deverá ser dim.tnuíd~ em igual valor:
1:3210.041}0(;71.410- PROJETO CE CQONrló\CIIO
..JUSTIFJCATJV,,:
A :lrag~(lell\ dos Arro~os J"ncal, Grande e aretarna, pcssitlilltará " lnc:~r~o~aç11~
de 4.::JOO ha ce terras ao ~~ocesso produtivo, pe:.'fllHJnd~ a pr~duç§c Bn\oel de

400.000 sacas de arroz.
o~scriç§o da oora: Dragage"' e
~rande ~ Rre':al"'ha, r>uma exten~

066--0043·-0

!---'"c'c'"cco''=~=--"='="=~=':__j.I

r- - ...-... 1-

r-·- --,

r---""""""~··--,
L_661B9
L.Q!_

----.-1

alargOCJento ctru;. calhas dcs Atr~ios Juncai.,
Oé 400.000 m~. ~6Q Raow~er~éo- 4,óo0 h>.

c::,"

m .Ql..J

EMENDA

OEPUTADO

ANTO~'<IO

- - - - - , -I,A~-I - - · PH

rERREJRA

Tfl'T<)ij . . .

It!CLUI\-5(_

IH~

NO I'ROCI=!AMA OE TRAE!AL!-10 DO MrNT5Tl.:'Ri'0 DA ACRTClJL TURA

JN5HTUTO NACIONAL OE: COLONIZAC.l:O

r

RO'ORMA

oro,!eto: Ncz$. 15.000.000,00 (Quln<e Mllhol!'s
para serviços administrativos em convênio
real.l.zar a ampl1açllo
P~NEDO

rcr..TE:

E UNIIIO DOS

A~RMIA

~e

com~

o

~e()Ldnte

Cruzaoos. Novos)
ITERAL, AL,
EMENDÃ

dos projeto!. fum;tiários das cidade de

"'ALM~RE"S

- AL.

13210.04DD212.008- Ncl$

E~ico

1~.000.000,00

(Qo;inze Milhaes

Pegcraro

E/<EfDA AD17IVA

Acre crédito especial para o Dtoj!to SI\NEAI€NTO Aloi3IENTI\L EM SANTA I-!1\RI.c./RS
no valer de NC$ l.SCD.CJOO,OO (Projeto ele Lei nl! 66~1989 CN, art. JQ, A.~e.><c

ce Crllldd05 NOvOS)

! - Mlrll!.térlo do Interior- Departamento Nacional de ~ras ele saneamento).

P!ojeto Ql.:e

JUSTIFICATIVA

~rá

ter o seu valor dimlnJldo na mes.ma qo..antia

1321D.'J41Xl671,410- PROJETO CE CCLONUA~AQ

J•JSTIF'JCHIV~:

o

Estado de Alagoas oue conta hcje com mais de 5.000 familias

sern terra!., com

area~

em litigic de

aoro~lmadamente

)0.00:0

~ec,

pretende promover o assentall\entc !n!dal de t.200 famllias. beneficiando uma area ee 2:<' mil hec, assegurando melhores
de vida ao homem do campo,

diminu!~do

ora aflige o Estude de Alagoas.

condict~es

assim a tensfto scc.lal que

o momidoio de santa Maria ocupa Vl1a área de J.462k', com I.JIIlll popul"ação de
200.000 hab .. A s1twaç1!o geográfica do n,;nic!pio é estratégica, posiclo.1and~
sc- no ce"'tra gecgráficc. cro Estado RS.
o Arroio Cadena é o princ:lpal dreno d~ cidade de Santa Maria, sendo ccns.tltuléa
por diversos. afluer1tes, que ccleta<~ as águas pluvia!s ~de as áreas altas
da seo::e OI.JnÍcipal. Está este Arrolo grandemente erodido e assoreado, oro·;ocando
grandes inundaç~es. A p:eser1te emenda visa d~tar o l)>l()S de re::wrsos q~e permitam
a Jnodiévcl cenallz~i!c do Arreio, nc<r~ Uect1~ lnidd de ~ '" em concreto
armad~. c:l.. taludes de c....flt...nç§o enleivBc:los,

Novembro de 1989
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Pcv..rdo a. u.tu eon&t.<tc4, há '"" eOr..ti«gtlltt pocul«.eion<!( ou
oul.tgen4 d!U eoJtd.L~Qu .,z,..c:ma4 dt 4abHvi.uil1.e~a, t. po-t ou:tlt.o tati.o .i~t<:".S
Mtnt.<lotdo "' polo~ ult0.tno~~4 de ~OJtlfta .tat qc:e, o4 H:t""U 4tCUI!dih.é.o
t
tt:tte.i.«'I..C:e~ da t<:OI!OIIi.i.<Z 11ão tüiio <!.p.c;;;& dt abúMvU :fe :{1111.m.._ 1!.4ei'""""t t
t.quit.ibl!.ada,
"Ot ~o"".._ úndúztg:, t.a.tu lt.(e""'"' 4t..'r.iia' ·"'" a.._lec.ti.·Jc,. qut '".!.
&i4ti..til <U e~':I·U1144 <!t ae~mo~do4, que vivem .u .. aa .. z,.;:.,M ~;:-ndiçÕt"~

EMENDA

qut. 4t apo~.tg"oa a".u.ttl~ ~WII"a.rr.o,.
.
·
Ap~~ u.to14 mt(U.da4 I)Alt!>:t.iva4, e.~tm04 QU.t, cu1o1 <tçiío· na-i
abo\<ln)'t.lltt. .u. &a: nteeH:i.oc.<:ot, ~U &'f.ja, <lttndtlf. M ue.'r.dade.itta~ <up.ittaçõt
do ptqutrr.o J)itCdu.t.olt, <;:!.tt. h:i .t.~mpc tll.'l.tCt ri~ uma <tçiic t6~Uv.;, .C:rr.:t~.9'!'"-"·
do·o dtí.illi.e.:va.mtntt no pltll'O:tHO P/le"""5-u..t.ivc .:cm bo~d.i«.to "id!&u.ttado
dt
riuenvatv.i.Mtn.to tCl>II.Õmit.c t .6l>e-ia.t: pa..ta c IIC440 E4.tadc ~ pa!l!a .t.cdq
.(1.\aA.U, <!c<r.bando .:om _o.t,....ugu.ido-6 e~'«lU.tD4 que )it.<tHgu.~m. "' tJt<:ba.th.ado·

&oei"Jlla k):!tiva:
Atlr~ cr~cl!~o es,:~ec:ial para o Projeto ~to urbano NS c1~ c»
e ?eáro ~lo/ RS, n.::1 valor de N::S l.OCO.OOO,OO {Praj~to de lei n'l'
U. - 1.9851-CN, a~t. 111, Anexo l - H1nlstc!I1o da Açrlcultur:a - Oepart~nto Nac:Jc::nal
~ Orlra$ de sane~nto)
·
~:lo

ltU llllll.=-i.' dt 11.1W'OSÓ Pa.ú,
/

3JSTltlCATJVA:

"""""""
te

__,-~
..--. .......
---------

A c:id;ade de .:lõ!Q<.J&rao, locallzada Nl ~!:lo $..11 do t:~.tado RS, -s~r.re-per16d!cllll'lel)...
po: efe!to de estnvuemento~ do Fl.lo Ja;uadio e de :~.~ ;nroios

!l'l,l"(!~;i5C's

CClntriouin~es

e aos

,

COI! s~rlos

e{l-..lpa'llellt~s

preju!:Oi !io ~laçlo residente, .k ecor=la local
urtlant'ls. f'an soluclonar estes Problemas, foram ldeflt1f1cad:Js

os curses d~ dçua a serem canalhaaos, ne.:.essltando-se t~~i,. c1.1 elnt>~raç;o
de estvdcs e projetos ~ ~fiNL'II as ooru de prote;:;o centra inun.:!~;llcs cc.'ltra
c:heiu do R!o

Já

ela~raoo

Ja~u~o. Ufl

005 cursos d'áQu::t J' ldentlflcados e com ,nojeto

pele tv:!S c! a 5a">Wa Nov;a.. A canalizaç3o

ct:n revest.lmerr.o em

c=~to

IIIr.llldO, l"'l.r..&

~;.~tens:l.:l

PErAO OSOliO

~ssa

de
,

~70

sar.ça

se::"~ e~ecutaCa

11.1 ••

•

A cld<ide de Pedro OS6rlo local!zada r13 regUo $Ul do Estado RS, sofre .
1"'-"'ldaç!!es, que aca:-retar~ j::ro:ll=s e ll~~ju!:cs lllõll~l:'htls e
s.a.rtitárl~ iii $U3 p{>p,;laç~o. Pan SO!ucl003r t:;.l p:ocler~~a, há nece$S1dade óe!t'>:.eeuç:l~ d3 c:analh:aç:l~ da Sa'1Ça Ped!o Os6rlo, entre n Avenld<ls J~é Bonlfácio
e Arllndo ~squdir\e, que deved ser tan3.UZada em alvenaria de pedra., r'IUila

çer!(laic:;,~te

e..;tens~o

de l.CX:O n.l., em se::;ao ele 1,& x 1,2 111 •

EMENDA

04/ 11/89
ur.

OIJCO PE"!XRARO

.

j

eEl"O\ MllliVA:

Abre crEdito especiol Par~ o projete ESTA~Q DE. f'ISCIOJ...l"t.RA t() OVflJS DA t.NI.'IER..
S!DAOE CAtC\.JCA C( F'aOTAS -RS, 1'10 valor de !Cl$ 800.0:0,00 (P.l:ojeto de t.el nll
~~ de~~~~).Ane"o t- Min.isth~o da Agricultura- Oepartaoentc ~.l.onal de
P.:tljeto QUe deverd tex- o seu valar dimintr!.do na 011er.na quantia:
13210.04090242.016 - Han.rt.er-.ç;o do Serviço ·dit. ~roct'"S~to -de daóJs •

.:USTif'ICATIVA:
A Ll"livexsl~nde Cat6lica de Pel~tas, YePI J' de alg:.n tempo Instalando em seu
C~s ur.a Estaçao de Phcicult<Jra, ~ obJl'tJva nl:lo sé os aspectos dicláa::os ,
p:6pr.los tle SOJII ativlt:la<;:e, C<.'IOO tll!Abém Iii difusao da e<~ltura pJsdcula entre àq:Jeles .Pe<:'JCnOS prepr.letáHos rurais, q.,e ;~er suas emêrcla:s.l:t~l.c3s, nce.~&slt.:llll
de rer-':ço pro~~Jeo em sua e.l!mentaç:;o e de sua$ ramil1a$, CO'II pcsslbllldade ainda
da v~ a terc:eirc>S <:11: even~uals e~C'edentes.

,---'----:,~,~·,~,:,:.,:-:,:::uco r-,-"-"-,-,-----~-=··r1:SLr~,_=-:1
•

f.IIEIIOA:

- - •ou.taqu.~·&t do PJr.ojcto de Lt.C: nf u, dt /9t9~Cil,

<t hopoll.•
dt ~c:tJ7.000.000,00{0ucut.tt !ÚthchA dt C'!.u.·zad"' Novo~J. u
~=vo~ dD 111~-t.<:.tu..to No1e.l:DniLt tÍt CoÚn.C:zaç.io e ll:e6o~« AJ'I:i~;:JNCRA~Su._:
pc.tin.ttnd~n~i.4 dD RS_. COIII 4 '.i:ii.«<i!~dt. dt lllUtll.tM .tv.batha:doltU ;'I.Uilct...:
t .ou~.t«.t !>:.Ui&,t(rte.l...: ~o~~e.id « u.re·":t~abatlr.ado~~lt.•

.ti~~:tiot

P!tOJITO QUE" TEP...( SEU VALOFt PtlflNUfPO NA 1/ES•M Q.UANTrAI.
IS!lO.CJ4130,U.Utl- JICz,I7.000.aOO,U

·

A polHicll da Ll'liversldac:t! vem 3endo a da d1str1bulç~a gr1tuft1 e.cs a')rlcul~
tare-s dos alevinos produtldo->, arc&ndc a me!ot!IA cc;;n·o::. OAtas el~vaciJs de Uo merlt6da proc.edit~ento, •

O Pe;lll:tamentc Nacional de Otras ~ Saneamento, por ~ vez, j~ manttoo ccn
1 lhlverst.-:3de F"ederal de Sarlta ~rhiRS C111.Cênit"l.lo oojet!var>do a lnstala~~o de

~n~~~~~~x:s~':;é~~o:-"~~~dod.l~~~~~!·~~~~~io arn~e~~~f~~ar.~
sil/1"\n;lrla..

face 110 f.e1-fltlldo, vlslv:'tlu-se agora « pos~lbllJC:..de .de cel~raçllo de UI!
0.)rwenro ent~ o 0'<1S e a lYlhersid<We Catõllca de Pel.Jas, e011 os me-51r<!S oojetJvas da<,JJele acima aescrlto e~ li~ eontuJa 1::001 a C<ll8bOU<;:IIo,.pte::enteIIW:nte 'o"l4vel,dos 't6::nlc:cs ~rus.
·
·
Por

A trltnd"«

qU.t l).t.ll Pll<lpOIIIOA,

V.(A4 tllt'llt Oll.to\Oa "o'bjt.tf..VU

oll

uuJu. AO "'51"-'eut.too\ dt •ant.i.._a a .lltttlllt'!IIPI.._ lt4 "~gu 11 e.C:o\~uto~~

dt

".i·

UD4o ~u.<~doll dt eo,.6U~A.
.
" IU:o ç.._altdt do Sut •"!I'CI.t.C4 ,lr.e~it., a u.e...tl.lt.l.ea etc. qut
ti.•
.(<!e4Uz4do t• 4tu. .Ctu.l.tÕ.U.o, o "'""'~ «e4111pU!tll.CO 4t u•-.Ct«~ do KO!

.&•

,w.

AA tcnAEU .Ugadu ao

,r:· 4511t<fvad4P

•....C"

.._·uo\4l 110 f.&.tado "do~~ J:.io 011.A11dt de~

11o• ü:tu.o, ... ""' , l«t<~. u.tt. .l.nd.C:leut4ve.t_.
qtu.~
-í11d""'.C:vt, d.Upu1A« .-a..Lo.._u duoa•"t-'«ÇÕU utC.t:z,.t.C:e<U dad11 u ..C:nii•!'/
-'A.l ll&lli.lu.ta.çQu t. eo11lt+-.to4 t.II,Y.lYtndo a~...p.UÍ.11to .. t. .I:11"'Ui1U.

Sul

ti'"

e~~a

razio Pre;Xle-se

l_pre~nte

emenda,

~e

v!sa dotu o c.t.os de recur-

sos cp..oe vlabilhem 1 SIJ8 r'I(.'Cesstirla pa:.t.1elpo~:lo no proJHo da t.rllversldatle e 9.,M::
ecns1sUrlW~ 1\3 e~ecvç!l" de ocrJs bl:skas CIIU Es~ac,:Oo de P!scJcultun, CC)on.l sÍ.jaM:·
con~trvçDo de galç.oOes, cO"I::.truç:lo de lrQ.;es, ·reoes de B.tol!Stccl,.,.,~o d'~, ""<:p.~1pa...::n~os,

etc ••

.I
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EMENDA.

EMENDA

'uofrP:----,

r------,-,-,-~~r-,-,-,-R-QSE nr-ER-,-,-,-,-,-~~~-~-r~

-

eEN:lA ADITIVA:

para o Projeto CO'ITRCl.E CE: EIO-ENTE:S EM CAO-tJô!RII+IA/RS, nõ
valor de t<CzS 2.000.000,00 (Projeto de t.e-1 "" 66, de-1~89--01, ort. 1R-AneJ.o-IMinistério da Ag:dcultu:ra- Dep8rtameilto Nacional de Obras de Saneamel'lto).
Abre créd!tc

~special

Projeto que deverá ter o seu valor d!rili~o 1'111 resma quant111:
)3210.04090242.011!;- Mai'IUtençllo do serviÇQ,de. process~~~~~mto de

dado$_

Inclua-se onde ccuOe~, nc
rio da AQricultu·ra, o scguin:e projeto:

prog~a~a

de traoalhc CIO Hinistt!i-

Oesapropriaçllo e indenhaç~es de 1m6veis no l'lunidpir.o
de
Nova Ver~ecia/~S ·para assent.enentc d_e 150 ram!Uas na ~rea de 275 Ha no
v11lor de kiCZ$ 2.500.000·,00 (dois 111Uhi5es e <:~uinhentos 111l cruzados no •
vo·s~.

FONTE~ DE

~IF'!CATIVA:

Proteçllo contra inlK1daç1les prcvocadu pelo Rlo Gravatd e que atinge a periferia
da cidade de cac:hoeirlnha, .zona de vilas populares e área industrial. A área.a ser _,~-!
protegida ~ de 410 h3. e beneficiará diretoo.ente una popolaç~o de )O.OO:r habitantes.
ll prQjeto elll:lOnt!ll' justr f1cat1va m aspectos s6cio-ec0!1\"Jm!cos, Já q..e an.ralmente
sao atingidas populaç~s de tldxa renda, !IIW1tas indústrias e os eo;uipamentos urbanos existentes na área alagável. Considere-se ainda os aspectos de saúde Mllca
decorrente5 das in.lndaçOes e que proporc:itn!lll elevados riscos de transnissllo d~
doenças de velCI.llaç!o hídrlc11.
o s~ster:m p!'tljetado, const1t1.1ído pc~ diQUes, Ydas, culetons, eonc:ll.ltos de dre~
nagem e estaçllo de omeamento of o raais ac:iequo!XI t6cn.ico e economiclll!lel1te, ÚfiQ ve:
que as iiiUOdaçOes s:J:c causadas l"l!lo s6rnente pelo &~.~~lento da va.tl!c_ 00 Rlo Gravata.(,
cono por reflu~o da$ águas de est1.1ário do Gudb:l., Rio s~tuado a jusante. Já foi
execut.lldo gr11nde parte de dique e trecho do cond.lto rorçado, estando programadas
a o.r.to prazo as seguintes obras;
• Início do instalaçllc de boobeamento.
- Iníc.f,o da e~eciJç!Io do 211 trecho do cc<'ldutc fo~adQ - 700 1'11
- Execu;lc ~ coleto"~:es_ pluviais - 500 m
----- serviços Oc 11111nutenç~o.

RECURSOS

13210.041:50.661247 v~ls

D~Sapro;ahçlio

e 1ndEtnitaçUo de iiiiÓ·

- no valcr..,.de NCZS 47.520.000,00.
JUSTIFICATIVA

Como é Cl~ conhecimento nacional, a lnvas~o de terras torrmu-se 111u1to sério. klo Estado do ~sp!rlto Santo a situaçDo a cada dia au
111enta, e com lsso é necessárto o assentamento destas fam!lias "SEM TERR
para 4ue se acabe com tcda violência,

.~
•

• ,...

.

Jl61õ!B9

CN

-,
~

-

r!Ql

---,
~

raOl

EMENDA

EMENDA

suco""""""
EJ.e.[)A

. .JIIUÇOD NO WUO

c=~

r--Ml
.. , : r;;-;-·~-

· 1 ' -··
I _ __;_:;;::c::..:.:;;::_-'-'-'.
•.
,,

l

r-------,'.,-,-,-A-OA ~E:-:,~,-,~RE:-:,-,-85-----T,~L;o:---:]

ADITIVA:

Abre crédito ~5PeCilll para o Projeto CXMRCl.E !lE Et0ENrEs 0::: Ai.VCJ;~ADA~RS, no
valor áe N:$ 1.1300.000,00 (projeto de Lei nll 66- de 1969-CN, art. 1~, Anexo 1,

Inclu11-se onde couber, no programa de tr-aoal'ho do Ministe:
r lo da Agricultura, o seguinte projeto:

te~: o- seu val.QI O"ifl)lnuJ:OO na noesm q.,sntla;
13210.04130212.006 - Coordenaç_!lo e mao:ut~o dos serviços &Ottlnistrativos

Oenproprhçllo e ~naenliaçOes de J.n.óveis no Munie!oio de
Pedro Cil.nbio/ES 'pau ass.ent~me.nto de 2'S fam!lias, no valljlr de
NCZS
500,000,00 (quinhentos mil cruudos novos).

H!nistério

~

Agrlcultun - Oepuhrnento Nacional de Obras de Sanewnento).

Projeto que deverá

JUSTI'ICATlVA:
Proteç~o cdntra 1nunda;!les provo:adas pelo Rio Gravata!· e Cp.Je ..atingem as zcnas
perlfér.!eas da cidade de Alvorada, onde se localitErll ess-encide!ll'lte vilas pepulare-$.
A área a ser protegll:la é d~ 400 hll, beneficiBndo ~.JN~ populaçllo de 30.00) tiãi:IJtantes.
A e~~o~do projeto preten~ propiciar benef!clos sociais e __de saúde púolica
da PQSJulaçM. constitui~ em sua flll!;io:da, per pessoas de bai~a renda.

O sistema projetado e constituído por d1~s. valas e canais de drenagem
e insta!aç3o de bombeamento., Jllll.h adequad<J a conter as 11l.11daçi5es decorrent_es

do e~travusarnento do Ric Co:avataí propl'isnente dito.. berR CO!JIO o reflL»<< proveniente
das dguas do e'stuúio do Rio Guaíba, situado logo !i jusante.

ParQ 19851 esU:c pro!ilrllliDdl!s as seiJUlntes obras:
- a:ntincaç:J:o da e~e::uçlo dos dlq.JeS - z.coo 111.1.
- Inicio da instalaç&.J de bootle2111e0to
- Oiaga!ilem do canal de ar::uTJ.Jlaçllo
- Pieve-se tii/IÓém a IUI1Utençllo de obras prontas

06 I t1 l 119

=

FONTES OE RECURSOS
13210.041J.066l..247 - Oesaprhprlllçllo e indeniuçlo de im_ó

veis nc valor de NCZS 47.520.000,00.
JUSTICilTIVA
Como é do conh<':clmento nacional, a lnvas.llo de terras tornou-se 111u1to sério. No Estado do Esp!rito Santo a sltuaç1io a cada dia
au~Renta, e cora isso t!i necessáxio o assentamento destas ramílias HSEN
TERRA" para que se acabe com toda a violencia.
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Oest:~~que-se do Projeto AUvldade t)210.041J06.S:).O~O- Assentnn.ento de Tr!

INCLUl-S( ONDE COUBER, AO PRQGRAHA DE TRABAlHO DO MlNlSTERIO DA

balhadcres RuNls a lmport:.nciã e:e N.;zs. :SOO.OOO,OO "(Trez-entos mil c:ru:r.!
dos novos) para .s~rem·apl!cados em Projeto tle elctrif'ica~&o rut:al no Munlc!plo <le <;.~0"-Conç.alo do Rio Pteto. Estado de Min01s Cera s.

ACR"lCULTURA, O SECUii-ITE PROJETO:
ASSENTAMENTO OE TRABALHADORES RURAIS NO MUNJCIPIO OE NOYA 'fENECIA

~,ÇEl',

(lll FAHILIAS), NO VALOR DE t«:Z$ 2.000.000,00(0ois Kilh?.ies de Cr!::!
zados Novos).

o

projeEo de Eletrif1eaç!lo Rural, usegura 35 comunidades rura1s uma llltlhori& na q<Jalidade de vida., .
com i<;so estaremos gerando oportunidades de aumento da 111llo-de-.obra, C0h!!
seqt 1 c~te~ente d.a produçlio ag~:feola, e, c mais .!111po1tal't~ a nx~çllo do E.
.lfltmno campo para ·evitar o !"-CÓO rural cau!'ador das inumer:u favelas Q.oe
s:io levanta~n diariamente n<1s llrandes'ciC!atJcs e Itlg!i:lcs·,.ctropolitanas,
transtonnynao-se em problem11s sociais gr01vcs, -quase 11'1controU:vets,
~i.
f'unçll.o do nUmero de pesso:~s que f'i~am marginaliudos, exposta ' mise:u _
lidade humal")a.

F"ONTE DE RECURS0:1nlo:il4.10Q6tO.OJ:O-ASSEifi'ANEI'lf1J 0( TRABALI-!AOORES
VALOR NCZS 112.:$20.000
~~

J U 5 T IFICJI.ÇI{(J
Con~o é de eonJ;leci!llento naclomll, a invnlo de
terras tornou-st'lflu1to súio.:-No Eshdo do Espíllto Santo 11 5itu!.
çlio a cada dia 'lumenta, e-;o• hso é 11eceuárlr. o au~tamento
dc::stas fll•!l1as"SEH TERRA• para que se ac•be co•o toda viol~nch.

I

··~.0

....

-

.El.J I! '~

...........

j
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fMENDA.

·I prPuTAOo rroERAL NARt:os
Destnque~:>e

u::-

EME"NOA

do Projeto AUvldade

Ú:U0.041)066~.0JG- As.senhlfl·~n_to

de-Tn

balh~dores Rura.h, a 1mt~ortflnch. de 11tl:S JOO.OOO,oO fT:re.lentos mJJ cnu~

~~~!~~~o~! ~~t~~i~~~~~. ~~~:~~d~! ~in~~o~:~~l~~ elet~Hluçao

rurãl no Mu':

.JusnnCÃcRo
O projeto de Eletr.l. f1caçllo Rural, asseg~o~ra.. n C"OIIIunidllde:;- rurais un.a ~nelhoria na qualidade de vida,
·
• .:o111 isso, estate~nos ger;mdo opo:rtunidades de aumento da llllo-de-obu con
sequcnte..,er.Jt~ a., produçll.o agrícola, e, o 11aJs !~~>portante a fh•ç~c dõ hÕ
•e• no campo, pau ev.Uar o êxodo rural, caus01dor das lnú111êras r01vclu qu"ê
JOio lc"vantao:n d.iaria~nente nas grandes Cilla.de.s. e reg.l.lles·.,etropol.Ltana:,
t:ransrormanóo-se e• pioble•nts soc.l.a.is gruvcs, qu~:~se .tnc:of'\troUvcJs,
clb
f'unçll.o 0:0 nún.eto de pesso;as que f'.ica• •argin;aih.;ados, cxl)osta 1 llliserabi
UdaO:a hu•ana,
-

1.-lli.JJ"' ____.::];._---,;,.·=-·*~_..L=---'-··--~

I

crPUTAOO rrorRAL MARços LJMA

----------rt :crp:;~

Destaque-se Cio "P:rojeto AUv1CiaC!e 1J210.040066:S.O:!l0 - Auent.amento de Tra
balhadotcs l'turals, a lll!portâtJcla ele Nt:ZS"ó!IOO,QOO.OO (ire:entos 11111 cru.ta
do~~; novos) para sere"' apl1caC!os em P~ojeto de eletrlUcaçlo rui;al 1'10 M1.1:::
n1c;.l'pío de ..:orlnto, Estado de I•Unas Gerais.
-JUSTIFICACII:O

O Projeto dt Eletr!tieaç:lo Al.lral, assegura as cornunid:ade$ rura".ts u~aa ••lharia n01 .ll<Jillidade de vida._
·
_
Com isso, e~urc111o:; ger~ndo 0;1ortunldades de aunoento d~ 11110-de-obra, CQ!!
s.equcntcn.eote da proo"'.;:lo agt!coh, e, o .,ais 1nportar.t( a f'b~.;io do ho
me~<~nocJnpo, para e~lt:.:r o êl<odo rural, ceusador das lnUmcras ravelnoie
silo levantaCI.u dJarbmente uas grant:es cldi!dC!ó e reg.HI.es rnetropollta.,a~~;,
tu.n~rorman_do-se ern problern01;. sociais gravca, f!UIIU: lncontrol.!!.~ris,
t•
f'u'lç11o do nú~~:e:c di: pessOas que flca11 lllatpinal.izados, e•posta c •lserabl
Hd:~de hulllllf'\11,
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.JUSTT!"JCIIÇ/';0

_--_0
__.,_,_,._-_-_"_ ____J

O

prcj~tc

éc t:lclrificaçllo

n~ral,

asscg..,ra as

com~nJlfude,;

u"" me-

n<HiiS

lhoria na qualldaoc de vidc.
t.:N• i~s.o, es~at•·"'cs geJ"ando opo~tunldodc~ de oumcnto da m:J"o-~e-ç!lra, CD!:_
sequenl~nente da produçl!o aprhola, e, o o,;_ds imf.'!J~tante n füa~~o dO hg_
memn~

;,npc, para evitar o

~•oelo

sf..c

l\·,·~ntndnS- dlariomcnt~ ,.,
tr~nsforna-~do-~e em pro-blema~

EMENDA

funçlio \Jo nUmero tle
l1dade humano.

Pes~ons

..

rur;,-1,

:~vsador

aas

inúneras-

favo::las~

gr~ndcs ~idade:;. c ;e~jiôes metro::>olllar-as,
soci~is gr: ... .-~s. n•a~e Jncontrol<i•cis,
ell".

m~rQin:.li,ado~,

que ficam

~~POõ-l~

a

mi~er~b.:O

loEPUTAOO f'fOfRAL HARLOS LIMA

"-:J....k_~

Destaque-se elo Pr_ojetc Atividade 13'210.041J066J.030 - Assentamenlo de Tra

balhadores Rurais, a importância de N\!1.$ 300.000,_00 (Trezentos mll c.ruzã
dos novos) para serem apl.!cados em Projeto de __eletrl;ficaçllo rur_al M Mu:'
n.l:c!pio de O.:asa.c-rande, Estã.ilo de Hinu Gerais._
_
·

----"----.

:-;:---;,

I

------,

.)USTiri\:1\ç/\O

, ~;~u~n~!:~~~e p~~-/~~~~~o

0

a~~~~~l ~~;!i, oc~~!!d~~p~;;_~7~~m;r~;x~~~~l~~ ~%1

'silo levantadas cli~riam!'l'•te nas gJandcs cldadrs e re-ÇJiÕC!S metropo!llnnas,
tro.nsformaodo-se em proiJlt·mas soclais gravl'!>, qu~sc lncontt·olávci~,
em·
fut'l~lio ao nUmero de pessoas que Ficam margiualizados, e•posto ç, mHerabl
, lid:~tle humana.
·
-

0~ó-00SG-<
-~

__j L.....Qj_

I OE.PUT!\00

FfDr.RII.L MARCOS LIMA

Destacue-se do Projeto AtJ:vid:>de 13210.04130663.0~0 - J\~s-lmtamenta de Tra
balhadores Rur<~is, a importância de NCZ$ ~00.000,00 (Tre~entos mil cruzã
dos novos) para serem aplicados em Projeto de elelrif!ca:;ão rur.al no Hu":"
rdcípio ce Mercês, Estado de Ming~ C:erais.

I

O prnjeto de Eletrificaç1lo Rural, as~egurr as comunida~es rurais uma me-

r--·""··· . ,-N... ----,,-----··-;-;
_ _
_
or
r_ -·--····.1
L.!:L§Mil? -

EMENDA

I

=:J:_b
L_:'~:::":'~':":'~':'~~:~:::'_ _JI

I

·i

O projeto de e:letrificaçllo Rural,. assc:gura os. colllunldades rurais uma melhoria na qualH!ade de vida,
l!om isso, estaremos gerando OflOrturlldBdes lle aumento do mão-de-o~ra, CO.!:!

t-.:..___j

EMENDA

~_ç_~

lhoria na qualidade de vida.
.
Com isso, esta~Cimos gerando OpOrtunidades !;!e aumente da m~o-de-obra con
scquente••~nte da produção agr!coln, e, o mais import,,-.t., a fi.<açl'io do hÕ
; mem no c limpo, para evitar o Ul\Odo rural, causador di!s !nú~~ra~ faoclas q.,e
sflo lcvanl<!d~s diarigmer.te- nas gr~!>(Jes cidOdP.s ~ r"gilJr:. me-trop{,litanas,
tranrfor~r.and"-sc em Proble~r··~ •roei.nis graves, qua~r· inconlr~lâveis
e(!!
funçllo do nú• .~o de pessoa~ c;u, ficam marginalizados, e-~po~.ta a "llSerabl ·
1 i oaoe hu••an~.
-

-··----------_. '1-.'"'"
..::._---r--_
. ._,:::,-._='
__
I OCPUTI\00 FEOEFlAL._ 1-tARCO!> LlNI\
~......
_____J
t)estaque-se do Projeto P.Uvidatle D210.0413066~.030
Assentamento de Tr~
balhatloas Rurais, a importlincla de NCZ$ 300,000,00 (Treantos mil cruza
dos novos) para serem aplicados cm Projeto de eletrlficaç~o rural no Mu":"
nicípic de ltaverava, E:stado de ~Unas Gerais.

··-~···~

...Qu! . .

:v.,·~- . ---------- ~,:.~~'i/~"

JUSTJFlCI\ÇfiO
ti projeto de Cletrlfle&o;§o Rural, assegura as comunldndes rurnls uma me-

lhoriu na quaUdade de vida.
·
__ _
t!om isso, estoxemo:t gerando Õpo"rl!.mldades de aumento da mio· -.~e-oora, CD[!
sequentemeote da produção agrícola, e, o mais imporla'.'te ~ fHao;~c Pc_ '"'.2
r~emnocumpo, para evitar o êl\Odc rural, causador d_a~ lnúmero_s fovela~ 'JUi?
s:lo J.evanLad<os tihriamcnte nas grarldC!; cidades e regiões met·ropolit;;r ,:,,
tr:msf"Drmando_-se em problen,as soeiaJs graves, qua~e incontrolávl.is,
cm
funçtlo do número de pessoa~ qu~ ficam !llarginalindos, e)';pn~to ::: r~~scrail.:_
!idade humana.

!NST~UÇCtS tiO vehS.O
'--------'-----~
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EMENDA

I

j' OfPUTADO F"EDERAL

Mi1Rl'Q<;

LIMA

Oestac;ue-~e do Projeto P.tlvidade 0110.0400663.030 - P.sSentamenlo de rra
balhadores Rurais, a import~ncia de NCZ$-)00.000,00 (T~ezentos-mil c~uili"
dos novos: para serem aplicados em Projeto de eietrificação rural no Hu':'
nic.ípio de Itaguara,, E:stado de Minas Gerals:
·

JUSTJFii::/\ÇAO

I

r

COO."""""''"'""]

_

r

..Oi!l&OtU>~O..!O.O~

_ l____f!._t:t:/P.2 - _I'N

r==.~.

-=-'

;__,_! L...Ql pr

~

EMENDA

I OEPUTAoo

FEDERAL NAR•:o::. LIMA

'"""""""'~
Destaque-se do Projeto P.tivldade 0210.0400663 030 - 1\ss.enlamento de Tra
balhadore~ flunis, a importância de Nt:U 300 000,00- (Trezentos mll cru;r:ã
dos novos) para sere11 aplicados C[ ProJeto de eletrlficação rut;al no Mu":"
~~dpio de t:atn Altas-da NOruega, Cstado de Hinas.C:erai!t.

O projeto de Eletrir!~açl'io Rural, assegura as comunidades rurais uma me~
lhoria na c;ualidade de vida.
Com isso, estaremos 'ilerando ooortunidlldes de au...ento da 111io-de-obra, c-on
sequentem~nte da pro~~o;~o agrícola, e, o mais importan!" a rrx'<'çüO'"Cio I>~
me•nno campo, para ev~tar o êxodo rural, causadC>r das inúmeras favelns q\!C'
s~o levantadas diarial!!enle nas grande~ cidades e FCgHles metropol!tanas,
transformando-se em problemas sociais graves, quase ln~ontroláveis
em
funçllo oo número de pessoas qur flc<lm marginalizados, c.<pcsta a mÚerabl
1 i dnde hull'nna.

I
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OEPUlAOO fEDERAL MO:.ftÇOS I TMA

I

P IT8QQ

TE;Q~RAI

1-iARI'Q:!S l jf.IA
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.. ~·~-f~OOAÇ.l&

Oestaque~se

balhadorc~

do Projeto At1vidade

1:5210.041,066~.0'0

- Assel'lt8mento de ira

Rurais, a Import:intla de Nt:lS 'oa.ooo,oo nr~:tentos m~l cruzã

do:!. novo::] para !>Citem aplicados em Projeto de eletrlficaçi:io runl no
nlcJ:plo de RodcJro, E:stado de M~nas Cera is.
·

l~u':

-

projeto de

EletritJ:ca~lio

Com Isso, estaremc.s garando oportunil:!ade:> de aumento da mllo-de-<:obra, coo
SE'Quentemente da prQduç:io aQricola, e, t1 mais iJ>po:rtante .:11 fixaçllo do hÕ
111eo: oo campo, pua eYitiH o ê~odo rural, c~usador das Inúmexas _ravehs qüe
sl<o levar.tadas diariar:~cnte nas gr:mde~ ·cidades e regiões 111eti-opcllter~as,
transr-erma ..... do-se em problem~s scciais 'íjiaYes., quase lncontrolâYeis,
elll
funçllo do número Ce pessoas que ficam 111arginaU.zados, e~postll 11 mlseralli
·.L;;r!~de hu111ana.
-

O Projeto de Ir:rlgaç11o em pequenas prt>pdedade:o; runis, visa otcnder

o
descnvolvinenlo da açricultura.e aumer.to da produtivid~de.
Com isso estMemos assegurar~do uma melhoria na' QuaLidade de vida, cor.~ o
aumento de lfll!O·de-obra e renda familiar.
O fator principal é a fi~açllo do hcmo::.n no c-ampO [lar a evitár o ê~odo r:.~;
ral, eaoudor das inú.-.eras fave'las que se levant3r.t diariilmente nos gra!!
eles dd~dr~ e regll!les. wctropol.ltanas, transfoxmandO·Se cm problea.;.s s::chls grave:o;, haja v.ista, a marginalização e miserabil1dtu:le humana(ltle são suomet.idos.
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QEPUTAOQ f'TDEIHil !-\ARCOS LIMA
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balhadores Ru~nis, a importrmcla de r;.;~$ ~00.000,00 (Trezento:; 11111 llrura
dos novos) pnrn :o;e:rt-m aplicooos em Projeto de elet:riricaçlio rural no Hu-:
nicip1o de Br':o; Pires, EsUldo de Minns. Gen.ii,
JUSTif"ICIIC~O

O projeto de netrificaçl'óO lluru,l, asseQu:ra as comuni.::lades rurais uma .-e-

lhoria na qualJdade de vida.
esLarcmos genndo
0

oportunidad~s

_
_ ___
___ _
de aumento da m.lo.de-obrn,

cor~

!:~n~~~::~~;e p~~/~~~~~~ 0 ~~~~~~l~~r:1 , c;~~:d~~P~~;~7~~m!r~!~~i!~1 ~~ ~
0

,.r;o Jeva.,tadn1'. diari&mt·nt(' nas t;~ronlle~ cid~des ~ regllle:: "'etropolitQna~,
tran~rtam~r.dt•·Se t<ll> problema>. ":.ocJaJ ~ !;)r.a .. e>., Clll~:.e in~o<'llrol<iH·is,
~~~~
r ..llhç!io do ru)mero de pt's::cas que tJc~ra II>UI\,\inal.1.tuGoso, e~posta a ll"liS!l'Utli
lldude humuna.
-

~""'~
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EMENDA
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lo(PuTP.oo rroERII.L MARcos tiMA
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........
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I HG!f'Moa

~-

Oestaque.:o;e do P~ojeto AtlYid~de 1~2\0.04130661.247 ~ Ocsaproprlaç!!e$. e
SndenJn~ões de imóveis, a Jmport~ncJa de NCZ$ 300.000,00 (!relentos lllll
crurados noyos) Pliln serem apl1c~dos em otores de Jrrigaçao de peq.;Cnas'
p~opriedades runls no 14unicip1o def"ormosq, Estado_ de Hlnu Cerah.
JUSTif"lCAÇl!Q_•

Desta que- se do Projeto Ati v idade 1 ~21 O,04 1 ~06G}, 0~0 - Assent,am~nto C! e; Tra

~omisso,

--

.JUST_If"I~

R<tt_al, assegura as comunidades rura·is. unaa me-

lhoria na Qualidade de vida.

r---:,==:-:----1
!N$TIWÇtltsNOVO.SO

PHQR

Oesta'lue.se dO Projeto~ Dthida_de 1~2fO.C41~0661.247 • Oe~apraprlaçõcs e
indcnizaçlies lle ...\.lrróireis, a import!ir~ch de ti~Z$ 3ú0.000,00 (Tre~entcs ::>11
J;::rorados novo-s) para serem aplicados cm obras tte irr.l!;laçtio de pe>:~uen~s •
propriedades rurais no 1-iun.ic.l:pio de Suritis, Estado de Minas Cera! :o;,

JUSTlfiO.::AtnO
(l
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O Projeto de

lrrl~açl!o

em pequenas Pt"opriedadcs runls, visa atender o
desenvolvimento Ga agricultura e aumento da produtiYldade.
Com issa est3remo~ assegurando uma melhoria. no qualidade de vida., t:om o
au,.ento de m11o-de-ollta e rer~da famillar.
O fntor pr.!nclpal é a fhaç:io do home-m no eDmpo para evitar o ~xod<J ru.:.
rel, causodor da:. Jnúlfleros fovelas Que se levoontum dlarlamcnte na~ gran
de:> cldodes e regUles mctropolltaoas, trlll"l~fo:mando·se Nll prooler.,~s ~o-=
c1a1s graves, hajQ vhta, a rr.ug.lnaUzaçlJc e «~i~ei'01Jill().ade human-o.
eo:a
que slio :.ubmetióo~,

1
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EMENDA

~I:DERAL

MAR1.:05_ UMII

Dr:staque-~e

__ ! ~fPIII8QQ ffQFRAi

...

,.,..,.,,.,...,,,

do Pr-ojeto Ativldadc 1;5210.041;50-6b1.247-

Oesapropria~ões

e

cruzados

JUSTIFrl:AC11Q. -

.lUST!fiC!IÇAO

O Pro,leto de Irrlgaçlio cm pequenas pro()riedades ru~ais, visa atender
l:l~:;erwolvimento d~; ogric..,llwra e _;tt<l11ento da produtividade.

o

O Projeto de Irrigaç!:lo cm pequenas propriedades .~urais, vis<f_ atender o
desenvolvimeilto da agricultura.c au~... o1to d_n ~ro~utlvidade.
Com isso estanr.~os assegurando uma melhoria na qualidade de vida, com o
aumento de mão-de-obra e renda familiar.
o fator prlnclpal é a fixaç~o do homem no campo p: ,·a evH.'!.r o êxodo ru'!'
rol, c~<JsarJor das inúmeras favel~~ que se levanta"' diana.~cnte nas gra!!
dcs c:Uao:les e regiões metropolita,as, transf,,,,,,~ndo-se ern "roblemas sociais graves, haja vista, a r~arginalização e .. ,iserobilidau~ h'-''''''na '• ef!l
que são submetidos.

t:om isso est<;remo~ assegurando uma melhoria na qualidade de vida, cô:lm
aurrrPnto de m~o-d<J·O!J,ra e renda famlllar. _
f!xaç~o elo homem no campo para evitar o êxodo ru~
ral, causa:dn das lnUMras .fõt~elas que se levantam dl.a:rJ.amente nas gra!!
dt>s cidn1Jes e regJ:lles roetror,~olilal'las, transfo:r-mt~n<:!o-se em problem<os sooals grave&, h~j~ dsta, a margillall%aç~o e "'iserabiUdade humana ·- em
que sllo subru.!tiõos.
O fator principal é a

ktoc=.""~____ j

r_ CDO

·~'"""''"'""

I

PMDB

Destaque-se do Projeto Atividade 13210.04130661.247- OesaproprlaçOes e
indenlzaç~es de 1m6vels, a importancia (!e NCZ$ 3GO.OOO,OO (Trezentos .Ul
roo~Cls) para serem apllcados em obras de irrigaç~o de pequenas'
l''o~·nedades ru.-.:11s no Municlpio de Rutlelitu, Estado de Minas cerais.

indenizaçOes de imóveis, a importlincia de NCZ$ ;500.000,QO (TreHmto& mH
novos) para se~em aplicados em obras de irrigaç~o de pequenas'
propriedaces rurair. no Munie!plo de· ~orlnto, Est<~do de Minas Gerais.

cruZJldc~

~

I#~·~Ofi&D~

I MG

,.~ --~

.

l_ Ll___'_c'-'''-''"'c""':...:·'-'""'----.J--.J
r-••ollT<I~<«>"~'"""=' r-"'"'"' -:---1
I ~ O1 I
Qr

INSTAUÇ0:S NO VFI\$0

EMENI'.,',

I DEPUTADO

fEDERAL

fiAR~DS

EMENDÁ
LTMA

Destaque-se do Projeto Ati v idade 1n10.04130661 ,'247 - __Desaproprlaçlles e
lnderoizaçtles de imóveis, a lmportâcnclo de NCZ$ ;300.000,00 (Trezentos .11i~
cru~edos l'lovos) para serem a!lllcados em otHas de J,rrigaçao de pequenas
propriedade;; rurais no Munic!pio de Monjolos~ Esteclo_de Minªs Gerais,

I

DEPUTADO

FEDERAL

MARLDS LIMA

,.,.....,....

·-r--'""001
I MG
PMD9

"'~

oestaqu~-s~ do Projeto Ati~idade 13'210.041:;C.661.247- Oesaprop~iaç~es. e
indeni~ações 'de imóveis, a importancia de NCZ$ )00.000,00 (Trezentos mi~
cruzados novos) para serem aplicados em obras de ;[rrigaç~o de pequenas
proprledaoes rurais no Munidplo de t.:ristália, Estado de Minas 'Gera-U.

JUSTiF"IC~Q.

o Projeto de r~rigaçl'io em peQuenas pro-priedades rurais, visa a'tender o
desenvolvimento da agricullura e aumel'llo da produtividade . .
Com isso estouer.~o~ a~segu;anr;lÇI uma melhor~a na qualidade de vida, con~ o
aumento de m!l.o-de-obra e renda familiar.
__
.
o fator principal é a nxaç:ro- dõ- homem no campo para evil'lr o êxodo ru~
ral, rousador das inúmeras favela$ que_ se levantam diariamente nos g~-a!l
des cidados e reg~Oes metropolt.~;;u.as, transformando-se em problet.,<ts. soci.,Js graves, haja vista, a marginalizaçil.o e misera\lilidade hur~~ana ·· em
QUI' s.':!Cl suboPetidos.

JUSTI<rt.:AÇA~?_

o Projeto de Irrlgaçllo em pequenas propriedades rurais, visa ater>der
desenvolvimento da ~gricultura .e aumento da p:odutlviC:ade._
·
Corn isso estaremo.s assegurando uma melhoria na qualidade de vida, com o
aumento de ~nl!o-de·obra e renda familiar.
o f;ator principal é ~ fi~aç~o do hOmem no campo para e-v!tat o êxodo ru;;.
ral, causOJdo~ das ir~meras fav~la~ que se le~;:ontam diariamente nas g:ra!!,
des cidades e regiLr~s metropolitan.-s, t~ansformando.se cm problema!> so-·
clais graves, haja vista, a ma~ginalização e miserabÜidade humana · em
que são submetidos.
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novos) para serem apUcaQos ~m ollras de Irriga~:to de pequel'las'
propriedades r<Jra.is no Munic.!p!o de Mato verde, Estado de Hinas' Cenis.

cru~<~dos

d!Lillf.l~

O Ptojeto de !rr!gaç~o em peqvenas propriedades rurais, visa atender o
desenvolvln•cntc da agricultura e au.,ento aa produtlvldal;!e.
Com isso e!.laremos assegurando u![la___g_elhorla na qualidade de dda, com o
aumr,nto oj(! m~o-de-obrõl e rend"- f;~millar.
'
O fator princip<ol é a fha<;Jo dt' ho:oem no campo para evitar o hodo ru~
ral, eau!.a.:lcr das lnUner~~ fa~elas cu= se lc,antam d1ar1amr.nte nas ~r~n
d~s cld~dC!S e regJCies rr.et:ropolitanlls, tr.ansformantlc•-se Cll' prcblem"s so":
Cill!S ~ra•cs, haja vista, a marçinalização c "'isu .. ~llil:ladc hu.r.ana ._e"'
que sllo ~ubmetidos.

EMENDA

Dc-~tac;·.~-se

d" Projeto Atlvldade 1~210.041}0l-61.247 - Oe!.atlroJ)Hti~ôcs· ~
de irnóveh, a impcrt:ir.cia oc Nt.:LS ~oo;nao,OO ('lr~zcntos .,il
para sercn aplicados cm obras de irrigaç;o de pco.uen~s •
proõlrlecades rurais na Jo!unie1pio de Gr~o Mogol, (stado de M!nas Gerais.
lnaenh~;ecs

eruzaC!c~

no~os)

JUSTitiCflÇP.O

O Ptoje~o 'de lrr.lgaç~o em pequet~as proprie.1ades rurais, v!~e ater·qjer ___ Q
desenvo:vlrne-nto da 3!;ltieultura e aumento da produtividOd(l.
•t:o:o hs= estaremcs assegurando uma "'elhori~ na qualldadc ele vida, COII', o
~<.!:lento oe ,.,ão-dc-ocra c renda fadliar.
O fator p~ inclpal_ é _a th.aç!'io Qo Moro em !'lo C"-mpo pa_r~ evilar o oé"tdo N-;
u.l, c:a~.·~::;cJr da~ inúmeras l'<~vch.s que ~e lt"v~r.tam C!J.aria.mentc nQs ~~~~n
aes cic:-.ee!õ c re!,;lik:o ~t~etrllpolltanas, transfo~,·~ndo~~.~· Cl!l pro!;lc<:ca~ f.e":'
ciaü ç:-~vc~. haja vista, a rt•Hgl.n;.Jizn<;~o <.. .-•.iu:rabili<:fade h'":nana ·.em
o.ue s.\o -.ubmcticlos.

EMENDA

')

-]
L_:~:-~'"="~''="~'=0~':":~::___JI

r--·.........-·~---, ,---··-:--1

r~··········,
____1 !_,PL

~G/89

- CN____!

~

l'l< O.:.____I

EMENDA

I OEf'UH.:lO

~EOCRA:. MAR~OS

LIMA

--=----.-•.,-·--+-'-;
·l_P~PL." I

\ OEI"UTAOO MA)( ROSENMANN

~~~;~~~:;~:~ d~epr~i:~f s ~t; v i~~~~tl~~ i~·~: ;~~-~ )~ti: oõo ~g~·~~~~~;~~~:'~~
1

1

cruzados novos} pua serem aplicado~ Ctr> obns de 1rr1gaçDo de PCt~uen:u'
propriedades rurais no H~n1clp1o de H:Uinhos, Estado do Puaná:
.JUST!f'ICACAO

o Projeto de Irrigaç~o el'l pequenas propriedades. run.is, visa 11tender o
desenvolvimento d~ agrlcultora.e aumento da produtividade.
Co,. isso estaren:os assegunodo uma melnorh na qualidade de vida, 1;:011 o
aumel'ltO de ~lio-de-Qbta e renó<~ familiar.
O fatQr prifleipal é a fh;~çilo do l"lcmc<11 nõ campO pau evitar o hodo ru;.
nl, causad()r das !nUmeras favelH que se le~antam diariamente na-s 9U!!
des c1Cades e regi~es metrop-olitanas, transfor<~~anao-se em proble111n. sociais orave,, h.aja vHta, a marçlnalhaç~o e llliseratJllidade humana · e11
que slio sub-etidos •

...

.,&>'...,..~>CAÇ~.o

De!tt'ó!Q<.ue-se <:ro Projeto Atlvldade nztO.O~l30G6_1.247 • oeuprcprloçl!es e
1nCen.izaçôe~ de imóvel~, a jrqportãncia de NO:ZS 300.-00"0,00 (Treztrnn>s mil
eruraCio!t novos) para serem aPlicados em_Q.bras de irriglll;ilo Ce pequenas'
propr ieCades rurais tio Hunidpl,ô de Riaeho dos Macha!1os,. "ES-tãdOàe" Híi"ifi
Cerah.
~ICAÇ110

''()·Projeto de! trrigaç:lo en pequenas propriC!dace~ rural~. \lisa atenOC!t' o
ce~en~::.himcnto da :il'iJrlcultur~ q aument9 C11 p_ro~utivn;.Hle.
,
COI!I i;= e~tarcmo!t assegurando um~ melhor h na qual1dude de vida, c·o"' o
õ'IU"'C!"lo de rn!io-de-obu e rend~ r:.rni lia r.
_
o fator pr,lnt>ipal é a fhaç~o do homem -'''10 campo para evitar __ o_ hodc ru+.
rd, t··u~~dor dH !nUmtrlls !.avel.l.s que se levantam dhr!~,.el'lt~ ""5 (:ra::!_
r::es eld.:t()<'s e reçlões metrcpolltanll!t, t~ansformando-sc E!!ll prc.cl ~:~:n ~o
cld!'. gr~•e&, haja vBta, a margin11.l1U~,;il,o c mlscr~obllidade hum~na
t:m
q~ç s:o sublfl«liclos.

r-----·------.
1
0 6 6 - .... ,.._.. - 3

L,________J,

,Ll-~~='"~"'~0~"~'~0~~;:_;~;:....__,1 ["'".-..-...]

c;-;;;2.. ~·:·.. ---, G":a7]

EMENOA.

I OEI"UT llOO MA)( RO~ENMAioiN

I

-----

OeHaQue-se Pc:t Projeto Ãtiv!dade 13210.0~00663.030 • Assenh01ento de Tr.balhaoores 'Rurais, a J!llport4ncla de Nt.;l$ 300,000,00 (Trezentos 11111 cruza
~r~.1~l~o~! P:::r.:zerdee~a ...~1 ~c.a~os~a~~-~~c:t-t,~~~n1~ eletrlfic:açlo ru_ul no Mu':

1

JUSTiriCAÇitO

EMENOA

O Projeto de Eletrlflcaç:lo Rural, usegura IS
lhorh na qual!dad.e de vida.
.

eol!'lunld<~des

rurais u1111

q.

~~~..!~~~~e~~~·~:~~;~o~~~ ~~ó~ ~~~;i~~ ~~~~~~.. ~i,~~~:;~~~ .~:e ~:or~:;~~~a ~o e~a
mem rd campo, pua cvltar o ~ltodo rurat, ea~.s~or nas inU~tc:u. r~vela5 ~
~lo levan~aaas dlarla,.ente nas gr1ndea cic:lades e regUle~ metrocol1t•r;aa,
'transrormanoo-se e111 probleinas soc111s graves,- qu;~sc ineontrol,~eJs,
ca
tunçlo do n{,,.ero ae pnsou que flca• a.ugindlza!los, hposta 1 aae:al:l.!,
Udada hull'&ll•,

9

1
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ENOA

EMENDA

IEPUTAOO MAX ROSENMANN

I

QEPUT ADO

s

MAX RQSEN'Iôl'lN

Destaque-se do Projeto Atividade 13210.041,0661.247 - Desap~oprlaçõe::. e
indenizaçi5es de 1m6ve1s, a importancia de NCZ$ 300.000,00 (TrezentoS mil
cruzados novos} para serem aplicados em obras de irri'i)aç!l.o de pequenas '
propri~dade::. r1.1rais no M<midcio de lbaiti, estado do P<1ran.G.

~staque-se do Projeto Atlvid11de U210.041:3066J.OJO -Assentamento de Tra
olhadores Run1:5, 11. importâ_nc.La de Nt:Z$ ~00.000,00 (Trezentos 111il cru:ti
os novos) para serem aplicados em Projeto de eletriricaç!o rural no Mu:-

i.,lpio d" Mllndasua~i, EstlldO do ParanoL

JUSTitii:AcAo
projet~

0077

JUSTifiCACZIO

de Eletrificação Rural, assegura as c-omunidades rurais uma me-

ru~ais, visa atender
o
desenvolvimento da agric<.>ltura.-e aumento da produtividade.
Com isso estaremos asseg..,randc tJma melhoria na qualidaoe de vioa, com o
a<.>mento de ml:io-de-obra e renda familiar.
O fator principal é a f!xa~rio do homen no campo para evitar o ê~<.odo rural, causaoor das inúmeras favelas qtJe se levantam diariamente nas g:an
des cidaOes e regiOes metropolitanas, transformando-se em problemas so-:
cia.is 9rave.s, haja vista, a mar~inalizaçllo e niserab.illdade humana
em
que s!lo submetidos.

O Projete de Irrigaçl:io em pequenas proprietlades

,horla na quAlidade de vida.

:om isso, estnremos ger"a.ildo oporturiiaades de ãumento da rollo-de-obra, con
;equentemeote da produç!lo agdcolll, e, o mais importante a rlxaç~o do hÕ
1em no campo, para e vi t.ar o ~~ode rural, causador das inr:imeras favelas QUe
do levantadas diariamente nas grande5 cidades e regi<:les·metropol.itunas,
transfor>Jan~o-se _em problemas sociais graves, quase incontroláveis,
en
r~~i~~ g~ ~~:~r-o de pessoas que ficam narg1na1iz.ados, exposta a m.iserab.:!_

..

U~""~A/

.!.!l_t..)!.t.l6. -,-----~=..-----::"'--------=~..:.__-=--=---,,
EMENDA
DePtl~MlO

MAX RQSENMANN

~-·-·
liiCLOA•S& OHtm COUll!':R ": ~ inportS.ncin de NC>:~ 7.000.000,00 (sete roi-

lhÕc!s de cruzado!. novo;:o), para ;atende~ a concl~são do" ""~'l(iços
re•t .. uraçào

na

C:aBt•le 8-can-.:-e-!'luing.íi - KM-133,_7 ao 1':11l:-l6l.2L
~ 27.202.16885362.645- I>!C,.$ 7.ooo.ooo,oo.(aete "'-ilhões de c-cu"':!.

L...::~::::m:-:::::':":_::~::::~;__.J

doa novos).

EMENDA
Trata-se de serviço" priorit_6;rios ~., conclu!'lio de rest...,u:·:açGo no s_ubtrecho em q01estio, o quA~ fa"' parte do p~oç-cama de -ces! .aur~çio

em

----,1,

~066-0078·-6

de

Bll-376 - T~ec:ho P~r~n:v~i - M;~~dn'jl.!., !'lub-tr~cho

I

DEPUTADO

MAX

ROSENHANN

. . 1!f'L
r-.,..._.,.,.
_

r-"'"IC'TOKUI-<00

__

66/89 -

CN~ _['õ't'"

p• O!

._.,

Oestaque-s·e do PI'ojeto AtividaOe 13:210.04006!51 .247 - DesaproprlaçOes e
1nden1zaç0es Oe im6v~is, a importancia de NCZ$ 300.000,00 íõ:'ezento::. 111il
cruzados novos) para serem aplicados em obras de, 1rriga<;11Q de peq1.1en~s •
propriedades r<.>rais no Munic!pio de SantQ ~nác.lc, Estado do Par1lnl'l.

Pa>:afl.o.gui..
o eat.óogio final de el<e-cuçílo do8 se:z:viços permiti ri. que ela'! .sej"m concl:uidos contr .. tualroente "té :28/ll/89• dezde que se:i" aloc:adoa::> ,..,feri

O Projeto de Irrigaçlio em peq..,enas propriedades ruTais, visa atende:

noYQ,.), nece.s .. iiria parA

11

c:conclusiio ime<li.o;t;a <lQII "ervi<;<>" de re,.taur.!

çÃo.
Etlt::NDA DO PROlETO DE L&l MIO 36(89

CN.

.

~--,

.,.~ec.,çGo com a c-oop~,.aÇio _tinance_ir~ do BAnco Mundial.
Est<! so:gmento rQdoviiirio Ap~e:Ot:nta um n!vel de t~ifeqo na or<lem
de
l-0.000 veiculQS <liiirios c:om origem de tráfego ~in Dou,·ado:s - MT Sul
t""'b-"" de co:>n..,,.iõo eom o -<>i.s~cma rodovi,rio ,;:_,t,.dual do ~_..~ado ]:!e
Siõq
Paulo, co>:l tr.óotego prc<Jo.,inente- de- export~çio através do Po~tQ.

do zseg11ento a d<;~t»çilo Qe NCo:$ 7.ooo.ooo,oo {.!let<. .,ilho<i" de .eru:~:~dos

'I

JUSTIF"lCACZIO

o
desenvolvimento da agricultura.e aumento da produtlvid~de.
CQJI isso estaremos assegurando uma melhoria na qualidade Oe v.ida, tom Q
aumento d~ m::io-de-ob~a e renda familiar.
o htor principal é a fi~aç:!io do honem no campo para evitar o ê~odo ~1.1.:.
ral, causador das inúmeras fa~~las que s~ levantam diaria.,ente nas gra!!
des cidades e regi!!es metropolitanas, transform~ndo-se em problemas sociais QrBYeS, haja vista, a ~~~Drginalizaçl:io e niserabilidude hull'l:ma
e111
que do. SIJblletldos.

I
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066-000j,-6

EMENOA

OEPUTkOO MAX. F:OSENMANN

-----.-•-,----·1
tt']<l"""'~~

'~

"

=:::::1

Oestaque·se do Projeto Ativid.!!dt 13210.04130661.2117 ~ Oc.sopzcoprlaç~es e
indenh"ações de 1m6~eis, a inport:Onch. de NCZS 300,000,00 (T_~ezer.tos lfli~

CEPUTAOO FEDERAL MAX R05ENMANN

_," .....

.

~

~

"

"

Oe!>t~qu~-se

do Projeto }ltlvldade 1:s210.0o\D061'i1.247- Oesaproprleçl!les .. Oit
!ndenlzaçl!les de i»óveiS, a tmportãnch de NCZS 300.000,00 Ore~~ntos roU
cruzados noyosf para sere"' aplicados em obras de lrrigaçllo de peqvenas'
proprie-d.adés rvrais no H.unidplo de Balsa Nov;s, Estado do Poran:6.

crundos novos) pan serem ap~ica.dos em obus de 1nigeçllo de pequenas'
propriedades rt,~rab no Hunic:fpio de S:nta té', Eshdo do Paraná:
JUSTlfiCAÇAO

JUSTiriCA~AO

o

Projeto de lrriçeç~o er1 pequenas prop_rledades runh, visa atel'lder a.
desenvOlllilnento da agrlculto.:ra e aumento da produtividade.
Com isso estaremos asse'gurando uma "'elhorla n• qualldade de Yida, COtll O
aumento de m~o-de-obra e reno:a hmillar.
o fator principal o! a rtxaç:lo do l'lomem n·o campo para·ev.ltn o l!:,codo ru;.
tal, causador das 1númer01s ravelas que se levantam diarl.a,.ente nas gra!!_
des cidades e reçl.l!les metrcpolitanas, transformando-se em problemas secl'llis. graves, haja vista, a margi!'laliuçDo e miseratlUidade nu111ana
que s~o submetido~.

o Projeto de lrri91Çlo em pequeflas propriedades rurais, visa atender o
desen.-olvitr.ento d:a agricultura.e auii\Cnto oa produtlvld;~.de.
. __
Co11 isso est;are.,os usegurando uma !fltlhorh na qu.:alid~de de vida, co'" o_
euru::nto de m.:io-de-obril e renda familiar.
o 1'ator prineip:sl 6 a f;l:<a.çlo do home111 no campO P1!1ta evitH o ohoóo TU~
nl, cauador d;ss inUmeras. hvelas q_o.:e se _levantam d.lariamente nas <JU!!.
óes. cló&r:les. e reg10es mct:ropolitanl!s., transf"ormãndo~s-e em,p'I:'Oblemas,so~
cids graves, haja vist•, a marg1nalJ.uo;!io e 111isenbilldaC:e hum;~na . em
que silo S.l.lbllletidos..

,.

~
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~/11

=
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EMENDA

EMENDA.

I oremeon

I OEPUTAOO
MAX

RPl>FN!:!ANN

-~Oes.tlql.le-se do Projeto Ativld•de
1)110.04"0661.147- Deupro_Pr1aç1Su. e
11"1denlzao;oes. de 11116veh, • l11portAnc:la de NCZl 'oo.ooo,oo CTre~entos 1111
cruudos novos.) pua serem aplicados em obus de 1rrlgaç3o de pequenu'
proprledldel rvrab no Jotun1c1p1o de SUo Joio óo tvd, Es.t•do do'P•r•n'.

MA)( ROSENMANN

---

Destaque-se do _Projeto Ativ1dade l'Zl0;041}0661.247- Oesapropr.l8ç0es ot
1ndenluç0es. de i111óveis, e lmporUncla de NCZS ~00,000,00 {Trezentos -.11
erulados novos) para serem aplic•tlos eM otlras de lrr.lgaçlo !le pequenas •
proprledadu rurah no lotunlciplo de Boealú~a do Svl, Estado do Peul'l:6,
JUSTlf'lCACII:O

JUSTif'lCACJIO

O Projeto óe trrigaçlo e111 pequenu: proprledaón ntuh, viu atender
des.envolvl~>ento

O P'rojeto de lrrlqeçlo em pequenas proprJed•des yura.l:s, viSa at.enól!'r

o

da •gricvltvra .e •woento dilt produtividade.
Co• ln-o estue•os. assegurando utna melhor la na quallóaóe de vida, eo•_ o
•v111ento de raio-óe-obu e renda ramlllar.
o fator prll'lelpal i!i a rh:açllo O.o 1\ome .. nG campo pua evitar o hodo ruul, causador du inUmens favelas qu~ se levantam d1u1amente nas gn~
des cldiUies e rcgHies 111~trO'pol1tann, transrormando-se en. problemas sociais graves, haja vhta, • tllnglnalluçlo e aheubilld;de nurnana
que do suo•etldoa.

"'"'"'·-

o

desenvolvimento d11 agrlcultura.e avortento da prod~tlvldade.
estare-11os. assegurando uma "'elhorla na qullldadot df vida, 1:011 o
•u~nento Oe m:lo-de-obra e rend• f•mliiar.
·
O rotor prlne1oal ~ a Oxaç~o d.o ho.,em no ea,.po par• evlhr o hodo ru;.
ral, eaundor da' !nUmeras favelas que se levantam olariarnente _1'1:55 gran
des eldade5 e regllles metropolitanas, transrou.a ... ~o-se en p"roblemas so':'
clais graves, naja vlstl, a taarglna11zaç:lo e mlseratlUldade nu11ana • ea
j;jue ·s~o submttloos.
~oot'l is~o
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b!ÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
0.66-0083-2

.JtiSTif"ICA"çAO
O Projeto de lrr!gaçUo em peqwenas propriedades rurais, visa atender 0
d~senvolvimento da agric1.1ltu:ra.e aumento da produtividade
;~:.,~~~o d;s ~:~~~~~o:;:e~IJ~=~~~ ~::r~~!~~r ia 1'111 qwalidade de vida, ·co111 o ·
O fator principal ~ ~ fixaçDo do l'lór~em no campo para eYitar o êxodO rui_n~, causado~ das !numeras !=avela~ ~:~ue se levanta., diariamente nas gran
des cidade& e regi;,es metropoUtanas, transformal'ldo~se em proble~~~.u se"=,
chis grayes, haja vista, a.marginalizaç!io e r~iserab1lidl'ide_ human& ·• fUII
~:~ue são submetidos.

EMENDA

I

Novembro de 1989

'

DEPUTADO MAX ROSE"NM.l\Ntli

.....,..,CAÇI.o

,..,~,

~úl2\l;'J\.-~'li=----:--··--·;;,-t-~'---"-~--'---__:::._.ll'l

Destac:tue-se do Projeto Atividade 13210.041}0661.24'1- OesapropriãÇi::ies e
Indenizaçi::ies de imóveis, a impcrUncia de NCZ$ JOO.OOO,oo (Trezentos lflil
cruzados novos) para seren aplicados em obras de irriQaçlo de peq~,~enas •
propriedades rurais no Munic!pio de AltOrlh, Estado do Paraná.·

r----·---;.1

JUSTif'ICACIIO

O Projeto de Irrlgaçllo e<11 pequenas propriedades rurais, vise atender o
desenvolvimento da a<;~rieultur~.e au111ento da produtividade.
Com isso estaremos assegurando una melhoria na qualidade de vlda, com o
aumento ele mtl.o-de-obn e renda famill~r.
o ratar principal é a rhaçllo do homem no campo para evltu o ê~odo ru~
ral, causador das lnúmen.s ravclas (lue se levantam diariamente nas gran
des cidades e regUles metropolltanas, transrorl'l&ndo-se era problem.rs so:ciai:;. graves, haja vista, a marg.lr>allzaçlo e: miserabilidade ,h1.1mana
em
(!Ue sDo submetidos.
~
---

06&-0086-7

.

i---=====-'1
r-------,I
t ~t~s:TIIUÇOts
lr--.
_____ 1Ir-~·w~-----,
~
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EMENDA

I OEPUõAOO HAX ROSENMANN
Oestaque·se do Projeto Ativ.l.dade 1J210.0400661.247 - Oesepropriaçlles e
indenhaç;,es de 1nóveis, a importlncia de NCZS :3~0.000,00 {Trezentos ni~
cruzados novos) para se_~m aplicados em obras de irrigaçlo de pequenas
propriedades rurais no Mur>iclplo de Arauc.iria, Estado do Pitar>;!; .

r----:::==::---~1
'--m-'-'"'-·co_~_~_~_~_ __,.

r-·-··1 r--···
. -·---, .-------,
"pL
nr
L
_ _ _ _ __j_ I

66/89 - CN~ -~

O:

EMENDA
loEPUTApO MAX RO§ENHANN
Desta(lwe-se de Projeto Ati v idade \}2\0,0413066\ .247 - Desaproprloclles e
indenhaçlles de imóveis, a J.mportlincla de NCZS JOO.OOO,OO (Trezentos mil
eruudcs novos) _para serer1 oplicados em obus de 1rrigaçl:l de pe(luenas'
propriedades rwrais no Hunidpio de Antonio Plinto, Estado do Pllran4.

I

.JUSTIE'ICACIIO _

o

Projeto de lrrigaçllo em pequenas propriedades runis, visa ater>der o
desenvolvimento da agrlcultura.e IIYIIle('>to_ da produtividade.
Cor~ isso estaremos assegurando una nelhoria !'la qualidade de vida, co111 o
aur~ento de mDo·de"-obu e renda falliliar.
.
.
_
o fetor pril'lcipal é a flxaç~o do hom~m no can.po pa-ra evitar o êxodo ru~
ral causador das Ir>úmeras favelas (ltJe se levantar~ diariamer>te n&s gra!!,
des'cidades e r~gilles metroPolitanas, transformando-se em problemu sociais graves, haja vista, a marginalizaçllo e miserabilidatle humana
eJI
~:~ue silo subr~etidos.

rc---------------------~·---c---------------------,

. . ._\6 -"~ -'I
066=~;-J

JUSTIFICACII-0 _

o

Projeto de Irrlgaçllo em pe~:~uenas propriedades r1.1rals, visa atender o
desenvolvimento da agricultura .e aumento da produtividade.
Com isso est:uemos assegurando uma melhoria na qualidade de vida, com o
a1.1mento de mão-de-obra e renda familiar.
o fator prir>cipal é a rixoçDo do homem no campo para evit~r o êxodo ru~
rol, causador das Inúmeras ,favelas que se levaJ!_hrl diarlatnente_nas gra!!.
des cidades e regilles metropolitanas, trar>sformando-se em problemas sociais graves, haja vista, a ma:rginallzaç!io e mlserabilidade humana
em
~:~ue sao .:oubmetidos.
-

r---1

I L_ _ _ _ _.J_

L-'-"-'-"-"""""-~-'--~.:._:~'--'·

r-~
I

Pt.
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01

1

EMENDA

.I I

I DEPUTADO H_A)O; ROSENMflNN
1t"1D<~.uç.\<>

Oesta(lue-se do Projeto Ati v idade 13210.06\ J066 \ . 2-47 -;; Oesapropr ilçi:les. t:
lndenizaç;,es de Imóveis, a l~rportlncia de NCZS JOO,OCO,OO (Trezentos 1111
cruzados novos) para seren aplicados em obras ·de lrrigaçlo de pe(luenas'
propriedades rurais no Munlclplo' de Almirante Ta..i'lll'ldaré, .Estado" do Pau-

''·

EMENDA

IQEPUTAQO MAX fiOSENMANN

JIJSTIFICACIIO

O Projeto de lrrlga~Do ell peq1.1enas propriedades rurais,, visa atender o
desenvolvimento da agrleultura .e aumento da produtividade.
•
Co• isso estaremos assegurando uma melhoria no t:~ualidade de vida, con o
aunento de mio-de-obra e renda familiar.
o rator principal é a fh:açllc do homem no campo para evitar o êxodo rw;.
ral, causador du lr>úlleràs favelas que se levantam dlarianente nu gra!!,
des cidades e regilles netropc11tanas, transformando-se efll problemas sociais graves, haja vista,. a l!lllrglnall:açlo e llli;serabllidade humana ·. e•
que slo s1.1bmetidos.

..

_......;; ---

Oestaqwe-se do Projeto Atlvldade 1:5210.041)0661.2~7 ~ Oesapropriaçlle~. e
inden1zaçlles de lmóveJs, a 1mportanch de HCZS JOO.OOO,OO (Trezer>tos .nU
erurados novo&) pua serem aplicados em obras de irrigaç!o de pe~:~wenas '
propriedades rurais no Hwnielp1o de Adrlanópolls, Estado do_ Paran4.

~I·
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USTJril:AÇI!Q.

O projeto de Eletrlfh:oçlo Aunl, ISss.egura as comunidades ruuh: u111a •lll•
lhcrh na .(lual!dade de vldil,
Com isso, estaremos ger.:ondo oportunidades de aumento da mllo-de-obra, con
sequente~nente da Produç:io agrícola, e, o mais lrrpoJtante 11 fixaçii? do hÕ
IQell\ no carr.po, para evitar o e•odo rural, causador das 1númer;~ favehs qje
são levant.adas dhrJ.amente nas ljtandes cidade~ e regiões metropolitanas,
tr~n:;formando-se em problel'la5 sociais. graves, quase ineontrolheJs,
e•
runçfto do número de pes'lõoas que ricam •nglnaliudos, exposh o misenb!
11 da de humal'la,

EMENDA

I

I:!:I'LIT ADO HAX

RO~ENMANit

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

~

I

O~shQve-&e do Projeto Atividu!e 1:5210.0111J066;lõ,O:JO - Assentamento de Tra

bdh•ctores Rurais, a .1mportânth de NCZS ~00.000,00 (Trezentos .-11 cruu
dos novo!>) pua sere111 aplicado!~ e111 Projeto de eletr1flcaçl!.o rural no Moi::
nic!plo de Nova F4t1ma, estado do Paun4i.
·
JLISTIF'JCACAO

O projeto de Eletrif.Se•ç:lo Rvrt~l, asseovn as C(lmun1dades rurais uma ~ne
lhorh na qualidade de vida.
Co111 hso, estaremos gerando cipc:irtunidao:le:o de aumento_ da n11o-de-obra con
seQuentemeote da produçlo ao;r~fcob, e, o meis inlportante a rhaçBo do h:2
•e, no camt~o, para evitar o e:xodo rural, causador da~ I inúmeras ravelas q.oe
do levantac!u diariamente n1s gnndes cidades e regHles 111ctropolitanas
t:unsfoJm&ngo-5e em problemas soclab çraves, (lune 1ncontroláve1s,
e~
r~:~ ~~~~~~~=~ro de peSSOaS (lUC ficam marçinalizados, expost_a I mlserabl,

JNiTIIVÇI!I~$

!00

VO<~

LJu.
r--·1 r::-····-----,.---='
_

_

l..!!L66/B2 _ ÇN

__j

pr

~

EMENDA

Destaque-se do ProJeto Atlvidade 1J210.0H.:S066),0;50 M A$sentamento de Tn
bnlhadores Rurah, a importanela de ttt:ZS :500.000,00 (Trezentos mil cruzi'

~~~!~~~o~~ P~~;11 s.::;ra af;;;~udg·taedmo PJ0o~~~~n~~ eletrH1caçllo rus:;al no Hu~
JUSTIF"I~IICII:O

0&6-000'9-::l.

O projeto de Eletrtrlcao;i!o Ruul, assegu:ra as comunidades rurais u"'lt ,.e.

lhorla n.a (luelidade de vida,
Coro isso, estaremos gerando oportunidades de aumento da mloMde-obra, cotr

: ;:~u!nlevantadas
~::~~~e o~~ -P~e~~~:o oa~~~-~~1 ~~r: i ,oc:~!:d~~P~~~-~~~m!r !!x~i!~l~~ ~
diariamente oas gJandes cidades e reglOes·metropoli.tanas,
s~o

transrort~~aodo-se e111 problemas s.ociais graves, Quase lncontroUveis,
e!l
runç~o do nUmero de pessoas que ficam marginalizados, exoosta a l'liserabl
lldade hul'lana,
-

EMENDA
lcf.PUHIOO

~AX

ROSENHANN

I

Oestl(lue•u do Projeto AUvldade 1J210.041)066).0:JO - Assent.mento <le Tro
IMlh;.dores Aurah, a i~nportlnc:la de NJ:ZS lOO.OOO,OO (Trezentos rail cruu
dos. novos) para ~c:re111 aplicado: em Projeto de eletrU1caçlio rural 1'10 Hu-:nidplo de Ribeirlo do Plnl'lal, estado do Paran,.
·

r--------.-·~·---------.

JUSTlf'ICI'IÇAO

O projeto de Eletr!fica~l~ Runl, assegun a5 COIIIUnldades rura'Is u111a malharia na qual!d;de de vlda •
..:~ isso, estare~nos gerando oportunid;des de au111ento da mllo-dc-obra, CO!!,

!:u~n~::~~:c p~;aP~~f~~!o 0 ~~~~~~~~~~r:i, 0 c~~~:d~~Pd~;a~~~m!r~~xn~~l~~ ~
Jlo levantadas dlar1a111ente nas grandes cidades c rcgHie$ metrcpol1tanu,
transrorr~ando-sc em prQblell'laS soclals graves, quase inccntrolheh,
e111
funçlo do nú•ero de penQas que rlcam l'l&rginal1zado;., exposta a miseub!
Udade hvmana.

.....
___,! [
- -·--1- ,------···.

'--~-'-""-'-'-"-~_

I

,-----......---,

~·----,
L!b_6MD? - ÇN __j L!!!...!:!!.A..!_!

EMENDA

I

DEPUTADO MAX ROSEN"--I.NN

Oesta(lueMse do P:rojato Ativid3de 1)210.04.0066J.O:JO- Assenhmento de Tn
balhadore~ Rurais, • h•oort!lnch de NCZS )00,000,00 {Trezentos mil cruza
dO$ novos) para sere• aplicados era PloJetQ de cletzirlcaçlo rural 1'10 ~=
nic!pio de Pinhallo, estado do Paran,,
'
JuSTif'lCAC.IIO
066-0090-!S

r-===-=-==--,

r--·~1
L-="'="""=~'="~..
::.:"':::~:..__JI -

r-····-----,.---___,
Lru.
I
L..!!_6tjt0? -

cy ___J

Ql

OJ

EMENDA

O projeto de Eleirlf1caçlo Runl, assegura as comunidades :n,ra'b u•a...,..lllozh na (lual1dlde ele vida.
Co,. isso, enare"'oiio gerando oportunidades de •um-ento da 11\lo~de-obra con
sequenteme-nte di proauçlo a9t1co11, e, o 1na1s import•nte- a tha~lo ~o hÕ
l!lttll no campo, pan e~,l.tar c ~~cdo rvral, cauudor du 11'1úmeru raYelu qUe
slo levantadas d1atiall'lente nu 11randes cidades e regllln metropolitlf'>IS,
transrort~~an~o-J.I! c• problema~ soc1als ~;~raves, quase 1ncontrau~eJs,
c•
funçlo oo nu~ro da pesJ.oas que rica• •ug.\nallzados, exposta a al.serabl
l1dade hu11ana.
-

r~-.-,-,-,-,.-.-.,-,-,.-,-.,-,-.,-~------------rl;;r;L~-----,
Dest$que-se do Projeto Atlvldade' D210.0•nC66:J.O:JO - A.uenta,..ento de Tu
balhado:es Ruu1s, a illlportlnch de NClS )00,000,00 (Trozento.s .. u cruza
CIOS novos} pau scra• apl1e1dos e• Projato de alctr1tlcaçlo rural no Nu':
niclp1o de l"arangu., tstado c:IO pann,.
•
·

l

.J.o-I..J.~

·~~~~----------------~~~------------------------
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Novembro de 1989
.JUSTlflCACIW

o projeto de Eletrificação Rural, assegura o:; comunidades r..,rals '-'ma melhoria na qualidade de vil;la .. _
Com isso, estaremos 9eranoo O!Jortunidades de aumento da mlfo-de-obra, CD.!!
sequentemellte da produçllo agr!cola, e, o rnais importante a fixação do h.2_
nem no campo, para 11\'itar o ê~odo rural, causador das inúmeras favelas que
s~o le~antadas diariamente nas grandes cidades e regiões metropolitanas,
transformando-se em problemas sociais 11raves, quase incontroláveis,
em
funçao do número de pessoas que fical'l marginalhatios, e~posta a miserabl_
!idade humana.

EMENDA

I

DEf>UTI\00 MAX ROSE'4HANN

Ottsta~:~ue--se

b11lhadore~

do Projeto Atividade- 13210.04BO&ó:J'.O:l'O - Assental!lento de Tra

Ruuh, a lmpor·tência de NCZS :500.000,00

(Tf~~entos

mil cru:ã

do:; novos) para serem aplicados em Pr.ojeto de eletrificaç11o ru:ral no Mu::

nic!pio de

,------n-• ------,

Silo Joio do Iv3i, Estado do Paraná.
JUS'tiFJCACAO

O projeto d,e Eletrificaç&o Rural, asse>JUrll us comunidades rvrals lJma melhoria na qualldlilde de vida,
Com isso, estaremos gerando oportur'I1Pades ele aumento da m!lo-de-ob~a con
sequentemer:~te da produç11o agrícola, e, o mais importante a rixaç!lo do hÕ
mem no campo, para evitar o êJ<odo rural, t:ausador das inúmeras favelas Q.isllo levantndn diariamente has grandes cidades e ~egiões fljl!tropolltanas,
tra11sformlmdo-se em problemas soeiais greves, (luasf!. ineontrohlveh,
em
funçlio do o(imero de pessoas que fieam marginalizado!;., 1hposta a miserab1
!idade hu,..ana.
-

066-0096-4

EMENDA

I OEPUTAOO MAX ROSENMANN

_"'_"'_-_:_:_~__-_a--::----'!

L---"'-·

..

oJ.o---,
L...ill
r"'*,.......,,,.,..,.1 r---·.·.~·.".""'"ol. .---.
-

Destaque-se do Projeto Atlvidade 13210.04130663.0'0 -Assentamento de Tra
balhadores Rurais, a importância de NCZ$ ~oo.ooo,oo {Tre~ento~ mil cruza
dos novos) para suem aplicado~ em Projeto de ele~rificaç!lc r.ur_al no Mu':
nic!pio de Tomazina, E~tado de Paraná.

_ L..!!!.__tj61R9 _-_ ÇN

~

Q• 0..:!.___]

----------! ~~;JJ....".._:J

JUSTIFICACIIO

o projeto de Eletriflcaç!lo Ruia!, a~segura as comunidades rurais u!Ja melhoria na qualidade de vida.
Com isso, estaremos gerando oportunidades Je aumento da mão-:de-cbrll, co!!_
sequentemerlte da !lrcduç.:to agr!cola, e, ·o n1ais impcrtante a fl~açll:o l:lo ho
m!!m no campo, para e~itar o lhodo rural, causador das in(imeras favelas q,jê
s!lo levantadas diariamente nas grande:~ cidades e regi~es metropolitanas,
transformando-se em problemas sociais graves, quase incontroláveis,
em
função do número de pessoas que ficam marginalizados, exposta a mlserabi
lidade humana.
-

Destaque-se do ProjetO Atividade D2tÕ.Q4UO-f6_~.0~0
Assentamento !le Tr!
balhadores Rurais, a importância de Nt:Z$ ~00~000,00 (Tre;plntos mil cruz_!
dos novos) para serern aplieados em Projeto de eletrlficaç~o rur_al no kun1cípJ.o de Santo Inácio, E~tado do Paraná.

nooun•

.lUST IFIC:ACIIO __

O projeto de OetrificaçDo Rural, assegura as comunidades rurais uma, melhoria na quallda_de de ~ido..
Co!ll iss_o, e~taremc;s ger~ndo oportunidades_ de aumento da mll:o-de-obra, con
!:equenteme-,te da produçlio agr!cola, e, o mais important~ 11 fixaç!o 00. o~
nem no campo para e~ltar o o!Kodo rural, causador das !numeras fa\lelas que
são levantadas diariamente na:; grandes cidades e regiões metropolitanas,
transformando-se em problemas sociais gra~es, quase incontroláv.ei~,
e'!'
funçllo do número de pessoas que ficam mar<;~lnalizados, e~pc~ta a lfllSIIUt:l2.
liCiade humana.

.----::-==~
INSTIIUÇOES NO o.>mSO

I

I
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EMENDA
.------,----·~·
OEPIJTAOo' MAX ROSENMANN

I

-------,1
:,·.--.-.:-·--------,
. r ___!____!~
__j

Destaque-se do Projeto Atividade 1:52T0.04_1,06_6~.0~0 - ,1\sse:nt.anento de Tr.2,
t:lslhadotes Runis, a lmportllncill de Nt::Z$ ~00.000,00 (Trezentos mil cruz.2.
do.s novos) pan serem aplicados em Projeto de __ eletrificaçillll' rur.aJ no MuIYSc::[plo de terra R.o~a,' e!stado do Param!..

-

_

.------~·

··· ··. . ~____,.
..-----..-· ____,
--.----i_L..!u
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.Ql_J

EMENDA

I
~--"-·

l
r•·· ·-··-1

066-0097-~

,L,____

DEPUTADO

MA~

ROSENHANN

Oestaque-s.e do f'rojeto Ati v idade 1'210.0413066~.0~0 - Assentomentc de Tt!
balhadores Rurais, a importância ae NCZS ~00.000,00 (Trezentos nül cruz!
do:-. novos) para serem aplicados em Proje-to de eletrificaçDo rural no Munidp!o de Unlllo da Vit6.ria, Estado do Paraná.
JUSTifiL:AtiiO

o projeto de Eletrlficao;Uo Rural, assegura as comunidades rurai'S .U'"a melhoria na qualidade de _vida.
.~
CQ!II isso,· estaremos ge~ando- ÕpÕrtunidades de aumentõ ·da m'!lo-~de~obra, CO!!
sequentemente da pr()duç<lo agr!cola, e, o mais importante a fixaç~o do h2_
'mem no-campo para evitar o ê~odo ~ural, causador das lnUrneras favelas que
~são le~antadas diariamente nas grandes cidades e re~ii:les metropolitanas,
' transformando-se em prcblemas sociais ·gra~es, quase incontroláveis,
e'!'
função do número de pessoas que ficam marginalizados, exposta a miserab.:_
, !idade hu.-.ana .

071..-J:!IS9
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JUSTif"lt:ACAO

eor.~un1dodes

O prcjeto de Eletr!.rieaçllo Runl, assegun u
rurtli!õ oma melhor i• n!l. qualldade de vld:!..
t:o• 15-:SD, estaremos gerando opcrtunida.des de aumento da m.:lo-de-obra, co~
seQuentemente da produçlo :tgr!cola, e, o mais lQ\portante a fixat~o de ho

:~;~
ie~:~~~da~~~~a~~!;;~t~ ~;~d~r~~~~! 'c1~~~:~o~ ~=~t~~~~~~!~~~o;~r!i:~.~
transfotm6ndo-se em problemas sociais, graves, quase incontroUveiS,
e101
funçllio do nUmero de péssou que ficam marginaliudos,

lidade humana,

e~posta a misenb.!_

tMENOA

I OE:PUT AOO MI\>:

ROSENNANN

.u............c.o.çl<o

Oeshque-se do Projeto Atlvidade 1:S210.04U0ti"6:S.O:SO - Assentamento de Tra
b::r.lhadores R1.1rals, a importlncil de Nt:ZS )00.000,00 trre:entos mU cruzi
dos nc.~os) para sere111 aplicados e111 Projeto de eletri fieaçl.o ·rural no Mu':'
nle!plo de Jaearezlnl'lo, E10tado do PuanL
·

066-0:1..0:1..-4

1

JUSTU'Ii:JIÇI:IO

a

projeto de Elet:riflc:tÇlilo Rural, aueguu as comunidades rurais uma melhoria na qvalldode de vida.
.
l.!o11 .isso, estaremos gerando oportunidades de :~umento da m.lo-de-cb:ra, con .
sequentemeote da produo;lo agr!cola, e, o mais Importante a rhao;llo do hÕ
'11emoo campo, para evitar o êo;odo rural, causador da~ Inúmeras favelas cyje
· sllo lev:J.ntadas diariamente nas o;~randes cidades e regl~es metropolitanas,
transformando-se e .. problemas sociais graves, Quase lncontroUveis.,
em
runç~o llO número de peuou Que fica,. marglnalizad.os, e~postl 1 mlserabl
lldade hu111ana,
·

EMENDA

IOEPUT.AOO .MAX' ROSENMANN
Oestaque-se do Projeto Atlvidade D210.0111:J061iL0)0 - Assente.,ento de Tra
balhadores Rurais, a importtincla de Nt:.ZS ~00.000,00 (Tre.lent-es mil cruzi"
dos novos) para sere~~t aplicados e111 Projeto de eletrificaçlo rural no l-lu::'
n1cíplo de P::~lmas, Estado do Para.n-'.
'
JtiSTif"ICACII:O
O projeto de Eletrlrlcaçlo Rural, ass'egura as CO!lun!dades rurais uma !lle-

lhorla na qualidade de vida • . .
Co11 !sso, estare110s gerando opol tunidades de aumento da mllo-de-obu, COI"!
sequentemente da produç5o #gr!eoh., e, o mais importante a tbaç~o do hÕ
mem no campo, pau evitar o êxodo rural, causador das lnúmet~s favelas Q<.ie
slo levantadas diariamente nas grandes cidades e reglOes metropolitanas,
transtor11ando-se em probleOI'Ias sociais çrav~s, quase 1ncontrol~ve1s,
e11
runçlo do número de pessoas que r1cam !ltarginali:ar:los, e~posta a nolsenbi
1 idade humana.
-

r---::===----<
r---~1· ..--. -.····~-.·"-----, ,----~------,
..
L,...:""'='~"'~"=-'~~~""""==--'1 LQ.!.
~
LeL_MjOI! - !'H-____,....!

!?[

EMENDA

I.-------------.-~--.--·-----,
OEPUTAOO MAX ROSENM.ANN
I PR~ Pt..
I

-......,...

Oeslll'tlue-se do Projeto Ath'ldade 1)210,0_b.U061')".0)0 - Assantamentc de Treo
balhlldotes Rurais, 1 !11porttne!a d~ NCZS :JOO.OOO,OO (Tr~zentos ~nil.cruQ,
dos novos) para sere111 apJ.ieados. em Projeto de eletrirlcaç!lo runl no Município de PrudentópolJ.s, Estado 'do Parani.
·
.JUSTifiCACAC_

O projeto de Eletr1fleaçlo Rural, assegun as comunidades ruriJ.s uma !llelhoria na qual .Idade de vida.
.
.
.
--~.~1.--~-~~----.
Co• isso, estare-m:Js gerando oportunidades d~ ,umento da llllo-de·otlra, co:;
.___~_~_
......
'---~-~-"---'· L-----"- I
PL 66/651 - CN~ ~ p• 01
seqt.Jent.e~nente da produç~o ogrfcol!l, ~. o na1s 1m~ortlnte a rhao;:lo do ho
. . . ~ ea.mpo, para evitar o hodo r!lral, causado'r das inúmeras favelas QÜê
slo ievantad~s dlari~111ente nas grandes cir:!ades ~ regi~es metropolitanas, .. EMENDA
transfor<flanr:!o-se e"' p>:oblemas sociais 'gra11eS, quase lncontrolllveJ.s,
e•
funçilo dO nUmero de pessoas Que ~1cat11 11arglnaUzados, nposh 1 odserabl
,----------.-~
Udl!da humana.
•
DEPUTADO MAX ROSENMANN
. p~

,--------,I

Ir

I

--

I

------,
I

Destaque·se do Projeto Ativldade 1J210.0AI30661.2'7 - O~saproprhçl!ln e
!ndenluçlles de h1óveis, a hoporUncia de NCZS )00.0.00,00 _(Trezentos lllil
cruudos novos) para sere• aplicados e'" obras de lnlgaçlo de pequenu •
propriedades rurais no Munic!p1o de Palo•u, Estado do Paran6. ·

IJ
~END~

__ ,
...

J\JSllfiCACI'.a

_..............

.· G:.. m

- '"

I

-

[; " g;J

o Projeto de Irr!gaçlo e,. pequenas propriedades rural a, visa atender

o

desenvolvl•ento da agricultuu .e autrtento da produt!ll!dade.
Co• bso estareMos assegurando um1 ~nelhorla na qualldade de vida, co• o
1u111ento de 11'1~0-de·obra e renda fa111!liar.
·
a rator principal ~ a riuçlo do hone., no ca,.po pata evitar o !~odo ru;.
ral, causador du inúmeras favelas que se lev(l.nt&J!O diula,.ente nu gr•!!.
des e Idades e reg!lles .,etropol1tanas, transrotllando-se e• probleMas_ sochh gra11es, haja vista, 1 I'!Ug!naUraçlo e !llherabilJdade hu111an1 ·• ea
qut slo sub•r:t1doJ.
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EMENDA

Nóvémbro âe 1989
JUSTifiCACAD

o Projeto de IrtiQaç!lo e111 pequenss propriedades rurais., visa atender o
desenvolvimento da agricultura e aWIIento da produtividade.
com isso estaremos assegu!ando uma melhoria na qualidade de vida, com o
aumento de ml'io-de-oora e renda ram11ia.-.
o fator principal é a fbaç!lo do homem no campo para evitar o hodo rursl, causador das Inúmeras fsvelas que s~ levantam diariamente nas gn~
des cidades e regiões metropolitanas, transformando-se e[ll problemas soc.!a.!s graves., haja vista, a marglnalizaçllo e 111íi>erat1ilidade humana
em
Que silo submetidos.

.C<fOI,..,.,.,.~

Outactue-u do PrOjeto AUvldade U210.04130661 .247 - Desapropriações e
indenizações de imóveis, a lmpcrUnci~ de NCZS 300.000,00 (Trezentos mil
cruzados nOvos} para serem aplicados em obus de irri(lar;llo de pequenas'
propriedades rural$ no Hunic'ipio deParanagui!i, Estado d1;1 Paraná:
'

r-::::::;::-:::-:::::--.

JUSTirit::AOto _

r. . . . . . . . . . . . 1

r-...um>DII,IIOÚMOIOO---,

L-'~"-nCooçc="='c"c'c~::_:~:__j L------'- I

O P:rojeto de Irrigaç!lq em pequen::zs propriedades rurah, visa atender o
desenvo1v111ento da agricultun .e aumento da produtividade.
Com isso estaremos assegurando uma melhoria na qualldade de vida, eom o

PL 55189 -

CN~

['õ"l""

.. _.._

g•

ol"""l

EMENDA

aumento de m.J.o-de-obra e renda familili.

O htor prineipul é a fbaç.!io do homem no cempn _para evitar o êxodo ru~
ral, ca~s.ador das inVmeras favelas que se levantam diaria'llente nas gran
des cidades e regH!es 11\ehopolltanu, transformando~se en problemas so':
.c1a1s graves, haja vista. a m.aroinalizaç!lo e miseratli11da::Je humana
en
que slio sotJnetldos.

I OEPUTAQQ MAX

ROSENMANN

......... .-...._....

DestaQue-se do Projeto Ativldade 1)210.04130661.247- Desaproprlaç!!es e
1ndenizaçi5es de imóveis, a lmportãncia de Nê:l$ 'oo.ooo,oo (Trezentos mil
cru2"ados novos) para serem aplicados ern obras de lr;igaçllo de peQuenas'
propriedades rura.ls 110 Mun!c.ipi-o de Pinhalão, Estado do Paraná.·
JUSTlfiCACAO
o Projeto de

o
desenvolvimento da agricultura.e aumer~to da produtividade.
_
Com isso e&taremos asseg..,rando u111a melhoria na qualidade de vida, com o
sumento de m.lio-de-obra e renda familiar.
o fator principal é a fixaç~o do homem no campo para evitar o ê>odo ru~
ral, causador das inúmeras favelas Que se levantam diariamente nas gra~
des cidades e regl~es metropolitanas, transformando-se em problemas sociais graves, haja vista, "a marginalização e miserabllldade humana . em
que são submetidos..
Irrigaç~o

em pequenas propriedades rurais, visa atender

EMENDA

..

r------~-----.-·,- '""~.---,
tiEPIJTAOO MAX ROSENMilNN
PR_j______..,. PJ - ~-

I

I

n•=•~

dl:l ProJeto AtlvidDde 1~210,0413066.J.0}0
Assentamento de Tr!
balhadotes Rurais, a inport~neh de Nt:Z$ '00.000,00 (Trezentos mll cruza
dos novos) para serem aplicados em Projeto de eletrificacio rural no Mu-:
n1cipio de Uroí, Es.tado CIO Pa:~:and .
Dc:staque~se

060-0:t.=-

.lUS'Tlflt::I\CAO

O projetG de Eletrlficac!lo Rural, assegura as comunidades rura"is uma melhoria na qualidade_ de vida.
_
t::om lssc, estaremos ·gerando I:!Portunidades de aumento da mio~de-otlra, con

::~u!n~:~~~~e p~~a"~~~~;~o 0 ag~~~~l;~r:i, o c:~!!d~~P~~~a~~~rn!r~!x~~~~l~~ ~~

J

L_:"c'c'~.::.:"c~o·c•o'c"rn:=":_--'i [ cco.PAO~:-_'J G7'~:;·e·;~·~~~ ry;-:~Q
EMENDA

s!lo·J.evantadas diariamente nas grandes cidades e regHies metropolital'as,
transformando_,.se em pro.blemas s_o.c;_ia_is Qraves, quase incontroláveis,
en
runç~o do número de pessoas que ficam marginalizados, exposta a m.iserabi
!idade humana.
_ ________
-

Destaque-se do Projeto At!vidade D210.041J0661 247
Oesa"j)ropriaç~~s P.
1nden!.zaçl!es de lmchels, a importância de N(;l$ 300.000,00 (Trezentos 111\l
cruzados novos) para serem· aplicados em obras de irrlgaçllo de pe~uenas •
proprledades rurais no Municlpio de Nossa Senhora das Cra.;as, Estado
do
Paraná.
JUSTJr!CACilQ_

.... ~. •.~·.......
- I!N.......J
Í __ _.......... ., ,--

.___,_~_n_""-'-"-'-"'---'-'--' L
_____JI ~L --~6/89

r-·-·
~

llJ

o~

EMENDA

I

DEPUTADO

~AX ROSEN~ANN

Destaque-se do ,Projeto Ati v idade 1 )21 O. 04-1 ~0651 . 24 7 - Desapropriações e
inde[lizaçOes de inóveis, a 1mport4ncia de NCZ$ )00.000,00 {Trezentos mil
e:ru~adas novas) para serero apl1cado5 em obras de irriaac&o de pequenas'
. p.ropriedades rurah 110 Munie!pio de Porto Vitória, l!staao do PII.Url,.

1

o Projeto oe Irrigaçao em pequenas propriedades rurais, visa atender o
desenvolvimento da agricultura e aumento da produtividade.
com isso estaremos asseguranoo u~na melhor is na qualic<~de de vida, com o
aumento de n~llu-de~obra e renaa familiar.
o fator pr!ncipal é a ff:.:ação de homem no caJflpo para evitar o hcdo r~
rai, causaêio"r das. inúmeras favelas q~e se leva<'~tam dlariament~ nas gtnr:;
de~ cidades e <B(.Iié!ies metropClitan~s. transform:>nda~se em problem~s sociais g~aves, haja vista, a mergina!izac~o e mlscrattllid.s.de h>..mano
em
que são s~bme~idos.
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'
!
-

-:lUSTIFIÇ~CAO

O Prcjeto de lrr1gaçlio e., pequenas propriedades rurais vlsa atender o
~e~envolvi111ento da agrlcult>Jra.e llument(l da-produt!vld~de.
l.;om Isso estaremos useguun·do uma :c~elhorh na qu&lldllde de v10a, eoot o
aumento de ,.,,_o-de-obra e renda fam!UJr.
O htor prine.I.Pal ~ D rt~açllo do homem no campo para evitar o !xodo ru·
ral, caosador das Inúmeras (3veln qul!l se levanta"' tl.13rL:ullente nas gu~
des cidades e regi!les ll'letropolltanas, transrormando-se em pro!llernas so-:
eials graves, hajll v.1stll, a taarg!nal1u.ç:lo e "'iserabilidnde humana '· e11
que s!o sub~>eUdos.

fMENDA

t OE:PI,I'l'AOO

MAX RO!i(.NHANN

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

~

Oeshque-se do Projeto At1v1dade 1)210.04130661.247 - oesaproprhçees .. e
Indenhaç:~es de lmóyeis, a Importanc:ia de NCZS JOO.OOO,OO (Trezentos 11111
c:ru~ados novos) para sere• apllc11dos em obru de ir:dgaçlio de pequel'llaS'
prop::-iedlllles :~::u:rn1s no Municlpio de Guapiranoa, Estado do Par~n~·.
066-0:1.:1.:1.-1
.JUSTirJCACII:O

O Projeto de I:rrigaç!l-o 0111 peQuenas proprlededes rur;:Ús, vh:;r; atender o
desenvolvimento da agricultura.e aumento da produtividade.
_
Co111 1SSo estaremos assegurando uma melhor h na qualidade de vlda, co11 o
aumento de m:IO-de-Qbta e renda ra.,ilh.r.
O h.tor princioal é a rhaç:§o do homen no campo para evitar o bodo ru~
ul, causador das inúmeras f;velas q<Je se le~antam diariamente nas gran
~es ddades e regii!ies metropolitanas, transform01ndo-se eQ problemas so":
eia1s !;ltaves, haja vista, a marginlllhaçlio e llisera;b.l.lldade humlll'lll ·- ea
que s:Jo submetido~-

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

PL

EMENOA

I

0EPUTA00 }IAX

RQ?P:JI-IANN

6&/S~

- CN:J

[õ"l'"

.........
m

ot"""l

--

Dedaqi.Je-se do Projeto Atlvidade 1J210.Dill306&1.2117- Oesaproprh~;Oes.e
1nden1:uçlles de imóveis, ·a !mporttnch de NCZS :mO.OOO,OO (lrezentos t:Úl
eruzodos novos) para serem apl te adas eot obras da iulgaçllo de pequenu'
propriedades rllrais no Mun!eíplo de Jabotl, Estado do P.ran&. •
JUSTIFICAÇJIO

O Projl!ltO de Irrigaçmo em pequenn propriedades :rurais, visa atender o
desertvolvlmento tlll •grlcultura.e au111ento da produtividade.
t:o111 isso estaremos assegurando uma w.ellloria na qualidade de vida, eo• o
aumento de mllo-de-obra e reMa fa~<Ular.
O htor ptineipal t a fbaçllo do home'" no eampo para evitar o ê:ttodo. ru.lora.l, ct~;usador das inúmeras favelas ~ue se levantam dlariartente nas QUI.!!
des cidades e regi~es 11\etropoUtanu, tr•nstormando-se em problemas s.o. chis t;~raves, haja vista, a 11arginaUzaçllo e !lllserBbilidatle h1,1mana '· e•
que sliO sub•etitlc&.

EMENDA

brPUT~OO

I ;,;c,::·- :=J

MAX R05EN1o!ANN

~- 1

1
6
0
rd"1
çru:tados no~os) para serem 11plic;ados em o!:lu$ de 1rrigaçlo de pequenu •
propriedades :rura!J;; no Hunldplo de ~ll..,PO Largo, Estedo do Paran,.

~~~;~~~=~à:s ~e "r~i;;~s ~t! vf~~~~t ~~i~· ~! ~~~i j~~ ~cÕo ~g~ ~~~~ ~!~i~:s
JUSTtFICACII.O

O Projeto de lfr.I.ÇilÇIO e11 pequenas propriedades -rur:ais, visa aten(:ler o
desenvolvi~~ento da agricultura.e au11u:nto da produt1vidlldll.
Co• lss.o estuemos auegunndo uma 111elhorh na quál.idllde de vida, coo11 o
•~.unel""ltO de m::lo-de-obu e renda tam1lhr.
O rator Princ~pd ~ a thacllo do homem no campo para evitar o hodo ru;.
ral, eaus•dor da:s .!.nú11eras ~avelas que se levilnh• diariamente n11s gU.!!

~~!1~~~~;!s ~ ~:~!e!1 st: ~r~p~!;~1~:ú z!~ =~s ! 0 ~1!~~:bH 1~=d~r~~!:~:s '· ~~;

que slo 1Wb•et.1dos.

L-'""=~~'<~0~'~'~"~"""';::::__JI

·r . . . __.. . . . . l tpt.
r-......................CN~ [!!" - ot=J
óti/01 -

9,

EMENDA

1OEPUTAQ"O

MAX ROSEI-IHANN

·-

Destaque-se do Projeto Atividade 13210.0400&61.247"- oelaproprllç!les 1
1n<!en1uçoes de 1011i!ive1s, • impart:l.nch da NCZS 'oo.ooo,oo (irczetltcr. •11
cruudos novcs) pn• serem ap.l.ica.dos u obus de lrrigaçllo de pequenn'
proprielllltles rurais n.o Hun1dp1o de Mandagu•ti, l!:sUdo ao Pannt.

~-----·--~--,
.lUSTIFICAÇII:O

r
r---1
~-.....
..
;J
I
~t.
t.~ ~ qro"CJ
66/C'-

EMENDA

I

pEPOtAOO M.O.)C ROSfNMAh'N

O Projeto de lrr1gacllo e111 peq>Jenlls proor!edadn rurals, v!.sa atend"ar o
6esenvc1v1.,ento da •gricu.l.tun.e sumer.to dll produtividade.
·
l!o!R luo estaremos assegurando •.n"a mell"toria na qualldade do vJda, co• a
llumento de mio-de-obra e renda h011ll8r.
O htor prJncipJil ~ li tbac~<o do hor.>e"' no ca ...po para av1tar o l:ttodo ru""
ral, causador o~s il'lúmerils fDvehs que se levantam dh.rh111ente nas gran
des c1dadu e rtg!Oes 111etropoUtanss, transror.,ando-se em prcoble111u. u":
chl$ graves, h11j11 VlSt•, a aarglnalluçlfo e lli~erilb111dilde hu•an• ·- ••
q>Jo slo sub ..etido•.
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.l'-'STIF.ICACilO

I

066--·<> <<">-a

O projetQ de Eletr!ficaç_:io Rural, a:osegura as comunidades rura'ls uma melhoria na Qualidade de vida.
1..'om isso, estarelllOS. gerando oportunidades de a:umento da m~o-de-obra, co!!
sequentemeote da pr<Jdução agrícola, e, o mais lmportan!~ a fi~aç~o do h.2
memno camQo_, para evJ.tar o ihodo rural, causador das'i<"tumeras favelas~
silo levantadas diariamente nas gra'ldes cidades e regiões metropol!tar.as,
trans.forma.ndo-se em problemas sociais graves, quase incor.troláveis,
em
fvnçllo do número de pessoas que flcam marginali~ados, e~posta a m1serab_!
lidada humana.

EMENDA

r
--- - - - -·------·:;:-r=
___..""""---._-_
I DEPUTADO
~1\X ROSENMAI>IN
r~~
__j
Destaque-se do Projeto Atlvidade 13210.041)0661.247
Oesapropria(;~s e
indenil.açOes de imóveis, a importância de N~ZS )00_.000,00 (Trezentos mil
cruzados novos) para serem aplicados em obras de irrigaçllo de pequenas'
propriedades rurais no Município de Ml!nhor de Mello, ~st11.do do Paraná.
JUSTIFICACIIO

o

Projeto de Irrigaçfto. em pequenas' propriedades rui91s, vis_a atender o
desenvolvimento da agricultur11.e aumentc._d& produtividade.
__
Com isso est.are~os assegurando uma melhor iii M quali_dade de vida, com O
aumento de mio-de-obra e rend11 familiar.
_
_
• -0 rotor principal é a fbnç!lo do homem no campo pilra ev1tar o êKodo ru~
rol, causador das inúmeras favelas que se lev(!ntam lli;~.riamente nas gra~
des cidades e regiões ~etropolitonas, transformando-se em problemas sociais graves, haja vista, a narginalizaç~o e miserabilidade hum!lna
errr
que $lO submetidos.•

L_c.....:.:.:c:_:_:_"---J
_
INSTAUÇ0ts NO vei<SO

r-· . -·····1·
"

"

EMENDA

I PR-~~--~
PL

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

Destaque-se do Projeto Ati v idade 1)210.041)0663.030 - Assentamento de Tr!
balhadores Rurais, a importância de NCZS 300.000,00 (Trezent_os Vlll cruza
dos no~os) par~ serem aplicados em Projeto de eletrlfic:~ç!lo rural no Mu::
nic!plo de Jaboti, Estado do Punná.

-EMENDA

I DEPUTADO HAX

.

ROSENHANN
r~---~~('111;1~"· --~---,

Delltaque-se do Projeto Jltivldade 1)210.04130663.03D- Assentalflento de Tr2;
balhatlores Rurais, a importância de Nt:Z$ :500.000,_00 (Trezentos mil cruza
doll novos) para serem aplicados en Projeto de eletriflcaç:§o rural no Hu::
nlc.lpio de Guapirama, estado do Parani!.

I ···-···

JUSTIF Ii::JiçM

r-:c:::::c::=c-::-:::=--,

O projeto de Eletrificaç!lo Rural, assegura as comunidedes rurais__ u.ma me-

~~~rf:s~~ ~~~;~~~~~ ~~r~~~~· oportunidades

·6·-····-·

_

-·

r---.....

llll p•

01

I

EMENDA
r------,.------,-•,--··~--,

I QEPUTAOd HAX

r---·-·-----,
1

r"""'·-OO(TA~l ~JI'fOI<">-0"<1---,
Lf!....!i.!lfR9_- !'N __ __j

Ll__,_~_~_""..:...''-'-'_0_~_,_,_.JI _

c~!:.

de aumento da mllo-de-obra,
sequentemeote da produçllo agrícola, e, o mais importante a fixaç!lo do ho
, 111em no campo, para evitar o êxodo rural, causador das .Inúmeras favelas q.jê
silo levantadas diariamente nas ~;randes cidades e regiõ:les metropolitanas,
tnmi5formando-se em prob!enas sociais graves, quase incontroláveis,
em
funçlo do número de pesSO!I.S que ficam marginalizados, exposta a miserab~
lidade humana.
·
-

I

7

I PR~ PL

ROSENI-IANN

I

Destaque-se do_Projeto Jltlvidade D210,04DDti63.030- Assentamento de Tra
balhadores Rurais, ,a 1mportl:incia de Nt:Z$ '00.600,00 {Trezentos mil cru~f
dos novos) para serem aplicados em Projeto de eletrifica~llo -:rural no Munic!pio de Ibaiti, Estado do l"araná,
JUSTifiÍ:AÇilO
-D projeto de Eietrlficaçllo Rural, 11ssegura as comunidades rurais umn ne-

1

lhoria na qualidade de vida.
t:-om isso, estarelllQS ll!i'Ia,do oportunidades .:le aumento da mllo-de-obra, con
sequentemente da produçllo agr.icola, e, o mais important~ a fixaçllo do h§.
mem no campo, para evitar o êxodo rural, causador das !numeras favel~s que
s.~o levantadas dlatiall'ente nas gr11ndes cldadel> e r~gi<:~es metropolitanas,
transformando-se em problemas sociai_s_ gra~es, quase incontroláveis,
em
funçbo do número de pessoas que ficam lflar_ginalltaclos, exposta a miserabl
lidade humana.

EMENDA
r----~-----"'T·,---~·---,

I OEPI,JT ADO

HAX ROSENM'ANN

I p~

PL

Destaque-se do Projeto 1\.tividade U210.0413Dti63 030 .. Assenta111ento de TI!
balhadore:o Ruuis, a imporUneia de Nt:Z$ 'OD.ODO,OD (Trezentos mil cruz!
dos novo5) para serem aplicados .en Projeto de eietrific11çllo rur.al no Munidpio de Geneui Carneiro, Estado do Paraná.

1
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I

i
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C Projeto de Irrlgaç;o em pequen:n propriedades rurds, vis~ <~tender o
desenvol v 1mento da agricultura, e au~•ento da- PICidut 1vldad~.
t:om isso est:.remos assegl.lran.:lo uma mellloda na quõtlldade de vida, com o
• ..,,.ento de n~o-<le-obra e renda familiar.
O ro~~tor pr1r.c.l:o~l é a fhaçl!c do homelll no collmpo para evitar o êxodo ru~
tal, causador das inúme:as favehs que se levantam diariamente nas gra!!_
des cidades e :regil!es A1Ctropolitanas, transfor111ando-se e'" problemas sochls oraves, haja vista, a marg1nal1nç&o e mlserabllidade humana · em

r-·~ ~
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oL__j

que sllc sub!lletidos.

EMENDA.
DEPUTADO MAX RO EN"'AMN

......

PC
,,.,..,~

4

2

.. ··- I

.JUSTif"ICA~/10

O projeto de e:letr.l.flcaçllo Pural, usegu:ra as comunldildes

r<.~rais

"

~~~ri:s~~ ~~~~~~!~; g:r~*~~·Ôpórtuni-Clades de aumento cÍa m~oMdeMobra, con
1
::~%"~::~~;e p~~:t~~f~~~o o ai~~~~ ~~r:Í, 0 c:~!!d~;pâ~;a~~~m!r!! x~~~~l~~ j

saio levantadas diariamente nas grandes t!dades e reg.l1:1es metropolitanas,
transfor111anaoM$e em problem11s socb!.s guves, quase lncontroUveis,
e,.
· runçlio do nUmero de pessou que ficam mlllrg!nalizados, exposta a rlliserõlbi
lida de hu.,lllna,
-

I

NO VE1ISO

I[

lot::PUTilOO MAX ROS"ENHANN

I ;RI

EMENDA

IO(PUTAQO MAX

I

~...,.,..,·~--.... ,~-~
1~§6(89-ÇN~pf

-

EMENDA

rr-·--AAJ

RO~~NMANN

,,

066-0:L-:l.9-7

--·-- I

11<$lRVÇÔU NO vtliS()

I

066-0:t2:::L-?

...,,.,.......

~
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OestaqueMse do ProJetrJ At1vidade 132 TO .01.1130661 .24 7 - Oesaprop; 1aç!5es• e
irnó~eis,
!nportOnth de NCZS '00.000,00 (Tre-~entos m.ll
indcnlzar;l!ies
Irr1g•r;lo de pequenu •
cruzllldos novos) pau sezem epUcados Cll'l obras
propriedades rurds no Hunlc!pio de Planalto, estado do t>o:ran:f:

-·
~lRUÇ(its

I

-·

~!l~:ci~~;!"' R~~~~~~~J!t~m~~;?i~~f! ~! ~~i~ ~~g~~~õ ~&g êT~!~:~i~;e~i1 ~~ur;~

dos novos) para serem aplicados em Projeto de eletrlfic:açGo runl no Mu:"
nlcíplo de Phnallo, EstaCJo do Paran4.

PL-

•

"

JUSTIFICA!jiAO
Irr19aç~o em peQuemu propriedades nrre!.s, visa atende-r
desenvol~1mento da agricultura.e au111ento d~ produtividade.
Co111 !550 estaremos assegu:n~nq_o uma melhoria na quel!dade de vida, com

O Projeto de

'

o
aumeroto de m~o-deMobra e renaa fa•oilia.r.
o ratar principal é • finç~o do homeM no camPo Pan evitar o êxodo ru.;.
ral, eãusado~ das !nUmeras ravela5 Que se levantBrR diariamente nas ,gra!).
des cidades e regiões metropoUtanas, tran"Sformando-se er~ problemas so~
daiS g"taves, haja vista, a mar{linallzaçl:io e raiserabllidade humana • er'l
. que slo suà•tt1do5 •

I

""""""""""

Destaque-se do Projeto Atividade 1J210.01!1l06&J.OJO - Assenh111ento de Tra

~~~h~~~~=~ ~~~!1 !~r!.i:~n~!~~;a e~e Pi~j~t~o~~ o~~-~~~ 1 ~ I~:~:~t~~r:f 1n~r~~~

ni:-!plo de

6oç•1Uva do Sul, estado Pann4.

JUSTirti:JiçAO

O projetô de Eletr1flr:aç!o Aura!, assegura as c::c<~~un1dades rurais u111a •cll'lcria na Qualidade de vida,
t:o• 1.5so, est.aremos gerando cpoztun1dade5 de au11ento ~a mlowde-obra, CO!!

!=~~~n~::~~~e p::;ap~~~~;~o o ;ai!~~~l:~r:i, c:~!:d~~â;~a7~~=r:;~~;~~~~: ~
0

slo le~antad;as dhrhmente nu grandes cidades. e regiões met.ropol!tan•s,
transformanelowse em problem•:s social.;. graves, quase lnc::ontrolávei,-,
"'"
runçaQ do nUmero de pessou que flt:a• llart;~inalizada:s., exposh a 11lser1bl
Hdade hu,.ana.

I OEF'UTAOO

loiAX

~OSEP{I(ANN

Ouh(lue-se do Projeto Atlv1dade 1'210.011.1J0661.2t.7- OesaproptlaçOu 1
lndcnlr•çlles de l•óYeis, a 1"port4ntia de N~Z$ )00.000.,00 (li"ezentos "ldl
crutados novos) para sere• aplJcados em obras de 1rr1gaçlo de pequenaa'
propriedades rurds no Kun!elp.lo deJ•.::arez1oho, Estado do Pllra"''·

L.-~-'-"""_;_u_~_-_.,_ __,1
EMENDA

I OEPUT AOO

MAX

I'IOSENMANN

r

--

ltJSTIFICA!jiAtl
O l":rojeto de Irr.lg:Jçlo e• pequenn protJried•des rurah, vha •tender

...-..

-

1..
nL~66/8, • CN:J ry ol'""J
w

---------,.•,.;,r ::-:=J

--

y~~~~~~ ~:,"~c P ~:~!~ ~, ~t! vf~~~~t~~! 1~ ·~! ~~~; ;~~ ~~ão~~~·~ ~~~ ~ !~Y~! '..r~
1

1

c"ruudps oovos) par• sere• aplit:adcs e• abras da 1:rrigaçlo de pequenas'
propriedades rurais no Mun1dp1o de Clov.,Undia., EIJtldO de Puao,, ~

o

deserovolv1eento da agricultura.e aumento d• produtividade.
Co• isso estare•os useçunando um1 melho~ia na Qualidade de "'lda, co• Q
•u..ento de ~~tlo-QeMobrt e renda familiar.
o ratar pr.ln.::lpal ê a fiuçlo do no,.e• no campo para c-v1hr o hoQo ru•
ral, causador diS 1nU•eru favelas que se levanta" dla:ia,.eRte nas o~a!!.
des eldaaea e reoiOes l!letropol1tlnls, trans(or .. an~o~sc- e'" proble"'•.S se~
e1a!s r;~raves, haja vlata, a •.rg1nal1zaçlo e •henb1Udadc hu~a~~na
erll
que alo..,<Jbcet1dos.
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I

JUSHf!CliCAO

I

Projeto de Irtlgaçao em peql.lEmas propriedades ru~<~is, vis~ ~te,der o
desenvohlmel'>to· C:a agricultura.e aumel'>tO da prodvthlClad.;.
;~:e;.~~od:s;;~=~~~o~~:e~u;;~â~ ~~~i~~;~~ria l'la. qual.:daCe ce vi,ia, eon-. o
O fator principal é a fbaçl:io do home •.> nc canpo PH..J evi\~r o ;xoco ru-~
ral, causador das lmjmera!> favelas que !>e ~evanta'll diaria~~n ~~s g.:i"'
des cio:laces e re;illes "'etropol.!.tan<.s, tral'lsforma!'do-se em oro~;e,.,a~ s;:.::
cia.is graves, haja vi5ta, a m~r~~~~lizJçao·~ misent:Uidade !">umana
em
que s~o suMetidos.
•
.

EMENDA

I

DEPUTADO

MA~

RO:.ENMANN

Oestaoue-s.e do Projeto At!vidade 1:3210.0413066t.247 ~ _p_e_S!;!prop~.laç'ões e
indenlraç~es de ilfl~veis, a importancla de Nl:Z$ )00.000,00 (Trezentos rull
cruracos novos) par~ sere'l' apllcados em coras de lrri>Jaçllo de pec;uenas'
propriedades rurais no Municipio de U;a.(, Estado do Pa:::aná.
JUSliFit:ACI\0

O f>rojeto de

Irrigac~o

em pequenas propriedades rurais, visa atender
desenvolvi~r.ento da agricultuva e at,<mento da orodüthldade.
Coll\ .Isso estuemos a-ssegurando ulfla melhoria na qualidade de vic:a, cJm
aumento de "~o-de-obra e renda familiar.

O fafor prinCfPaT·é--aTfi<ãÇi!O-CO-l'lcmem nb campo p~a evHàrõ êxodO ru-

ral, causador das inúmeras favela~ que-se levantam diarla.-.ente nas gral!
des cidades e regli5es metrooolltanas, transformando~se e111 prcblema~ socJ:als íjraves, haja vista, a n1arginal i.uc~o e mi~erabllidade humana
erA
que s~o submetloos.

EMErJDA
!QEP!!JAQC

M9X

=-

B05ftJMANN

Destaque~se do Projeto Atividade 0210.04130661.:2~7 ~ Des~oroprJo;;!ie:;

c

!

!l'ldenizaçlles de im<heis, a lrnporta.ne!a de NCZS ~00.000,00 (Trrter,tos :n.IJ!
novos) para serem aplicados em obras oe lulg3çllo de ~"Guen;;.s ' !
propriedaces rurais no Município de Sllo Mat~us oo ~ul, Est;,co <ln <>~ra.1~.
crLt~ados

EMENDA

.-------·-------,-•--,-=··-------,
I QEPUTADQ MAX
l ~--PL __j
ROSENMANN

1

JUSTif'ICAÇJIO

066···..,.;L~4·-3

p~opr!~dades

atende~

; O l'rojeto de Irrigaç:lo em pequenas
rl.lrais, dsa
o [
desenvolvimento da agricultura e aumento da produUvidaee.
Com isso estaremos assegura>1do uma me!~or1a !'la qualidade Ce vl~a. ·:·om o
auraento de mllo-de~obra e rel'lda familiar.
O fato: oril'lcipal é a fl.xaçllo de l'lomem r.o campo pata evitar o êxod;;. ru~
ral, causador das inVmeras favel;;s o;:ue se leva:'ltarl\ diariamcl'lte nas ~ran
des cidades e regiões rnet<opoUt;~.;s, transformal'ldo-se em· proble<r~s so:::
clals graves, llaja v~_st~. a ma~g~.,;dili'IÇ~O e miseratJ!Udade humar..'!
em!

'"' ,,, '"' '"'"·

i

•.

ru:'I'OIJLm'~~

Delhque-se do Projeto Ativldad! 13210.04130661.247 -.Desi'!PIO.PJ.Iaçlles e
1ndenizaçlles de i!"óveis, a lmport.!tncia de Nê:ZS 300.0QO,OO (TrezE!I'Itos ~
cruzados novos) para se:--em aplicados em ot~tas de luigaçllo de pequenas
,Propriedades rurais I'ID Munidpio de Unlllo_da Vlt6ria, Estado do' Paraná.

,----·~·· ~·-~

JUSTlfiCACI\D
'o Projeto de Irrigaçllo em pequenas propriedades rvrals, visa atel'lder o
desenvolvimento d~ agricultura e a"'mel'ltO_da produtiVidade.
com isso estaremos ass-egurando uma me1Fio-r1a_l'la qualidade de vida, co"' o
aumento de mllo-de~ob.ra e .x:enda ra .... illar.
o fator principal é a fi~aç~o do homem I'IO campo pua ev.ltat o ê~oc:lo ru~
ral causador di!l.s inúmeras favelas que se levantam_cfiar:l.iilMt\te nas_g_rª!:!
des'cidades e regiões metroPolitanas, transformando-se em problemas so~
clois graves, haj11 vista, a rnargindizaç~o e rn.!serabilidade humaM
em
ql.le slo submet1oos ._

\NST~UÇÕts NO Vr>!SO

rca''"""""'"'""]
-

J~"'o"''~~.;.,,..,~

- L__!L 66/B9
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t:N__j ~ pt '-'1

1

EMENDA
[DEPUTADO MAX

ROSENM~NN

Destaque-se do PrC"jeto Atividade 13210.04\30661,:247- Oesap·rcpriaçlles e
indenhaçOes de iwóve!s, a lmpcrtãncia de NCZS ~00.000,00 {Trncr.tcs I\Oil
cruzados novos) para serem aplic~dos em obras de- ir:içac~o de p~~uer.as '
propriedade~ :urai~ r.o "'-'nicípio c:Je rena PoH, t:s~ado P.a:raná.
JUSTlf'lCAC>IO
o

de rrrigaç!ro em pequenas propriedades rurais, ,.1sa

lltCt>d~r

o

desenvolvlraentc ela agricultura e aumel'lto da proc'utlvidac:e.
Com isso estaremos assegurando urna melhoria na qualidade de vida, con:. o
1 aumento de 01l'io~de-::>bra e rel'lda familiar.
o fator pril'lcipal é a fixação do homem no campo para e~itar o êl<odo ru~
tal, causador das inúmeras favelas que se le~antam dlariarnel'lte l'las gran
des cidades e regiões metxopolitanas, tral'lsforfllendo-se em pr_oblemas so:::
clais graves, haja vista, a marginali~aç~o e miserabllidade hum<>M . e.-.
que s~o s~bmetidos.

EMENDA

I DEPUTADO MAX ROSENM.ANN

Proj~to

··;-r-·- =-:1
PR

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

PI

~

Destaque-se do ProjetQ Atividade 13210.04130q61.247 ~ OesaproprhÇI!Ies e
indenh•çl!les de imóveis, a importllnch de NCZ$ 300.000,00 (Hezentos m.i~
crundos I'IO~os) o•ra serem aplicados e111 obras de irrigaçlo de pequenas'
p;:;;op:rit-;;iã;;ies :rurihi nc Munlc!p1c de Tomuinu, t:stado do Puaná:

Ii
I
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.JUSTlf'l'cAçllÓ

066-0:1.28-ó-

O Projeto de lrrigaç!lo em pequenas. propriedades rurals, vlu atender o
~esenvolv.lmento cl.a açricultura.e a_urr.e11to d~ produtividade.
y.o .. ts.so e~ taremos. asseguranclc uma melhoria na qual1dacle de vida, com o
auonento de ll'~o-de-obra e renda ra.,illar.
O f;ttor prlneipul ~ a fhaçllo do ho.,em no ca111po para evitar o hoclo ru.
t,t:L c;usador d<~s 1nUmens favelas que se lcvan.tam dlariall'lente nas gr:an
des cidades e reg10es metropolitanas, trans.for111andc-se em problemas so:ciais graves, hej~ vista, a marglnalizaç3.o e m!zcrabilidade l'l!J"';ma
em
(lue sil-o submetidos.

EMENDA

I

OEPUT AOO loiAX

-~OSENMANN

--·---,

........,.....,"""'çle

-.---,

Ce:-.taque~se

do Projeto Ati v idade 1'21 O.04130661 . 24 7 - Oesapropr iações. e
1nde-niuçi:les de imóveis, a 1mportlinc1a de NCZS 300.000,00 {Trezentos mil

cruzados novos) para serem aplicados em obus da
ptoprledades rurais no Munl.c!plo de

irrlgaç~o de peqyenas'
Pr~.<dentópol!.$, E:;tado do pa·raná.

.

066--01.3:\.·-6

JUSTJFICACII.O

O Projeto de lrrigGç::lo em pequenas piO!Jrledades ruu!s, "lll::~z atender o
deserwolvlmento d~ açrlc1.11tuu e aumento da proO'uUv.íd~de.
Com isso estaremos assegurando uma melhor la na Cjualidade de vida, com O
aumento de mão-de-obra e rend~ r~miliH.
O h.tor prinç.lpal é a fhaç~o do homem no campo para evitar o _.!-.:ode ru;.
ral, causa<jor das. inúmeras ravelas que se levantam' diariamente nJS 'õJr3!!
des cldaaes. e re'õJiOes metropolitanas, transrormana:~-se em O!IOblemu so' c1a1s gnves., haJ8 vista, a marg1nalizaç3.o e raiserabilltlade hur~ina '• e.:a
1 que sl'io s.ubl!".etidolõ.

EMI:NDA

I OEPUTAQO

/'IAX

I'IO~ENMA,._~
~-

Destaque-se do Projeto At1vldade n:n0.041)0661.247 - OesapropriaçOes. e

'"!i

.lnclen1zaç0e~ de imóveis, a lmport~roch ele NO.:Z$ :SOO.OOO,OO (Trezentos
cru~ados novos) para ~ere11 aplicados. em obras de 1rr1ça~~o de pequenas'

proprictlades rurai-s no Munlc!pio de Nova

S~nta

l'losa, Estado

do'Pann~.

JUSTif'lCACAO
O Projeto de Irrigaçllo em pequenu propriedades rurais, via atender

o
desenvolvimento do açrlcultun .e aumento da produtividade.
isso estaremos asseçur:fnclo uma m~lhcrla na qu:~.lidade de vida, COII O
. aumento de aSo-de-obra e renda rarniliar,
·O fator principal 6 11 rixac:.o do l"'ome111 no campo para evitu o hodo ru"
ral, cat~5ador das inúmeras ravelas Que se levanta111 dlariarnente nas gra!!
des cldades e regH!e~ metropolitanas, transrozman~o-se eno problemas soclals graves, haja vista, a murginalizaça.o e niserabilidade hUIIIana '· e•
que slo sub11et ido$..
0.:011

EMENDA

I

OEPUTtlOO t-IA)(

M~ENHilNN

--

Destaque-se do Projeto At1v1dade l)210.041:S0663.0)0- Assent.mento de Tra
balhadores Rurds, a imporUncia de Nt:.ZS )00.000,00 (Trezentos 1111 cruzi
dos novos) para serem aplicados em Projeto de eletrificaçliio ruul no 1-tu':'
nlclpio de t:ampo Largo, Estado do Par:z~n-'.

---~----~'

JliSTlf'ICAç:IO

:n COI\unidades rurais ullla Melhoria na (lualldade de vida.. . .
Co~~> isso, estarenos gerando oportunidades de aumento da .,.;o-de-obra, CO!l
·sequentemente da produçllo agricola, e, o mais importante a f'i.ocaç~o do ho
111e• no campo, para evitar o ê><odo rural, causudor das 1nú11eras ravelas q.j;
silo levantacl.'ls di:uiamente nas grandes cidades e regiOe~ metropolitanus,
transformando-se em problema$ socie.\s oruves, quase incontr.oláveis,
em
r..,nç~o CIO número de pessoas que r1ca11 lllar'õJ1nul1ndos, eJ<postu a AiserabJ.
O projeto de Eletriricaçlo Rural, assegura

'--~--....c-"'_;_'0~"""'c:::_

_J

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

o ••

i

"'01

EMENDA

I"""· .,..
'

--r---lr-_.....,.............
I
Pt. 66/!' - CN~ ry;.

Oeshque-se do Projeto Atividade 1J210J'QD0661 .217 - oeupropriaçOes •
lncleninçOes de imóveis, a 1~nport&roch de NCZS 300.000,00 (trezentos llll
cru~ados· novos) pan sere11 opl1caclos e10 obras de '1rrlgaçJ.o de pequenas •
prornledades rurais no Munle!plo de Novu r&tlllla, Eshdo do Para .....
JUSTif'ICACIIO

O Projeto de

Irr1gu~lo

e111 pequenu· proorledades rurub, Yha atencler 9
desenvolvllllento da ogrlculturo.e uumento di proCiutlviducle •.
Co• isso estarelllos a·uegunndo umu melhor h na qualidade do v.lda, eo11 o
uu,.ento de •lo-de~oor• e rend• f'umillar.
O ruor prll'lt.lpal i a fhaçlo do l"'c..,ero no ca,.po para evitar o bodo ~u•
rul, c•usuclor du. inúme~as re.velall- que se ~evantum di•:.lamente nas g~an
des .:idades e regi!!es lftetropol1tun•s, tr•ns.folmanclo-se e"' probleMas so::
c1ah ouves, haj1 vistu, 1 11arg1nul1nçllo 11 •1se~abU1dodlt humana . e11.
que sll.o loub•et1doll.

EMENDA

,------------------,-'pif
OEPUTAOO rEOERAL MAX ROSENMIINN
Oestaque-se do Projetei AUvldade 1'210.041:10661.2•7- oeuproprhçOes •
lnó'l!'nlnçOes de imóveis, a ll"portlntla de NCZS 300.000,00 (lrezentos •ll
etundos novos) paru .5ere• apl1cudos ~'" obra!J. da 1rrlgaçlo de paquanla'
prof!rieCfaCIIU rurais ('O Nunlc!plo d~ Clrro azul, .[ataoo o•. Par•n-'.

•
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r---------,=--~·-·---,

INSTl'IUÇ0U

QV(IISO

L_:::::::::::=.::.:::=__

r....,...._,..,... l

_j _

,_.....,,.,.,~ilMIOO---,.

_ L__PL

66/89 - CN:

I ['õ'1""

p•

o\"l

;JUSTIF"ICACAO
O Projeto de Jrrigaçbo en pequenas propriedades rurll"is, visa atender o
desenvohilflento da a~ricultura.e aunento da produtividade.
l.!om isso estaremos assegurando uma melhoria na qualidade de vida, con o
aumento de m:to-de-obra e renda falflillar.
O fator p_r_incipal é a fil<aç!lo do homem no campo para evitar o ê~odo ru.;.
ral, causador das inúmeras fa\leles que se levanfam_diariamente nas gran
des cidades e regHies metropolitanas, transrormando-se em problemas so-:
ciais graves, haJa vista, a marginalizaçllo e miserabilidade humana ·. em
que s!l:o submetidos.

EMENDA

I

Q(PUTAOO MAX ROSENMANN
"""''"''...c.•;l.o

Destaque-se da Projeto Ativ1dade 1:'1210,041:50661,2-47 - Desapraprhç~es e
indenilaçi:les de imóvefs, a importância de N(;Z$ 300.000,00-(Tre~entos mil
cruzados novos) para serem aplicados em obus d~ inigaçh de pequenas'
propriedades run.h no Município de Mandir!tuba, Estado do Paraná.
JUST1fiCACIIO

EMENDA

O Projeto de lrrigaçrio e111 pequenas propriedades rurds, visa atender o
desenvo~vimento da •o;~riculturu.e aunento da produtivlda.de.
COIR isso estaremos assegurando uma melhoria na qualldade ~e vida, com_ o
aumento de m:io-de-obra.e renda familiar.
O fator prilleipal é a fbaçlo do homem no eampo para evitar o hodo ruo.
ral, eat~sador das inúmeras favela:; que se lev<:jqtam diariamente n~s gran
, des cid~des·e :regH~es mt:trcpolitanas, transformando-se em problema:; so":"
ciais graves., haja vista, a marginalLr:açllo e miserabilidade humana ·. em
que silo submetidos.

II

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

-

-----,-•,------IPR ,...!......f.b

···----,
____j

........,...... hCo'oÇAo

Oesttlque-se do Pro~to Ativida.df 1)210.04130661.247 - Oesaproprl9ç0es e
1ndenizaç0es de ilflóveis, a impc:Uncia de NCZ$ 300.000,00 (Trezeõ.[os inil
cruzados novos) para, serem aplicados em obras de lrrlgaçllo de pequenas'
propriedades rurais r>e Munidp~o de Quatro Barras, Estado do Parsná.
JUSTIFJCACAO

,-----·-·----i
..l'
066·-0:L:34·-:L

EMENDA

I DEPUTADO MAX RDS~.~MANN

-

o

Projeto de Irrigaç!lo em pequenas p:-opriedades rurais, visa atender o
desenvolvimento da agricultura.-e aumento da produtividade.
Colfl Isso estaremos asseg..,rando uma melhorh na qualidade de vida, co111
1 aumento de ml!.o:-de-obra e renda famillar.
O fator principal (: a fixtlÇ~o do homem no campo para êVltar o ~x_odc ru~
;rol, caus~dor das inúmeras _favelas que se levantam dia r lamente nas gra_!:!.
des cidades e reg!!les metropolitanas, transformando-se em problemas so:clais graves, haja vista, a ma~ginalizaçl!.o e mlserabilidade humana
em
que slo submetidos.
_

--------_-__'1::-c ;:- ----:1

Destaque-se do Pr~jeto Atividade 13210.041:5'0661.247- Oesapropriuç!les e
·lndenizaç!les de imóveis, a !l!lport~ncia de NCZ$ :SOO.OOO,OO (Trez.entos mil
c:ruudos novos) pua serelfl apl!cados em obras de irrigaçle de pequenas'
propriedades rurai:s nc Municípic de Ribeirlo do Pinhal, Estado tlo Paraná

r

JUSTIFICACAO
O" Projeto.de Itri!ilaçllo em pequenas propriedades rurais, vlsa atender

o
desenvolvimento da agricultura.e aulflento da produtividade.
Com isso estaremos·usegurando uma lflelholia n! qua.lidade de vida,·..(:om o
aumentó de m!lo-de-obra e renda familiar.
O rotor principal é a fi~aç!lo do homem no çampo para evitar o bodo ru~
ul, causador das !nUmeras favelas que se le~antam diariamente nas. gra!:!_
des cidades e regi!le:; metropolitanas, transformando-se elfl problemas sociais graves, haja vista, a marsinallzaç!io e miserabilldade humana
em
que s!c sub11etidoa.

L....:'c"c'c'":.::'~=-'c'c'c~c":_--'

r~""'"''""'""~"'"--,
[_-·~""'""1_ L___PL
66169 - CN__j

r-:-- .......... ,.......,
~ 9, oj 1

EMENDA

I DEPUTADO

·r-;"'."" ----:1

IPR __ P~_

FEDERAL MAX ROSEI'IMANN
I"I"J<<"""'~' .........

Destaque-se do Projeto Atividade 1}210.041J06G1.247
Oesapropriaç!les e
1nden1zaç0es de imóveis, a importância de N(:Z$ 'DO.OOOTOO (Trezento:~ onil
cruzados novos) para serem aplicados em obras de irrlgaç!lo de pequenas'
propriedades rurais no Munic!pio de Campina Grande do Sul, Esta"do. do Pa~
ran' .

.-----·---i

JUSTJrn::ACAO

O Projeto de lrrigaçfio em pequenas propriedades rurais, visa atender o
desenvolvimento da agricultura.e aumento da prodvtividade.
Com isso estaremos assegurando uma melhoria na Qualidade "de vida, com o
aumento de ml!.o-de-obra e renda familiar.
O fator principal é a fixaçfio do homem no campo para evi_tar o ê~odo ru~
rol, causador das inúmeras favelas que se levantam diariamente nas gra_!:!.
des cidades e regiOes metropolitanas, transformando-se em pr9_Qlemas sociais graves, haja vista, a marginal!zaç!lo e miserab!lidade humana
elfl
que silo submetidos.

EMENDA
,
- - - •HAX
- -ROSENMANN
- - - - - - ---------~~
,:_,------- ·,. -...-.. ___II DEPUTADO
. ,.._!_____ ..
Destaque-se do Projeto Atl.vid.ade 0210.04130661 L2A7 - Desapropriaç~es e
!nden!zaç!les de imóveis, 11 importlin~ia de N~:Z$ )00.000,00 (Trezentos mil
cruzados novos) pua serem apl!cados em obras de irrigaç!lc de pequenas'
proprledatle$ rurais no Município de Rio aunco do Sul, Eitado dO Parani.

l.!.l,á-1_& -~----~.,~--------
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I r..,. . . . . . . . . . l

G-............~
Pl 66/851

~.00~
CN

O Projeto de Irrlgaçlo em pequenas propriedades runis, vls• •tender o
desenvolvimento da agrlcultura.e aumento da produtividade.
t:om isso estaremos assegurando uma melhoria ne qualidade de Yld•, co11 o
etJmento de m!lo-de-obra e renda familiar.
O fator pr1nc1pal t!i a f1xaçllc do ho"l.em no cal!lpc para ·evitar c l!~odo r·u~
:ral, causador das inúmeras favelas que se levanta'" diariamente nas gran
des cld<~des e reg10es metropolitanas, transformando-se em problema$ se":.
eiaJs (;lnves, haja vista, a marglnalizaçlo e nolseubilidade humana ·• ea
que slo submetidos.

C"õi'
" ..-~
... .
01 _pr 01

EMENDA

Io~~uTAoo ~Ax

RosENH~NN

.... ...............,
~,

r---------·~·~------,

oe-sht~ue-se

do Projeto Atlvidade 13210.041;50661.2117- Oesapr_oprhç!!ies e
indenizaç!!ies de i1116veis, 11 l~nporUncill de NCZS 300.000,00 (Trezentos mil
cruzados novos) p:n:~~ s.ere" aplicados e., obras de irriçaçllo de pequenas'
propriedades rurais no Municiplo deColollbO, Estado do P.ran~. •
JUSTltiCACII:O

o Projeto de Irrigaçlo em pequenas propriedades rurah, visa etel\der

o

desenvohlnu:nto da agricultura .e aumento da produtivid_:ule.
co~ isso estare~nos assegun.ndo unoa !llelhor1a na qualidade de vide, tom o
au=ento de mllo-de-cbu e ren!la familiar_.
o fator prirn:lpi!l t a rhaçDl:l do l'lomen no Campo pilr;s evltu o l!xodo ru;.
ral, caus.adcr da~ inúmern raveh~ que se levantam diariamente nas gr:~~~
des cidade~ e regii!les metropolitanas, transrormando-se em problema~ socllis grne~, haja vista, ·a marg.lna.linçllo e m.lsenbllidade t1u10ana '- em
que silo submetidos.

EMENDA

I

loEPUTAOO MAx RoSENMANN

;Rr=:.:--=:J

"!UI ..........~~

Destaque-se do Projeto At1v1dade 1:l'210:041J0663.0JO- Assentamento de Tra.
ba.lhadores Rurais, a. lm.porUncra de NCZ~ 'oo.ooo,oo (Trezentos mil cruza
dos novos) pau serem apllc11dos em Projeto de eletrlf1c11çao ruul no Mu"":.
n1clp1o de Castro, Estado do Punná.
JUST JF ICAS:l'IO

•e-

I
·-----,-----,
I
I r_-. . . . . . . . . . 1
_ r--.. .
"'STfllXO~HOV(II$0

06G-0:1.39'-:l.

r

e ........ ~. . . . . . - · - - - ,
L_PL 66/89 - CN__j ~ pr 02.._J

O projeto de Eletrlricaçlo Rural, assegura as CD<IIIJI'"ldades rur.-h 1.1m1
ll>orh na qualidade de vida.
Com lsso, esta:e111o~ gerando oportunidades de ;umento d~ mllo-de-cbra, eon
sequenten-.el':lte da produçlo agrlcoh, e, o nais Importante a fhaç~o do hÕ
mem no campo, para evitar o ê~odo rural, causador das !númer&s r1velas ~
silo levantaaas diariamente nu grandes,cidades e reg!Oe' 10etropol!tanas,
tr•nsforn-.ar.ao-~e em problema:> sociais graves, quase tncontrolá"els,
ea
runç!l.o do número de pe:>so•s que ficam marginalizados, exposta a 1111serabJ
l.ldade !Jumana.
·
-

EMENDA

Dest1que-se: do Projeto Atlvidade 13210.041)0661.247- Oesapro~~hçi!les e
lndenlnçi!les de imóveis, a imporUncill de NC2S JOO.OOO,OO (T~~_entos rrdl
c:ruudos novos) pua sere"' aplicados em obras de irrigaçil.o de pequen&S'
propriedades rurais no Munic!pio de Castro, Estado do Paran;l.. •

r:-----·~~-----.,

JUST lF'ICACAO

o

Projeto de Jr:rigaçllo em pequenas propriedades rureh, viu .tender o
desenvolvimento da •grlcultura e aumento da produtividade.
Co• isso eshremos asseguranQo t,uu melhor la na qualidade Qe: vida, com o
au10ento de n~o-de-ob:ra e renda familiar,
o htor princJ.pal é a fhaç3o do homem no campo para evitar o !:~~ode ru~
r1l, causador diS !nUmeras favehs aue Jõe levantam dhrlamente n~s QU!;!.
des cidades • zogH;es no~ttropolitanas, transformando-se e111 problemas ~o
clais guves, haja vlsta, a marginalizaçlo e mlserab!lldade humana ' eno
que do subllletldo,.,

.l~l~IJÇO~:>tlCVElOSO

rG>0·'-'"'",..1 ~-oc.u·-•~--,
r•~..__,
_ j l....Q.!
!].L.J

'-----'------' _

_ l__gL_ti!V8'} - ÇN

Qf

EMENDA

I

DEPUTADO NAX

RO~ENMANN

Oeshque~se do Projeto Ati v idade 13210,0~1~066,.0,0- Assentamento de Tra
balhadores P.urals,. a ir.porUncla de N..:Z$ '00.000,00 (T.r.ezentos mi! c;uza
dos no~os) para sereon 'aplicado~ em Projeto de eletr1f1eaç:ao ruul no Mu":.
nleiplo de Altbnla, Estado oo Parfonã.

JUST IF ICAÇIIO

•e-

!lrOjeto de Eletrlf1C~Ç110 Runl, l!.Ue<;;urll IS. CCIIIun1dldeS IU;:IiS UIOI
lhOrh na Qu"lidado:- de vldll.
Co"' ls~c, estaremos Çlerando opo.rtunidades de aum~nto da m3o-de-obr•, eon
sequenteme!lte da produçlo a<;;rlcoh, e, c mals important~ 1 fhaçlo do hã;
me111ro campo, oau evitar o ~~odo rural, caundor d85 inúmeras fa....eluq.je
s:lo levanta.:!IS dlarionente nJ:s g:ranoes cldades e regiões metrop~lJtann,
transformanCo-se ·ertl orcblemiiOS s'lclal~ çrh'es, quase incontroU~els,
e•
run~~o do número de pesso•~ que tieôlm· maraJnalizados, e~post• • miser•bl
ll<l~Cie n,.,.,ar.,..
· 0

.I

grpyTADO MA)I; F!O!.["""ANN

mo:ra--ocaç&e

,

1

~~!~~=~~:,d~,."r~i:;i s~t! v~~~~~ t ~ ~~ ;~ • ~= ~~~~ ;~ó: oÕo~~~ ·~~ ~~~ !~~ ~:$.ü

c:runoos novos) pua se:re• •Pl1c•dos ~ta obru. do 1rr1gaçlo di pequenas'
propriedade& rura.h oo t4un1c:Jp1o do Morrotes, Elt•do do P.ann':
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Cove~no

tado dÍI ""Ta{be, dependo da açllo do
pa~:• o incentivo e o

o
proporcionar ii

"lnete.,ento da

desenvolvit~ento

~;~randes

c d<:-

o.rg3o:~:

e"te .. noe,

:~ti v idade, na hea.

do turis.,o nesta vasta :egUo

benefícios- 1 populaç::lo loc.-.1 e orereced

•traÇ!!es diversas aos vlslhntes, de outl'OS centros

EMENDA

::':':':"::"::'::'::"::'=:'~':":":':':":"===~~-:-:~~~:~-~-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-='~=lp::;=·r=~~:~
==:=-:=~=~
~ r--·--------'· .;,... _ _ _ _ _-TI ~:1-:f
"""'""'~""

ti

r

0 6 7 -0'0 02-- :-...

Destaque-se dO Projeto ll,tividade 13210 041)066).0~0 ~ Assentamento d~ Tr,!
balhadores Runis, D lmport~ncill de Nt:Z$ ~00.000,00 {Trezentos mll cruz!

dos novos.) pai'll serem aplic~dos em Projeto de
nlcfp.lo de Anto'lio Olinto, Estao'o o'o .Paroná. _

eletr.lficaç~o

Q(Pi.JTJ\00

JUSTif"ICACAO

-,,.,.-

11!.102

CONS"TJ:tUÇ.IIti_D_ISTRITO INOr,JSTRIAL I LUZl}INlA-CO
NCZS 20 •. ooo.ooo_,oo ( v,inte milhlles de cruudo' ·novOs)
:n. 205.1110:'5. 7526:H - OPERAÇII.O REOE NACIONAL OE METR.Q.
.LOC:IA.

-JUSllf'ICl\TlVA
Tt:tldc cm ~!~t.1 o r!tm~ cre-scente c :o lllto !ndi.e., rJe
produt1v1dadl!' nu cid:de de Luzi~nia, sem que ali e:dsta um lt'Jed apr'l priado e def1nid'l par: centrallz!çio 'de exposiç:lo, s.e1eç:lo, ·e ~p.riiiiOr!
men,te de seus produtos agropec:u~r1os e !ndust~ial, t..llrna-:se nece~sárlo'
alocar recursos, de t;l ordem· a atender aos oarlmetios dê um, go,veri'IO •
.. tuante : orog:amsr par;~~ r.elhor dl:;tr!bulr.

ro r:le

PROJETO DE LEI
N9 67, DE 1989 (CN)
. MENSAGEM
1'!9 200, DE 1989-CN
(No 704/89, NA ORIGEM)

gr~o5,

067-0003-9

DEPurADO

EMENDAS

IJ>Sr-;06----,I

-~-------..,-~
~TTA.

INCLUA-SE, OND€ COUOER:

---

de~tlnados

•o

IncreMento do tur1s-

•o na regUa do Plan~lto da Borbore11a, e• Ca'"plna Cr11ndt!'-PD,

FlJNtE OC H(CUf\SflS:

~lNANCIAMENTf)

EM CARTEIRA C/ BANCOS OE OESEHVOLV.

CODIGO: J1li05.1165J4J.080

JliSTif"ICACJIQ

o

-------r·~-.----~
c:o~
PHQe I

o~t~o__ B~'-'C

I

18 102
VALOI'l

'coNSTRUÇM DISTRITO .INOUSmtAL "i:lt:: PLANALTINA/CO
NCZS l!.ooo.ooo,oo· { nove m!lhoes de cruzados "E!.
vos)'

FONTE;

·;,1205t,rll0J7.52631 - OPERAÇ.IIO RE,Dt:: NACIONAL
MErROI..OC:IA.

Ot::

jusnrrcA rrvA

RECURSOS 00 YIILQR_DE NCZS 80.000.000,00 ( olte-n~

ta dlhlles de cruudas novos),

pHn

Lu~tt.nla, j4 ~e ·destaca ru:r: Cel'ldrio gohlno eollio d cele,!
( hllja .visto a lndu~trial!zaç:io da soj:l, em rorna de óleo,
COII !ndU~tt'~aS inualada~ em Lull~nia);; -:::om· a s.e-leo;ao de. SIJ& pêc:u~rla,
com a c~<tra-;ão de !llinérlos, dentre outras rormas'de economia.
Ao aC!m~ e~po~tõ, Lu.zUnta rcJvlndlca nlio sem raz:o, a
Construç~o. do Distrito Indu'strl<~l, atendendo ass.liP. ao, de-senvolvimento
deste <~~unldplo e de re(ÍI~e·s circu!llvlzinh;~~s,

~o no·ocr:-(Seç'i:o II) de 17- 11-89

CCPUTAOO EQI_VAt_OO

(\

VALCR
f'Ot/TE

O projeto de EletrHic.ao;~o Rural, assegura as comunidades rurais uma melhoria na qualidade de ~ida,
Com isso, estaremos gerando oportunid<~des de aumento da m~o-de-obra, coh

~=~un~n~:~~~:e P~:/~~f~~~o oa~~~~~l~~r:l' o c~~;~d~~p~~~ a~~~m~r~!x~~~~~ ~~ qhu~
sfto levantadas d!u1amente nas grandes cidades e re-çil:l'es ~etro~olltaras,
transformando-5e em proolemas sociais orave-s, c.uasé ineor"!trolá~e-ls.,
em
função cc ntjme~o de pessoas e;ue ficam marglnal!zados, exposta a miserab.i
lioade humana,
-

DC! IO BfUZ
'lt<'OIJU<W~

rural no Mw-

desenvolvlnento do potencial

tur[~tl.co

da re-

gllo do Pl11t1111to da Borborema, vas.ta área Polariuda oelll cidade
de Ca.,pina Grande, que :eune 11\als. de clnqutonta Munlc!plos. no es-

":P:tlln<lltlna "e GoJh', muniefp!o quc'etreut~da do O!st.r!
to rEdua'l~ e .qu~ dele j~ f;:,.z parte pelo abasteci~ento .. de gr::tos, produtos pecm'i'!'los, 01ormente leite, nece-sstla seja alo'eado reeursos ..,,. ord-em
ao.!ma, a rim de propiciar a Cor~struçllo do Olsttito Industriai'·,. ·~tenden
do assim Ul!llll reivindicação da ~las!.e produtor~, no sertlldo de .cer>tul1
nr seus produtos, e nlio buscar .e-:n mun!dP,iO$ vizinhos seu april!loramên ,_
to, seu erm6zen~mct~t_o, sua5 técnicas.
·
Planaltina jli com se!)s 'O anos de e~Jstt.nch.prlma pe
h oualid~de r:le seu~ rebanhos, sua scleç.lio de g:rllos, scú comérciO em rranca ;t!~idadc, e que pela curta distftnch { 06 kms ) que separa este
1\Unic!pio do OiHrlto <.ederol, plt>iteia seja llóerada vCib8!> com. o flm
acima esPeclfiea~o, a"'oliano'o assim a vis~;> no c-ampo !ndusü{al no oun!
cfplo, buseando ~om este novo ~<!dO a permanência de ·s-eUs produtoS
no
pr6prlo munlc!plo e o <~ortmora..ento pela selet~o:· ;,r.,ater>amento e téen,!
C8!..

067-0004-7"
-

"'"õÕ

I

OEPU1~00

-

~~
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DELIO

e::j"z.

••nOtJ"f>~·c.<;.b

I

~;r--;-]
PM

GO_ _

- . -.

VALOR

...- <::ONSTRUÇ;'J.Q OJSTR [TO lNO\ISTAfÃJ. DE CRrsfAL!NA - 00.
• NCZS 5.400.000,00 ( c!n~o nlll'l~es e Qu~ú·oc~ntos mil
cruzados novos)

fONTE

• .Jl20.5~fllOJ7.S2&)1 ~ OPEFIJIÇtiO REDE NACIONAL OE

nyon.
o rererldc proj~:to rec-omenda o asfaltamcnto da estr<ada que
liga RlbCilü a BR-235/Se:, .otprox im;u:l<:~mentc 12 klliS.
Assl., estaria criada uma <lOva rota dll turismo em Sergipe,
tcrllgando atnaçl!le:l, de beleza natural a ;atraç!:les. hls.tórica:;, devido a
prcndnldade da regi.llo CO-''L as. cidades de laraojcir~s e S.llo Crbtóvllo.
o programa previsto onra o Parque da Ribeira inelvl, numa .6~
rea de 874.156,90 !112, estacionamento para
velcutos., bar e restaura,!:!
sanitários, posto de saUde, pa'rque ~nfõlntll, 02 quadras de esporte,
u:sldene!a pnra
•d•lnJ:;trador, arborizaç11g ornamental d
o oo-o,oo il2.

'•

MóR!!,

JUSl'If'l~'t'IVA

Crl~tallna, ,..,,m!(:rPlo. gohno que

Ces~on-t~i

pn:-1
n•tu-l

A ár~R locallza-s.e " J I(" do povoado Rlboi~• e clo::ve se.t
sernda pois é uoa dos nananchis de abastecimento de ~o..:a de llatl:;.!ana.
Apresenta cachoeiras encrust.adas em rochas crlstatinas e pl~cinas
rals, releva de aspcto montanhoso, com vales escõlrpos e,. fot'"a de ca- '.

''· do molog '"" "' '" '"'"""'fif''"fm,
,,..
--

067-0007-:f.

to f'ade-nl l de grande porte, d'csde a dht~lbuiçllo de leite, 1o p:od!!,
ind~.~strlll ludo, pelo crue por si sd.J~ Se just1riea a soi1c1tlç:to
recu:sos ~cira:a, serd ampll.ada Pelos· beriericlo"' a ~u~ro:J é,.,preenM
dl•entos .de n,uot~iPiC?S vizinhos, numa $Ó propodç&o ·~ 111dt1or eentr!
U:a:açlo de recursos para melhor·dlstrtbtili.

"
'"

I

Oe;:>uu1o vrcTOil

rON'~>~A

-

-

-.

~

--

.

-

-···-~

Destactuc-se:, P\. 67189-rn

{A...e·~o

íHl

df;

Ativida:!e

- _P:r.omoçlo do Tudsmo no arasU, .11 il!lllor_tlnch de
!CzS 200.oo:a,oo (OUttl<"lt~· l"li1 c~uzil~os f\Ov.OS.}, para atender reei,IPet!!_
ç1o e utbarllzaç~o de or~:~las no no,.t11!c!pto de Plçanas-sc .

.--------~----,--.-~.--·-----,
OEPUTAQO OE:l IO SfiA2
'
P.MOA
t

ç~

A

l~nhtn<;lO

dO

~!c!P!O de:

P1<;<arr'asMSC,

bu~Ci!:!

sol<>CiOI"Iar o~ DtOClemas, na luta oe -elhonmcntos e atenç:o
ao
turi!õr.(), tem ~ ctm:l Objetlvo e~eeotar obras int:~re'sctri"d!veh·ll oooula
r;;~ t"d~Üc:a ""dCt'!al, IJII\.1 vez que fatos o=omecil:to~ tlltll deS"".Ot~... ~
~ vinda ao Bndl Co5 tSttar>ç<!-lros •
do

CONSTfiUÇAO DISTRITO INOOSTRAL SANTO ANTONIQ DO OCSC08ERTO

~

f'OH1'E

• nczs 12.000.000,00 ( ·ó"ote m!lhOes de ~ruudos novos)
.. )120,,ll~O:S.7!i2~Jl .. OPE/tAÇil:O REDE NACIONAl.. OE: ~ETROLOCXA

......

- COlAS.,

Jt/STIMA-l:IVA

0<!.7-0000-0
Stnto Antoni(l dei Oncotrerto, ontem e~dede - dort~;ltódo
11,5!
je u•• eldl!dl! CO<II suas reais !llplat'>laçlles : eomll!'rclo,. in-dqst.das, eS:co l•s prorJ:sslonÚantes, a~:rrnpec:uárh ~ grlos.
-'--.
A Coostruç:r:o do Distrito Industrial de Saot(l Ahttlnio
do
Dc\coberto pro~oÚ•rá ~ centuUuçlo de sua produç:lo., ensr:J•~~o ã·ssim Úlll
lncreneoto t~cn!.co - eg:dcola', desd'e a central'Iiaç~o de "reeu;sos até
a

Dest..,que-s:e do J\.nfll<O II, cõ41go ··31. 204 .ll6$l. 632.625 ~ Pto~
.acão do Tur,isrno Inte-rno; iii importii.neia d~- ttC.z, soo.ooo,oo (Quiilhe~
to' 11!1 cru.zado5 novos.J 1 paz" In.fza~Estrutura do Polo -ru:-i.u.i.:o do
Litoral do P iauL

·s~leçlo n~t.v.rJl,l d,as téCnicas de l?'l.antlo, s~l.eç::r:o, armazene~en~O,, evlt•~
do usilll crue o prodvtor, o téenlço, o ln<:!u.strid busqu~ cutf(l5 centros,
para atender eCs·seus pr6p6sJtos mercointls:,
A obra aeima além de prlorlt.iriil, ser;J c 111#reo tnlehl
de
VIII Mun!..c:!plo que $Cmprc lutou cora seus próprios 'rêoursó$ e "que i Constru
çlo .deste Distrito ga'nntirá :a pioprledade de sun açlles no nnoo tndus:
trlal e aQropecuárlo.

JUS"I'IFICACAO
~ Pbul

D(PUI,IIOO JOS! QUEIROZ

-·-

Inelua-se onde couber no E'L n• 47/8"'1;.. CN''l 111jlortSnela de
NCz$ )0.000.000 Cfrlnta •lltllle$ de ctundos novo') p,;ara IIIIPhntlçlo do
P•rquc Turfstleo da Ribeh'• no ••mle!pio de Itab&lllna/SE.

~~~ento

(Ane:w.o IV).
Yalor:' NCZ.S .:m.ooo.ooo (Trinta "llhOes de cru.z:adoS novoSl:

i o o~~cgundo maU pobre estado-· d~a !ederacio brasi-

leira"", nio obJ:Unt.c dispor de ruo!ivcl potencial de recu:rso$ naturair;, qu" pode"' e devc~r~ ser arroveit.<~doJõ era bene!,icic de o~~eu povo.
Nesse COZ'ItextC"I se impÕe ;a opo:t.unidade doto desenvolvimento
d ... indüstr.ia do turi.smo, jã reconhe<:id.:. com o~~ltalf>e'llt.e qerador• de
emprCO<]O c renda.

I~---:==-:c--"------,-~,-----,~.
I SE:~PTL ~ .

o• X"ee"Ursos objetos desta px-opost.a 'iio imp:'esc;ndiveis, ã
excçuo;:ão <:te fa'Cilida.des de infr&-e:ftrutur;a do polo turlst.ico, do
litor..,l,eOII\0 t.al:lbim ,eons(.ituiriio meio!> eficazes da vi&bilizaciio da.
i~nplantaçiio do~~ ZPI: (Zona de Proceu:&ment.o de.ExportaeãoJ do Piaui.

067-0009-S

Deputado

re_de.r~!

Sérgio Spado

!f!!.Q- ·coistaque-se

;, !mportãnc!a Cle NCZS 2.000.000,00 {Dois milt!Oes de
c-ru:ytos novesO ,:~a~ól. ser aplicado r.3 obra· de .::ol"lstrur;.3o do ><cr.
- hi" de fhtrada, "..o Mun!clpio de Fo;z: do Igua~u (PR),

JUSTiriCACIIO

A l•planta~So dCI Parque d~ R1belra, cujo pro.leto ,1.6 rol ó"e~
e• 1982 pela ent:ro s~cret;arla de EstlldO do Plan!J.I•IImto/SE,
I p:rOJ)ost.l do Plano Oirctor do Municfplo de It;;!I~IIIna/SE.
~o..olvló"o

~

~1:;06,116~:1?!2.782-

I

I; . ;:.7·-·-··

Jl'204.11&~)6n.&2.~

la. 102

I

"'

·po-Cinhlo

1grl:co1a ,COJIO grande produtora de grllos e peeu4rh., p8ralela a sues
rlque.Ín •!.nen!s, neeeulU pau \niplia: seu programa de atll!nd1,.en~
to ih lndúst:hs da Construçllo do Ols.trlto lndvstrl:al, cuJo',. !l'·ipo:te
rtnanceiro, dC obrlçnçllo do Governo FEderal,' {u-.se·mister.
A eontr1bu1çllo do. raun1e!p1o de cristalina ao trlstriM

I

1

Admir'lttuçlo do Fu:"ldo Geral de Tur.!smn
(tnpreend!mentos "':'"ut;.ísU~os}
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tsta cb:ae<:h gr:m~e lmPõttânc!a turístic-a para foz ~.::_·r
~ .... ; ' ; ~~ta-s~ de "'"' Cm;:oreénd!men-(.:.· de médig oor-~e--,:;c;
serdt' co"'O lo~.U de lnror1111:1ç~e$ turistlca~s e p.lla ce•.ts atlv1àadn ~ne:entes ao turlsa~o local.
Foz <IC> IQua;u, ~ u'" dos malore._ .:eóutos t.._.rístlc:os Cle:stc:...-PI&(s. Nele se (l!<ilitiea a es.sêncil à<l turis.mo q.::;a5e.:à.::!
tr!cc:. e pstccclbn~rtco,·em runç;o da infn.estrulur~ alta,.ente n~O,tada pua tecetll!'r-·seus turistas de todos os
rtnt~es óo "'un_ec. Seus ponto~ tu~1st_lc:os, se con~;el"t:alfl
c• dQis alY~:~s. de co-ntemplaçlo í•oar, que s:lo as Catarat-u d·-:. -lçuao;u (lado brnlleiro e tlid"oo aiQentlno)' e llldr!
létrtca de lUJP"-' stnacionlll, alén do r-orte comércio 1!,
genttno e pn·agualo.
f"o~ do !guaçu, PQ5~,jl hoje une popuhç!o riu de ~prox!
•~d~!nent~ '00.000 habitan"te:t.·-e--:~ma·_-fJ,Utu_ante d~ apro•t-

2) HZ05.lll0575Z.63l - Opençlo C!& Red~ NaciQnal de Mettol_!!
gla: NczS 3.000.000,00 (três lllilhOcs de crund05 ncvo•L

J!JS T !F ICAÇ~O
~uta-se de 'locar recurso~ par~ 1 .:-unta Co.,e~cia~ dQ
Êstaàe de Col:!is-JlJCõõC, <::om 1 flnaliC!aQe de st: p:::ceder ~ re~~:'"'J
ele
su&.! 1n:s.tal~ç~e5 ~ ccm(lra de ec;ui(ll"'entos t,l.!l 1. to:ne"' :::na~.:.-nte
desempen"tlar o imPQrla<ne_ paçet que lne Cil:l& nu01a socie>::.s:le_::;..;e ;.l&Ull
por intenso eresc.tmen~o e que t'em no comêr=1c ulfl_de seus o;:-1n:les htores ae desenvohi,.ento,

O Tutismo ~'" roz do i:guaçu,eaat!vidade respons;5vel Por
SOl!: da arrccad~ç~o eccnõmica dG onur:dc.lP.lC_.
Por tl.11, o turismo em ro~ do r;uaçu é Ullil atlv~dade Que
ti!<~ gendg nov;as fontes de tubalho, ha_j_a v_ista, o lequ~ de oersoect!va ae tratalho -=tue a me~"'• orerece, n!:lo
soroente pela atlldd.ade em si, mas pela ~1.1a essêucla. P.e_
h turu,.o· é um .doS verd_~oelr_os jnstrumentgs de hufi'WVzaçSo pelo culttvo dOS lluteõt!cos valOres e tradiçl!es
que herdamos da hlstórh, que quando ben orientado, <:O!!,
tribul eflcaronente na supe:aç~o do~ preconceitos entre
os homemns, reduz u çlfstlnc!:n entre os po11os e h.cll!
ta o recíproco conhecimento entre n Naç~es de cultuus
diversas, criando novas rentes de trab;llho, enrtc;,.,ecel'\dO 1 conviv~I"Cia h_umal'\3 e CIIcmovendo a $Oltdariedadl:! universal e 1 pu mul"dhl. Tem eo"o _fiM·lidade especHl_
ea, transform*I•se num poderoso e 'er1c11: !"elo de conheci•ento, CuJ.tivo e pieSOriiDÇll:O dOS valores,
tradlç!leS
que herdamos, restttuil"dc a S:erisibilidldC para c belo ,
ravc:.recendo ôl rcrmaç.!o pessoal d:a- nont!l humal"l, elevandO• o n(lirito aÚ a contel'l'pl;ç~o das eÚaÇôes- iart!st1 e:IS s dOS mozravtlhOS da natureza, t'iumal"lzando c homemro
tOd(l de seu ser pessoal. t:ofllunHádo e univernl.
Fazer turhmo é aedr-se aos povos eo'" su11s D!stôrias ,
eultuus e civilinçOes, bero. como, -abrir-se a to::!<l_iil cri!
çllo e eo pró(lrio Cr!a.:to-t, descobrlndp 1 mds beh di~e!!
slo do homc"' que ·é ~er i:mac da hu01anid~de e senhor de
univeuo:

06 ;:r_ 00 1.~-0

e

OEPIJT.I'.OO ANTONIO

;;;R-,-,-,--~-----~;;_r;~~

JHCLI.IA-SE N.G·PROGRAHA ClE TRSIBALHO 00 I-IINJSTERJO
ME.N1Ó Õ11 JNOUSTR.!A E 00

COME~ClO-

fUNOO

.O~RAL_

DO DESENVOLVJ-

DE' TURJSMO o se -

gu!nte (I!OJ!!to: Nc~$ 1.000.000,00' (HUM l·ti!..HAO OE CRUZAOOS)I;IOVO~)
desttnat!o~

a rerorAia e a ..pUaçllo'do teatro e dls igrejas e pon-

to5 tur!St!eoS d~ cidade de_ Penedo- AL., em eonu!nie co• a orefeitur& local.
F'OIHE: NczS

l.OOo.o·oa,co

{}:!um 111lhllio de C:cuudo~ NJvos)

51906.11653645.080 -

JUS.TJriCATJVA

A Cidade de Penedo, EshCio de Ahgoa~ I! urtt do~ :recanto5 turh-

tieos "'a.!s antigos e u11 Cios 118h ben!tos de Ahgo:n e do Bnsll,
LI:ICIA VAli! li

-----r··,-~--

CD!F?-D_B _

\

lnfel1.z11cnte a fa.lh de recursos mllnl'Cipa!s e est~.CtJai:s est4
levando aa desmoro(lam!!nlc o~ orlnelp;~!s po11tas turlstloos di!
cldade.

Inclua-se, onde eouoer, NO Pt. 67189 - CN, 11 iii'ICIOrtl~
ela dC' NczS 5.ooo,ooo,oo (tlnco mUMiu de· trundos novol'
pau
1
JUNTA CO~ERC!IIL DO ESTADO DE G014S, PIII ItRIC:.deh;llo e e<:;uipa•entos.

tr1odo e• 12 de abtll de 1&)6. Penedo I! um~ das tres prl..,tius

I'ONTE DI: lltCURSOS:

teg ao hc:lo de S!lu llB<;~I"Hieo C0<'1j'unto arqultetonlc:o hollnd~;.

~ldadc-'de 1\h<;~oos, tem tJ~:~<~ hlstar!a rieo !! trllt11çlles que

lllf\-

tstllloeellr;d~ as 01atgens -do Rio S:lo frane!sco •

.1.) HZO,,ll6J0952.61'- Mllnutenç~o aa Rede llrna~e"ldoni:

NczS 2.000.0"00,::10 {dois

Ólj_lhi:ii:~-

l:leCrôJ:::a:les

r\~;~vQ~).

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA 176'5ESSÃO, EM 16
DE NOVEMBRO DE 1989

Ll-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

Submetendo à deliberação do Senado
Federal à escôlha de nome indicado para
função cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:

- N• 290/89 (n' 765/89, na origem),
referente a escolha do Sr. Undolfo Leopoldo Collor, Embaixador do Brasil junto
à República do Senegal~- para, cumulativa- mente, exercer a fUnção de Embaixador
do Brasil junto â República Islâmica da
Mauritânia.

DIÃRI6i50CONGRESSb NAOONAL (Seção II)
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-

N'' 291 a 293/89 (n•' 768 a 770189,

na origem), restituindo autógrafos de pro-

jetas de lei sancionados.

-

- N" 294 a 296/89 (n" 772 a 774189,
na origem), de agradecimentos de comu-

nicações.

~

1.2.1 .__Discurso do Expediente
SENADOR JARBAS PASSARIIYHO Análise da eleição presidencial.

1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 36, de

1989 (n' 112/89, na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio [mperatriz Sociedade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora- em-otrda média, na Ci-

dade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Apreciação adiada por falta de quorum.

Projeto de Lei da Câmara n" 48, de 1989
(no 2.014/89, na caSa-de origem), de iniciativa dq Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a compo:sição do Tribunal Regional
do Trabalho da 9" Região, cria a função
de Corregedor Regional e cargos em comissão e de provimento efetivo no.Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região, e dá outras providências. Apreciação adiada por
falta de quorum.

Projeto de Lei do Senado no 328, de
1989 - Complementar, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que estabelece
normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre
Transmissão intervivos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão ftsica, e de direitos reais
sobre imóveis, exc:eto os de garantia, bem
como cessão de direitos à sua aquisição
- ITBI-IV. Apreciação adiada por falta de
quorum.

Pr9jeto de Lei do Senado n~ 332, de
1989, de-autoria do Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts. 51, 151 e 157 do
Código Eleitoral, que determinam· medidas sanitárias nos títulos eleitorais de portadores de hansenfase. Apreciação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n 9 72, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1986
(n" 1.894/83, na Casa de origem), que torna obrigatória a inclusão de espetáculos
musicais ao vivo nas casas de diversões.
Apredação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução no 74, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fede..
cal, que dispõe sobre a remuneração do
Vice-Go'lemador do Distrito Federal e dá

outras prOvidências: Apreciação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 75, de 1989,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a con~
tratar operação d.e crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 2.006.188
Bônus do T escuro Nacional, junto à Caixa
Etbli.ômica Federal. Apreciilção adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 76, .. de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômiços çomo çónclusão de seu Par.ecer·il'' 27~·. de 1989), qüe autóiiz~f a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operaçãb de crécüto externo, no
valor equivalente ~ até US$ 55,600~000.00
(cinqüenta e cinco milhões e seiscentOs
mil dólares americanos) junto ao Ba.nco
lnteramericano de -Desenvolviniento BID. Apreciação adiada por faltâ de quo-

rum.
-Projeto de Resolução n" 77, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Par~~
cer n_" 275, de 198.9), que autoriza a companhia Estaqual de Energia Elétrica CEEE a ultimar aditivo contratual à operação de crédito externo, firmada em 12 de
outubro .de 1978, junto a ·um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar a aquisição de equipamentos de origem francesa para a ampliação da Central
Termoelétrica Presidente Médici, no Rio
- Grande do SuL APJeciação iJdiada por falta
de quorum.
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 desincompatibilizãção
do Presidente da República, dos Governadores de Estado, do Distrito Federal e dos
Prefeitos. Apreciação adiada por falta de
quorum.

Proposta de Emenda à CoiiStituição n9
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e outros Senhores Senadores, que
modifica o·§ 39 do art. 4~ do Ato das Disposj.ç,_õ~ Constitucionais Transitórias. Apredação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n?
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Madel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso 11 do art.. 161 da Constituição Federal. Apreciação adiada por falta
de quorum.
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
_ DF no 54, de 1989, que reestrutura a categoria funcional de Assistente JUrídico do
Plano de Oassificação de Cargos de quE:.
trata a Le.Lno 5.920, de 1973, fJXa a sua
retribuição, e dá outras providências. Apre·
r:lação adiada por falta de quorum: ·
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Projeto de D~creto Legi;la&;o -no 34, de
1989 (n• 73/89, na Câmara dos DeputadOs}, que aprova os textos do convênio
de cooperação para -a realização de obras
previstas no _estudo de revitalização do
Centro His_tOrico de João Pessoa, Capital
d6 EStado ga Paraíb.a, e do seu protocolo
anexo corresponde-nte· ao financia"meflto ·
de obras para o ano de 1988, Celebrados
eritre o Goverrio da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino .da Espa_nha, em Brasília, em 26 de abril de 1989:
Apreciação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo nç 35, de
1989 (n' 74189, na Câmara~dos Deputa~
dos), que aprova o texto do acordo de cooperação económica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo.
da República Argelina Democrática e Po-.
pular. Apreciação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de
1989 (n• 64/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo que
cria uma ComissãO Mista entre o Governo
da República Federativa dO -Brasil e o Governo da Repúblic~ T ogolesa. Apreciação
_ a~t}i! por falta de quorum. -Projeto de Decreto Legislativo n9 39,de1989 (nç 63189, na· Câmara dos DePutados), que aprova o texto do Protocolo de
Cooperaçãõ fia· Área de Tecnologfa JnduS~
trial firmado entre_ o Governo da República
Federativa do Brasil e o Govemo-d?l República PopuJar da China, em Pequim, em
6 de julho de 1988. .Apreciação ãdiada por
falta de quorum.
Propos_ta de Emehda à Constituição n~
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, que acrescenta um § 6o ao
art.. 59 do Ato das Disposições ConstituM
clonais Transitórias. Apreciação adida por
falta de quorum.
1.3.1- Comunicação da Presidência
- T êrmin.o do pfazo parâ api'es(mtaÇáo
de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n' 362/89.
· · ·
· · ~~ ~
1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO

2- RETJFICAÇôES
- Ata da 156" Sessão, realizada em
19-10-89.
3 -MESA DIRETORA (Relação

dos Membros)
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS (Relação dos Membros)
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES (Relação dos
Membros)
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176~ Sessª-o,
3~

em 16 de novembro de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Nelson Carneiro.
ÀS 14 HORAS e 30 MINUTOS, ACl:VW·St;
PRESENTES OSSRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Alexandre_ Costa Nelson Carneiro -Severo Gi:)[lieS -Pompeu
de Sousa.

O 5~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A lista de presença acusa o ·comparecimento de cinco Srs. ·senadores. HaVétidõ nú·.
mero regifr!ental, declaro aberta a sessão.
-

Sob a prcrteção de Deus, inícian1os .nOssos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretári-O irá prOceder à leitura

do Expediente.
É lido o seguinte

·-

_~~rso d_e Aperfeiçoamento de Diplomatas

(CADPRBr.

Mensagem
DOS~. PRESIDENTE DA REPÓBUCA

I97In3.
Curso de Altos Estudos Políticos e Estraté-

gicOS. ESG, 1986.
Cônsul de Terceira Oasse, 1O de dezembro

de 1954.

nado Federal:_
De c9nformidade com o artigo- 52 (itein
IV) da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências a escolha,
que desejo fazer, do Senhor Undolfo Leopoldo

Collor, Embaixador do Brasil junto à Repúbljca
do Senegal, para, cumulativamente, exerc_er
a função de Embaixador do Brasil junto à Re·
pública Islâmica da Mauritânia nos termos do
artigo 56, § 19, do Regulamento de Pessoal
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto no
93.325, de 19 de outubro de 1986.
2. Os méritOs dó Embaixador- Lindolfo
Leopoldo Collor, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun·
ção, constam da anexa informação- do Minis·
tério das Relações Exteriores.
Bras~ia.- b de novembro de 1989.- Jos.é
Samey.

INFORMAÇÃO
Cuniculum Vitae
Embaixadõr_ ündol[o Leopoldo Collor
Porto Alegre!RS, 7 de junho de I 93 ).
Filho de Linaolfo Leopoldo Boeckel Collor

e
Hermínia de Souza e Silva Collor.
Curso de Preparação à Carreira de Diplo·
mata, IRBr.

.

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para
Planejamento Político, 1963. Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual,

1987.

n•

_

1963.

cujo provimento depende de sua prévia

Excelentíssimos Senhores Membros do Se-

. __

Ministro de Segunda Classe, -meredmento,
1O de no\!embro de 1975.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. _
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal,

1974.

MENSAGEM N' 290, DE 1989
(N• 765/89,
origem)

-·

Seguhdo-8ecretário, merecimentO, 9 de junho de.1960.
._
-Pfifneiro-Secretário, merec:imentó, 27 de ju·
lho de 1965.
COnselheiro, merecimento, 1o de janeiro de_

Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para função

aquiescência:

·

- "Mãster of Arts" (Politica), t.JrilVersidade -de
Nova Iorque.
-Professor de Política Internacional no CPCD,
Curso Espedal ao IRBr, 1963.
À_ disposição da Presidên<::ia da República,

1973.

EXPEDIENTE

.

lnspetor-Geral-Adjunto do Serviço Exterior,
México, Tercern:FSecretário, 1957/59.-Buenos Aires, Tercelro-Secretárfo, 1959/60.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1960.
Quito, Seguhdo-Secretário, 1960/62._
Quito, Encarrega<:[o ~~ N,~gócios. 1961 e

Festival Internacional de Cinema, Ma_r dei
_
Plata, 1960 (representante). __
Comís~o de Exame do- Financiamento à
Exportação de Material Ferroviário para a Argentina, 1963 (representante do MRE).
Reunião da Junta Executiva, Fundo lntemaciónaJ de Sõcorro à Infâncfa, Bangkok, 1964
(representante).
Reunião da Comissão Mista CUltural BrasijBéJgica, BruXêlas; 1974 (rhenlbro).
Cônferêncic\ Especializada Interamericana
-sobre Direito Internacional Privado~ Panamá,
1975 (membró).
Assembléia Preparatória da Federação lnterá!Tieticana do Algodão, Bogotá, Colômbia,
1978 (chefe).
·
Medalha do Pàcificador, BrasiL
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Giã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito do Equador.
O Embaixador Undolfo Leopoldo Collor se
encontra nesta data no exercício de suas fun~
ções de Embaixador do Brasil junto à Repú~
blica do Senegal.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 1989.-SérgioBarbO$aSfirra-Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.
MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA

Restitul~do autógrafos de projetas de
lei sancionados:
N9 291/89 (n~ 768/89, na -origem), de 13
Bangkok, Segundo Secretário, 1964/65.
do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 53,
Bangkok, Encarregado de Negócios, 1964.
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
Bangkok, Primeiro-Secretário, 1965.
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n9
Bonn, Primeiro-SeCretário, 1965/67.
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédito supleBonn, Encarregado de Negócios, 1966.
mentar no vàlor de NCz.$ 3.560:ooo;oo em·
Rabat, Primeiro-Secretário, 1966.
fciVOr- -dO Ministério da Cultura, para os fins
-Moscou, Primeiro-Secretário, 1967rt0.
que especifica. (Projeto que se transformou
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, J974rt5.
9
Georgetown, __ Encarregado de Negócios, -fia Lei n 7~87T, de 13 de noVembrO de 1989).
l'l' 292/89 (n• 769/89, na ori~em), de 13
1976.
_do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 57,
-- Bogotá, Miilistio:conselheiro, 1976/78.
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1978.
a.iibrlr ão Oiçamento FiScal da Qrifão crédito
Chicago, Cônsul-Geral, 1978/80.
eSPecial atf o limite de NCz$ 114.900.000,00,
Dar-es-Salaam, Embaixador, 1981/85.
para os fins que especifiCa. (Projeto que se
Dacar, Embaixador, 1988/89.
transformou na Lei no 7.878, de: T3 _de novemComissãO de Elaboração das Instruções pa·
bro de I 989)
ra ·a Delegãção ·do Brasil a XI Sessão da AsN• 293/89 (n' 770n9, na origem),· de 13
se:õ:iõléiã Geral da OfiU, Nova Jorqlie, 19-56
do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 70,
(membro).
de. 1989-CN, que autoriza o Poder ExecutivO
Missão Especial às solenidades da posse_ a abrir .ao Orçamento Fiscal da União crédito
do Presidente dos Estados Unidos Mexicanos,
suplementar até o limite de NCz$
1958 (membro),
4.323.085.596,00~ para os fms que especifica.
Seção Brasileira na Reunião da Comissão
(Projeto _que se transformou na Lei n9 7 .879,
Mista Brasil-Equador,_ 1963 (n1embro).
de _13 de novembro de 198~)
À disposição da mfssão Especial da Polônia
De agradedmento de comunicações:
às solenidades da posse do Presidente da Re- _
Nº 294/89 (n~ 772/89, na origem), de 14
pública, 1956.
do corrente, referente à aprovação das maté-

1962.

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seç~o li)

Novembro de 1989

rias constantes das Mensagens da Presidência
da República n•' 57 e 697, de 1987; 6o·g, 613
a 625, 644 e 665, de 1989.
N• 295/89 (n' 773/89, na origem),
14
do corrente, referente à aprovaç.áo das maté-

ae

rias constantes das Mensagens da Presidência
da República n9s 337, 494 e 505, de 1989.
N• 296/89 (n' 174/89, na origem), de 14
do _corrente, referente à aprovação das maté~
rias constantes das Mensagens SM n~"' 248
e264,de1989.
--0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O Expediente lido vai .à publicação. (Pausa)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas

Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA Pronunda o seguinte discurso.)- Sr. Pre~

sidente, Srs. Senadores; -quando participei do
movimento cívico-militar de 1964, tive ocasião

de testemunhar, por parte dos Presidentes que
assumiram o- Poder, que todos eles pretendiam restabelecer as eleições cliretas para Governadores e para Presidente da República em
curto prazo. Já se tomou aqui muito cediço
citar Ortega Y Gasset, a velha frase de que
"eu sou eu a e minha circunstância".
Lembro-me de que a última eleição indireta
para Presidente da República. de acordo com
a vontade do Presidente Castello Branco, era,
precisamente, aquela que lhe sucedia no Poder. Depois, todos cluevivemos aquele periodo
soubemos que foi havendo mudanças da
Constituição e foi-se protelando a eleição direta, quer para Governadores, quer para Presidente da República.
Quando se cliscutia se aquilo era uma ditadura ou era uma democracia, eu tive a oportunidade aqui- talvez aquilo fosse algum gesto
de coragem - de dizer, desta tribuna, que
nós não vivíamos num regime democrático
pleno; vivíamos num regime autoritário, mi;iS
não num regime totalitário. Havia uma grande
diferença entre os dois, e há.
Mas Maurice Duverger clizia que "democracia existe quando os governados ele§iam livremente os governantes e os partidos de oposi, ção podem chegar ao poder". Note-se que
beleza de síntese de uma definição. Porque
é uma eleição direta em que os governados
elegem os governantes e há pluralidade partidária, podendo os partidos de oposição chegar ao poder. No quadro que eu, como Uder,
me cabia defender então, eu dizia que a nossa
democracia estava limitada aos municíBfos,
porque nos municípiOs os Prefeitos sempre
foram eleitos, mesmo no regime autoritário,
em eleições livres e diretas.
Ontem, Sr. Presidente, fazia 29 anos que
a sociedade brasileira-estava de jejum em relação à possibilidade de escolher o seu governante pelo voto direto. É muito interessante,
quer para os políticos, quer para os cientistas
polft:icos e quer até para os sodólcigos, fãzer
uma interpretação do que se deu ontem, e
vai-se dar ainda daqui até dezembro, com relação aos destinos brasileiros ou os destinos
dos brasileiros, a partir do momento em que
nós tivemos essa quantidade enorme de parti-

dos e CC?m.í:l~~artido~ estruturado~ por aqueles que, no meu entender, mais sofreram no
dia de ontem. ,
. ,
_-~--- _ _
Eu tenho hoje pelo Deputado Ulysses Guimarães um afeto sincero, e-da parte dele sempre recebi uma demonstração de apreço~ Até
diria que ele tem saldo na nossa conta corrente, porque, quando líder de Gov:emo, e~:~ fui,
não digo obrigado, mas induzido a fazer discursos duros contra ele; cliscursos a que ele
nunca respc>il.deu, ou porque me julgasse insuficiente- n'a altitude de quem devia receber
a sua resposta, ou porque, como bom político,
achava que no momento em que ele se tinha
excedido, como. -por exemplo, quando chamou ·oa fez uma comparação do Pfesidente
Geisel coin ldi Amin, e que ele não teria sido
feliz..
Agora, o _que me parece que-é consenso,
entre ii.ôSf.OdoS; é que é preciSO uma modificação na legislação eleitoral para impedir
aqueles que nós poderiamos chamar exatamente de mercadejadores de legendas. Essas
legendas, colocadas em grande quantidade,
mostraram- alguma coisa que, talvez, nós pudéssemos ser apontados no estrangeiro_como
uma fórmula de desenvolvimento admirável,
do ponto de vista da democracia representativa, tantos são_ os partidos.
Nós todos sabemos também que na Inglaterra os partidos são muitos, nos Estados Unidos da América os partidos são muitos, mas
quando chega_ a hora da eleição, na verdade,
eles se retringem ou a um bipartidarismo _ou
a um_ tripartidarismo, de um modo geral.
O fã:to' de nós tern1os hoje a televisão e
o rádio franqueados para os políticos levarem
as suas mensagens aó povo, talvez seja alguma coisa siil!;Jular em todo o mundo democrático. Pode-se imaginar o que é que significaria, mesmo para os partidos que tiveram
menos tef!lpO a sua diSposição, o custo, em
- dinheiro, daqueles programas.
Eu não sei se cometi um equívoco, Sr. Presidente, porque eu não assistia normalmente
aos programas, pois achava que eu já Conhecia suficientemente aqueles candidatos _que
tinham mais probabilidade de chegar ao_ segundo turno. Entâo;-el.Tflãb gostaria de ver
p-essoás_gUe ell Sabia que sémpre tiveram a
extraordinária vocação de mando, de mandonismo, travestidaS de grandes liberais, porque
o marketing político as preparara para isso
nos seus programas. Eu não gostaria de ver
aqueles que foram sempre muito prtVatistas,
privatistas até _à outrance, abrindo uma linguag~m simpática em relação até a determinadas
teses socialistas, e o reverso. Mas eu errei não
assistindo aos debates, em geral, porque nos
debates, as perguntas, evidentemente, não
sendo conhecidas e não havendo monólogo
do apresentador, do candidato, ~ _Qr~iso recorrer-se nª'o apenas à rapidez de raciocínio,
mas também ao verdadeiro conhecimento
que os candidatos têm da problemática bra~
sileira.

o·sR. JARDAS PASSARINHO- Com
multo prazer. V. Ex~ me honça, nobre Senador
Pompeu de Sousa.

O Sr. Pompeu de Sousa - Até censuro-me pelo menos sinto-me frustrado-; mas
vou curar minha frustração em não ter pedido
lícenÇa a V. ~ um pouco 'antes para conceder-me este aparte, a firh- de associar-me a
V. Ex~ no apreço ao Deputado Ulysses Guimarães; apreço, admiração e amizade. Costumo
dizer, e já dizia isso há bastante tempo- e
o correligionário de S. Ex', o nobre Senador
Severo Gomes, a meu lado, é testemunha disso -, que 6 Presidente _do Partido d_e S~ EX
ia ser vítima de uma injustiça histórica neste
País, ia sofrer uma injustiça histórica, como
uma verdadeira fata1idade, uma fatalidade de
tragédia grega. S. fr. iria sofrer essa kijustiça
fatalmente_- sentíamos isso, por uma série
de circunstâncias que não vou discutir, mas
esta é a verdade- e S. EJr a sofreu, realmente.
Ao mesmo tempo, concordo inteiramente
com V. EX quanto ao problema da pulverização partidária que se criou, não a pulverização partidária de direito, mas a pulveriz......~o -partidária de fato, que abre caminho p? os
homens carismáticos, e os- ca-rismáticos são
muito peri!iJOSos. Tenho pelos cãrismáticos
uma verdadeira rejeição fisiológica' quase. É
psicológica, claro, mas diria que é quase frsiológica, porque...
·

O SR. JARBAS PASSARINHO -Por·
que ela embrulha o estômago.

O Sr. Pompeu de Sousa- Exatamente..
Lembro-me dos carismáticos no Estado Novo
que criaram o populismo; que é a forma mais
velhaca de trair o povo. _Q_populismo é baseado no paternalismo que estabelece o filialismo,
o dependentismo do povo. O povo é dependente e·o poder é soberano. Eu queria, portanto, concordar corn V. EX-' também neste assunto. t: preciso foitalecer os partidos. Na verdade, nobre_ Senador Jarbas Passarinho, enquanto não implantarmos o parlamentarismo
neste País, não criaremos partidos. Costumase dizer que nãq_ é possível implantar o parlamentarismo no Brasi~ porque não há partidos
na verdade, não há•partidos porque não há
parlamentarismo, pois nãO há condições para
se criarem partidos, porque, aqui, os partidos
são criados ao sabor das circunstâncm.s, em
função do poder todo poderoso, do poder de
Estado, da conquista do poder de Estado. E
o candidato do meu Partido, o nosso grande
Companheiro Mário Covas, dizia quão é de
notável sabedoria política e, ao mesmo tempo,
atitude ética, que a disputa da Presidência da
República, a disputa do poder não é_ um fim,
mas um meio. Na verdade, neste País tem-se
usado o poder como um fim em si rrtesmo,
para a distribuição_ de graças e para pleito de
graças, recebimento de graças e benefícios
de toda ordem.
- -O SR;_ JARB~Al!SARINHO- E até
para ~ aPrd'priaçãÕindébita em causa própria.

O Sr. Pompeu de Sousa -Permite-me
V. Ex" um ligeiro aparte, nobre Senador Jarbas:

.· p 'sr. Pompeu de Sousa -

Passarinho?

J10l?re Senador Passarinho. Na verdade, se o

Exatame~te,
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poder não estiver em permanente revisão pe-

rante o povo, perante os mandantes dos nossos mandatos, e mandatários não estiverem
em permanente revisão, não haverá nem regime neste País, porqUe há essa ação entre amigos e inimigos: aqueles que servem ao Poder,
e geralmente servem servilmente p_ara se tor-

nar beneficiários dele. Foi com estes três_adjetivos -

servidores, serviçais e beneficiários

do poder- que entreguei documento ao nobre Deputado Ulysses Guimarães me desligando do PMDB; não do PMDB que con~truí

mos na luta, mas do PMDB resultante da invasão dos bárbaros, que vieram com a suposta
conquista do Poder. Então, nobre Senador
Passarinho, parece-me que a única solução
mesmo não;é dar um golpe agora, pois__ este
Congresso não pode assumir ur'na atitude de
aprovar uma emenda parlamentarista, porque
não tem autoridade nem política, nem moral
para isso, e seria um escândalo. Neste mo~
menta o Congresso tem a mesfna composição do COngresso Constituinte que derrotou
o parlamentarismo ·com argumentos que sabemos quais foram- mais uma vez a serviço
do Poder todo-poderoso, sabem os disso.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Peço
a V. Ex" que exclua alguns sinceros presidencialistas, onde eu me incluo.

O Sr. Pompeu de Sousa - Oaro, todos
nós nos excluímos. Pelo menos nós, que aqui
estamos, nos excluímos, seguramente, estou
certo disso.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Por-

que não tomei a decisão para servir a nenhum
mandante do Poder.

O Sr. Pompeu de Sousa- Exato, V. Ex"
está excluído disso.
O SR- JARBAS PASSARINHO -·Agora, hoje, já melo abalado.

O Sr. Pompeu de Sousa- O qUe pr:cr-samos é fai:er exiltainente o que o meu Partido
tem defendido e o meu candidato sempre defendeu: antecipar o plebiscito, para que o povo
dê a última palavra, e, aí, éntão, implantarmos,
com um Congresso novo, revestido de autoridade política e moral, o sistema parlamentar
de Governo, -para ·que, af, sim, Se- implante
mesmo, de vez, a democracia neste P~ís. Anteontem, ao ocupar aqUela curul presidencial
para, infelizmente não realizar sessão, porq~e
não havia número, eu dizia que, no dia seguinte - ontem - ao mesmo tempo em que
se celebrava o Centenário da Repúblíca, iríamos reproclamar a república no dia seguinte.
Estou CõOYencido- de que a reprodarnamos.
Entretanto; para qúe essa reprodamação seja
para valer e para durar, é indispensável que
implantemos neste País um sistema de governo em que o povo esteja realmente no ·governo. A única maneira é esta: implantar o parlamentarismo, antecipando o plebiscito.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço a V. Ex----.;-ilObre Senador Pompeu de Sousa, o aparte, que,_ de algum modo, leva--~~
a fazer considerações paralelas, mas gostana

de fazê-las depofs e iilsistir no tema central
do meu discurso...

O Sr. Pompeu de Sousa- DescuJpe-me
ter antecipado.
O SR. JARBAS PASSARINHO--Porque algumas considerações que já foram feitas na Constituinte não me pareceram definitivamente verdadeiras. A questão, por exemplo,
de s6 poder haver partido político estável havendo parlamentarismo. Teremos, aqui, entre
nós, vízinhos, no Cone SuJ, exemplos de presidencialismo com partidos tradicionais, ceÍ1te-·
nários. Temos, isto sim, no Brasil, sido um
exemplo triste de partidos sazonais, de políticos heliotropistas, que não podem viver na
sombra, têm que procurar o Sol. Fui, aqui,
um Uder ele 41 Srs. Senadores. O nobre Senador Nelson Carneiro era, então, Uder da Oposição em determinado momento, sabe disso.
Transformada a Arena em PDS, baixamos pai-a 37. Perdidas as- eleições presidenciãis, éramos 5. A obstinação do Sr. Paulo Maluf levounos a 2- hoje somos_ 2. Então, esta questão
poderá ser discutida com mais tempo. Apenas
me anteciparia para dizer que concordo plenamente com a posição do nobre Senador Pompeu de Sousa, ao profligar uma tentativa de
modificação no momento imediato do sistema político em que estamos vivendo, porque
o Presidente da República que será eleito pode
não ser da nossa confiança. Isso a mim não
me parece justo.

- Ainda ontem, Via-eu, a uma mesa quase
redonda, quer dizer, um conjunto de 5 debatedores, onde figuravam o ilustre Senador Severo Gomes, Dr. Ives Gan.;;lra, o Ministro Roberto
Cardoso Alves~ o _Ve(~ador Eduardo S1,.1plicy,
no momento - e essa matéria foi discutj~a.
Lembro-me até de uma frase do Professor
Gandra, em que ele dizia que era melhor ter
-vejamos se consigo reproduzir -algo que
desse a garantia de uma irresponsabilidade
definitiva, que seria com o presidencialismo,
por uma responsabilidade temporária que o
parlamentarismo curaria no momento opor~
tuna. Essa idéia calou-me profundamente.
Mas queria salientar, antes do aparte que com
muita honra de_vo conceder _ao $enador Severo Gomes, que algo que me entrist~çeu foi
verificar o desmoronamento dos partidos organizados.
O nobre Senador Pompeu de Sousa falou
na injustiça que o Dr. Ulysses Guimarães re.cebeu - injustiça histórica - , eu subscrevo a
opinião e sublinho-a, porque para mim, que
fui combatido pelo MDB, depois pelo PMDB,
durante todos estes anos, o herdeiro natural
do Poder deveria ser o Partido_que sustentou
essa luta contra nós. Subitamente o que se
verifica é que as pesquisas, que tanto foram
comentadas aqui, nesta Casa, ora uns acei~
tando a idéia,·desde que estivessem bem suce- didos, outros. _condenando-a, desde que estivessem mal sucedidos, elas acertaram no ata'cado. Quando elas falaram, por exemplo, que
primeiro seria o jovem ex-Governador de Alagoas e o segundo ficaria numa disputa ~ntre
o engenheiro Leonel Brizola e o Deputado luiz
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Inácio Lula da Silva, a prova das umas está
vindo em favor dessa observação dessa pesquisa feita quer pelo Gallup, quer pelo fbope.
A grata surpresa para mim foi o crescimento
da candidatura do nosso Colega Senador Má~
rio CoVas~ Eu ontem dei o meu voto consciente em favor dele, no meu Estado o dei
publicamente, até porque_ acho que seria uma
solução como eu antecipei, suficientemente
boa para termos um homem na Presidência
dª -~epública responsável, íntegro, que considero a primeira condição para o exercício_ da
vida pública, para evitar _que fortunas sejam
feitas, como ainda há pouco o nobre Senador
e Sousa percutia esse tema, repito, para que
fortunas pessoais não sejam feitas através do
momento em que alguém chega com poder
de império no _Erário, quer o federal, quer o
estadual, quer o municipal.
Então, disse ainda mais: posso até ter a
alegria de sentar na minhã cadeira no Senado
para fazer oposição ao Governo do Senador
Mário Covas, porque tenho com S. Ex" certas
discordãricias de natureza doutrinária e não
ideológica, já que S. EX' nunca foi um marxista
e deixou isto muito claro, agora.
A nossa diferença seria o qUe parece apenas
um mero jogo de palavras para as pessoas
que não conhecem as doutrinas sociais contemporâneas. Seria entre a social-democracia,
que S. Ex" quer fazer, e a democracia social,
p€Ja qual eu me bato. Não é mero jogo de
palavras.
_
Então, vejo um PFL desaparecer pratica:
mente no decorrer destas_ eleições.
O nomé do_ Dr. Aureliano Chaves não vi
- até a:gora no placar das apurações.
O nome do Dr. Ulysses Guimarães só vi
quando se tratou da Bahia, em quarto lugar.
É da-ro que ainda são apurações preliminares, pode haver modificação, mas até já a
metade dos votos - nas Capitais mais da
metade dos votos já_ foram computados chega-se a esta triste coridu_são. E o PSDB
parece chegar a uma vocaçáo da antiga UDN,
com um elitismo de políticos brilhantes, mas
que não penetraram profundamente nas dasses maiores em número, que são aquelas que
definem, porque a política é pitagóríca;-depende do número. O númer9 _é que resolve, o
maior número" vence.

O Sr. Pompeu de Sousa- A UDN teve,
era democrata, da qual fui fundador, porém
tennino_y_, V. Ex" também acompanhou-a.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Na
qual eu votei pela primeira vez, para surpresa
de V. Ex• Mas nesse tempo eu estava equivoca.;;IQ, ainda lia muito Harold Laski, estava equivocado com a possibilidade de se fazer realmente um tipo de (~gime daquela natureza.
Votei em Hermes Lima; vot~i no Senador pelo
Rio de Janeiro, que foi muito brilhante aqui,
Hamilton Nogueira.
O Sr. Pompeu de Sousa (fora do microfone) - Este não era da Esquerda Democrática
·O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas
fazia_ parte da UDN, Ugado a esse grupo.
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O que me gera alguma perplexidade, Sr. vemo se iniciaria uma grande mudanÇa para
Presidente, é verificar o paradoxo: um candi- correção dessas desigualdades. Ocorre que,
dato rico é votado nas classes pobres. Em pOr mais ilustrado que seja o Presidente, ele
Brasília, ganha na Ceilândia e perde no Lago- vai agir de acordo com as forças que com·
Su1, da alta classe média, ou até da alta bur- põem a sua base de sustentação. A c-orreção
_das desigualdades não ocorre sem que haja
guesia ...
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena- um país organizado, uma sociedade civil orgador, o mais espantoso é que o argumento nizada e que faça pressões para que ela se
dos pobres é o de que ele já é muito rico componha como forças políticas importantes,
e, por isso, não precisa e não vai roubar. É dentro da so_ciedade. Com _isso, embora com
uma coisa espantosa em matéria de falta de o crescimento econômico em algumas époconsdênda de classe, esse é o argumento. cas,_ sem paralelo no Mundo, o que menos
A minha empregada doméstica disse que on- justifica até o aumento aas desigualdades,
de ela mora é_ esse o argumento com que quer dizer, havia meios para a correção dessas
o "colorismo" ocupou toda aquela comuni- desigualdades, porciue a sociedade se estava
enriquecendo. E isso não aconteceu pela falta
dade.
de personagens fundamentais, que são aqueO SR. JARBAS PASSARINHO- E les que estão no lugar mais baixo da socienem é original, porque com o Dr. Adhemar dade, com menos rendimentos, e a sua incade Barros já se dizia isso. Essa é a sua expres- pacidade de se mobilizar politicamente. E tudo
são: ele já é suficientemente rico e não precisa isso engendrou uma enorme insatisfação,
.,roubar. Pelo menos não rouba do Erário. Essa mesmo porque, em todos os momentos, há
me parece uma observação importante par~ sempre um argumento de racionaliçlade. Sanós, que vamos entrar no segundo turno. Te- bemos que todas as decisões políticas benefimos candidatos, hoje, que pregam um regime ciam uma classe ou prejudicam outra, benefiparecido com o de Cuba, por exerDplo, ou ciãin- uma região do País em detrimehto de
o da Nicarágua, altamente votados na alta outra, aumentam o nível de soberania ou reduburguesia e na classe média alta.
zem o espaço das decisões nacionais. Po!)anto, elas não são técnicas, são políticas. E da
O Sr. Severo Gomes - Permite-me
natUreza do fato político que realmente, na
V. Ext um aparte?
as deSiSões, hajã~üma força pqlítica. Como
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com ainda nãO havia, representando a grande
muita honra aceito o aparte do nobre Senador maioria da população, raciomi.lidãde dos que
por S~o Paulo.
detinham o poder ou cons_eguiam até ter inO Sr. Severo Gomes -Nobre Senador fluência externa, manteve-se e aJargou-se a
Jarbas Passarinho, temos muita matéria para base da desigualdade. Lembro-me que, em
reflexão. V. Ex~ fez referência à inljJerfeíÇão 19 de maio de 1974, quarido se discutiu o
que ternos, na nossa vida eleitora], com rela- salário mfnimo, o custo da alimentação na
ção ao surgimento de partidos de maneira Guanabara havia subido 45% e todos tinham
inadequada, ao uso do horário de televisão. consciência de que os dados não eram correTudo isso está nas nossas mãos, refletir e cor- tos para medir a inflação. No entànto, houve
rigir para o futwo. mesmo-que não tivéssemos um debate_ célebre, porque, de acordo com
essa inundação de pequenos partidos, creio a inflação, a correção do saJário mínimo seria
que o resultado das eleições nao seria multo de apenas 18%. Todes sabemos qual é a pordiferente. V. EX- se recordou de uma data em cêntagem do salário mínimo que vai para a
que estávamos juntos, 1964. Naquelá altura, alimentação. Assim, se o custo da alimentação
o propósito do Presidente Castello Branco era na Guanabara havia subido 45%, realmente
que seu sucessor fosse eleito em eleições dire- aquele aumento do 'Salário míni_mo era muito
tas. O ilustre Presidente_ CaStello Branco tinha menor do que o necessário para manter já
uma visão democrática dos acontecimentos, urna situação de extrema dificuldade. O Protinha consciência de que a ação militar haveria fessor Mário Henrique Simonsen reconhecia
decorrido de uma ameaça da rutura das insti- que realmente era muito pouco e resolveu
tuições, que tinha sido nilo uma revolução, adicionar 3% de produtividade e recornendo_u
ao Ministro do Trabalho fosse à televisão para
mas uma contra-revolução.
dizer que pela primeira vez se incluía a produtiO SR. JARBAS PASSARINHO - O vidade no salário mínimo. Ponderei com ele
que, aliás, consta da sua famosa Instrução do dizendo que todos.tinhain consciência de que
Estado-Maior, que assinou já perto do fim de aquele salário mínimo não repunha os valores,
março de 64. O objetivo era precisamente es- que, se o Poder da República decidisse assim,
se, o Presidente é que se distanciava do c_um- muito bem, mas que não fizesse o Ministro
primento constitucional.
Arnaldo Prieto fazer papel 1e bobo na televi·
O Sr. Severo Gomes- De qualquer ma- são-. Lembro-me que fui procurar o Dr. Buneira, as cois_as não andaram dentro daquele lhões, que sempre teve uma grande aut9!!~
fi0fii0i1te- p-erlSa-do- p-e"lo Marechal Castello da·ae· i-ieiite-Pa!S- -.:..:.: riãqueie tempo··eleera-PreBranco, e tivemos um longo período de autori- sidente do Banco da Guanabara -, porque
tarismo. Nesse período, assistimos a todos os tinha _sido seu cOmpanheiro no primeiro Gocandidatos a Presidente da República e a todos verno, de Castello Branco, e sempre nutri por
os Presidentes empossados reconhecerem as ele uma grande amizade, uma grande admira·
enormes desigualdades sociais e regionais do ção. Recordei-lhe o que ele falava no Governo
País, e fazerem propósitos de que no seu go- Castello Branco. Era preciso estabelecer uma
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disciplina saJarial, que, num primeiro momento, seria um sacrifício indispensáVel, mas que,
depoiS, tudo andaria no melhor dos mundos
e os salários iriam recuperar o seu valor. Então,
ponderei ao Dr. Bulhões, para ver se encontrava um aliado nessa luta contra o achata·
menta do salário mírliffio, lembrando o que
ele dizia. E eu disse: "Dr. Bulhões, quantos
anos se passaram e agora continuamos com
a mesma prátiCa''. Ele medhou com um olhar
muito triste e disse: "É, mas tem que ser assim
mesmo!" :-."Por que" - "Porque a lógica
dele manda fazer assim •·. É impossível se pensar amanhã em governar um País com·uma
lógica que não estabeleça outros tipos de sa-_
críficios e _outros modos de ação dentro da
economia para estabelecer um processo em
que o sacrificio não esteja permanentemente
caindo sobre os ombros dos assalariados. Es·
tamos, hoje, com uma votação de protesto,
de direita e de esquerda, e também os oportunistas que fazem surf nas ondas da protesto.
Mas um protesto que vem, de um lado e de
outro, até de um populismo de direita ou de
esquerda, explorando o quê? Um longo período em que a grande massa da população foi
perdendo as suas condições de habitação, de
educação, de saneamento e _de tudo o mais,
como todos sabemos. Então, esse protesto
ocorreu. Pelo _menos devemos ter a grande
- alegria de saber que· em muitos Estados_ o
comparecimento às urnas foi de 97, _98%.
Quer dizer, houve uma enorme_ vontade de
participação. Essa massa de eleitores que protestou, de certa maneira, começa a ter uma
vida política, está atenta aO que- aContece, às
decisões governamentais. O que nos dá fi.mdamentalmente tranqüilidade é que temos,
hoje, nova em folha, uma Constituição legíti·
ma, que foi votada. Todos, governantes egovernados, têm que ser servos da lei, com mais
raião o governante. para ter autoridade, para
que a lei seja cumprida. Termino lembrando
que a figura· mais importante e responsável
pelo fato de termos hoje essa grande salvaguarda nacional, que é uma lei legítima votada
pelos representantes do povo, é o Dr. Ulysses
Guimarães, que sofreu, como lembrou o meu
caro Colega Senador Pompeu 'de Sousa, uma
grande injustiça nas eleiÇões que ·acabamos
de passar.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Muito
grato a V. Ex", nobre Senador Severo Gomes.
Eu não gostaria que nós três, presentes aqui,
presididos pelo nobre !;enador Nelson Carneiro, fizéssenioS"boje O féquiefn da vida política do Dr. Ulysses Guimarães. Até porque
Churchill dizia muito bem que uma das poucas atividade"s em que o hriirieffi pOde morrer
e renascer várias vezes é na política. Ele pode
morrer e renascer várias vezes. Quantas vezes
ouvi dizer em relai;ãq ~-4!"fla_ljçi~_r~l}_ç~ regipnal
ou-rlãclõnãJ~'-'BÕITl, agora está acabando". Daí
a três ou quatro anos, a diferença se mostrava.
Um exemplo é o engenheiro Brizola. Ele
tem a sina de ganhar eleições nos seus Esta~
dos e, em seguida, Perder as eleições para
os sucessores que ele defende. E, depois, tal·
vez haja governantes que justificam mais ainda
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se deu posteriormente, como, também, não
que marca as suas administrações, ele renaster dado a igualdade de oportunidade para
ce. E hoje vemos que ele tem duas áreas da
todos na universalização da oferta de ensino.
maior importância no País que lhe são inteira- _
Os CJEPs não chegaram a 18% do alunado
mente reserva de caça: o Rio de Janeiro, que
beneficiado• e tiveram várias localizações meo nosso ilustre Presidente representa com tan- •rânieTite para efeito pictórico, para chamar a
to brilho há tanto tempo, e o· Rio Grande do
atenção do passante e, conseqüentemente,
Sul, onde eu atribuo que há também uma
aquilo gerar um efeito eleitoral.
parcela grande de bairrismo funcionando.
Então, isso me parece que distingue um
O Sr. Severo Gomes - Permite-me
pàüco, embora não destrua a tese que V. Ex"
V. Ex" outro aparte?
levantou, porque ela é uma tese perfeitamente
ace_itável e até, se eu não estou sendo exageO SR. JARBAS PASSARINHO- Com
rado a meu respeito, V. EX' acompanhou o
prazer.
-m.euracioncínio quando citei Churchill, as
O Sr. Severo Gomes - V. Ex' sabe que
pessoas que podem morrer e renascer em
eu não pertenço ao PDT, c:Jfle sou um eleitor
política várias vezes.
a figura do engenheiro Brizola pelo mals>gro

do Ulysses Guimarães. Uma das virtudes que
se atribui ao vofo ê -que, se ele for dado errado,
pode ser corrigido no futuro. Quer dizer, se.

O Sr. Severo Gomes .....::. Permite-me
V. Ex•_ainda outro aparte?

eu errar escolhendo um mau candidato, se
ele tomar posse, se ele governar, se ele fiZer
O SR. JARBAS PASSARINHO - Po;s
um mau governo, não será mais eleito. Ocorre _ nãó. Ouço o aparte de V. Ex'
que o engenheiro Leonel Brizola tem o peso
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador,
maior da sua votação nos dois Estados em
V. Ex" fez uma observação que pode ser até
que ele governou. No Rio Grande do Sul, ele
explicativa de que não estaria tanto nos mériestá com sessenta e tantos por centos dos
tos do engenheiro Leonel Brizola, mas nos
votos. No Rio de Janeiro, também, é um peso
defeitos dos outros Governadores. Ponderaria
enorme. Isto poderia servir para se investigar
a V. Ex" que isto é a política, a comparação
se realmente a grande massa da população
entre os _diferentes candidatos que se aprenão recebeu do governante naquela época um
sentam
para a votação.
tratamento mais adequado, lembrando que,
no futuro que se seguiu a esse governo do
O SR. JARBAS PASSARINHO- Neste
engenheiro Leonel Brizola, o povo foi afastadõ
ponto, concordo plenamente. Por mais que
da participação nas decisões. Então, quem
ele não tivesse os méritos que nós pudésacredita na democracia há de sempre imasemos
atribuir-lhe numa volta exageradamenginar que, se um povo volta a votar, e volta
te favorecida, deve haver algum mérito para
a votar com muito mais peso no seu ex-goverque, na comparação, ele ainda seja considenante, é que algum mérito ele deve ter tido
rado o melhor - isto é fora de dúvida.
para a grande massa desses eleitores.
Quanto ao salárip mínimo, Sr. Presidente,
_eu tive a oportunidade, aqui, quando Líder,
O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu
de discutir com o nobre Senador Franco Montambém não sou, como V. Ex• sabe, partidário
do Sr. Leonel Brizola. E não concordaria totaltara, naquela altura. O Dieese__ainda era muito
pouco conhecido, e eu tinha travado conhecimente com a insinuaÇão que V. Ex" acaba
de fazer, porque eu não acho que ele possa
mento com o Dieese quando Ministro do Trabalho do Presidente Costa e Silva. Era ainda
representar, em terrros regionais, o q~e Gandhi representou na Jndia, ou a Sr.' lndtra Gan- embrionário, mas já mostrava certa compedhi, porque, e_s_ta sim, derrotada, quando colotência naquilo que lhe cabe fazer. E lembrocou o problema da restrição para a natalidade,
me bem de ter supreendido o Senador Franco
não era controle, era restrição completa, mais
Montara, quando ele falava tanto contra o saládo que controle, ela foi mal recebida, perdeu
rio mínimo - e a colocação do nobre Senaas eleições e depois s_e elegeu com grande dor Severo Gomes é verdadeira, o salário minimo é cada vez menor em termos de capacimargem.
dade aquisitiva. Mas eu surpreendi, repito, o
Wmston Churchill é o exemplo clássico de
um homem que tinha salvo a Inglaterra e, em Senador Franco Montara, quando mostrei a
grande parte, o Mundo Ocidental, da mancha ele do próprio Dieese, num projeto_de iniciativa
nefanda do nazismo e, no. entanto, perde as
do nosso Senador de Pernambuco Marcos
eleições, mas, em seguida, também ganha as Freire, onde, na justificativa, ele juntava a comprovação do Dieese: o pico, o ponto apical
eleições.
No caso do engenheiro Brizola, eu d__ebito do valor do salário mínimo foi no Governo
mais aos Govemos_que sucederam a ele, eXta- Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1959.
mente pelo mau desempenho desses gover- De Já para cá, até 1964 e depois de 1964,
nos.
foi uma curva declinante, Sr. Presidente, pasJá tive oportunidade de discutir aqui, Sena- sou por todos esses Governos declinando, e
dor S~vero Gomes, o- que é o OEP. Passei chegamos até onde chegamos.
4 anos, 3 meses e 15 dias numa administração
Agora, o IBGE acaba de produzir os resultada educação no Brasil. Ü(.,_,_u_ma das primeiras doS.- i::u comprei o almanaque, estou lendo
coisas que vi, que tanto_me doeu não ter podi- pouco a poUco e é interessantissjmo, nenhum
do resolver, foi não apenas o probl~ma do de nós, polítjcos, pode deixar de compulsar
analfabetismo, com o malogro do M~bral, que esse documento.
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Veja V. Ex", Sr. Presidente Nelson Carneiro,
vejam Srs. Senadores, agravou-se a concentração de renda no período da Nova República,
com toda a retórica voltada para o povo, para
a ação social; agravou-se, está lá provado isto.
E João Paulo dos Reis VeU,oso pode se contrapor, em parte, à tese do Senador Severo Gom~s, quando ele mostrava que, quando nós
creSdarríos realmente ·acima da média mundial e tínhamos apenas o mérito de buscar,
dentro de uma economia próspera mundial,
bons resultados para o Brasil, esse foi o nosso
mérito, enquanto, no Governo João Goulart,
o Mundo era próspero e o País crescia para
baixo. Então, esse mérito aconteceu, em grande parte, diz João Paulo dos Reis Vell~, com
um efeito negativo e até perverso, porque ingressaram, justamente pelo mérito da política
econômia que o Governo exercia, ingressaram, repito, no quadro dos salários monetários, aquelas classes que eram marginalizadas.
Por exemplo, lá no Marajó - eu acho que
o Senador Severo Gomes conhece o meu Estado, talvez conheça o Marajó também -, o
peão não tinha salário monetário. Ele ganhava
o quê?. Uma parte dos porcos que nasciam,
ou uma parte bem menor dos bezerros que
nasciam, e tinha o direito de fazer agricultura
de subsistência em tomo da casa, no terreno
que o dono da fazenda lhe permitia possuir.
Ora, a partir do momento em que a legislação
obrigou - e já veio com Fernando Ferrãri
essa legislação - a fazer o salário monetário,
essa base foi aumentada por todos aqueles
que entravam pela base, e não pelo médio,
nem pelo topo. Conseqüentemente, _se alargava a faixa inferior, que detinha a menor parcela
da riqueza nadonaJ. É uma tese fascinante
para discutir, em economia; agora, o fato real
é que havia politica salarial para as categorias
organizadas - eu sofri isso na pele como
Ministro do Trabalho ~ e não havia política
para salário mínimo. Nisso aí, estou de pleníssimo acordo com o Senador Severo Gomes.
Devo até fazer uma referência, aqui, que me
parece de inteira justiç-a: era Ministro das Relações Exteriores o nosso saudoso Companheiro - saudoso das bancadas, pois está fora
das at:Mdades de bancada, mas yivo ainda,
graças a Deus - o Senador Magalhães Pinto,
e uma vez me falou: "Olha, você é o Ministro
do Trabalho e da Previdência Social, você tem
inclinação social, brigue para aumentar _o salário mínimo" . . . :. . . . Ele me dizia: "É preciso aurio mínimo." E quando eu falava com a área
tecnocrática do Govef!lO - que o Senador
Severo Gomes deve ter conhecido bem, também, interna corporis -, e:les diziam: "Não
podemos"- a mesma expressão de Bulhões,
o respeitável Professor Bulhões, entre outros
- "Não, o salário mínimo é uma faca de dois
gumes, se nós aumentarmos o salário ~i
-mo, vamos aumentar o desemprego". Não
sei se lhe diziam isso naquela épocal Está
assentindo com a cabeça o Senador Severo
Gomes. Essa era a tese que o Ministro do
Trabalho tinha que enfrentar - o Pe:rigo de
aumentar o valor do salário mínimo, levando
à inadimplência pequenas e médias empresas. As empresas de benemerência social, es-

Novembro de 1989
sas eu set, realmente -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
até pela casa que

minha mulher fundo_u aqui, em Brasília, que
é a "Casa do Pequeno Polegar" - cada vez
que há um aumento do salário mínimo, a "Ca·
sa do Pequeno Polegar" se vê na contingência
de ou dispensar pessoas ou, então, pedir re-

cursos fora, porque ela não pode realmente
pagar: mas levar isso em consideração às empresas industriais, às empresas organizadas,

isso aí me parece que, de fato, foí um equívoco
muito grande que, durante muito tempo, tomou conta do país.
O Sr. Severo Gomes -

Permite-me

V. Ex" mais um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Fico
muito honrado com a presença de V. EX no
meu discurso.

O Sr. Severo Gomes- Esse argumento,
nobre Senador, é muito brasile[ro, porque a
hístória de todas as grandes nações industria~

lizadas, das grandes democracias industria~
lizadas, é que os ganhos salariais permitiram
a expansão do mercado, portanto, a expansão
industrial. O noso vício é antigo; é o vício de
termos um passado de país exportador de pro~
dutos agrícolas. Então, pa-ra um fazendeiro de
café, quanto menor o salário, melhor o lucro,
porque quem bebia café estava na França,
nos Estados Unidos Unidos; então, a lógica
era perfeita para esse empresário - não aumentamos o salário por quê? Porque não há
qualquer necessidade. O nosso mercado de
café, de algodão, de açócar está lá fora. E
como uma grande parte dos nossos primeiros
industriais vierarri .do campo - o interior de
São Paulo e de Minas Gerais está cheio de
pequenas indústrias que surgiram por iniciativa de fazendeiros de café - , não é à toa
que temos cidades como Recife, Juiz de Fora
e São Paulo, do inicio da industrialização, porque eram as que realizavam grandes saldos
na exportação. Mas esse empresário que vinha
do campo não era o burguês de uma revolução burguesa; ele vinha de uma história de
domínio autoritário da sociedade; _ele não sabia, não entendia os conflitos da sociedade
urbana, os conflitos da sociedade urbana que
eram os conflitos de classe, porque onde há
sociedade de dass;es há antagonismo. E esses
conflitos levaram as grandes democracias industrializadas ao progresso. Ao passo que,
aqui, o que fez esse empresário que vinha
do campo, acostumado ao domínio autoritário, desde o antigo regime servil até à continuidade desse mesmo regime?
Era não admitir a organização e a mobilização, como se aquilo fosse um quartel onde
os soldados não podem reunir-se para fazer
manifestação coletiva, porque, se fosse assim,
não haveria exército e a guerra estaria perdida.
Mas a sociedade vive clisso. Então, essa hist6~
ria antiga de recusar, de lutar contra o salário
vem da tradição de um empresariado que,
primeíro, queria a manutenção do regime autoritário, e, segundo, entendia que qualquer
aumento salarial reduzia seus lucros. E era
verdade, porque o consumidor estava lá fora;
o mercado se expandia independentemente
do nível de vida dos trabalhadores dentro do

Brasil. E essa era uma hist5ria da nossa sociedade, carregada de arcabmos, na t)ual, felizmente, hoje, sentimos até mudanças. No ano
passado, vimos a Resp, um dos órgãos mais
conservadores do País, cor:neçar a discutir a
necessidade de uma política salarial que não
achatasse tanto o salário. Por_ quê? Porque
não conseguiam mais vender sapatos, tecidos,
m_eias o_u picolés.
O SR.~ JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presiderite, sinto-:-me fascinado pelo tema e
tenderia, naturalmente, a fazer considerações
ainda a respeito da colocação do Senador Severo Gomes. Não para discordar dela totalmente, mas para pinçar, no conjunto do que
S. Ex" disse, uma expressão que me parece
contaminada de marxismo, com a qual não
concordaria. Quando S. EX' diz: "Onde hou·ier
sociedade de classes, haverá, automaticamer-fkte, a exploração de uma pela outra."

O Sr. Severo· Gomes mos.

Há antagonis-

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mesmo assim. Mesmo que V. Ex" alivie o texto,
ainda assim, _gostaria de dizer que entrei para
a vfda pública, Senador Severo Gomes, inteiramente cativo da doutrina do solidarismo cristão. Vinha o Padre Lebret, vinha daquela figura
extraorclinária de Leão XIII, com a Rerum No~
varum. E vinha ainda, pouco antes de começar
a fazer política, da figura santa de João xxm,
com a Mater et Magjstra. Então, a partir do
momento em que se diz que há exploração
de uma sobre a outra, parte-se do princípio,
admite-se o princípio marxista de que não há
salário justo. E isso é uma verdade no capitalismo selvagem.
fv\as veja a imensa distância que há entre
os fatos históricos citados pelo nobre e brilhante Sena.dqr pelo Estado de São PÇ~.ulo e
os dias. que vivemos hoje! A Constituiçã~rasi
leira, s6 em 1946, admitiu o direito de greve,
a um direito em ser, porque não foi regulamentado senão em 64, por uma lei de iniciativa, creio que do Governo, mas relatada pelo
Deputado Ulysses Guimarães. Eu dizia isso,
e muitas vezes pensava-se que queria incriminá-lo. Não., queria era mostrar que S. Ex" tinha
prestado um serviço, porque entre 46 e 64
jarçais se regulamentara a lei. Agora, entre
64 e 89, havia uma diferença muito grande
e a lei precisava ser modificada.
Ç)ra, o patronato brasileiro daquela época,
como o patronato em geral, admitia que o
sindicato era um órgão de subversão violenta
e que não deveria existir. Quando sonhava
com a existência de um sindicato, considerava
o sonho um pesadelo; aí, tinha que acordar
para tomar tranqüilizante, não aceitava a idéia.
Quando cheguei ao Governo Costa e Silva,
Sr. Presidente, e tive a audácia de, baseado
exatamente em Padre Lebret, João XXIU, até
em Paulo VI - que também há havia editado
a sua Encíclica Populorum Progresslo- falar
·em participação, pelos empregados, nos lucros das empresas, e tive a audácia de fazer
o que, depois, coJoquei no Programa do meu
Partido, aprovado pelo meu Partido, que era
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uma participação na gestão, Ganhei 18 ediÍo:-riais de um famoso matutino carioca e outro
editorial de um outro famoso matutino-carioc~, este último chamando o programa_ do PDS
de marxista, e ganhei no outro. a citação como
o homem que estava demolindo a política que
o Presidente Castello Branco havia deixado
no campo salarial.
Veja V. Ex.', Sr. Presidente, como as coisas
se modificam. Hoje, é diferente; hoje, até vejo,
estarrecido, é o excesso. Por exemplo, no meu
Estado - venho de lá hoje - _os_ soldados
da Policia Militar fizeram greve. No Pará, usamos o verbo "grevar" - é um neologismo.
Aqui, acham que_não existe o verbo, mas um
dia ele será dicionarizado. Então, vi essa gente
"grevando", portanto. SoldadOs a Polícia pedindo um reajuste de 500% nos seus soldos.
Realmer,te eles ganham mal, mas o fato que
gera perplexidade, para mim, é o soldado da
Polícia Militar poder fazer isso exatamente no
momento em _que se ia fazer eleiÇão, para
que não houvesse policiamento nas seções
eleitorais.
V.

O Sr; Severo Gomes ~mais um aparte?

Permite-me

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Isso

é fantástic_oUsso me parece só comparado
com a Inglaterra que, infelizmente, o Governador do meu Estado classificou, ontem, âe
país decadente, que está, segundo a sua linguagem, "caído pelas tabelas", uma coisa assim, não sei be,..O que é isso.
_
Então, isso ?6 vejo na Inglaterra, e estamos
~ando esse salto, e a natureza não faz saltos.
Vejo que o nobre Senador de São Paulo,
quer apartear, mais uma vez, e também o Senador Pompeu de Sousa.
O $r. Pompeu de Sousa pedir aparte.

Volto a lhe

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Exteria precedência, pelo tempo.

O Sr. Pompeu de Sousa --Eu cederia
essa precedência ao nobre Senador Severo
Gomes, de vez que S. Ex' quer tratar sobre
este momento e o meu aparte será um pouquinho mais abrangente, porque vem de um
momento anterior.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador,
S. Ex" disse que um dos meus conceitos era
marxista, digamos.
O SR, JARBAS PASSARINHO - Eu
pincei, mas nós também fazemos, Senador.
Quando falo em infra-estrutura, cedo a Marx
quando falo em superestrutura, cedo a Marx.
As expressões foram dele. Quando falo em
práxis, estou usando também palavras que
eram do dicionário de Marx. Não classíficaria
nunca V. Er de marxista, porque não o ideritifico como tal.

O Sr. SeV-ero Gomes -Sim, mas o conceito seria marxista. Toda sociedade modema
é cheia de antagonismos; o nosso País, se
formos analisar os antagonismos deste País.
E diria mais: uma parcela importante do marxismo foi incorporada pelo capitalismo. Na
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che, ·que V. Ex" salientou, foi partidário da política da- main tendue, aquela que foi servida
ou serviu ao Secretário-Geral do Partido Coo Padre Lebret muito distante do marxismp,- munista Francês para fazer a tentativa de chapenso que ele utilizou o ferramental mçHxistã
mar, para o rebanhO maxista, os católicOs que,
até então. tinham uma atitude -até os Papas
profundamente.
Lembro-me de que trabalhei com Padre Le- anteriores, sobretudo aqueles que deram, co·
bret, e lembro-me de que passei um mês com
mo a Encíclica Divina Redentoris, por exemplo
S. Rev. mll. no convento de Aprle, perto de Lyon,
-.então, uma completa não identifícaç:ão ou
no -momento crucial da sua vída. Porque o um completo antagoriismo entre Marx e a
Papa tinha condenado os padres operários, doutrina católica, sobreltldo.
com os quais S. Rev.m> tinha uma ligação basO Padre Fernando Bastos d'Ávila que, exa.tatante grande. S. Rev.ma est~va t~meroso de mente, seria no Brasil, eu diria, o epfgono__ do
receber a condenação. Dois dias ®pois da Padre Lebret, escreveu um livro, no início dos
minha chegada, S. Rev.ma recebeu uma _carta anos 60. _Esse__ljyro_ er_a _CElpitalismõ, Sociéido Monsenhor Montiní, que era _o Secretário
lisino e Ne6capiU!lismo, no qual havia frases
de Estado, depois futuro Papa, falando da
clarissimas em que dizia, por ex~mplo, que
aprovação d_e Sua_ Santidade ao Movim~nto não podia admitir a expressão "socialismo
de Economia e Humanismo. Então, o Padre cristão" porque ousava que as duas palavras
Lebret, que era um fumante perverso.;,__ fuma··
erarri definitivamente antagônlcas; enquanto
va Gauloises, e a<:endia um cigarro no outro ... cristão, não Podia ser socialista, e enquanto
socialista, não podia ser cristão, porque o soO SR. JARBAS PASSARINHO- E não cialismo qm:, na ocasião- reconheça-se isto
<:ontinua com isso, não é, Senador Louriva1 . :. . .; era caracterizado pela presença da União
das Repúblicas SociaJistas Soviéti_cas e seus
Baptista?
satélites na Europa Oriental, esse socialismo
O Sr. Severo Gomes- Entretanto, como era caracterizado pelo regime COfT1Unista. Mais
continuo fumante, faço sempre essas referên- tarde, o Padre Fernando Bastos d'AVI1a mudou
cias, porque o grupo de fanáticos nos_<:e(cam_, essa posição-já para os anos 70, em diante,
No entanto, S. Re_'l.ma me chamou, à noite, ele mudou essa posição-, porque, ai, come-trouxe uma garrafinha de Armangnac, e fomos çou a fazer a distinção, que nós fazemos, entre
comemorar. Quero lembrar que bebemos a o socialismo tirânico, o sociaJismo que Camus
garrafinha - não era uma garrafa grande -, classificou, genialmente, de socialismo contão feliz estava o Padre Lebret de ter ti®- uma centracionário, quer dizer, de campo de convisão correta,_ por parte do Vaticano. do que
centração, do socialismo de liberdadE~. A presignmcava seu trabalho.. Lembro-me, tam- sença de Desroche foi muito importante na
bém, para mostrar como o diálogo da chama~ França, faz mais de 60 anos hoje, e a expeda filosofia dialética--estava presente em tudo.
riência dos padres-operários levou o Vat[cáno
como falava o Padre L~bret -, de que um
a elimfná-la -V. Ex~_ sabe disso melhor do
dos mais ilustres discípulos de S. Rev.ma, o que eu. O que aconteceu? Enquanto o HumaPadre Desroche tem um livro conhecido nismo que Lebret pregava, que vinha de MariLe Marxisme c'este un Humanísme. Entretan- tain, também na mesma linha, esse Humato, dando uma -volta ainda para trás, gostaria nismo_ procurava trazer o operário para uma
de lembrar que esses industriais ou empre- linha de valorização e promoção humanas
sários. que tinham verdadeiro pavor da greve, contra o capitaJismo liberal, mas não deixar
porque não entendiam o c-onflito dél socie- que ere caísse no regime não apenas éi.feu,
dade, nào entendiam esse antagonismo fun- mas antiteísta, negador completamente de
damental, cometeram o erro básico: apelaram Deus, deu-se o contrário: os padres-operários
para o Estado; quer dízer, eles viviam no tempo passaram a ser, em grande parte, ab::.orvidos,
em que Washington Luís dizia que "a questão cooplados pelo movimento sindical francês.
social era U11Ja questão de polícia". Então, eles E é essa, então, a grande diferença, e eu não
chamaram a policia. Ch_amaram o Estado para sabia do terreno perigoso em que estava piisso e para tudo mais. Ficaram, dentro da má- sando, quando citei o fato para um conhequina do Estado, prisioneiros deste, vítimas cedor tão profundo da matéria, como é o See, ao mesmo tempo, beneficiários, pelo menos nador por São Paulo.
aqueles que conseguiram alcançar as "tetas"
Mas S. Ex· fez com que meu computador
do Governo. -funcionasse e eu me lembrasse exatamente
OSR.JARBAS PASSARINHO- Nobre dessas passagens.
Senador, vamos amp!íar nosso- debate. V. EX"
A caracterização que eu dizia, que tirava da
leva uma extraordinária vantagem_ de ter sido expressão marxista desse conflito, é porque
colega e companheiro do Padre Lebret; levo o solidarismo cristão colocado- e fa1;o gesto
a desvantagem de ter lido oslívros _dele. Talvez -. em vez de sérem as classes antagônicas,
por isso, entre nós dois, possa haver essa ou o patrão e o empregado, a partir do momento
aquela variante, mas, jamais, uma, oposição em que houvesse _a participação no lucro, .a
partir do momento em que o lucro fosse meio
ao pensamento do Padre Lebret.
V. Ex• deve estar perfeitamente a par do e não fim - e ainda há pouco o Senador
que foi o manif~sto_que Lebret lançou ao mun- Pompeu de Sousa se referiu também a isto,
do, e que devorei, li, reli e anotei. E, em ne- quanto ao poder -, enquanto fosse meio e
nhum momento, o Padre Lebret faz a defesa não fun, repito, enquanto o objetivo fundaou identificação de Marx com Cristo. Desro- . mental da empresa fosse prestar serviços púverdade, Zl única ideologia que se aproveitou,

real e profundamente, dos ensinamentos de
Marx, foi o capttaiismo. E quando V. Ex' coloca
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b\icos e não a maximização do lucro, esse
antagonismo, Sr. Presidente, se tr.ansformarja
num patãlelismo de ações.
E esse paralelismo de ações era o quê?
Era empregado e patrão com a mesma consciência de fazer uma empresa próspera, em
que retomassem a eles eqüitativamente, e, se
não equitativamente, proporcionalmente, na
medida d9 possível, os benefícios conqui~
tados.
EntªQ, essa foi a forma pela qua] eu deixei
minha vida mílitar para Ingressar numa vida
política, acreditando na possibilidade de que
é um f<;~;lso dilema a questão da sociedade
de classes.
E a prOva nóS temciS .1g6fa-, quem diria!
Estava dizendo aqui, numa sexta-feira passada, que somos testemunhas privilegiadas
do que se está passando no Mundo, Sr. Presi~
dentel
Essa queda do "Muro de Berlim", essa modificação da Hungria, essa modificação da Polônia, os países que viviam na suposta sacie·
dade sem classes, onde não hav:_eria exploração" do homem pelo homem, porque não
haveria classes antagónicas, haveria uma só,
o que apareceu foi aquilo que, genialmente,
Milovan Djilas traduziu no seu livro "A Nova
Qasse". Substituíram a burguesia pela classe
dos tecnocratas, donos do poder, na União
-Soviética e em outros países comunistas. De
modo que eu tenho uma frustração, hoje, de
não sentir essClJe;;e de solidarismo cristão terse desenvolvido entre nós. principaJmente nós,
povos latinos, Com maior Vigor.
Eu -ouço, antes de concluir, o nobre Senador
Pompeu de Sousa, porque já vai longe este
enfastiante discurso, Sr. Presidente.

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador Jarbas Passarinho, procurarei ser o mãis
breve possível, mesmo porque estou aqut a
comentar comigo mesmo· da injustiça regimenta] que estamos, eu e o Senador Severo
Gomes, cometendo contra V. EX, que está
aí, -regimentalmente de pé, porque é o orador
na tribuna, e nós a fazer verdadeiros discursos
paralelos refestelados ~m- nossas poltronas.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Mas
isto me lembra, Senador Pompeu de Sousa,
a expressão de V. Ex" sobre as sextas-feiras:
às sextas-feiras, nós temos discutido, aqui, em
rarefação demográfica, alguns temas da maior
importâhda. E a minha v_elhice me garante
ficar de pé por muitas horas.

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu ia felicitar
o nosso eminente Presidente, Senador Nelson
Carneiro, pela insistência com que nos fez realizar esta sessão, para qual quase_ não havia
número. Conseguimos um número miraculoso, afinal, para reaJizá-la.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Alta·
mente reforçado pelo Senador João Calmon.

O Sr. Pompeu de Sousa - Pelo nobre
Senador João Catmon, que aqui veio reforçar
o nosso _quorum. Cumpre-me dizer a V.Ex•
que o seu discurso, como sói acontecer nessas ocasiões, transformou a nossa sessão de
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16 de novembro - essa sessão de ressaca
cívica do 16 de novembro, dia em qu_e, na
véspera, reprodamamos a república -numa
tertúlia realmente admirável, como sói acontecer- repita ·- nessas ocasiões, como nas

O SR. JARBAS PASSARINHO- Disso
é que eu suspeitava um pouco.
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O Sr. Pompeu de Sousa - Foi, sem
dúvida, costumo dizer que o Otávio tocava
de ouvido e João, por música.

no Pará, no meu Colégio Paes _de Carvalho,
e fui doutrinado por integralistas e por comunistas, na época em que a doutrinação comu~
nista levava à cadeia, obrigatoriamente, e
quando começaram, os integralistas, a dizer
"não, o Brasil tem que ser um País independente; esse 7 de setembro - e são coisas
_que ouvimos agora - esse 7 de setembro
é uma farsa, porque o País que não tem independência económica não é independente politicamerite",_ eu ouvi isso muito, em um discurso maravilhosamente feito por um padremuito magro, que não vestia camisa verde,
mas a sua batina, e que era exatamente o
então Padre Dom Hélder Câmara. Ouvi-o defendendo as' teses típicas dO fascismo integralista; mais tarde, vimos muitos inte_gralistas fazerem a volta, ...

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex"
já me ouviu dizer isso aqui ...

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex"
nãO pode COrlCordar com isso, Sr. Presidente!

O Sr. Pompeu de Sousa -San Thiago
Dantas

O Sr. Pompeu de Sousa trocamos apartes neste sentido.

O Sr. Pompe"U de Sousa - Fui amigo
de ambos igualmente. Há até muitos episódios
que el!... Mas, não vamos entrar nas páginas
de memórias; senão, passaremos o resto do
dia e da noite, sobretudo eu,_ que sou o mais
velhÕ dos três, não acabaria mais de contar
as memórias..

O SR. JARBAS PASSARINHO- ... da·
rem um passo ~ passareJ!l par~ o marxismo.

nossas sessões matutinas de sexta-feira. Aliás,
gostaria de convidá-lo para uma nova tertúlia
amanhã. Nobre Senador Jarbas Passarinho,
tenho tanta coisa a dizer que tenho medo de

não ter tempo de fazê-lo totalmente. Arespeito
das observações de V. Ex~ sobre marxismo
ou não marxismo, incompatibilidade entre

cdstianismo e o socialismo, em primeiro lugar,
V. Ex" já concordou com o que disse o Senador
Severo Gomes, e eu já tenho dito, também:
que anaJisar qualquer fenônemo sócio-ecônomico desconhecendo Marx, é desconhecer
a Economia e a Sociologia ao mesmo tempo.

Exatol Já

O SR. JARBAS PASSARINHO - Fui
atê mais longe, disse que era assinar um atesk
tado de ignorância.

O Sr. Pompeu de Sousa- Como V. &
vê, acabamo-nos encontrando por cima ou
por baixo dos nomes, dos apelidos; porque
os apelidos, às vezes, atrapalham o entendimento entre os homens. Surgem até episódios
como aquele que V. Ex!' assínalou na idiossincrasia do Padre Bastos D'Ávila, de admitir que
se falasse em socialismo t:ristão; ele achava
que havia uma incompatibilidade visceral, mas
depois ele próprio reviu.
O SR. JARBAS PASSARINHO - No
começo dos anos 60, apenas, que ele reviu.

O Sr. Pompeu de Sousa - É o medo
das palavras. As palavras, além _das denotações semanticas criam tais conotações igualmente semânticas, que ficamos assustados,
com medo das palavras.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Algu·
mas são apropriadas para fins não muito lícitos, como, por exemplo, chamar República
Democrática alemã àquela onde não se exercia democracia; chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas àquela que fazia
aquele tipo de socialismo tirânico. Isso confundiu o Mundo.

O Sr. Pompeu de Sousa -Sempre fui,
e continuo a ser; fundei a Esquerda Democrática ao lado de ..leão Mangabeira, meu inesquecível mestre e companheiro, mestre também do nosso presidente que aí está a contemplar-nos, sorridentemente, a ouvir uma rek
missão a essa figura admirável de santo socialista.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não
quero correr o risco nem de provocar o presidente, nem os baianos, ao admitir que João
Marigabeira foi maior que Otáyio.

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex"
não é o mais velho; é apenas o mais vivido.

O Sr. Pompeu de SOusa- QUeria apenas dizer a V. Ex', sobre as s_uas observações
a este respeito, que precisamos desfazer esses
equívocos verbais, esses equívocos puramenk
te lexográficos: deixemos isso para os dicionaristas.
O SR. JARBAS PASSARINHO - De
acordo com o Senador Severo Gomes, a culpa
talvez fosse de Lerrow::, a que criou a expressão sodalismo, no século XIX. Foi a partir dele.

O Sr. Pompeu de Sousa -Vamos voltar
ao sêcu1o XX, pois já estamoS quase chegando
ao XXI. Então, vamos fazer, dialeti_cam_ente,
a síntese, nobre Senador Jarbas Passarinho,
Eti -Vivo -tnvê:iCariao, aqui, nos àpartes que trocamos, o espírito dialético; quero dizer que
precisamos unir as nossas posições, de vez
que nós, pessoalmente, somos tão unidos,
quase sempre, através dessa síntese do pensamento'. jâ -lembrar justaménte- a respeito; já
que V. Ex~ mencionou o Padre Lebret em suas
considerações. Enquanto V. Ex' lembrava o
Padre Lebret, _eu lembrava de uma figura admirável, que é o meu querido amigo e conterrâneo D. Hélder Câmara, o Arcebispo emérito,
o Cardeal, (retifico, aliás: ele não é Cardeal) ...

O Sr. Pompeu de Sousa- Mas, na verdade, são esses equívocos que, às vezes, as pala-vras criam; e as· Palavras adquirem a força
quase que de doutrina: precisamos não ter
medo das palavras, mas, sim, encarar as doutrinas.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas,
nisso, infelizmente, o povo brasileiro é muito
pobre.

O Sr. Pompeu de Sousa - Exatamente!
Ex~ antedpa 6 pensarriento que logo eu
iria express_ar. V. Ex" vê que a nossa identidade
é tão grande que os meus apartes de estão
transformando em um diálogo: parece até
uma cenã de teatio~-PolS -aQui estamos improvisando, não o teatro do absurdo, mas o teatro
<!o improvisado.

V.

O SR. JARBAS PASSARINHO-O plená·
tio é uma arena e eu uso a palavra para provocar V. Ex"
O.Sr. PomPeu de Sousa --0 importante
é que eu queria apartear V. Ex" - lamentak
velmente, não pude fazê-lo antes-~ concordando com o Senador Severo Gomes. _Mas,
primeirO, eu-gostaria de- terffiTnar, diz-endo o
seguinte: a _sít')te.se .de ~adas as palavras, de
todas as doutrinas e de todas as ideologias
políticas está sendo, magistralmente, ensinada
ao Mundo através de um cidadão chamado
Gorbachev - o maior estadista do século,
porque e~tá r~nov~ndo o Mundo.

O Sr. Pompeu de Sousa- Exato, nobre
Senador: foi a decomposição da denotação
semântica pela conotação. (0 velho professor
O SR. JARBAS PASSARINHO - Do
de português sempre lembra essas coisas).
século, não sei, mas do fim do século, com
Na verdade, precisamos não ter medo das
c_erteza .....
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pode
palavras, insistir em evitar os eufemismos. O
ser... Cardeal ln Petto.
-O Sr. Pompeu de Sousa - Mas, então, que V. Ex' sustenta, na sua democracia social,
Nobre Senador Jarbas Passarinho, voltando
0
Sr.
Pompeu
de
Sousa--·
Dom
Helder
não difere muito do que sustento eu, na minha
ao problema do salário mínimo e do mercado
Larnar-a,--n--:-:querrtetl, menino na piimeira
social democracfa; apenas substituímos um
que V. EX": e o.Senador Severo Gomes lembra~
adoles_c_ência,
conheci,
-de
camisa
verde,
e,
já
adjettvo por um substantivo e _um substantivo
ram: aparentemente, havia pequertas discoradulto,
conheci
_atacado
como_
co~uniSta; o
por um adjetivo; no fim, dá, substancialmente,
dências alguma. Na verdade,_ se não se paga
que significa que as palavras realmente...
quase no mesmo. Embora eu prefira dizer _que
salário decente aos trabalhares, não se c::rta
O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas,
sou mais um socialista do que um social~de
mercado interno, não se cria o desenvolvik
mocra.ta, pelas implicações, também semân- - neste caso, não são bem as palavras, porque - mento. Aquela outra teoria, que vem do Proeu era um jovem estudante, líder secundarista
ticas. da social-democracia.
fessor Bulhões e se transfere de tecnocrata

e
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em tecnocrata- e V. Ex" falou dos tecnocratas
da extrema esquerda, mas nós temos aqui
os nossos tecnocratas, que não diria são de
extrema direita, mas do extremo conseJVadorismo - , aquela teoria de nossos tecnocratas
acabou por criar o problema da exportação
do produto agrícola e querer manter eternamente este _País como essencialmente agrícola, para servir aos países desenvolvidos ...

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Mis-

são Abink... __ _

O Sr. Pompeu de Sousa- Exatamente!
O SR. JARBAS PASSARINHO- Lembro a V. Ex' que, no nosso tempo ainda de
jovens, a Missão Abink recomendav:a ao Brasil

exatamente isso: que se mantivesse como um
pais agrícola. Ainda hoje, há quem defenda,
querendo nos colo_car junt.o é\ Nova Zel_ândia,
com_ o mesmo tipo de' exemplo.

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

E a tese do Cinema Central do Mundo é a
seguinte. Era um cinema que então existia
no Rio deJaneiro, o qual, entre as suas sessões
cinematográficas, eXIbia números de palco. E,
nesse dnema, exibiam-se as maiores celebridades do bel canto,· Enrico Caruso, Beniamino.
Gig~, etc, etc. Ovalle queria dizer que o Brasil
tem o poder de enxovalhar as instituiçõ_es mais
respeitáveis,- O que é preciso, meu querido
amigo e Companheiro Jarbas Passarinho_.. é
que o Brasil d"eixe de ser o Cinema Central
dOMliii.do, iesj:>eite as suas próprias instituições, para ser respeitado.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito
obrigado, Senador.
Vaffios con-cluir, Sr. Presidente.
Eü diria que a síntese que o Senador Pompeu de Sousa propõe, já que nós estamos
higelianos no momento, seria, exatamente, talvez concluir que- O capitalismo, como tese,
não cor1sé9uiu fih:er a eqüidade, e o socialismo, como antítese, não conseguiu produzir
a liberdade.

O Sr. Pompeu de Sousa --E manter
um país essencialmente agrícola para abas-tecer ab-aixo do preço ~ a preço do salário
O Sr. Ponipeu de Sousa- Mas produziu;
vil, do salárto tndigno, do salário-vergonha, como o chamva, na campanha, o nobre Depu- eStá --cOntinuando a produzir.
tado Ulysses Guimarães -:- a mesa farta dos
O SR. JARBAS PASSARINHO - De
países desenvolvidos à custa da miséria do
maneira que, a síntese deve se exatamente
trabalhador brasileiro; esta é a verdade. Essa - procurada, talvez, numa teoria de convergêndoutrina_ teve como seu tnáxitno- formulador
cia.
a figura excelsa do nosso Colega do Congres~.eu dizia, Sr. Preside~te, que, uma vez que
so Nacional cujo nome não recordo ... Delfim renunciei à minha condição de Presidente NaNetto - at_é o nome dele me fugiu agora cional do Partido, por uma questão ética, porcom o famoso dístico: "exportar é o que im- que não tinha condições pessoais de apoiar
porta". Meu Deus do Céu!
o candidato do meu Partido, mantive-me em
silêncio obrigatório, ou, como diria o Vaticano,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Acoem silêncio obsequioso em relação à figura
lho o aparte, nobre Senador.
do candidato, e _aspirava muito chegar ao seQuanto à perda de memória temporária do
gundo turno, com a restauração da minha
nome do Deputado Delfim Netto, é perdoáv2l,
liberdade. Vamos começar o segundo turno
até porque eu também já troquei aqur um
nome de personagem; mas vou transmitir a e eu tenho dúvidas se restaurare[ a minha liberS. Ex' que V. Ex' disse que ele é uma figura dade.
Era o que tinha_ a dizer, Sr. Presidente.
excelsa. Naturalmente, V. Ex- não pediu à ta(MuitO hem! Palmas. ú orador é cumpriquigrafia que colocasse aspas.
mentado)
O Sr- Pompeu de Sousa - Não pedi.
COMPIV?ECEM MAIS OS SRS. SEI"IADOV. Ext é que as está pedindo, as está recla-RES:
mando.
- Jarbas Passarinho - João Castelo --:;
O SR- JARBAS PASSARINHO- Umas
Alexandre Costa _- Marco _Mac:iel- Lourivâl
das coisas que li, de carros Lacerda, que indisBaptista - João Calrnon - Ronan Tito cutivelmente era um grande tribuno, ...
Pompeu de Sousa -Severo Gomes- M.eira
F~ho.
OSr.PompeudeSousa- Também meu
grande amigo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. JARBAS PASSARINHO_: é que
a ironia escrita ainda tem um socorro, que ~Esgotada a hora do Expediente.
Passa-se_ à
são as reticências; mas a ironia verbal acaba
se transformando em elogio.
O &. Pompeu de Sousa - Apenas eu
ORDEM DO DIA
gostaria de concluir, nobre Senador. Na verdade~ .V. Ex' está mencionando como as coisas
-Não há número para deliberação. Desta formais sérias, no Brasil, de repente perdem a
ma, ficam corp sua apleciação adiada os_ itens
seriedade, como a greve e tudo mais. Isso
me lembra um amigo, também esquecido, constantes da presente Ordem do Dia:
charnlldo Jaime Ovalle - admirável compo-1
sitor, admirável boêmio (cunhado de Augusto
(lncluíndo em Ordem do Dia, nos termos
Frederico Schmidt). que musicou os poemas
do art 353, parágrafo único,
de Manoet Bandeira, - e de que ele dizia
do Regimento Interno)
que o Brasl era o Cinema Central do Mundo.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 36, de 1989 (n~ 112189,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda, para explorar serviço de radiodifusão soriOra em onda média,
na Odade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
tendo'
PARECER PREUMINAR, por pedido de diligência.

-2
(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 48, de 1989 (_n~ 2.014/89, na
Casa de origerTi}, d~ iniciativa do _Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho da _9" Região, cria a função_ de_ Cocr_egedor Regional
e cargos em comissão e de provimento efetivo
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie·
nário, da Comissão

-de Constituição, Justiça e Odada_nia.

-3
(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento interno)
Votação, em turno único, do l?rojeto de_ Lei
do Senado n" 328, de 1989 -=-Complementar,
de autoria do Senador Divaido Suruagy, que
estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre Transmissão inter vivos a qualquer
tí~o, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física_~ e de direitos reais
sobre itnóveis, exce:to os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição - ITBI
-IV, tendo
PARECER. proferido em Plenário, da Comissão
-de Assuntos EconómicOs,- fiiVoráve/, nos

termos de substitutivo que oferece.
--4

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336,-c,---do Regtrrienfo Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 332, de 1989, de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts.
51, 151 e 157 do Código Eleitoral, que qeterminam medidas sanitárias nos títu1o_s eleitorais
de portadores de hanseníase, tendo
PARECER FAVORÁVEl, proferido em Plenário, _da Comissão

.....::: de Assuntos Sociais.

-5
(Em regime de wgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)·
Votação, em turno úntco, do Projeto de Lei
do DF n9 72, de 1989, de iniciativa do GOvernador do Distrito Federal, que cria, no Quadro
de Pessoa] do Dis_trito Federal, os cargos de
natweza especial que menciona· e dá_ outras
providências, tendo
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PARECER, proferido em Plenário, da CoK
missão

PARECER, sob n9 145, de 1989,
- da -CijfiifsSáo Temporária, favorável ao

-do Distrjto Federal, favorável ao. projeto
e iJ emenda apresentada perante a Comissão.
-6

prosse9uir0ento -da tramitação da matéria,
<:om voto vencido dos SenadÕres Chagas Rodrigues e ~aurído Corrêa.

Votação, em turno ·único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 91, de 1986 (n' 1.894/83, na
Casa de origem), que torna obrigatória a induK
são de espetáculos musicais ao vivo nas casas
de diversões, tendo
PARECER, sob n~ 258, de 1989, da Comissão de
- ConstJ!:ujção, Justiç/J e Gdadam'a, pela
constitucionalidade, juridicidade, com Emenda que apresenta de no 1-CCJ.

-7
Votação, em turno único, do Projeto de ReK
soluçáo n9 74, de 1989, de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que dispõe sobre a
remuneração do Více-GoVernador do Distrito
Federal e dá outras provídências.

-8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 75, de 1989, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conqufsta, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a
2.006.188 Bónus do T escuro Nacional, junto
·
à Caixã Ec:onõmica Fedétal.

-9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 76, de 1989-""(apresentado j:iela Comissão de Assuntos E<:onômicos Como conclusão de seu Parecer no 274, de 1989), qUe
autoriza a Repúbli<:a Federativa do Brasil a
ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente_a até (JS$
55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e
seiscentos mil dólares americanos) junto ao
Banco lnteramericano de D.esenvolvímento-

BID.
-10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolüção n" 77, de 1989 (apreSentãdo pela" Comissão de Assuntos E<:onómicoS: corria condusão de seu Parecer no 275, de 1989), que
autoriza. a COmpanhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE a ultimar aditivo contratual
à operação de crédito externo, fi'rmada em
12 de outubro de 1978, ju-nto a um consói'cio
de bancos frances_es, com vistas a possibilitar
a aquisição de equipamentos de o_rigem francesa para a ampliação da Central Termoelétri<:a Presidente Médici, no Rio .Grande do
SuL
-11

-12

Votaçao_, em primeiro wrno, da PropOsta
de Em-ena-a-à -Constituição n9 2~ de 19_89, de
-aijfOJia do Senador Olavo Pires e outros Senhores Senad_ores, que modifica o § 39 do
arf 4~ do Ato dàs DispOsiçóeS Constitudonais
Transitórias.

-13
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entre o Governo da República Federiltiva do
Brasil e o Governo da República Togolesa (dependendo de parecer).

-18Discussão,_ em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 39, de'1989 (nP 63/89,
na Câmara dos Deputados), que aproya o
texto do Protocolo de Cooperação na Area
de Tecnologia Industrial firmado entre o Governo da- RepúbHca Federativa do ~~asil e
o Governo da República Popular da China,
em PeCp.iím, erD.-éÇ de julhO de 1988 (depen-"
dendo de parecer).

Vot~ç:,aQ, em primeiro turno, da Proposta

de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores -?.~~adores, que acrescenta parágrafo
ao-.ãrC 159 e altera a redaçãQ_ c:;Jo indso n do
art. 161 da-Constituição Federal.

-14

Veto Total
Discussão,. em turno único, do veto total
aposto ao Projeto de Lei do DFn~ 54, de 1989,
que reestrutura a categoria fundonal de Assistente Juddico do_ Plano de Oassificação de
Cargos de que trata _a Lei n~ 5.920, de 1973,
fixa sua retribuição, e dá outras proVidências.
(Término do prazo da Comissao do Distrito
Federal para apresentação do relatório 2-11-89.)

-15
(incluído em Ordem do Diã, nos termos do
arl 376, e, do Regimento Interno)
Disci.íSs-ãO-;--eiri:-turno único, do Projeto de
De<:reto Legislativo n~ 34, de 1989 (n° 73/89,
na Cãmara dos -Deputados), que aprova os
textoS dci coi1vêniÓ de cooperação para a realização de bbras previstas no estudo de revitalização do Centro Histórico _de João Pessoa,
Capital dó Estado da Paraíba, e do seu protocolo anexo correspondente ao financiamento
de obras para o ano de 1988, celebrados entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Govêmo do Reino da Espanha, em Brasilia,
em 26 de abril de i 988. (DeJ)eitdendo de parecer.)
·

-16

-19(lnduído em Ordem do Dia nos termos do
art. 358, do Regimento Interno)
Acrescenta um § 6" ao art 5" do Ato das
-DisposiçõeS Cons_~~uciona~S _Transi~óJias. (1 9
signatário: Sénador LeopoldO Peres.)
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de_ em~f?das ao PJ'9j~to de Lei
do_Senado n~ 362. cfe 1989, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre o uso
obrigatório .da marca alusiva ao _centenário da
República na éorrespOndência oficial dos órgãos e entidades_ dos Poderes Legislativos,
Executivo e Jud_iciário, Uriião, Estados e Munidpios.
__ __ _
Ao Projeto, não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento
Interno, a matéria ser_á despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.(Pau-

-

sa)

O SR. PRESIDENTE (Nelson_Cameiro)
- Nada mC!iS havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a ·presente sessão, designando
para a ordinária -de amanhã, às 9 horas_, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DEcRETO
LEGISLATIVO N' 36, DE 1989

(lnduído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376, e,__ do Regimento Interno)

(fncluído em Ordem_do Õia, nos termoS
do art 353, parágrafo único,
âo Regimento Interno)_

Discussão, em twno úniCo, do Projeto de
Decreto legislativo nç 35,_de 1989 (n~ 74189,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação econômica erttre
o Goveriio_àa Repüblica Fecferativa do Brasil
e o Governo da República Argentina Democrática e Popular. (Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno IÍilico, dOProjetCi de
Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n" 112/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda. para exPlorar serviço de radiodifusão sonora em -onda média,
na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
tendo
-

Votação, em primeiro turno, da Proposta
-17
de Emenda à Constituição n" 1 de 1989, de
autoria do Senador João Menezes e outros
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
SenhOres Senadores, que altera os prazos esart. ~76, e do Regimen~ Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
tabelecidos no § 6" do art. 14, para desincompatibilização do Presidente da Repúblic~, dos Decreto~ Legislativo no 33, de 1989 (n~·64/89,
Governadores de Estado, do Distrito Federal _ na Câmara dos Deputados), que aprova o texe dos Prefeitos, tendo
to do acordo que cria uma ComiSsão Mista

-

PARECER PREUMINAR, por pedido de diU-

gência

-2-

dJ.v..RA

PROJETO DE LEI DA
N• 48, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

6976 Sexta-feira 17

Votação, em_turoo. único, do Projeto de Lei
da Câmara no 48, de 1989 (no 2.D 14189, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su~
perior do Trabalho, que altera a composição
do Tnb_unal Regional do Trabalho da 9" Região, cria a funçãO de Corregedor Regional

e cargos em comissão e de provimento efetivo
no Quadro Permanente d_a Secretaria dq Tribunal Regional dQ Trabalho da 9' Região, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
-de ConSt:fúiÇáo, Justíça e Cidadania.
-3 PROJETO DE LEI DO SENADO
N··

328

, DE

1989
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_ COMPLE.f'Y'LENTAR

~~rr;;:i~~~~~~{!~~~ Jn~!r~~)os do

PARECER. sob n" 258. de 1989, da Comissão de
......... Constituição, Justiça e Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade, com Emenda que apresenta de n~ 1-CCJ.
-7Votação,_em turno único, do Projeto de Resolução n? 74, de 1989, de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que dispõe sobre a
remuneração do Vice-Governador do Distrito
Federal e dá ou~as providências.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 75, de 1989, que autoriza; a Prefei_tura_Munidpal de Vitória da Conquista, Estado

da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em J:ruzados_ novos, a
2.006.188 Bónus do Tesour_o Nacional, junto
à Caixa Económica Federal.
_ 9_

Votaçã_o, ero_turno úni_c_o, do Projeto de_Lei
do Senado n?328. de 1989-:-:-C::omplementar,
de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que
estabelece normas gerais aplicáveis ao Jmpos-ta sobre Transmissão iilter vivos, qualquer
titu1o, por ato oneroso, de bens imóveis, ·por
natureza ou_ acessão fisica, e de direitos reais_
sobre__imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição- ITBl-lV, tendo
PARECER, ptciferido em Plenário, da Comissào
- de Assuntos Econômicos, favorável; nostermas de substitutivo que oferece.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 76, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como coo- -tlusão de seu Parecer n" 274, de 1989), que
autoriza a República Federativa do -Brasil a
-uJtimar contratação de ·operação de crédito
externo, .no valor equivalente a até US$
55,600,000.00 (cinqüenta e CinCo inilhões e
seiscentos mil dólares americanos) junto ao
Banco lnteramericano de DesenvolvimentoBID.
·
·

-4-

-lO-

.

PROJETO _OE LEI DO SENAPO""' ~Votação, em turno-único, do Projeto de ReN' 332, DE 1989
soluçãon" 77, de 1989 (apresentado pela CoM
(Em regime de urgência, nos termos do art. missão de Assuntos Eçonômicos ·como con336, c, do Regimento lnternõ)
- -- clusão de seu Parecer n9 275, de 19.89), que
Votação, em_ tu_rno único, do Projeto de Lei autoriza a ComQi:"mhia Estadual de Energia
do Senado nn 332, -de 1989, de autoria do Elétrica--CEEÉ_a ultimar aditivo contratual
Senador Márcio Lacerda, que revoga os art'. à oper.:1ção de crédito externo, firmada em
51, 151 e 157 do Código Eleitoral, que deter12 de outubro de 1978, junto a um consórcio
minarn medidas sanitárias nos títulos eleitorais de bancos franceses, com vistas a possibilitar
de portadores de hans_eníase, tendo
a aquisição de equipamentOs de origem frari.PARECER FAVORÁVEL, proferido em _Fie_~ ce::;a p~ra a ampliação da Central Terrnoenário, da Cãmis_são
létrica Presidente Médici, no Rio Gr"ánde do
- de Assuntos Sociais.
Sul.

-5PROJETO DE LEI DO DF N· 72, DE 1989

(Em regime de _urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento lnt~mo)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n-· 72, de 1989, de iniciati'l..a do Governador dQ Oistrito-Feâe.ral, que cria, no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal, os cargos de
natureza especial que menciona e dá outras
pr_ovidênc:ias, tendo . _
PARECER, proferido em Plenário, da Comissão
-do Distrito Feâeral. favorável ao projeto
e _à _emenda apresentada perante a Comissão.

-6Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nn 91, de 1986 (n~ 1.894/83, na
Casa de origem), que torna obrigatória a inclusão de espetáculos musicais ao vivo n·as çasas
de diversões, tendo

-11-

Votação, em primeiro turno,- da Proposta
"de Emenda ã Constituição n~ 1 de 1989, de
autõríã"-dõ S-êTlãáOr -João Menezes -e OutrOs
Senhores Senadores, que altera os prazos estabelecidos no §_ 6,: do art. 14, para desincompatibílização do Presidente da República, dos
Governadores de Estado, do Distrito Federal
e dos Prefeitos, tendo
_PARECER, sob n'145, de 1989,

:.._ da Comissão Temporánâ, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
com voto vencido dos Senadores Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa.
-12Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda ã Constituição n« 2, de 1989, de_autoria do Sen~dor Olavo Pires e outros Senhores Senadores, que modifica o § 3° do
c

art 4<> do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias._
-13Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de
·autoria do senador Marco M_adel ~,"Qutros SenhOres Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redaç~o do inciSC! II do
art 161-da Constituição Federal.
-14Discussão, em turno· únicO, do veto total
aposto ao Projeto de Lei do DF no 54; de 1989,
qUe reestrutura a categoria funcionai çle Assistenda Jurídico do Plano de Cassificação de
Cargos de que trata a Lei n" 5.920, de 1973,
fixa sua retribuição, e dá o_utras providências.
(Término do prazo da Comissão do Distrito
Federal para apresentação do relatório 2-11-89.)

-15
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 34, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussão. em turno ún!co, do Projeto de
D.ecieto LegislaJívo n~34, de 1989 (n9 73/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova -os
textos do çonvênio de cooperação para a realização de obras previstas no estudo de revitali~ção do_ Centro Histórico de J_oão Pessoa,
Capital do Estado da Paraíba, _e do seu protocolo anexo correspondente ao financiamento
de obras para o ano de 1988, celebrados _entre
O-Governo da República Federatrvª 4_o Brasil
e o Governo do Reino da Espanha, em Brasília,
em 26 .de abril de 1988. (Dependendo de parecer.)
=16
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 35, DE [989

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376;-e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Prpjeto de
Decreto Legislativo n~ 35, d_e_1989 (n~ 74/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação econômica entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina Democrática e Popular. (Dependendo de parecer.)
--17
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO N' 33, DE 1989

([ndído em Ordem do Dia, nos termOs do
art. 376, e, do Regimento lntem9)_ _
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 33, de 1989 (n" 64/&9,
-na Câmara dos Deputados), que aprova o. texto do acordo que cria uma Cornlssão Mista
entre o Governo da República Federativa do
brasil e o Governo da República Togolesa (dei)endendo de parecer.)
--
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Discussão em turno único, do Projeta_ de

Decreto Legislativo nç 39, de--1989 (n"" &3/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Cooperação na Área de

O ~R. PRESIDENTE (Nelson Carni;-iro)

- Esta encerrada a sessão.

_

(L_~vanta-se a s~ão às 16 ho.r.as e 1O
rrohutos.)

Tecnológia Industrial firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo

da Repúbltca Popular da China, em Pequim,
em 16dejulho de 19.88 (dependendo de parecer).
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PROPOSTA DE EMENDA Á
COI'!SmUIÇÂO N• 4, DE !989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 358, do Regimento interno)
Acrescenta um § 69 ao art. 5o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias., (1~
signatário: Senador Leopoldo Peres.)

ATA DA I 56' SESSÃO, REALizADA
EM 19-10~89
(Publicada no Dc_f!- Seçào 11 - de
20-10-89)

Retiflcações
Na publicação do Projeto de Decreto Legisl~~ivo no 50/89, na Câliiara dos Deputados},
qu~ aprova os textos das cunvenções n~! 135
e 161 e rejeitada a de n? 143, da Organizaçàd'
Internacional do Trabalho-OIT, imediatamente após <f ConferênCia irlternadonaJ do Traba-

Sexta-feira 17 6977

lho que C~companha o projeto, na página n~
6071, 2• coluna, acrescente-se por omis-são
o seguinte:
(À CQmissão de Relações Exteriores e
[)gfesã Nacional)

Na public-aÇSõ do -PareCer da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei
do Senado n" 174/89-ComplemEintar, que
estabelece normas sobre a participação dos
Estados e do Distrito Federal no produto da
arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativamente às exportações_,
na página n~ 6072, 1" coluna,
Onde se Ié:
PARECER N• 225, .líET989
Leia-se:
PARECER N• 255, DE 1989

República Federativa do Brasil
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·SENADO FEDERAL
RETIFICAÇÃO
No Diário do CongreS!!O Na.cional, n' 145 de 1989, faça-se a seguinte retificação na 1' página,

Seção II -

datado de quarta-feira, 25 de outubro

ONDE SE LÊ:

ANO XUV -

N• 145

QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 1989
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LEIA-SE:

ANO XLIV -

N• 145

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUT(JBRO DE 1989

BRASiUA-

DF
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SUMÁRIO
l-ATADA 177•SESSÃO, EM 17
DE NOVEMBRO DE 1989

EXPEDIENTE

1.2.1 -Discursos do

Apreciação adiada.
Expe~ente

SENADOR LEITE CHA \IES- Cõmen-

târlos sobre a e_!eição presidencial.
SENADOR LOilRIVAL BAPTISTA Homenagem prestada a S. Ex' pela Asso~

dação Médica de Sergipe.
1.3 -

dos), que aprova o ato que renova a conw
cessão outorgada à Rádio Imperatriz Socieqade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidtlde de [rnperatriz, Estado do Maranhão.

1.1 -ABERTURA
1.2 -

:

ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto L~islativo n9 36, de,
1989 (n<? 112/89, na Câmara dos Deputa~·

Projeto de Lei da Câmara n<? 48, de 1989
(n~'2.Ç14/8ª; na 'Casa de origem), de inicia-

tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a cnmposição do Tribunal Regional
do Trabalho da 9' Região, cria a funçao
de Corregedor Regional e cargos em comissão e de provimento efetivo no Quadro
Permanente da Secretaria do Tnbunal Regional do Trabalho da 9' Região, e dá outrás providências.

Votação adiada nos termos regímentais.
Projeto de Lei do Senado n9 328, de
1989 -Com-plementar, de autoria do Senador Divaldo Saruagy, que estabelece
normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre
Transmissão Intervivos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão tisica, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de aarantia, bem
como cessão de direitos à sua aquisição
-ITBI-IV.
Votação adiada nos termos regimentais.

Projeto de lei do Senado n~" 332, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts. 51, 151 e 157 do
Código Eleitoral, que determinam- medi-
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IX...,_NTE
CIE __,_DO
_ _IIAI.
DIMMDOCONIMUO "'C'DFIAI

M!ISOS P'OIITO

""-*· _ ...._ ... - .. - - ·

Dlret'or-Goral do Sanado Faderol
AGACIEL DA Slt.VA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

ASSINATURAS

Ofretor Administrativo

Semestral .................... -·-···-········· .. ·········-···· NCzS 17,04

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oif'81or lndustri•l
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

E•emplor Avulso ·························-·-··············-· NCzS 0,11

Oiretor Adjunto

das sanitárias nos títulos eleitorais de portadores de hanseníase.
Votação adiQda nos termos regimentais.
Projeto de Lei do DF n~ 72, de 1989,

de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do

Distrito FederaJ, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências.
Votação adiada nos_ termos regimentais.
Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 1986

(n" 1.894/83, na Casa de origem), que torna, obrigatória a inclusão de espetáculos
musicais ao vivo nas casas de diversões.
Votação adiada nos termos regimentais.
:Projeto de Resolução nn 74, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que dispõe sobre a remuneração do
Vice-Governador do Distrito Federal e dá
outre~s providências.
Votação adiada nos termos regimentais.
:Projeto de Resolução n·' 75, de 1989,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novas, a 2.006.188
Bónus do T escuro Nacional, junto à Caixa
Económica Federal.
Votação adiad<J nos termos regimentais.
Projeto· de Resoução n~ ·76, de -1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos c-omo conclusão de seu Parecer n"274, de 1989), que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar coriuatação de operação de crédito externo. no
valor equivalente a até US$ 55,60_0,000.00
(dnqüenta e cinco milhões e seiscentas
mil dólares americanos) junto ao Banco
lnteramericano de Desenvolvimento BID.
Votaçiio adiada nos termos regimentais.
Projeto de Resolução n~ 77, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Ec.onómicos corno conclusão de s"eu Parecer _n~ 275, de 1989 ), (jue _autoriza a Companhia Estadual de EnerQia Elétrlcã -=..
CEEE a ultimar aditiVo contratui:d à operação de crédito externo. firmada em 12 de

T•ogem: 2.2004xemplarn.

outubro de 1978, junto a um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar a aquisição de equipamentos de cri- ___
gem francesa para a ampliação da Central
Termoelétrica Presidente Médici, no Rfo
Grande do SuL
Votação adiada nos termos regimentais.
Proposta de Emenda à Constituição n9
l. de 1959, de autoria do Senador João
Menezes e ouuos Senhores Senadores,
que- altera os praias estabelecidos no §
& do art. 14, para desincompatibilização
do Presidente da República, dos Governadores de EStado, do Distrito Federal e dos
Prefeitos.
VotaçãO adiada nos termos regimentais.
Proposta de Emenda à Constituiçâo n"
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
Phes e outros SenhOres $Eú1ado"res, gUe
modifica o § 3° do art. 4<: do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Votação adiada nos termos regimentais.
Proposta de Emenda à Constituição n"'
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Madel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parãgrafo ao art. 159 e alteiã
aredaçãodoincisolldoart.l61 daConstituição Federal.
Votação adiada nos termos regimentais.
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
DF n~ 54, de 1989, que reestrutura a categeria funcional de Assistente Jurídico do
Plan_Q de Classificação de Cargos de que
trat.:~ a Lei n~ 5.920, de 1973, fixa sua retribuição, e dá o~tras providências.
Apreciação adiada.
Projeto de Resolução n? 76, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 274, de 1989), que aUtoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo, no
valor equivalente a até US$ 55,600,000.00
(cinqüenta e cinco milhões e seiscentos
mil dólares ~mericanos) junto ao Bãnco
l,nteiamericano de De_senvolvimento -

BID.

Apreciação adiada.
Projeto de Decreto Legislativo n" 35, de
1989 (n~ 74/89, ria Câmãra dos Deputa:
dos), que. aprova o texto do acordo de cooperação econôrnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gôvemo
da República Argeliila Democrática e Po~
pular.
Apreciação adiada.
Projeto' de Decreto Legislativo no 33, de
1989 (n 9 64/89, na Câmara dos Deputa~
dos), que]...aprova o texto do acordo que
cria uma "-.omissão Mista entre o Governo
da- RePúbiiCã FedefãiiVa" do Biasii e o Go~
vemo da República Togolesa.
Apreci'ãção adiada.
Projeto de Decreto Legislatívo n" 39, de
1989 (n" 63/89, na_ Câmara dos Deputa~
dos), que aProva o teXto do- Protocolo de
Cooperação na Área de Tecnologia indUS:trial firmãdo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú~
blica Popular da China, em Pequim, em
6 de julho de 1988.
Apreciação adiada.
Proposta de Emenda à Constituição n"
4, de 1989, que acrescenta um § 6" ao
art. 5~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Apreciação adiada.

1.3.1 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.4 -

ENCERRAMENTO

2 - RETIACAÇÔES

-Atas das 154• e 155• Sessões, realizadas em 18-10-=-89.
-----Atas das 159' e 162a SessOes, realizadas em 24-10-89.

3 - MESA DIRETORA
4 - LíDERES E VICE·UDERES DE .
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMAI'!EI'ITES
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Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. l'lelson Carneiro

ÀS 9 HORAS, ACHAM-sE PRESEI'ITES OS
SRS. SEIYADORES:

PerisOCfue -o Presídente UJysses Guimarães
deve ~~I o priffielró, agora,- Cõilhecidos pelo
menos os resultados__ era votação, a convocar,
Jarbas Passarinho -João Calmon - Nelson Carneiro·-- Pompeu de Sousa - Leite sem prevenção alguma, o partido e o_uvir as
bases,_os valores remanescentes, para saberChaves.
mos-qoe-direção tomar; de resto, somos, ainda, um partido muito grande, uma avantajada
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o compareci- estrutura. As baSes existem e estão cOmo brasas vivas, apenas acobertadas por cinzas.
mento de 5 Srs. Senadores. Havendo número
Qualquer sopro de entusiasmo, qualquer idéia
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ eletrizante é c_apaz de re)1_ová-lg_. Mas, se insistirem nas Práticas pássad_?s, VamóS ter as mestrabalhos.
maS -difi_Culda:des, sOfrer as mesmas derrotas,
Não há expediente a ser lido.
pasSar p-elas mesmas- desverituras.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Uma _escola_ antlga, Chamada PSD, foi, em
Chaves, primeiro orador inscrito.
granae Parte, ·a gérmen destruidOr do nosso
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Pro- partido. Todos sabem que o PSD foi um parnuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, tido que teve grande influência no País; surgiu
Srs. Senadores, estamos cheQ'andO ao ffnal
pelaS ffiâ'"os de Çietúlio Vargas e arreg_lmentou,
das eleições. embora não sejam ainda conhe- com algumas exceções, homens mais interesseiros do que brilhantes. E _tiveram uma virtücidos os resultados para que tenhamos, de
seguro, os dois nomes a irem-para a segundo
de, na sua mediocridade: ficar nos Poderes,
turno.
nos cargos_ até o_ esmagamento; eles não_h os
Os respeitáveis governadores do meu parti·
abandciilara-mnunca~ Nãõ- têm criatividade;
do, em manifestação generalizada, acham que
com algumas exceções. Então, no nosso partido, ocorreu isso. Alguns postos foram tomao PMDB deve re~mir-se para que escolhamos
dos por essa· gente que usou da manha, da
ou apoiemos um dos candidatos ao segundo
turno, exigindo-se fidelidade.
matreirice p_ara levar o partido à destruição.
Pareceu-me multo estranho esse comporta~
Não sabemos_ ainda os resultados da eleição
mento, porque, se os governadores não tive· presidencial ou, seguramente, quais os dois
ram firmeza ou fidelidade para apoiar ou levar
carididatos ao Segundo tLifno. Um deles, poso partido a apoiar o candidato oficial, o Presi- · sivelmente, será Femado COJJõr de Mello. Não
dente Ulysses Guimarães, como ousam exigir
o_ cotJ:heci,_ c_6Q1o __disSe uma vez__ _?qui, num
fidelidade para que apoiemos outro candidato,
discurso rápido de fim de Expediente. Não
candidato de outro partido?
tinha maiores conhecimentos dele, como
Dê outra partê, o Presfdente-Uiysse-s:-Guima~ tãmbéin-riãomeentosiasmavêl-comos-out:Fos.
rães manifesta o desejo de permanecer à frenE, ao longo da campanha, me foi dado conhete do Partido. S. Ex" foi candidato por motivos
cer algumas de suas qualidades. üina delas
foi a de responder a todas acusações que lhe
conhecidos; usou a sua conhecida habilidade
eram dirigidas.
e o seu prestígio para forçar sua candidatura,
quando grandes segmentos partidários saNão posso admitir que um homem público,
biam que não era ela mais viável eleitoralacusado na sua honra, não responda. É por
mente. E o resultado foi o que se viu. Não
isso que me tenho levantado nesta Casa cons·
creio que S. Ex" vá exigir ou adotar o mesmo
tantemente. É por esta razão que também não
comp-ortamento para ficar à frente do partido
entendo como o Presidente desta Casa não
depois desse resultado. Um partido vive de
traga a Plenário pedidos de licença da Justiça
confiança, e não há nada que infunda mais
para processar Senadores. Não creio que isso
confiança partidária do que uma Vitória ou
valorize o Senado ou o Legislativo. Em razão
razoável performance eleitoral. S. Ex!', que
do caso de Rubens Paiva, tiv~ que 'ser procesfez muito pelo partido ao longo da vida, não
sado por um general, e nunca pedi a proteção
queira ser agora o seu Implacável destruidor.
da Casa; _defendi-me e, por unanimidade, foi
Nunca foi necessária, tanto quanto hoje, uma
reconhecida a retiâão de meu comportamenconvenção nacional extraordinária do PMDB,
to pelo Supremo Tribunal Federal.
para uma reavaliação de nossas estruturas,
Então; o espírito de corpo só deve existir
de nossa força, de nossa coe~o partidária.
em det~rminadas situações;jam~_na de.$0_nQue instante históric-o vivemos, quais as ten·
ra, na vida parlãmentar eivada de suspeita e
dências populares? É preciso que nos reinsta- de comprometimento. Nós aqui somos Senalemos em nossas origens ou naqueles funda- dores, mas o que há de,.-comum entre nós
mentos que determinaram a nossa existência
é a origem do voto, e o que nos toma mais
como partido. Se não fiZermos isso, Si'. Presi- aproximados ou não é uma identificação ideodente, teremos um funeral sem acompanhan- lógica, um comportamento salutar em relação
tes.
à moral e ao interesse público.

_EntãO, Fiin1a.ri46 C6ri6r de MeDo teve, a riieu
ver; esSa grande virtude. A Folha de S. Paulo
desenvolveu contra ele um dos mais ferozes
ataques, continuado, sistemático, e não houve
um deles a que não respondesse.
Então, a sua vitória não decorreu, a meu
ver, de uma improvisação; pareceu-me o melhor candidato, -isto é, o mais inteligente, o
que apresentou melhor visão de mundo. Porque, quanto ao resto, Sr. Presidente, com algu·
inas exceções, é de causar pena; O;? Candi·
datas que apareceram desta vez são de causar
·pena. Um -éaipirismo verQonhoso, uma lirriitação vergonhosa!
Durante a Constitulnte, tivemos urrla pieo·
cupação- em não limitar o número- dos partidos, para que não viessem a dizer que o PMDB,
rnajof!tário na· épOca, tivesse agíaci e atuado
em causei própríã. Resultado: deu-se ampla
liberdade e tivemos candidatos em excesso;
mas canditados ridículos, muitos deJes criminosos, processados, marginais da vida; outros,
paranóicos, que aproveitaram a televisão para
se apresentar, para dizer asneiras, discutir fatos
menores, quando se sabe, Sr. Presidente, queum candidato onera bastante um pleito, acrescendo as despesas da Justiça EJeitoral.
Não se pode abrir mão deste princípio: um
candi_dato a Presidente da ~públiç:a tem que
representar uma corrente de opinião, tem que
ter alguma expressão político-eleitoral; não
podemos admitir mais que situações caricataS
e rid(çulas assim se _repitam, pois, do contrário,
estaremos de:sseJVindo à. democracia. Criamos até um sentimento ,de revolta, um quadro
àe -re1ativ_a-·ironia: da -população-em-relaçãoa esses cand-idatos, porque os homens públicos, em geraL ~o julgados pelo que fazem
de pior.- Quando um deles assume posição
comprometedora, negativa, passa a ser o padrão de medida para 9s demais.
- Temõs "que evitar a repetição dos fatos de
forma definitiva e, sobretudo, nas próx.imãS
e_leiç6es estaduais, porque os candidatos a governador, a vice-governador, a senador, a suplente de senador, a deputados federais e estaduais estão mais próximos do povo e, se se ,
penT:iitir o mesmo abuso, a mesrfta in_dis_giminada liberdade de candidaturas, vamos
comprometer a democracia, como esses vírus
que estão causando problema nos programas
de televisão em determinado dia da semana.
Há um remédio para isso. Existe Uma emenda constitucional em tramitação nesta Casa,
visando a nãQ se aplicar _o art. 16 do Ato dªs
Dispoições COnstitucionais Transit6rias .,nas
próximas eleições; istO é, pehi'iitir que, çom
a mudança desta disposição, possamos refundir, refazei, reatucilizar a legislação ordinária
para as próximas eleições. Teóamos condições, Sr. Presidente, até de fazer o estatuto
eleitoral. Embora tenha o Tribunal Superior
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Eleitoral amplas margens e possibilidades de
preencher lacunas, somente a lei é que é capaz
de.disciplinar desde a origem, porque, estabelecida a lei, os próprios candidatos já sabem
também das suas limitações e das suas possibilidades. Aprovada que seja essa emendSt
constitucional que está no Senado Federal,

teríamos_cQndlç_®_s de refundir essa legisJação
e fazê-la, agora, séria, como o povo reclama,
em que as regras sejam previamente estabelecidas, em que os candidatos sejam a expres-

não se houveram com decência em relação~
ao próprio candidato escolhido pela convenção.
Os próprios governadores foram os responw
sáveis pelas frustações partidárias. No seu
aÇIOdamento, eles se encarregaram da tarefa
de encaminhar candidaturas à Presidência da
República. Fizeram muitas reuniões, inclusive
a úJtima em São Paulo, quando eu os vi numa
refrega ou num posicionamento de criança,
em que cada um, no fundo, estava postulando
para si a candidatura

Noiiernbro de I 989

Não é esta a oportunidade para um discurso
maior, no entanto, o tema é atual e merece
a nossa mais profunda reflexão_.
Se cada um não procurar situar-se mais
dignamente, tirando a melhor experiência desses resultados_eleitorais, seguramente não faremOs uma melhor democracia, tampouco
nós do PMDB melhoraremos· o nosso partido.
Não creio que velhas práticas de permanênw
das, de grupos de amizades façam isso.
O Presidente Olysses Guimarães nunca disputou mandato majoritário com su~sso. S.
Ex- procedeu corno deputado, pensando que
o grupo salva e protege.
Na vida do homem público a entourage é
sempre desastre- Ela mantém a pessoa em
evidência mas não lhe.. dá suporte para um
sucesso eleitoral empolgallJ;e. S.~ procedeu,
ao longo do tempo, dessa maneira. Nunca
o PMDB perdoa ao Presidente Ulysses Guimarães fatos como este, da insistência em eternizar-se no comando do partido, impedirido a
sua renovação.
O Ministro Rafael de Almeida M.,_galhães,
do Rio de Janeiro, que nunca p'ertenceu ao
nosso partido, historicamente até o contrário,
era um subalterno de CarlOS Laéerda, de quem
foi Vice-Presldente, apareceu nesta Casa sendo_ carregadqr de pasta de T eOtônio Vilela,
quando ele aírtda estava na Arena. Pois esse
homem conseguiu, em determinada época,
ser o conselheiro-mar do Presidente Ulysses
Guimarães. Não se sabe como um homem
de tanta sabedÔria tenha capitulado daQuela
forma, a ponto de indicá-lo Ministro da Previw
dência e Assistência Soc~al, onde ele praticou
o maior desca1abro. Primeiro, não recebia ninw
guém, era um isolado e um vaidoso; no final
da administração, quando_ o Governo queria
vender imóveis, ele comprou uma quantidade
enorme de apartamentos, sob acusações de
que tirava proveito pessoal; e o pior, no instante em que o próprio Deputado Ulysses Guimarães estava melhorando a_sua candidatura,
ainda houve a possibilidade de sua volta.
Sr. Presidente, espero qt;te o Presidente Ulysses Guimarães tenha a sabedoria de convocar
nos próximos dias, o mais rapidamente possível, uma convenção extraordinária, para que
possamos fazer uma avaliação do quadro nacional do nosso pãrtido e determinar destinos
a seguir, porque, se não o fizermos, essa agremiação que foi o resultado de um grande esforço e que foi, durante a1gum tempo, suporte
vàiiao dei democracia, um dos instrumentos
va1ioSos na edificação desta nova realidade
democrátiCa que vívemos; éssa agremiação
passará a ser um estmvo no caminho do progresso brasileiro e na direçãO de- melhores
dias que desejamos para o BrasiL (Multo bem!)

são de corrente de opinião, através de partidos
que lhes dêem suporte, porque os partidos
Sr. Presidente, temos que dizer a verdade;
realmente se descaracterizaram. Por outro lacaso
contrário estaremos enganando, e quando, muita gente reclama que não _s_e dá impordo procuramos enganar o eleitorado sobre
tância aos partidos e que estes _têm que ter
a realidade, obtemos resultados vergonhosos
expressão, mas ;sso é apenas generalidade,
e frustrantes como este.
porque, o partido para ter expressão tem que
representar o intere~se legítimo de parte ou
Espero que antes de qualquer reunião estaa1gum segmento da sociedade ou da realidade
dual o presidente do nosso Partido convoque
em que- vivemos.
um encontro. Também não creio que S. Ex"
o -nosso_ prõptio partido existiu enquantO se tenha saído bem ontem, quando já pregou
o parlamentarismo. Essa idéia nunca foi sua,
expressou anseios. Quando passou a viver lununca o entusiasmou. Lembro-me de que
tas intestinas,. cumpriu parte do seu programa
aqui não houve senador 04_ deputado que por
e não se definiu em relação a outros, ficou
mim não tivesse sido abordado para apoiar
essa massa amorfa enorme que mantém uma
emenda constitucional neste sentido. Fui aubase extraordinária, na expectativa de que Um
tor da emenda <:onstitudonal do "parlamenraio de esperança seja veiculado, acionado por
tarismo já"; obtive mais de 3/4 das assinaturasJ
algum dos seus representantes. Partido, ase eSSáPróPila -emenda fo_i a que- veio a sergjm, não sobrevive graciosamente.
apresentada também na Constituinte. E a
É até razoável que fiquemos determinado
emenda teria sido viabilizada naquela oportutempo sem essa preocupação artificial de parnidade, não fosse um homem que no seu
tido, para' que a realidade determine quais os
errO entendeu que ela prejudicaría· o seu anque devam sobreviver.
seio de ser Presidente da República. Foi o nos_w
O PMDB, o nosso partido, o meu partido,
so Líder da Constituinte de então que abandoao qual pertenço desde a sua origem, tem
nou o partido e a liderança. Fixou-se ele em
que passar por esse processo· de sedimenquatro
anos, arbitrariamente, na ilusão pessoal
tação, através de uma convenção, para saber
de que, não competindo com o governador
o que somos, e pm uma mudança total de
do seu Estado, pudesse ser Presidente da Relideranças. porque, se continuar a mesma múpública. Colocou essa questão de quatro anos,
sica, a mesma dança, haverá uma debandada
que
nãO era fundamental, deixou o padariien-definitiva, em prejuízo de tantos esforços.
tarismo de lado, e o resultado que está colhenNinguém tem mais respeito pelo Presidente
do é este, a derrota.
do PMDB, Ulysses Guimarães, em quem votei,
Pequenas espertezas na vida pública não
em quem apostei, do que eu. Há alguém mais
favorecem, a não ser quando se vive em ashonrado do que S. Ex1? Entretanto, S. Ex' presembléia apenas de pilantra~. pequenos macisa saber que até dos grandes ateres se exige
landros. O mais esperto tira resultados mas
uma virtude; conhecer o instante em que desempre passageiros_, enganosos. Mas num
vem sair do palco. Não há grande atar que
País em que o povo passou a exigir seriedade,
fique no palco toda a vida. Laurence Olivier
a esperteza não é a qualidade que leva o sujeito
teve essa virtude. S. ~. entretanto, foi permanente, constante, asfixiante, no nosso partido. ao maior sucesso; tanto é que tivemos 22 candidatos e apenas 2 estão ficando mais ou meQue S. EX' seja o primeiro a convocar uma
nos no páreo.
convenção nacional para avaliarmos o que o
nosso partido representa, que mudanças deTudo indica que ficarão os Srs. Fernando
vam ser fei~s. Um de nossOs governadores Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva.
teve um comportamento exemplar: Orestes Aliás, isso fala um pouco à. minha sensibilidade
Quércia: Pcir qUe ná6 lhe confiar a tar~fa de_ e à_mioha origem.
encaminhar a reestruturação de n_ossq ParÉ admtr~vel que de 22 candidatos às passatido?
das eleições, os- -dois finalistas sejam nordeg..
De todos os governadores., S. Br foi o que tinOs de Alagoas e_ Pernambuco, vizinhos da
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
teve um comportamento mais aceitável e maiS Paraíba, querido estado em que nasci. lsSQ.
- Concedo a palavra ao nobr~ Senador Leudigno. Não houve ~outro que não vacilasse, mostra que a luta pela vida adensa os homens,
rival Baptista.
que não ·procurasse tirar proveito de uma si- toma-os .imbatíveis _em razão das circunstântuação passageira. Esses nossos ilustreS go- cias .dificeis da formação da vida, sobretudo
,O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -,
vernadores têm que saber que não têm moral na infância e na maturi.dade. Não vejo que
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. ~r<:,:w
nenhuma para exigir, agora, do partido um algum ·desses tenha usado de esperteza ou
sidente e Srs. Senadores, ~u não estava prepacomportamento de fidelidade em relação aos de habilidades inusitadas em relação ao seu - rado para falar no dia de hoje, mas xesolvi
candidatos do segundo turno, quando eles . partido e aos seus companheiros.
____ dizer a1gumas palavras.
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e energia, até aquela reserva _de disponibiliNa ·nossa vida, temos horas de alegrias e viajava chegaria às 22 horas, e acabei chegandade destinada à minh<i família, ''não brinquei
de tristezas. Alegrias no dia de hoje são poucas do mais cedo e a tempo.
com meus filhos e flã_o os Vi crescei ·no dia-aEu disse que estava na vida pública há 42
e as tdstezas são muitas. Cheguei e ouvr o
dia", o que -me causa às vezes certo remorso,
anos. Tinha sido Deputado Estadual, Prefeito,
nobre Senador Leite Chaves falando sobre as
como se não lhes tive~se de.dicado o amor
eleições. Sobre este assuntO, falarei em Outra Deputado Federal, Secretário de Estado, Goque lhes dedlco.
oportunidade. Hoje abordarei um tem? que vernador, estava há 18 anos no Senado, e
me traz alegrias. Viajei, na última sexta-feira ainda tinha 5 anos pela frente. Que Deus me
Fui quase tudo no meu Estado. Mas nunca
paraAracaju, onde deveria chegar à noite, mas
dê vida e saúde: Para que eu cumpra este
fui a um clube, nunca fui a um RéveDlon, nunca
cheguei às 8 horas. Em casa minha senhora mandato.
fui a um carnaval, nunca fui a um cinema,
disse-me que havia recebido um recado de
Já recebemos muitos diplomas, mais de
nunca fui a nada, que significasse exclusivaum colega, meu querido amigo Dr. Laura Por- _duzentos, que estão nas paredes de nossa camente passeio e divertimento.
to, médico, de que eu não deixasse de ir à
sa em São Cristóvão; condecorações, quase
Um dia, chamando um filho meu, já casado,
posse do novo Presidente da Associação Médi- todas do Governo brasileiro e do nosso Estapara ir comigo à um banho de mar, ele me
ca de Sergipe, e do novo Presidente_ do Sindi- do, e algumas de países estrangeiros, mas
disse: "Deixa de ser besta, pai, o Senhor nunca
cato Médido de Sergipe do Conselho Regional o diploma que naquele momento me foi dado
l[gou para a gente, nunca saiu com a gente,
era um dos que mais me _chegou de perto
de Medicina de Sergipe.
nem com minha mãe"._ Então, digo a meus
Eu disse: "Dete, estou cansado, passei esta ao coração, porque, se eu não tivesse exercido
amigos - e eles me querem muito bem como
ex_erci,
médico
que
fui,
não
a
Medicina,
semana toda trabalhando. Não vou". Quando
que <.1 éio que na minha vida pública cumpri
teria alcançado _tudo_jsto na minha vida púeram 19 horas e 40 minutos, ela me disse:
o meu •ever, fiz o possível. E aquele diploma
"Por que você não vai?" Eu, então; -resolvi ir. blica.
de méàico, com o qual fui jubilado, foi das
Quando cheguei lá, encontrei-me, ·na Sede
Quero dizer, que foi o meu cargo de médico,
coisas que mais me chegaram de perto ao
da Associação Médica de Sergipe, Com médi- no início de minha carreira, que fez com que
coração, o reconhecimento dos colegas da
cos e colegas que não via há 15 ou 20 anos. algum diã_ fosse reconhecido, e _aquele diploprofissão primeira que abracei e atravéS da
Outros mais maduros e outros mais novos ma nunca esperei recebê-lo.
qual cheguei aonde estou.
do que eu. A nova geração, eu quase não
Não disse, no pronunciamento _que lá fiz,
Isto é o que eu, n~sta hora em que estamos
conhecia. Fiquei, então, conversando com co- que fora e_u_quem construíra a Sede da Ass_oaqui, no Senado, digo: tenho tristezas, e quem
legas e amigos antes de entrar para o auditó- dação Médica de S_ergipe, e depois o auditório,
não as tem? Mas, também, tenho alegrias. Na
rio, que estava repleto de médicos com seus onde todos estávamos _abrigados, e que tamúltima sexta-feira tive uma grande alegria.
familiares e convidados.
bém dei naquela época, Como Governador,
E encerrãndo, Sr. Presidente, quero maniSentei-me em uma das cadeiras na frente àquele_ recinto o nome de um falecido colega
festar desta tribuna o meu agradecimentO' à
que estavam reservadas para autoridades.
de turma, médico competente e dedicado, que
Associação Médica BraSileira, na pessoa do
Composta a Mesa, o Presidente da Socie- ficou paralítico 5 anos em cima de uma cama,
seu Presidente, Dr. Antonio Celso Nunes Nasdade Médica de Sergipe, Dr. José Hamilton João Franca de Santana.
sif, e a Sodedade MédiCa de Sergipe, na- PesMaciel Silva, concedeu a palavra ao Dr. OeoQuero dizer aqui, aos meus caros Colegas,
soa do seu Presidente, Dr. José Hamilton Mavancostenes Aguiar, para sall.dar os novos pre- que tenho tristezas, mas, também, tenho aleciel Silva, e deniais membros da Diretoria, pelo
sidentes que tomariam posse naquela soleni- grias. Aquele diploma que recebi da Associaato de reconhecimento e distinção que me
dade e os jubilados, assjm como ao Professor ção Médica Brasileira, por indicação unânime
proporcionou uma sensação gratificante de
Laura de Brito Porto, tendo depois dado posse da Associação Médica de Sergipe, como méalegrias, solicitando que sejam incorporados
ao novo Presidente, Dr. Fernando--Almeida dico qu€ procurou sempre honrar a sua profisa este meu pronunciamento a Resolução n9
Barbosa, em seguida, tomaram posse, como são, e o juramento solene que fez por ocasião
3/89, da Sociedade Médica de Sergipe, o DiPresidente do Sindicato Médico de Sergipe, da formatura.
ploma de Sóciodubilado, da Associação Médio Dr. José Maria Rodrigues Santos e, como
Fui médico que só na cidade de São Cristóca Brasileira, e discurso que proferi em 27
Presidente do Conselho Regional de Medicina vão teve 8 consultórios, trabalhando noite_ e - lle janeiro de 1968 - nã solenidade de inaude Sergipe, o Dr. Jorge Alberto Teles Prado, dia, sem hora para descansar. Naquela época
guração da sede própria da Sociedade Médica
tendo todos eles usado da palavra, assim -co- o médico era cirurgião, clínico, obstetra,_ginede Sergipe - e o que profed no dia 1O de
mo o Professor Nestor Piva e o Secretário de cologista, arrancava dente, fazia tudo. Era na
março de 1969, na inauguração do Auditório
Saúde do Estado, Dr. Gilson Reze!lde, que ocasião o único médico residente_na cidade. -João Franca de Santana, assim como_ o proferepresentava o Governador do Estado. Foram Cheguei lá_ em 4 de setembro de 1943 e em
rido pelo Doutor Laura de Brito Porto~ em
9 os oradores.
1946 fui eleito Deputado EStadual, só com
agradecimento pelo titulo jubilado.
Depois um grupo de médicos foi jubilado, os votos da cidade. Em seguida, Prefeito, e,
Era esta, Sr. Presidente, comunicação que
pela Associação Médica Brasileira.
depois, Deputado Federal.
desejava fazer no Senado. (Muito beml PalEu, praticamente só exerci a Medicina dumas. O orador é cumprimentado.)
Então, se temos tristezas, tanibém ternos_
rante 12 anos e afastei-me quando me elegi
alegrias. E na sexta-feira foi um dia de grande
DOC.(,!MENTOS A Q(}E SE REFERE
Deputado Federal, vindo para o Rio de Janeiro
81egria para mim, porque voltei anos atrás,
O SR. LOURIVAL BAPnSTA EM SEU
e estou na vida pública há 42 anos- a idade
quando os homens tinham algo que hoje não
DISCURSO:
do nosso Presidente Nelson Carneiro.
têm mais. Por princípio de vida, procurei, semPara surpresa minha, na solenidade dos juRESOLUÇÃO N• 3/89
pre,
fazer
o
bem,
sem
olhar
a
quem.
Corno
bilados, chamaram Lourival Baptista. LevanConcede 71tulo deJubUamento em retei-me e fui receber o diploma, como jubilado, médico, procwei sempre fazer o bem miticonhecimento a sua vida profissionlll.
gando a dor e o sofrimento do próximo.
por ter procurado exercer a Medicina com deO
Presidente da Sociedade Médica de SerFui
Governador,
não
humilhei,
não
persedicação e clignidade.
gipe - Somese, no uso de suas atribuições
Coritinuaram os oradOres. Foi franqueada gui, não demiti ninguém, tampouco usufrui
legois.
a palavra, e depois falou o Representante do de qualquer vantagem pessoal no exercido
Considerando:
do Poder.
Governador.
I) os rel....antes serviços prestados como
Sou um homem realizado, ocupei grande
Então, deddi dizer duas palavras. Quando
profissional da. Medicina ao longo de sua vida;
S. Ex' terminou, folec "Sr. Presidente. se IJio número de cargos e funções que a vida púbii·
2) o seu possado ético,
quebrar o protocolo, gostarfll de usor da pol&- ca faculta. inclusive as distinções que concede.
Resolve:
Só tenho na minha vida um único sentivta".
Fui à tribuna. pedi deseulpas, e folei que mento: por ter dedicado, desprendida e gene- . Conceder ao médico Lourival Baptista o "lltulodeJubilamento" pelos seus reconhecidos
não iria àquela sessão porque o avião em que rosamente. à vida pública todo o meu tempo

6984

Sábado 18

méritos, em atenção a proposta aprovada Por
"llnanimidade de votos pela Diretoría da Sociedade Médica de Sergipe-- Somese, em reuw
niãode 17 de maio de 1989.
Dê-se ciência

Publique-se.
Aracaju, 18 de outubro de 1989.- Dr. José
Hamilton Macie/ Silva, Presidente.

Asscx:iação Médica Brasile!ra.
Sócio Jubilado
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Certificamos que Dr. L.ourival Baptista, a
pattir desta data, é Sócio Jubilado da Associa-

ção Médica Brasileira.
São Paulo, 3 de abril de 1989._-Dr.-Anfonlo

Celso Nunes Nassi!, Presidente.
JANEIRO- 27- 1968
OiàÇâo de agradeâmento pfo7ertdiJ ria
solenidade de inauguração da sede própria da sociedade médka de Serfjipe.

Prezados colegas!
Nesta hora de celebração de vitória, momento aJto em qUe a sede da nossa So_ciedade
Médica de Sergipe se inaugura, justo é que
eu me sinta duplamente satisfeito.
Primeiro, na condição de médico e colega
vosso, pois esta casa representará mais um
elo precioso na somação de todos quantos
fizemo& o Juramento de Hipócrates, no sentido de assistirmos o próximo com dedicação
e carinho, sem visar o enriquecimento ecOflômico em primeiro lugar, mas utilizando todo
o arsenal que a ciência põe hoje à nossa disposição.
Sinto-me igu~lmente satisfeito, porque esta
casa é inaugurada quando este médico que
vos fala, vosso-colega, estâ exercendo o cargo
de Governador dos sergipanos. Circunstância
esta que me torna ainda mais feliz, visto que,
':d~uniciado d~ quaisquer vaidades, muito
peleJei por obter recursos a fii11 de que o velho
sonho de nossa classe viesse a corporificar-se
no menor tempo passivei.
Regozijo-me, pois, com os ilustres colegas
componentes da direção de nossa Sociedade,
entidade que soube fazer-se credora do respeito e da atenção do povo e das autorida<;les
de Sergipe.
Todo Sergipe sabe que, no_ exerd::::io de
meus mandatos parlamentares, procurei ajudar a um grande número 'de instituições de
interesse público, quer as dedicadas à faixa
educadonal, social e econômica, quer às de
cunho cientifico e te_cnológlco.
Quando na Presidênda desta Sociedade o
renomado pediatra sergipano, Prof. José Machado de Souza, me fez ele um apelo no sentido de que destinasse verbas para a construção da sede própria.
Seu apelo foi reforçado, depois, pelos Doutores Laura de Brlto Pôrto, Hugo Gurgel, Fê"rnando Sampaio, José Augusto Barreto, Carlos
Muricy de Souza:, Osvaldo Sooza e Antero Pales Ca:rozzo, alguns dOs quais exerceram aPresidência da Sociedade.
Foi assim que surgiu a oportunidade de haver eu contribuído, enquanto Deputado Fede~
ral, para que o seu desejo, de melhor servir

à nossa entidade de classe, se concretizasse

no concreto deste edificio-sede.
Neste assunto, desejo, aqui, tomar patente
o 111eu prazer pessoal em haver sido um dos
mOdestos cooperadores desta iniciativa, a qoal
terá importância capital na vida científica de
nosso Estado.
Depois de empossado no Governo de Sergipe, e atendendo solicitação de meu particular
amigo, Doutor Hugo Bezerra Gurgel, esforceiwme, na medida das possibilidades do Tesouro Estadual, em contribuir finànceiramente
pára a condt1São das obras que, hoje, com
satlsfaç.ão de todos, inauguramos.
_·• Ao afastar-me da Câmara, deiXei consignada, no Orçamento de 1967, para a Sociedade Médica de Sergipe, subvençâo ordinária
de 3 milhões 500 mil cruzeiros velhos, e
vinte mílhões de cruzeiros no adenda do Ministério da Saúde.
Entretanto, faço questão de ressaltar nesta
hora, que o esforço por mim desenvolvido
anteriormente no -Congress-o Nacional não foi
interrompido pela minha ausência. Contando
com_ a~ amizade de dois grandes parlamentares, os Deputados Federais Wilson Falcão.
da Bah[a, e Janduy Carneiro, da Paraíba, ambos nossos colegas de profissão, e médicos
devotados à causa pública, consegui fazer inserir no Orçamento da União, para o corrente
exercício, uma dotação de 40 milhões de cruzeÍrdS velhos para a Sociedade Médica de Sergipe, sendo 20 milhões no Adenda I, do Ministério da Educação e Cultura, e 20 milhões
no Adenda C, do Ministério da Saúde. Com
esta soma, nossa entidade poderá alargar, ainda- mais, a sua linha de programação em 1968.
Vislumbro, para esta casa, um futuro de
grande projeção ·social: seja a projeçâo interna
pela convivência das fammas, nos encontros
cordiats e constantes dentro da sede, seja pela
· projeção exteina como centro de reuniões dos
profissionais, centro de estudos médicos e de
convergência Cle outros cientistas, que aqui
nos venham honrar com sua palavra.
Sob o- prim-eiro aspecto, esta casa realizará
uma meritória obra de congraçamento, de
con~olidação de amizades antigas e fOIIIITlação
de novas amizades, estimulan~o ambiente çle
- compreensão e de harmonia, entre todos os
médicos sergipanos.
Sob o outro aspecto, o científico, esta sede
poderá entrosar-se no ambiente universitário
sergipano, e daqui poderão sair decisões capazes de ajudar, até, o bom andamento da
Universidade Federal de Sergipe, ainda em
vias _de orgariização. É que os médicos não
se podem llmiiar ao ganha-pão diário, ou ao
mero trabalho profissional, mesmo que seja
desinteressado e com dedicaçáo até o sacrifício. A medicinei, nesta -segunda metade do
século XX, muito mais do que em outros temPós.- e>dge -do médico estudos sempre· mais
profundos, para se manter em atualização
com os progressos da ciência.
São estas perspectivas de que muito nos_
l#aname:s, para a sociedade a que todos pertencemos.
Dirigida por um grupo de dedicados médicos, à frente dos quais se encontra o nosso.

e

colega HUgo Bezerra Gurgel, a Sociedade Médica de Sergipe realizará - estou convencido
disso - wn plano de trabalho dos mais úteis
à nossa gente sergipana, pela seriedade de
que se acha munida e pelo amor demonstrado
por seus líderes à grande causa da humaflfdade.
- E qual é a grande causa da humanidade~
__ 011tra não é senão _a defesa 9a_S?IÚde e
o combate às doenças, a manutenção da sanidade psico-fisiológica, da higidez e do equilíbrio emocional, gara o cultivo das amizades,
para o convívio da familia, para o trabalho
produtivo, para a entrega de s! mesmo a cuidar
do próximo, para a contínua adoração à Divindade.
Grail.de c:ausa _da humanidade, é-a criação
de instrumentos de defesa, para garantir a
montagem de uma sociedade mais equânime,
democrática por formação e convicção, na
qual o bem-estar seja o lema fundamental para todas as criaturas.
Na linha de frente da luta em favor dessa
causa da humanidade, temos encontrado
sempre o~ homens d<;t Medicina. Assim também aqui em Sergipe, continUaremos fiéts a
essa tradição e a esse ide_al hurn~mitário.
Para trabalho assim em nível normalmente
superior contamos com as inspirações de
Deus, cuja bondade e cuja força haverão de
impulsionar-nos a iodos, na execução de tão
nobre cometimento.
Com a formulação de tais votos, manifesto
de público e sensibiliz.ãdo os meus agradeci~
mel-ltos pela homenagem que a Vossa generosidade acaba de me tributar. Recebo-a, antes,
como verdadeiro estimulo a prosseguir na
missão a que me propus, Chefe de Estado,
de trabalhar pelo desenvolvimento global de
Sergipe, muito especialmente à defesa da saúde do povo_sergipano.
Sou grato a esta homenagem. Dirigindo os
destinos político-administrativos do Estado,
espero poder continuar ajudando a Sociedade
Médica de Sergipe,. em cujo futuro confio.
Congratulo~me com a operosa Diretoria,
que lavra tão assinalado tento, e cujo Presidente, o meu amigo Professor Hugo Bezerra
Gurgel, não tem medido esforços para engrandecer esta Sodedade. Antes, pelo contrário, vem oferecendo o melhor de sua boa vontade, simpatia e capacidade de trabalho para
congregar a todos, servir aos colegas e às
suas famílias e_ projetar a nossa ela~;
Alegro~me em poder parabenizar a ilustre
classe médica de Sergipe, à qual, sobremodo,
me honro de pertencer.
0

MARÇO - 10 ..:..:C1969
Inauguração do auditório .-'João FrahCa
_cje_ _San._tana~: da_ Socie_dilâe __ M_édlca. de

Ser!J'Pe·
Oportunidade das mais gratas para mim,
foi esta da inauguração do Auditório "João
Franca de Santana", onde a Sociedade Médica
de Sergipe, de agora por diante, estará sempre
congregada em .suas ~~uniões e encontros,
procurantlo crescer mais para seiVir melhor,
dentro dos altos propósitos que norteiam essa.
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nobre classe dos que se dedicam ao exercício
invulgar da Medicina.

Médico que o sou, também, to_ca-me de
maneira especial esta solenidade em que se
concretiza uma das aspirações da Sociedade

Médica de Sergipe - e para cuja~realização,
encontrando-me à frente do Governo do Estado, nã_o poderia, conscientemente, deixar de
prestar a minha decisiva colaboração.

Entendo, como homem público que tem
procurado conhecer de perto os problemas
sociais da população sergipana, para a solução dos quais tenho dedicado toda a m_inha
capacidade de trabalho no exercício dos diversos mandatos _que me foram confiados, que

o incentivo aos que exercem a Medicina em
Sergipe, por parte do Poder Público~ significa
assegurar para o Estado o aprimoramento de
profissionais indiscutivelmente úteis à coleti~
vidade.
E por isso mesmo é que não relutei em
dar todo o apoio necessário à consecução
desta obra, o Auditório da Sociedade Médica
de Sergipe, ao qual a generosidade e o elevado
espírito dos seus dirigentes- decidiram denominar de Auditório "João Franca de Santana",
numa homenagem póstuma a um saudoso
e grande companheiro que, em melo aos seus
próprios sofrimentos, sempre soube dedicarse ao trato dos sofrimentos alheios.
No pleno vigor de sua saúde, somente três
anos teve para o exercido da Medicina ambulante, fosse no consultório, fosse no domicílio
dos que o procuravam. Depois, a moléstia minaz o prostrou no seu leito por mais de dois
decênios. Mas ainda assim ta] era a sua consciência de bom profiSSional e o seu sentido
de humanidade que nunca deixóu de ser médico, e, nos seus vinte e _três anos de paralisia
e sofrimento, clinicava atendendo aos que o
procuravam, fazendo o bem aos semelhantes.
Muito mais do qué qualquer um de nós
outros sabia ele, por experiência própria que
é verdadeiro o lema da Medicina dlvinum
opus sedare dolorem. E enquantO-ãmargava
e sofria as próprias dores, ia contribuindo para
rrrinorar as dores alheias.
Falo-vos de João Franca de Santana, cujo
nome escolhestes para imortalizar neste_Auclitório, com o conhecimento e a experiência
de quem com ele conviveu nos tempos acadêmicos e com_ ele juntamente se formou, a 17
de dezembro de 1942, na Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia.
Em 1967,já à frente do_Govemo do Estado
de Sergipe, honraram-me os colegas de turma, deslocando-se até esta Capita1, vindos de
vários Estados, para comemorarmos juntos
aos vinte e dnco anos de nossa forinatUra.
E sabeis Vós, qual foi para todos nós o ponto
cu1minante'desse encontro e o que mais nos
sensibilizou?. _
.
ReSpondo-vos que foi a visita que fLZ.emos
à residência de João Franca-de Santana, o
colega que.rido e _estimado, lúcido e. empol~
gado pela Medicina, que infelizmente nãQ exercera por longo tempo, riem tão intensa e largament'e_cotno fora. de seu dt$ejo.pois qilé a
, tanto o impedira o mal incurável.

r

Durante toda a via oucis de João Franca
de Santana, entretanto, não faltamos com a
assistência àquele colega e amigo, cuja afini.;.
dade conosc_o iniciada na época universitária,_
não esmaecera através _dos seus dias, meses
e anos de aprovação.
Na qualidade de um dos colegas que mais
aproximadamente com ele conviveram; tudo
fiz, sempre, para atender ao apoio_de que Joáo_
Franca de Santana carecia, certo de que estava cumprindo o meu dever de lealdade para
com um companheiro e_ amigo, idealista e
obstinado,_ a quem fora obstada a concretização de uma grande e vitoriosa atividade no
campo- médico, por fatores estranhos à sua
férrea vontade.
Agora, só nos resta a saudade de João Franca de Santana. Mas vós. da Sociedade Médica
de Sergipe, cuidastes, com incontestável sabedoria e acerto, de perpe_tuar o seu exemplo
de abnegaçãÕ, conferirldo esta homenagem
post mortem com a escolha do nome daquele col_ega imbatível que_ resistiu com pertinácia
e fé constantes, até o último instante, para
batizar-lhe~ este magnífico Auditório.
_Cóngi'atulo-me, põls, com a Sociedade Médica de Sergipe, que tem hoje na sua Presidência o meu caro amigo e contemporâneo
dos bancos acadêmicos, facultativo dos mais
afamado;;, profissional probo e sobretudo
competente, Prof. Dr. Hugo Bezerra Gurgel,
não somente por alcançar, nesta data, um dos
seus grandes objetivos, mas também pela justiça que faz a um verdadeiro apóstolo da Medicina, como o foi, sem sombra de dúvida, o
nosso inesquecível colega João Franca de
Santana.
·
E não poderia ser mais adequada esta forma de inauguração que ora fazeis, trazendo
para o recinto do Auditório da Sociedade Médica de Sergipe o e-mérito Professor da Faculdade de Medicina, Dr. Benjamim Alves de Carvalho, um nome respeitado nos meios sociais
e médicos do Estado, para proferi(
aula
transmitindo-aos alunos e cOlegas um pOuco
do seu -cabedal de mestre e pesquisador.
Estou certo de que, se vivo fOsSe; João Franca--de Santana estaria profundamente comovido com esta tocante hom€ncigem, não porque lhe atingisse a vaidade - que não exisfia,já que- uma -de suas qualidades mais positiVas
era a Inegável modéstia mas justamente porque aqui estão os médicos do presente e os
do futuro, empolgados pela mesma carreira
científica que constitui ci objetivo e a preocupação permanente da sua vida inteira. Mas, onde ele estiver - e a sua alma estará
entre as dÕs bons certamente _: i1ã0 deixará
de VIbrar com o reconhecimentO dos que_ ficaram.
Em c:ont,inuidade a esta inauguração_ do Auditório '"João Franca de Santana", ouvimos
a aula magistral de um insigne Professor de
Medicina que, estou certo, veio fortalecer ainda
mais, com a sua sapiência, as nossas convicções de que a Sociedade Médica de_Sergipe
não vai parar aqui, porque muito elevados são
os seus-nobres .objetivos e long~ a sua caminhada.

esta
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OS médicos de hoje e Os de amanhã, aqui
presentes, queiram-aceitar a manifestação de
apoio e solidariedade do Governo do Estado;
através de um companheiro seu, que já teitdo
exercido na vida pública vários cargos, nunca
jamais se esqueceu de que, através da Medicina, se pode fazer o bem sem olhar a quem.
Rendendo esta homenagem coletiva à memófía de João Franca de Santana, que é ao
mesmo tempo uma homenagem ao valor da
classe médica e um estimulo ao esforço e
ao estudo por parte dos profissionais viVOs,
o Governo do Estaao quer sigilificar que-Confia na atuação da "Sociedade Médica de Sergipe".
NC::ste Auditório, hoj_e inaUgurado, terão ambiente para estudos, comuniCações e debates
todqs_ quantos _queiram contrib_uir para a melhoria do nível profissional da Medicina- em
nossa terra, todos aqueles que, acima do ganha-pão diário, árduo e estafante, queiram dedicar-s_e às ciências médicas, ao confronto das
pesquisas dos grandes centros civilizados, e
ao aprofundamento dos princípios e normas
da Deontologia Médica.
Pª-raJ?enizo, pois, à laboriosa dasse médica
de nosso Estado, augurando uma part:ici):)ã~
ção ainda maior dos seguidores de Hipócrates,
nos trabalhos de defesa da saúde do povo
sergipano, tanto na Capital quanto no interior,
ein pi"ol do desenvolvimento global de Sergipe.
OQUE

Aracaju, de 18 a 24 de novembro de 1989

OISÇURSO DEllR. [AURO nE BRITO PORTO, PROFERIDO NA SOLIENIDADE_ NA SOCIEDADE MÉDICA DE SERGIPE. .
. ...
Quiseram os colegas que hoje comigo receberam, em tão expressiva solenidade, o titulo
de jubilado, concedido pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Médica de Sergipe, fosse eu o intérprete do nosso reconhecimento e da nossa gratidão. Estou certo qUe
na escolha deve ter influído o fato de ser eu,
ao que me consta, o mais antigo dos colegas
ainda no exercício da profiSSão em Sergipe.
Não lhes posso, entretanto, traduzir em brilho
o desempenho da missão que me foi confiada.
Como moramos todos ou pelo menos a
maioria na casa dos setenta, seriájusto pensar
em jubileu de Ouro ou em um prêmio à velhice
realizada, fato desvanecedor e que bem refelte
o espírito daqueles que o idealizaram. Para
o c_ol_ega e escritor Berardinelli, jubUeu é~ na
realidade, uma certidão de idade. Sobre o assunto assim manifestou-se o Dr. Augusto Leite, cuja inteligência privilegiada esteve, por
mais de meio século, de m_aneiro difnificante,
a seNiço da Medicina: "há muito moço por
aí_ que não se apercebe que a idade tem riquezas inesgotáv;eis, ~er:npre presentes entre as..
suas mais caras reminiscências".
-Agora, na tarde dos anos, não deixa de ser
gratO, para os jubilados de hoje, um breve
recuo ao pciSsado. Cada um de nós tem a
sua história para contar. É sempre belo olhar
o passado, principalmente cjuando ele não necessita de indulgências e pode tomar risonho
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o presente. Desdobra-se aos nossos olhos o
panorama de outra época, com os persona-

gens e fatos que marcaram os dias das nossas
vidas.

Há várias décadas foi a nossa formatura.
Estávãmos então no iriíCíó- de uma jornada
longa, no curso da qual alguns colegas foram
arremessados para o utro lado da. vida. TUlhamos pela frente muitos sonhos, esperanças

e as incertezas do desconhecido. Por entre
as asperezas do caminho aconteceram vitórias

e derrotas. Estamos agora no fim da caminhada, lembrados, com Bergson, de que "somos lUTI.a história- cuja riqueza exprime melhor a nossa vida interior do que o número

de anos que contamos".
tiá quem afirme ser a medicina a mais exigente e penosa das profissões. Não venha à
profissão médica quem não tiver alento para
respeitar as dores humanas. Não há, por outro
lado, nenhuma profissão que ofereça tantas
oportunidades para fazer o bem como a Medicina.

o

rra-

médico forma-se em contato com as
quezas humanas e C)l1lhece o homem nas
suas angústias, conflítos e sofrimentos. Conhece a doença no seio da família e esta no
selo da sociedade. É entretanto constrangedor
revelar que, de acordo com as pesquisas mais
recentes. as relações médico-paciente vêm esmorecendo dia a dia. Não há solidão maior
do uqe a de um·padente desassistido.
A Organização Mundial de Saúde considera
a saúde como o bem-estar físico, mental e
social. A doença seria uma desordem funcional e estrutural. Segundo Navarro, predomínam duas correntes na Medicina: -uma que
dá ênfase aos fatores ambientais e a outra
que dá ênfase aos fatores individuais.'Foi Virchow, o grande gênio da patologia celular,
quem primeiro denunciou as causas sociais
e ambientais das doenças. "EstamOs imersos
no meio social tal como as células do corpo
no meio interior". Ninguém pense que o exerdcio dínlco se regu1a sempre da mesma maneira. Mas não se desconheça também que
há nele uma parte inacessível às variações das
épocas, dos costumes e das modas, uma parte
estável, aquela que dá nobreza e põe, invariavelmente, o coração do doente diante do coração do médico.
Sabemos que somOs incapazes de produzir,
artificialmente, a aptidão para a felicidade dos
nossos semelhantes. Sabemos também que
a harmonia das funções orgânicas dá um sentimento de paz ao individuo, o que nos leva
á convicção de que saúde é fato r de felicidade.
Um dos problemas do momento está em não
desumanizar a medicina, como já alertava o
Dr. Augusto. Felizmente não somos contem~
porâneos de Voltaire, quando esse dizia, maliciosamente, que ..o médico eficiente é aquele
que distrai o cliente enquanto a natureza cura."
Meus colegas:
Devemos reiterar, agora, os nossos agradecimentos l Associação Médica Brasileira e à
Sodedade Médica de Sergipe, nas pessoas
do presidente que ora se afasta, o dinâmico
Dr.José Hamilton, cuja operosidade vem marcando a sua atuação por nos orgãos de classe

por onde passou, e do presidente que será
empossado, Dr. Fernando Barbosa. Ao Dr.
Barbosa, ao novo presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Jorge Alberto Prado,
e do Sindicato Médico de SErgipe, Dr. José
Maria Rodrigues, expressamos os nossos melhores votos de ·um 6timo desempenho nas
nobilitantes funções para que foram escolhidos.
Para encerrar, ocorreu-me, neste momento
de júbilo- para todos nós, a leitura dos versos
de um anónimo.
. COnta teu jardim pelas flores
Nunca pelas folhas que caem
E alegramente ao cerrar do tempo
Conta tua idade pelos feitos, não pelos anos."

MUITO OllRlGADO.
COMPARECEM MAIS OS SRS_ SEIYADORES:
-Mário ·Maia- Ronaldo Aragão - Jarbas
P-assarinho- João Castelo- Alexandre CosM
ta - Chãga$ Rodrigues - Humberto Lucena
-Marco Maciel - Ney Maranhão - Lourival
Baptista - JQão .Calmon - Jamil Haddad
-Nelson Carneiro - Ronan Tito- Pompeu
de Sousa -Mendes Canale - Leite Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
As matérias consÍa~tes da pauta fic~m adiaM
das para a próxirria sessão.
São os seguintes os itens cuja apreciaM
ção é adiada:
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- -N• 36, DE ÜJ89

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 353, parágraro único, do Regimento
Interno)

Discussão, em turno único, do Prpjeto de
DecretO Legislativo n" 36, de 1989 (n" 112/89,
na Câmara·dos Deputados}, que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para eXP.Jorar serviço de radiodifusão sonora em onda médla,
na Cidade de Imperatriz, Estado _do Maranhão,
tendo
PARECER PRELIMINAR, por pedido de diligência.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 48, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

arl·336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projetq de Lei
da Cãrhara n~ 48, de 1989 (n 9 2.014/89, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região. cria a função de Corregedor Regional
e cargos em comissão e de provimento efetivo
no Quadro Permanente da Secretaria do Tri-

Novembro de 1989

bunal Regional do Trabalho da 9~ Região, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAYORAVEL, proferido em Plenário, da Comissão

-de Constituição, Justiça e Cidadania.
-3~

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 328, DE 1989
(Complementar}
(Em regime de urg_ênçia, _nos termos do
art. 336, c, do -Regimento Interno}

Votação, em tumo úniCO, do Projeto de Lei
do Senado n 9 328, de 1989- Complementar,
de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que
estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre TransmiSsão inter vivos, ã qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição- ITBJIV, tendo
PARECER, proferido em Plenário, da Comissão
_ -de Assuntos Econômicos, favorável, nos
termos de substitutivo que oferece,

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 332, DE 1989.
(Em regiffie de urgência, nos termos__ do
art. 336_, __c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n" 332, de 1989, de autoria dÕ
Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts.
51, 151 e 157 do Código Eleitora], que_ deter~
rrtinam medidas sanitárias nos títulos eleitorais
de portadores de hanseníase, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário, da Comissão

-de Assuntos Sociais.

-5PROJETO DE LETb() DF -- N• 72, DE !989
(Em r~ime de urgência, nos termos do
art 336.- c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único; do Projeto de Lei
do DF n" 72, de 1989, de iniciativa do Governador _do Distrito FederaJ, que cri_.,, no Quadro
de Pessoal do Distrito FederaJ, os cargos de
natureza especial que menciona e dá outras
_
providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, da Co_missão
-do Distrito Federal, favorável ao projeto
e à emenda apresentada perante a Comissão.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 91, DE 1986

Votação,

em turno único, do Projeto de Lei

da Câmara n" ~1. de 1986 (fi'i'--1.894/83, na

Casa de origem}. que toma obrigatória a inclusão de espetácuJos musicais ao vivo nas casas
de diversões, tendo
PARECER, sob n" 258, de 1989, da Comissão de

Novembro de 1989

- <;on~tituição, Justiça e Odadan.id:~Pela
constituCionalidade, juridicidade, com Emenda que apresenta de n<:> 1-CCJ.

-7PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 74, DE 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 74, de 1989, de iniciativa da Comig..
são do Distrito Federal, que _dispõe sobre a
remuneração do Vice~Góvemador do Distrito
Federal e dá outras providências.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO .
N• 75, DE 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 75, de 1989, que aUtOriza a Prefeitura Municipal de Vttória da Conquista, Estado

da Bahia, a contratar operação de crédito no

valor correspondente, em cruzados novas. a
2.006.1 ga Bônus do T escuro Nacional, junto
à Caixa Económica Federal.

-9-

PARECER, sOb n9 145, de 1989,
-da Comissão Temporária, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
com voto vencido dos Senadores Chagas Rodrigues e Maurído Corrêa:
-

.:c.-12 '-'.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSIDU!ÇÃO
N• 2, DE 1989

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Con:;rtitt.i.ição "2, de _1989, de
autoria do Senador Olavo Pires e outros Senhores Senadores, que modifica o § 39 do
arl 4 9 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

n9

-13PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N' 3, DE 1989 ---

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Madel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e-ãltera a redaÇão do il1ciso 11 do
art. 161 da Constituição Federal.

-14-

-vetoTotal

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 76, DE I 989

Votação, em turno únko, do Projeto de Resolução n" 76, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como a conclusão de seu Parecer n 9 274, de 1989), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
ultimar contratação de operação de crédito,
no vaJor equivalente a até US$ 55,600,000.00
(cinqüenta e cinco milhões e seis-centos mil
dólares americanos) junto ao Banco I_nteramericano de Desenvolvimento - BID.
- 1 0 - -PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'77, DE 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 77;de 1989 (apresentado pela-Comissão de Assuntos Ec__onômlcos com condusão de seu Parecer n9 275, de 1989), 'que auto-riza a Companhia ~tadual de Energia Elétrica
- CEEE a ultimar aditivo contratual à operação de crédito externo, firmada em 12 de outubro de 1978, junto a um consórdo de bancos
Tanceses, com vistas a possibilitar a aquisição
:te equipamentos de origem francesa para a
~mpliação da Central Tennoelétrica Preslden:e Médlci, no Rio Grande do Sul.

-11ROPOSTA DE EMENDA A CONSTIT(JJÇÃO
N' I, DE1989

Votação, em primeiro turno, da Proposta

e Emenda à Constituição n? 1,
e 1989, de autoria do Senador João Menezes
outros Senhores Senadores, que altera os
razos estabeleddos no_§ 6? do art. 14, para
esincompatlbilização do Presidente da Repúica, dos Governadores de Estado, do Distrito
ederal e dos Prefeitos, tendo

PROJETO DE LEI DO DF
N' 54, DE I 989

Discussão, errl turno úriiCo; di:i veto -total
aposto ao Projeto de Lei do DF n1 54, de I 989,
que reestrutura a categoria funcional de Assistente Jurídico do Plano de Oassificação de
Cargos de que trata a Lei no 5.920, de 1973,
fixa sua retribuição, e dâ outras providências.
(Término do _prazo da Comissão do Distrito
Federal para apresentação do relatório 2-11-89.)

-15PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 34, DE I 989

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do RegirTtento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 34, de 1989 (n_o 73/89,
na CàiTiiirá 'doS ~Deputados), que ãprova os
textos do convénio _de cooperação para a reaJização de obras previstas no estudo _de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa,
Capital do Estado da Paraíba, e do seu protocolo anexo correspondente ao finaciamento
de obras para o ano de 1988, celebrados entre
o Governo da República Fed~rativa do Brasil
e o Governo do Reino da Espanha, em Brasília,
em 26 de abril de 1988. (Dependendo de parecer.)

o GOverno ~(ja RePública Federativa do Brasil
e o Governo dã República Argelina Demo~
crática e Popular. (Dependendo de parecer.)

-17-'PROJETO DE DE"éRETO LEGISLATIVO
N• 33, DE 1989

(J_hduído erri OJ_âebf do Dia, nos termos
do art. 376, e, de Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n? 33, de 1989 (n9-64/89;
na Câmara.-dos DeputadoS), que aprova o texto do acordo que cria uma Comissão Mista
entre o Governo da RepúbliCa Federativa do
Brasil e o Governo da República Togolesa (dependendo de parecer).
-lUPROJETO DE DEcRETO LEGISLATIVO
N• 39, DE 1989

Dtscussão, em tlliTIO- único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 39, de 1989 (n9 63/89,
na Câmara doS Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Cooperação na Ãiea· de
Tecnologia Industrial firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Pequim,
em 6 de julho de 1988 (dependendo de parecer).
~

-19-.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 4 de 1989

Oncluída em Ordem do Dia nos_ termos do
art. 358, do Regimento Interno)
Acrescenta u_m § 69 ao art. 59 dO Ato das
DisPosições ConstitUcio11ais Transitórias. (19
signatárfo: Senador Leopoldo Peres.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nada mais 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
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 36, DE 1989-

([ncluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 353, parágrafo único, do- Regimento
Interno.)
Discussão, em turno único do Projeto de
-16Decreto Legislativo n9 36, de 1989 (n9112/89,
PROJETO DE DECRETO LE:GISLATIVO
na Câmãra dos Deputãdos), que aprova o ato
N' 35, DE 1989
que renova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser(Incluído em Ordem ·do Dia, nos termos
-viço de radiofusão sonora em onda média,
do art. 376, e, do Regimento Interno)
na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
Discussão, em turno único, do Projeto ~~
Decr~o_LegisJativo n 9 35, de 1989 (i'i"~' 74/89,- tendo
PARECER PRELIMINAR, por pedido de dilina Câmara dos Deputados), que aprova o texgência.
to do acordo de cooperação econômica entre
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PROJETODELEI DA CiJ.VIRA
N'48 DE 1989

(Em regime de _urgência, nos termos do
art. 336, _c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Cãmara n• 48, de 1989 (n• 2.014/89, na
casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su-

perior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho, da g·- Região, _cria a função de Corregedor Re"9,ional
e cargos em comissão e de provimento efetivo
no quadro perrnanerite da Secretaria do T ribu·
nal RegiOilal do Trabalho da 9• Região, e dá
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão

-de Constituiçãõ, JustiÇa e Odadania.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 328, DE
1989
COMPLEMENTAR

(Eõ1 regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

do Senado n~ 328, de 1989- Cõffiplementar,

de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que

-Do Distrito Federal, favorável ao projeto e à emenda apresentada perante a Comissão.

-6Votação, em turno ún!co, do Projeto de Lei
da Câmara n" 91, de 1986 (n• 1.894/83, na

casa de origem), que torna obrigatória a inclusão de espetáculos muSicaiS ao vivo nas casas
de diversões, tendo_
PARECER; sob n9 258, de 1989, da Comissão de
- Constituição, JustJ'ça e Cidadania, pe-fa
constitucionalidade, jurldicidade, com Emenda que apresenta de n? 1-CCJ.

-7Yotação, em turno único, do Projeto de Resolução no 74, de 1989, de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que dispõe sobre a
remuneraçãO_ do_ vice-governador do Distrito
F~eral e dá outras providências.
-8Yotação, em turno ·único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1989, que autoi"1za a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor corresponde, em cruzados novos, a
2.006,188 Bônus do Tesouro_ Naciona1, junto
à Caixa Econômica Federal.

estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre Transmissão !nter Wvos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
-9natureza ou acessão ftSica, e de direitos reãis
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem co·
Votação, em turno único, do Projeto de Remo cessão de direitos à sua aquisição -JTBI·
solução no 76, de 1989 (apresentado pela CoW,tendo
missão de Assuntos Econômicos como conPARECER, profeliâO ·e·m Plenário, da Coclusão de seü Parecer no 274, de 1989), que
missão
autoriza a RePública Federativa do BraSil a
-de Assuntos Económicos, favorável,
ultimar contratação de operação de crédito
nos termos de substitutivo que oferece.
externo, no valor equivalente a até US$
- ~ 55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e
-4seiscentos mil dólares americanos) junto a_o
PROJETO OE LEI DO SENADO
Banco rnteramericano de DesenvolvimentoN• 332, DE 1989
(Em refiime dt{ urgência, nos termOs do BID.
art. 336, c, do RegimentO -lnterriOJ
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nn 332, de 1989, de autoria do
Senador_ Márcio Lacerda, que revoga os arts.
51, 151 e 157 do -Código-Eleitoral. que determinam medidas sanitárias nos títulos eleitorais
de portadores de hanseníase, tendo
_

-lO-

PROJETO DE LEI DO DF
N• .72, DE 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Re:solução no 77, de 1989 (apresentadO pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n? 275, de 1989), que
autoriza a Companhia Estadual de- Energia
Elétrica - CEEE, a ultimar aditivo contratual
à operação de Crédito externo, firmada em
12 de outubro de 1978, junto a um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar
a aquisição de equipamentos de origem francesa para a ampliação da Central Termoelétrica Presidente Médici, no Rio Grande do

(Em regime de urgência, nos termos_ do
art. 336, C, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n~ 72, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no quadro
de pessoal do Distrito federal, os cargos de
natureza especial que menciona e dá outras
providências, tendo
PARECER, pcoferido em Plenário, da Co·
missão

Votação, em primeiro. turno, da proposta
de Einenda -à Constituição 09 1, de 1989, de
autoria do Senador João Menezes e outros
Senhores Senadores, que altera os prazos estabelecidos no § 6~ do art. 14, para desincompatibilii:ação do Presidente da República, dos
Governadores de EStado, do_ Distrito Federal
e_dos Prefeitos. tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Comissão
-De Assuntos Sociais.

-5-

Sul
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PARECER. sob n• 145, de 1989,

-cia Comissão Temporária, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
com-voto vencido dos Senadores Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa.
-12Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição rtl 2, de 1989, de
autoria do Senador Olavo Pires e outros senhores senadores,_que modifica o§ 3~-do_ arl
.4<:> do Ato das Disposições t.oristituCioni:tis
Transitórias.

-13VotaçãO, em primeiro turno, da proposta
d_e Emenda à ConstituiçãO n9 :3, de 1989, de
autoria do Senador Marco .Madel e_o_utros Senhores Senadores, que acrescente parágrafo
ao art 159 e altera a redação do inciso 11 do
art 161 da Constituição Fed_eral.
-14-

Discussão, em turno único, da Redação Fi·
na! (oferecida pela Comissão Dlretora em seu

Parecer n9 322, de 1989), do PrOjetO de Resolução n" 1, de 1989, de inícíativa da Comissão
Diretora; que altera a redação de dispositivos
da Resolução n? 146, de 198"0, alterada pelas
Resoluções n'l-'1- 50, de 1981 e 360, de 1983
e dá outras providências.
-15-

__ Discussão, Eml turno suplementar, do Projeto de Dec;reto Legislativq_rt 30. de 1989 (n"
44/89, na Câmarã áos DeputadOs), que -aprova
o texto do Acordo de Cooperação Econômica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo _da República Socialista da T checosJováquia, em Brasília, a 12
de maio de 1988, tendo
PARECER, sob n' 325, de 1989, da Co-

missão
- Diretõra, oferecendo a redação do ven·
cido.
-16Discussão; -em turno suplementar do Pro"
jetode Resolução no 51, de 1989 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n" 152, de
1989), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Bonito. Estado de Pernambuco, a contratar
operação de crédito valor correspondente, em
cruzados novos, a 675.819,21 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, tendo
PAREC~R, sob no 323;· de 1989; da Comissão_
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
.:....17Discussão, ~m turno_ suplementar, do Projeto de Resolução n_? 67, de 1989 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econõmicos conu:r·conclusão de seu Parecer n" 23], de
1989), que autoriZa a conCeSsão de garahtia
da União aos títulos que menciona, tendo
PARECER, sob· ni 324;.de 198'9, da Co-

missão
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Discussão, em turno únlco, do veto total

da Ripública Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Pequim,
em 6 de julho de 1988. (Dependendo de parecer.)

aposto ao Projeto de Lei doDFn9 54, de 1989,
que reestrutura a categoria fundonal de Assis-

tente Jurídico do Plano de Classificação de

Cargos de que trata a Lei n9 5.920, de 1973,
fixa sua retribuição, e dá outras providências.

(Término do prazo da Comissão do Distrito
Federal para apresentação ~do relatório:
2-11-89.)

.

-

textos do convênio de 'cooperação para a realização de obras previstas no estudo de revitali-

-24-

. (lncluldo em Ordem do Dia, nos termos do

Discussão, em turno único, do Projeto de_
Decreto Legislativo n" 34, de_ 1989 (no 73/89,

na Câmara dos Deputadas), que aprova os

zação do Centro Histórico de João Pessoa,
capital do Estado da Paraíba, e do seu protocolo anexo correspondente ao financiamento
de obras p~ra o ano de 1988, celebrados entre
o Governa· da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Espanha, em Brasília,
em 26 de abril de 1988. (Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 67, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria empregos em comissão na- tabela de empregos
em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 321, de 1989, da Co-

-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 34, DE 1989

missão
- do Disbito Federal, pela constitucionalidade e juridicidade.

Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 35, de 1989 (n~ 74/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econôrnica entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argelina Democrática e Popular. (Dependendo de parecer.)

-25-

-21PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 33, 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 n9 33, de 1989 (no 64/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo que cria uma Co:missão Mista
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Togolesa.
(Dependendo de parecer.)

-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 39, 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~ 39, de 1989 (n9 6.389,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Cooperação na Area de
Tecnologia Industrial, firmado entre o Governo

ATA DA 155• SESSÃO, EM
18 DE OUTUBRO DE 1989

(Publicada no DCN -

-23Discussão, eni. turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 66, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a carreira de Magistério Público do Distrito Federal,
seus cargçs e empregos, ftxa: os valofes de
seus vencimentos e _saláríos e dá outras providências, tendo
missão
- do DistritO: Federal, favorável ao Projeto e às Emendas apresentadas perante a
Comissão de n'1" 6 e 14; favorável às Emendas
n""$ 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 e f9, ncis termos
de subemendas que oferece; contrário às
Emendas de n"" 2, 5, 7, 12, 13, 16, 17 e 18;
e apresentando, ainda, as Emendas n~ 20,
21 e 22-DF.

art. _376, c, do Regimerito Interno.)

Seção II -

de

Retiflcação
Na página no 59"84; 2.- Coluna, -nO rtem único
da Ordem do Dia,
Onde se lê:
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Consb'tuição, Justiça e
Odadania sobre a Mensagem no 178, de
1989 (n9 440/89, na origem}, de 24 de
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Dr.
Wadico Bucchi, para exercer o cargo de
Presidente do Banco Central do Brasil.
Leia-se:
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e
Odadania sobre a Mensagem n9 178, de
1989 (nQ 440/89, na origem), de 24 de
agosto .do corrente ano, pela qual o
nhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Dr.
Wadico Waldir Bucchi, para exercer o cargo de Presidente do Banco Central do
Brasil,
-

se--

ATA DA 159" SESSÃO, EM
24 DE OUTUBRO DE 1989

(Publicada no DCN -

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSillUIÇÃO
N'4, DE 1989

~

(Levanta-se a sessão 'às 9 horas e 50
minutos.)

de

-RetiiiCaçiío

No Projeto de Lei do DF n? 68, de 1989,
à página nQ 6176, P coluna, na sua ementa,
Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO DF
N' 68, DE 1989

Limita a exeução orçarrlentária durante
o_ ~erckio lmanceiro de 19~0.
Leia-se:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 68, DE 1989

Umita a execução orçamentária durante o exercício financeiro de 1990.

ATA DA 154• SESSÃO, EM
18 DE OUTUBRO DE 1989

Seção II -

Seção II -

25-10-89)

- (Incluída em Orde"m do Dia nos termos do
art. 358, do Regimento Interno)
Acrescenta um § 6" ao artigo SQ do Ato das
Disposições ConStitucionais TransltOrias. (lo
signatário: Senador Leopoldo Peres.)
O SR. PRE-SIDENTE (Nelsofl Carneiro)
...;_ Está encerrada a sessão.

(Publicada no DCN -

6989

19-10-89)

PARECER, sob n" 320, de 1989, da Co-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, DE 198g-

Sábado 18

de

19-10-89)

Retificação
Na página n° 5974, 1• coluna, no item 15
da Ordem do Dia, no ano da Mensagem no

- ATA DA 16~· SESSÃO, EM
24 DE OUTUBRO DE 1989

(Publicada no DCN - Seção U - de
25-10-89)

187, de 1989,

Onde se lê:
·~·Mensagem n9 187, de 1987, (n°
509/89, na origem), ...

Leia-se:
... Mensagem n" 187, de 1989, (n"
509/89, na origem), ...

Retificação
No Requerimento no 578, de 1989, à
página n9 6227. 3~ coluna, na sua num e-:
ração,
_Onde se lê:
Requerimento no 378. de 1989
Leia-se:
Requerimento no 578, de 1989. ·
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PARECER 1'1•121, DE 1989-Cl'l

Da Comissão. Mista de Orçamento ~o
bre o Projeto de Leí n 9 51, de 1989-Cl'i.
que "autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da fJm'ão cr~díto suplementar, até o limite d~ NCz$

4353357,00':
Relator: Senador Edison Lqbão.
O Senhor PreSidente da República, com a

Mensagem n~ 178.-CN (n" 592, na origem)
submeteu à apreciação do Congresso Nacional, na forma do disposto no art. 61, da Constituição Federal, o Projeto de Lei n9 51, de 1989
- CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar até o limite de NCz$ 4.353367,00,
em favor do Departameno NacionaJ de Teleconomunicações para aplicação no Fundo de
FIScalização das TelecomunicaçQes.
O crédito tem por objetivo ajustar a programação orçamentária do referido Fundo às
· suas reais necessidades, com vistas a promover o aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização das Telecomunicações no Pà.ís.
Os recursos destinados ao atendimento do
crédito suplementar são provenientes de:
a) remanejamentO de dotações consignadas no vigente orçamento, no valor de NCz$
123.270,00 (cento e viilte e três mil, duzentos
e setenta cruzados novos), conforme discriminação no Anexo III, e com respectiva aplicação
no Anexo IV, da seguinte maneira:
Projet0-14901.05220213.058-Ampliação e modernização do Sistema de Ficalização
das Telecomunicações- NCz$ 1.114,00;

Projeto - 14901.05220213.059 - Construção; Ampliação e Reforma de Diretorias Regionais- NCz$ 122.156,00; - · .
· b) incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente ArrecadadosTesouro, no montante de NCz$ 4.080.410,00
(quatro milhões, oitenta mil, quatrocentos e
dez cruzados novos);
·_
Qs valores dos itens a ebtotaliz~rn a importâhcia de NCz$ 4.203.680,00 (quatro milhões,
duzentos e três mil, seiscentos e oitenta cruza- dos novos) programado no Anexo I ao Departamento Nacional de Teleconumicações, _:
14108.05220212.397 como Contrif?uição ao
Fundo de Flscalização das Telecomunicações, __cuja aplicação no Anexó II fi caTá dã se~
guinte -fOrma:
Atividade-14901.05220212.402-Coordenação e Fiscalização dos Serviços de TelecomUnicações - NCz$ 2.960.833,00
Projeto- 14901.05220213.058 -Ampliação e Modernização do Sistema de Fiscalização das lelecomunicaçõ~s·- NCz$
1.242.225,00
Projeto - 14901.05220213.059 - Construção,.Ampliação e Reforma de Dirétorias Re-_
gionais- NCz$ 622,00
·
'C) incorporação de Saldos de Exercícios
Anteriores1 de Recursos Diretamente Arrecaw
dados - Te_souro, da ordem de NCz$
149.687,00 (cento e quarenta e nóve mil, seiscentos e oitenta e sete cruzados novos), de
ac_ordo com a programação constante do
Anexo V, da seguinte maneira:
Atividade- 14901.05220213.402-.Cóor·
denação e Fiscalização dos Serviços de Tele~
comunicações- NCz$ 139.144,00
Projeto-1490].05220213.058-Ampliação de Modernização dq Sistema de Ascali~

z_ação das Telecorriunicaç:ões ~NCz$_
10.543,00
Ao projeto foram apresentadas 4 emeridas:
As Emendas de nçoi'l 1 e 2 objetivam investir
em ampliaçãO no sistenla de transmissão
implantação de Posto Telefónico, retirando recui"sos da CobrdenaÇão e Fiséalização dos
Serviços de Telecomunicação das Telecomunicações. A suplementação no Projeto de Lei
destinada ao Fundo de Fiscallzação das TeleCOIT!Unicações visa_ a dotar de recursos os Se~
viços de Fiscalizaç~o das Telecomunicações
para melhoria deSla'atividade. Não cabe destinar aqui recursos para- investimentos quando
a atividade do Fundo é espedftca.
A Emenda n~> 3 está prejudicada pois trata
Qe, ~dç;_tar recursos para a reforma do Teatro
·Municipal de GuaçuíiES, tendo. eç>m6 fonte
de recursos - 34109.08482472.488 -Normalização e Fiscalização das Atividades Cinematográficas e de Vídeo, o que não é matéria
constante deste projeto de lei.
Quanto à Emenda n9 4, solicita recursos
para reforma de antena· parabólica no Muni. cfpiO de Muniz Freire/ES, tendo como fonte
de recursos -_34109.08482472.485- Norrri:atizcição Fiscalização das Atividades Onematográficas e de Vídeo, tlão sendo viável a
fonte por se tratar de recursos do Ministério
da Cultura, ficando, portanto, prejudicada

e

e

Voto
~e o exposto, somos pela aprova~o do
Projeto de Lei n? 51/89-CN nos termos apresentados pelo Poder Executivo..
Sala da Comissão Mista de Qrçâmento, em
25 de outubro de 1989;- Deputado EdisOn
Lobão, Relator.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 178• SESSÃb, EM 20
DE NOVEMBRO DE 1989
1.1 -ABERTURA

-

I .2 -EXPEDIENTE

fos de projetas de lei sancionados.

1.2.2 - Aviso do Ministro da Fazenda

- N9 1.102/89, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Banco Centralso.bre quesitos constantes do Requerimento
n9 425, de 1989, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso.
1.2.3- Menfagem do Governador
do Distrito Federal
- N' 121189, (n' 111/89, na origem),
restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado.

1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 369/89,
de autoria _do Senador Nelson Cafneiro,
que dispõe sobre os serviços notariá!s e
de registro.
-Projeto de Lei do Senado n~ 370/89,
de autoria do Senador Marco Madel, que
estabelece normas para o uso das técnicas
de engenharia genética para a construção,
manipulação, circulação e liberação de
moléculas de DNA - tecombinante e de
organismos e vírus que os contenham e
dá outras providênçias..

1.2.5 -Leitura de Mensàgens Presidenciais
- N9 302/89, solicitando a retir_ada do
Projeto de Lei da Câmara fio 215/84, que
institui a Lei das ContravenÇões P.e11.1is.
,

N9 304/89, solicitando a retirada do

Projeto de Lei da Çamara o" 175/84, que

1.2.1 -Mensagens do Senhor Preside~te da República
-N~ 297 a 301189 (n" 783, 784, 790
a 792/89, na origem), restituindo aut6gra·

Deferida.

de investimentos criados pelo Decreto-Lei
n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
e dá outras providências. Deferida.

.

- Nl> 303/89, solicitando a retirada do
Projeto de Lei da Câmara n" 163/85, que
dispõe sobre medidas apl1cáveis às empre·
sas beneficiárias de reCursos dos fundos

institui o Código de Processo Penal. Deferida.
- N<> 305/89, solicitando a retirada do

Projeto de Lei da Câmara n' 32189, que

altera o Decreto-Lei n9 3.992, _de 30 de
dezembro de 1941, que dispõe sobre a
execução das estatísticas criminais a que
se refere o art. 809 do Código de Processo
Penal. Deferida.

1.2.6- Comunicação
- [_)o Presidente da Comissão de Relações
Exteiiores e Defesa Nacional, referente à
prorrogação por mais 15 dias do prazo
para apreciação dos Projetas ae Decretos
~gislatiVos nç& 51 a 54/89.

1.2. 7 -Requerimento
N9 605/89, da COmissão Especial e
de lnquéilto, solicitando a prorrogação por
- mais 60 {sessenta} dias do prazo concedido,
-para apurar os conflitos de terra existenteSno Pa,s. Aprovado automaticamente.
~

1.2.8- Oficio
-Do Presidente da Comissão de Cons. tituição, Justiça e Gdadania, comunicando"
a aprovação do seguinte projeto:
Projeto de Lei do &,enado n9 303/89; qUedispõe sobre a transferência de título eleitoral..
1..2.9- Comunicações da Presidência
-Abertura do prazo de 72 horas para
interposição de recurso por um décimo
da composição do Senado, para que o
Projeto de -Ler do Senado nQ 303/89 seja
submetido ao Plenário.
Recebimento do Ofício n9 S/34, do Governo do Estado d~ Santa Catarinà, solicitando autorização para contratar operação
de crédito externo no valor de trinta e três
milhões de dólares americanos, junto ao
Banco Internã.cional para a Reconstrução

e Desenvolvimento que especifica.

BIRD, para os fins

1.2.10- Discurso do Expediente
SE/"'ADOR MAURO BENEVIDES- Defesa da manutenção das ãldbuições da Sudene e da Sudam.

1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo n~ 36, de
1989 (no 112/89; na Câmara dos Deputados), que aprov~ o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci·
dade de lrnperatriz, Estado do Maranhão,
Retirado da pauta.

Projeto de Lei da Câmara n? 48, de 1989.
(n92.014/89, na Casa de or1.9em), de iniciativa do Tribunal, Superiõf do Trabalho, que
altera a composição do Tnbuna,l Regional
dõ Trabalho dã 9• Região, cria a função
de Corregedor Regional e cargos em çomissão e de provimento efetivo no quadro
permanente ~ Secretaria do Tribu_nal Re-gional do T rab'alho da 9~ Região, e dá outras providências. Votaçãq ad1~da nos termos regímentais.
- Projeto de Lei do Senado n~ 328,
1989- Complementar, de autoria do Senador_ Divaldo Suruagy, que estabelece nqrmas gerais aplicáveis ao lmposto sobre
Transmissão Jnter VIvos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto o:; de aarantia, bem
corno cessão de direitOs à sua ~quisiç.ão
- ITBI-IV. Votação adiada nos termos regimentais.
Projeto de Lei do Senado n9 332, de
1989, d~ auto.r:ia do Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts. 51, 151 e 157 do
Código Eleitoral, que cieten:nirlam medidas sanitárias nos títulos eleitorais de portadores de hanseníase. Votação adiada,
nos termos regimentais.
_Projeto_ de Lei do DF.. n9 72, de 1989,
de iniciativa do 'Governador do Pistrlto Fe·
deral, que cria, no quadro de pessoal do

de
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Dlstrfto Federal, os cargos de natureza es-

pedal que menciona e dá outras providências. Votação adiada, nos termos regimentais.

Projeto de Lei da Cama ra n~ 91, de 19°86
(n? 1.894/83; na-Casa de ofigem), que torna obrigatória a inclusãO- de espetáculos

musicais ao vivo nas_ casas de diversões.
Votação adiada nos termos regimentais.

Projeto de Resolução_ n" 74, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fede-

ral, que dispõe sobre a remuneração do
vice-govemador do Distrito Federal e dá
o~as

providências. Votação adiada nos

termos regimentais.
Projeto de Resolução n~ 75, de _1989,que autoriza a Prefeftura Municipal_ ~__Yjtó

ria da Conquista, Estado dã. Bãhla, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 2.006.188
Bónus do Tesouro Nacional, junto à Caixa
ECOil-ômlca FederaL Votação adiada nos
termos regimentais.
Projeto de Rli.Solução n"' 76, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Pare~
cer no274, de 1989), qu-e ã:UtO-riza-aRiPública Federativa do Brasil a ul_timar contra~
tação de operação de crédito externo, no
valor equivalente a até US$ 55,600,000.00
(cinqüenta e cinco milhões e seiscentos
mil dólares americanos) junto ao Banco
lnteram.ericano de Desenvolvimento BID. Votação adiada nos termos regimen~
tais.
.Projeto de Resolução no 77, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômfcos comb conclusão de seu Pare
cer n9 275, de 1989), que autoriza a Campanhia Estadual de Enerfjia: Elétrica CEEE a ultimar aditivo cOntratual à operação de crédito externo, firmada em 12 de
outubro de 19?8, junfo a um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar a aquisição de equipamentos de origem francesa para a ampliação da Central
Termoelétrica Presidente Médici, no- Rio
Grande do SuL Votação adiada nos termos
·
regimentais.
Proposta de Emenda à ConstitUiçãO i"t
1, de.1989,- de autm1ã-dCi-$enador João
Menezes e outros Senhores "Senadores,
que altera os prazos estabelecidos no §
6"' do art. 14 para. desincompatibilizacllo
dO· Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos
Prefeitos. Votação adiada nos termos regimentais.
Proposta de Emenda à ConStituição n~
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
·Pires e outros Senhores Senadores, que
modifica o § 39 do art. 4 9 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Votação adiada nos termos regimentais.
Propostà de Emenda à Constit~:Iição n9 3
de 1989, de autoria do Senador Marco Madei e outros Senhores_ Senadores, que

acrescenta parágrafo ao arl 159 e -altera
a redação do inciso II do art. 161 da Con_stituição Federal. Votação adiada nos termos_
~
regimentais.
_ ___ __ __
Reda~ão final-(oferecida pela Comissão
Diretora em seu Pareçer n9 322, de 1989),
do Projeto de Resolução n9 1, de 1989,
de iniciativa _da Comissão Diretora, que altera a redação de disposltivos d~ Resolu~
çâo no 146, de 1980, alterada pelas Resoluções no 50, de_ 19"81 e 3.60, -de.l983_ e.
dá outras providê-ncias. Aprovada a reda-çào final. À promulgação~
Projeto de Decreto Legislativo n9 30; de
1989 (n' 44/89, na Ornara dos Deputados), que aprova o te"xto do acordo de cooperação econômlca, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Repóblica Socialista da
TCheC:OS!Ováquia, em Brasilia, a 12 d~ _
maio de 1988. Aprovado o substitutivo. A
Câmara dos-DeputadoS.
Projeto :de- ResOlução- n~ 51, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como cohdusão de seu Pare·cer n9 152, de 1989), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crêdito
no valor co~rE;_s_pon_lj~nte, eJ!l cruzados novos, a 675.819,21 Bônus do Tesour_o Nacional - BTN. Aprovado o substitutivo.
À promulgação.
~ ,
Projeto de Resolução n? 67, de 1989
(apresentado pela Comfssáo de Assuntos
-Económicos como condusão de seu Pa_recer n? 231, de 1989)~ que auioiiza a concessão de garantia da Ünião aos _titulas
que mendona. Aprovado o substitutivo. À
promulgação.
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
DFh"' 54, de 1989,-que reestrutura a categoria funcional de Assistente Jurídtco do
Plano de Classlficação de Cargos de que
trata a Lei nQ 5.920, de 1973, fiXa sua retribuição, e dá oUtras providências. Apreciação adiada para a próxima sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n? 34, de
1989 (n' 73189, na Câmara âos Deputa-dos), que aprova os textos do convênio
de cooperação para a realização de obras
previstas no estudo de_ revitalização do
Centro Histórico de João Pessoa, capital
do Estado _da Paréllba, e do seu protocolo
anexo correspondente ao financiamento
de obras para o ano de 1988, celebrados
entre _o Governo da República Federativa
do Brasil e OGoverno do Reino da Espanha, em B~:.asília, em 26 de abril de 1988.
Dis_cussao encerrada, após parecer qa comissão _competente, ficando ·a votação
adiada nQiii termos regimentajs.
Projeto de Decreto Legisiativo n~ 35, de
1989 (n• 74/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo c!~
Cooperação Econômica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática
1
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e Popular. Discussão encerrada. após pa~
recer da comissão competente, ficando a
votação adiada nos termos regimentai~·-- _
Projeto de Dec:retq _k~gislativo n~ 33, de
1989 (n~ 64/89, na Omara dos Deputados), que_ ~prova o texto -do acordo •que
cria uma Comissão Mista entre o Governo
da República federativa do Brasil e o GOverno da República ToQolesa. qtscussão
encerrada, apó? parecer faVorável da coniiSSão competente, ficando a votação
adiada nbs termos regimentais.
Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de
1989 (n? 6.389; na -Câmara dos Deputados), que--aprova o texto do Protocolo de
CoOperação nã Área de Tecnologia Industrial, firmado entre o GOverno "da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China em Pequim, em
6'áe jUlho de 1988. Discussão encerrada,
após parecer da comissão comp-etente, ficando a votação adjªda nos termos ·regimeritals. ·
~Projeto de Lei do DF n~ 66, de 1989.de iniciativa do GoVemãdor do Dlstrito Federal, que _cria a carrei_ra de Magistério Pú~
blico do Distrito Federal,_ seus cargos e
empregos, fDCa os valores de seus vencimentos e salários e dá outras providências.
l:!_[sc_ussão ,eqcerrf)da, fic_ando a votas:ão:
adiada nos termos regimentais.

Projeto de Lei do DF n' 67, de 1989de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que Cria empregos- em comissão na
ta_b_ela de ert"lpregos em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Feder~ e dá
ovtras providências. Discussão encerrada, _1
tiCandÕ_ a votação adiada nÕ~ termos regimentais.
Proposta de Emenda à Constituição no
4, de 1989, que- acrescenta um § 69 ao
artigo 59 do Ato das Disposições Constituciormis Transitórias. Apreciação adiada
noS termos regimentajs.

1.3.1 -DiScurso após a Ordem do
Dia

SEfiADOR f..ooRfliAL BAPTISTA __:_ 2•
Reunião do.Grupo Assessor-do Ministério
da Saúde para~ Controle do Tabagismo
no Brasil e III Reunião Brasileira de Programas de Combate aO Fumo. Eleição do
Professor José Rosemberg para Presjdente
do Comitê· Coordenador do Controle do
Tabagisn;w no Biasil.
1.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4-ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PRONONCIADO
EM SESSÃO ANTERIOR
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4 - COMISSÃO DO DISTRITO FE-

Do Sr. Lelte Chaves, proferido na s~qsãQ

de 10-11-89.

DERAL

3 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL
N~ 45 e 46; de 1989.

Convocãção de reunião a realizar-se no
próximo dia 23.
5 - MESA DIRETQRA

Novembro de 1989

6 - LÍDERES E VICE-tÍDERES DE
PARTIDOS
i:_COMPÓSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 178~ Sessão, em 20 de novembro de 1989
3~ Sessão

Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa.
ÀS 14 HORAS E 30 1>:\INUTOS~ACHM\-SE:

PRESE:;NU::S 0$ SRS. SE:NADORES: .
Alu"ú:io Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres -

Jarbas Passarinho -

Mofsés Abrão

-João Castelo -Alexandre CQSta -Chagas
Rodrigues -Mauro Benevides ._,..Marcondes

Gadelha - Humberto Lucena -

Raimund_o

Lira-MarcoMaciei-NeyMaranhão-João
Lyra - Albano Franco - Lourival B~tista
-Jutahy Magalhães- Ruy Bac;erlar- João
Calmon - Jamil Haddad- Nelson Ca"t'néifO

- Ronan Tito ~ Iraj>uan Costa Júnior Pompeu de ~ousa- Meira Fllho- Mendes
Canaie-- Rac:hid Saldanha Derzi - Dirceu
Cãmeiro- Nelson wedekln- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença. acusa o ·comparecimento-de 31 Srs. Senadores. Havendo,.rúme·
ro regim"ehtal, dedal-o aberta a sessão.
Sob a proteç8:o de Deus, ink:;iamos nosSos
trabalhos.
. .
.
_.
O Sr. 1o Secr_etário procederá_ à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

(ProJeto que se transformou na L~i n~ 7 .880,
de 16 de noVembro de 1989,)
N• 299/89 (n• 790189, na origem). de 17
do corrente, referente ao Projeto de Lei nç 37,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento do Ministério da Agricultura créditos adicionais até o limite de NCz$
215.797.097,00, e dá outras providências.
(ProjetO qUe se transformou na Lei n~ 7.881,
de 17 de novembro de 1989.)
N• 300189 (n' 791189, na origem), de 17
do C'Orrente, referente ~o Proleto de _Lei no 45,
de 1989-CN, que autoriza o Poder ExeCutivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito
adicional no valor de NC4$ 50.000.000,00, em
favor dos Ministértos da Justi_ça e dos Transportes, para os firl$ que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .882,
de 17 de novembro de 1989.) .
__
N' 301189 (n• 792189. na origem de 17 M
c:orrénte;referente ao Projeto de Lei n~ 48,
de 1989-CN, que autoriza_o_ Poder Executiyo_
a abi'ir àp O{çài"nento Fiscal da União Crédito
adicional até- o limite de NCz$_ 2.866.400,00,
em favor do Min_istério_das Minas e Energia.
(Projeto que se transformou na Lei n'~" 7 .883,
de 17 de novembro de 1989,) __

EXPEDIENTE

AVISO DO MINISTRO
DA FAZENDA

MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÓBUCA.

N~ 1.102/89,· de 10 do corrente, encami·
nhando esclare<::imentos prestados pelo Banco Central sobre quesitos constantes do Requerimento n~ 425, de 1989, do Senador Fernando Henrique Cardoso, formulado com o
objetivo de obter informações para condusão
do Relatório da Comissão destinada a examinar a questão__da__divid~ externa brasileira e
avaliar as_ razõe:s que levaram o Governo a
sUsp-ender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrente, nos planos externo e
interno.
(Encaminhe-se cópia ao requerente.)

Restituindo autógrafos de Projetas de
Lei sanciOnados:
N~ 297!89 (n~_783/89, na origem de 14 do

corrente, referente ao Proje-to de Lei n 9 3 I,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo·
a abrir ao Orçamento fiscal da _(Jni~o. Lei n~
7.715, de3 de janeiro de 1989, créditos adiciO..
nais até o limite de NCz$ 512.530.000,00, em
favor de diversos_órgãos, para os fins_ que especifica.
(Projeto que se transformou na Lej n~.7 .857,
republicada em 24 de outubro de _1989, erri
face de erro originário dos autógrafos.)
N• 298189. (n' 784189, na origem), de !6
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ pg;_
de 1989__:-C~. que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos
adicfonais até o limite de NCz$
42.759506..QQD,OO~_e__dá_outtas proVfdêndã.S:

MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

-:ReSitidndo autógrafos dei PrOjeto de Lei
$an_cl0riãdO:
. .
N• 121189 (n' !11189, na or;gem). de ]3
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do _DF
n~ 56, de 1989, que cria- a Catrei~a Admiriis·
traÇão Pública do Distrito Federal e seus ca_~~

gõs, fiXa os valores de seus vencimentos e
dá outras; providências.
(Projeto que se transformou na lei n~ 51,
d!;: 13 de J)ovembro de-1989.)

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
-·O expediente licto v,ai à publi~a~ão. _
Sobre a mesa, projetas de let que vao ser
lidos pelo Sr. 19 Secretário.
.São lidos os seguintes
. PROJETO DE LEI DO SENADO
· N•369,DE1989
Dispõe sobre os sel"'liços notariais
registro.

ede

O Congresso Nacional_ decreta:
Art. 19 O serviço de notariado e de reQistros públicos é exercido' em caráter essencial
e privado, por delegação do_ poder público,
e.passa a integrar a organização judiciária dos
Estados.
------ Parágrafo único. Os titulares do serviço
são~ como delegados, depositários de fé púbfica e exercem a tutela administrativa dos interesses privados, para autenticidade, segurança
e eficácia dos atas jurídi_c__os.
Art. 2~ Os titulares dos serviços notariais
e de registras são os notários, r~gistradores,
e onde houver distribuidores ~xtrajudicia.is.
Art. 3~. AOs notários compete:
a) escolher, interpretar e formalizar juridicamente a vontade das partes;
b} intervir nos ato_s _e negó_cios, jurídicos a
que as partes devam ou pretendam dar forma
legal ou autenticidade, redigindo e autorizando
os instrumentos adequados;
~
c) conferir autenticidade a _documentos
avulsos;
d) autenticar fatos~
e) lavrar escrituras públicas;
f) lavrar testamentos públicos e aprovar os
certados;
g) lavrar atas notariais;
h) expedir públicas-formas e autenticar có- .
pias de documentos avulsos;
í) reconhecer letras e firmas;
j} registrar_ assinaturas mecãnicas e reconbe~ê_-las;
-- · ··
1) extrair traslados de seus atos;
m) expedir certidões de ates e doçumeiitos
que constam de seus livros e arquivos.
·
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Art 4"' É dever dos notários~
a) verificar a identidade, capacidade e representação das partes;
b) aconselhar, _com imparcialidade e independência, os iriteressados, instruindo-os sobre a natureza e as conseqüências do ato que
pretendem realizar;
c) redigir os instrumentos públicos, utili-

e) averbar o Cancelamento e_ -a retillcaçao
do reªistro de)r~esto;

I) expedir certidÕes e fOrnecer informações
dos atas praticados, exceto dos apontamentos.
Art. 11. Os servidores de cada notariado
e oficio de registras serão contratados como
zando os meios jurídicos mais adequados aos
empregados, sob regime estatutário próprio,
fins em vista;
qUe será objeto de lei estadual, de iniciativa
d) utilizar sinal público na autenticação de
do Tribunal de Justiça.
Art. 12. Compõem -o ·pesSOal dos notariãdocumentos que expedir em razão do oficio;
e) abrir, numerar, rubricar e enCerrar os lidos e dos oficias de registras, além do servenvros do notariado, facultado o uso de chantuário, titular da delegaç~o. o oficial maior,
cela;
os escreventes e os_alixiliareS.
Parágrafo único. Ãs atribuições funcionais
f) apreciar, em negócios imobiliários a prova dominal;
do pessoal, de acordo com sua categoria, seg) manter sigilo profi~sional no exercício
rão aquelas defmidas por lei estadual.
de. suas funções, salvo quando ordem judicial
Art. 13. A fiscalização dos serviços notariais ê de registro compete ao Poder Judiou estiver sob correição.
Arl 5"' .É livre a escolha do notário, qualciário estadual e inclui:
a) a correição dos atos notariais e de regisquer que seja o domicílio das partes ou o
tro, dos respectivos livros e documentos;
lugar de situação dos bens objeto do Çl.to ou
b). a apuração da -respolisabilídade adminegócio.
§ 1~ São nulos de pleno direito os atas
nistrativa do serventuário e seus e_mpregados,
pela má execução dos serviços, e a imposição
praticados pelo notário fora da comarca ou
termo para o qual recebeu a delegação.
de sanções ac!min!strativas;
§ 29 . São nulas de pleno direito as escric) a apreciação e decisão das questões disturas notariais relativas a iin6veis se nerihuma ciplinares do pessoal_ e a aplicação das sandas partes residir nem for domiciliada nos limi- ções administrativas cabíveis;
d) o juigãmento das dúvidas dos registras
tes da comarca ou termo para o qual o notário
recebeu a delegação, salvo quando o Imóvel
públicos;
se situar dentro desses limites.
f!) o julgamento das reclamações relativas
Art. 6~ São reqUisitoS formais esSenciais aos serviços p~stados, inclusive sobre sua co•
do instrumento público, além daqueles previsbrança;
f) a habilitação dos escreventes.
tos no Código Ovil:
a) a redação na língua nacional;
Art 14. A prática de transgressão disciplinar, conforme sua gravidade, sujeitará o inb) localidade e data;
c) nomeação e qualificação das partes e
frator às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
comparecentes;
d) assinatura dos comparecentes, quando
b) repreensão;
c) multa;
for o caso;
e) subscrição do notário ou, em seu impe·
d) suspensão;
dimento, de seu oficial maior.
e)_ demissão;
Art. 79 Enquanto viver o testador, somenI) perda da delegação;
te a ele poderá ser fornecida certidão do testag) cassação da aposentadoria.
mento, salvo sua autorização em contrário,
§ 1~ Nenhuma pena será aplicada sem
audiência do infrator.. _,·
._
_ _ __ _
colhida pelo próprio notário.
§ 2~ - A aplicação- das sanções previstas
Art 89 Os notáriOs infoniiãrão obrigatoriedade a lavratura, aprovação e revogação de nas alíneas d, e e f do caput será precedida
testamento do conselho seccional.
de processo administrativ<? presidido por juiz
Art. 9? Aos registradores compete, privati- de direito.
§ 3~ AS saitÇéies previStãS náS ãiineaS- a,
vamente:
a) praticar atas de registro nos limites da b, cedpoderãoserimpostas pelo serventuário
e, ern seu imped1mento, peio ·oficial maior,
delegação;
b) expedir certidões e fornecer informa- . sempre con1 r~exame obrigatório pelo Poder
---ções relativas ao!\atos praticados e documen- Judiciário.
Art. 15. A delegação dos serviços notatos arquivados.
Art. 1O. Aos seJVentuários de protestos riais e de registro será precedida de concursopúblico de provas e titules, regulamentado pecompete, privativamente:
a) apontar titulas cambiais e outros docuJo Tribunal de Justiça, observando-se o se·
mentos cujo protesto seja legalmente neces- guinte:
sário para prova de vencimento ou falta de
[ - nenhuma serventia ficará vaga, sem
pagamento;
-- ãberfUia de concurso, por mais de seis meses;
b) intimar os devedores dos títulos aponII-o candidato deve ser brasileiro e bachatados;
- rel em direito, salvo se, em relação ao último
c) rec_eber o pagamento dos titulas aponta· requisito, tiver mais de dez anos ininterruptas
dos enquanto não tirados e registrados o pro- como escrevente ou, em caso de remoção,
mais de cinCO anos ininterruptas- como sertesto, dando--lhe quitação;
ventuário.
q; lavrar e registrar o protesto;
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Art.- f6. O concursO referido no artigo anterior será feito por comissão presjdida por
magistrado.
Art. 17: A delegação será outorgada p~o
Presidente do Tribunal de Justiça de acordo
com a escolha feita pelos candidatos considerados habilitados, na ordem da classificação
obtida no concUJ:So~
Parágrafo único. Qualquer que seja a clasSificação obtida pelo_candidato a remoção, terá
ele preferência na escolha das serventias em
concurso. Havendo mais de um, a preferência
obedecerá, entre eles, à ordem de classificação.
·
Art. 18. É criado o Conselho Federal de
Notariado e de Registras Públicos, com persa--.
nalidade juridlca de direito privado e sede no
Distrito Federal.

Art. 19. O ConSelhO Federal definirá, em
estatuto, sua organização administrativa e disporá sobre a criação de conselhos seccionais
notariais e de conselhos seccionais de registros públicos, que terão personalidade juridica
de direito_ privado e autonomia financeira e
patrimonial.
Art. 20. Compe~ a9 Coriselh_o Federal:
a) elaborar seus estatutos;
b) eleger sua diretoria, com mandado de

três anos;
c) julgar, em grau de recurso, os ates dos
conselhos seccionais;
d) aprimorar -os s_erviços notariais e de registro, mediante cursos, palestras, congressos
e_outros eventos;
e) encaminhar ao Poder Judiciário sugesw
tões e propostas, para aprimorar e atua1izar
os serviços, Por meio de estudos promovidos
pelos conselhos seccionais;
!) manter registro dos notários e registradores matriculados nos cbnselhos seccionais.
Art. 21. Cõrripõem o CorlSelho Federal:
I -um representante de cada conselho
seccional;
_JI- o presidente de. cada um dos dnco conselhos seccionais notariais e de registro com
maior número de representantes;
DI- um escrevente, representando sua categoria.
Art. 22. São ati"ibuiçõe~ dos conselhos
seccionais:
a) _elaborar seu regimento interno;
b) organizar e manter o registro dos membrçs da seçç:ão;
c)_ acompanhar e zelar pelo exercicio da atividade notarial e de registras dentro das normas técnicas fixadas pelo Conselho Federal;
d} emitir parecer para o Conselho Federal
sobre estudos efetuados, para aprimorar e
atualizar os serviços notariais e de registras;
e) manter nos conselhos notariais registro
dos testamentos lavrados e aprovados na sec·
ção, fornecendo certidões de seu arquivo;
f) manter atualizado seu cadastro de membros junto ao Conselho Federal;
g) prestar a seus membros assistência técnica, visando ao aprimoramento dos serviços.
Art. 23. Todos os s~entuários e somenteeles são membros obrigatórios dos respectivos conselhos seccionais, contribUindo para
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sua manutenção de acordo com o que estabeFé Pública~·. ed. 1963), quanto pela nãtureza quer dizer atuação estatal limitada, que não
lecer o estatuto.
mesma das álnções exercidas Pelo notário e ex.ctufl. atribuições próprias das serventias, se
Parágrafo único, De sua arrecad_ªçâo, os _ registradores. Voltados à -consesução _da segu- se quiser, atuação subsidiáríá (em_ certos a5conselhos seccionais d_es_tinarão 20%- (vi_nte
rança juridica, exe_rcem eles o papel legitima- pectos), mas os efeitos-práticos dessa limitapor cento) _ao ConSelho Federal.
_ __
dor de realizar o direito de_ modo autónomo. ção não apresentam maior relevo para a verifiArt. 24. São -vedadas aos serventuários a
cação substancial da hierarquia relacional. O
prevenind~ _e preexduindo os conflitos pela
participação em empresas comerciais,--salvo
só obseJVânda da forma: é o exercício da justi- que, assim importa ãdmitir é a idéia da induem sociedades ~_o_ô_nim---ªS._..e: a acumul;;Ição da
ça _reguJa~ora_para diminuir o da justiça repa- são dos__ serviços - de algum módo - no
Ulularidade das serventias com outro- cargo
radora, dando enseJo a que ali se vislwnbre âmbito do Poder Judiciário, idêía que entronca
público, ae-qT.ialquer natureza:
--uma_ verdadeira "Magistratura da pazjurídJca" _ na hierarquia.
Não se pode aí sequer pensar, ante os terArt. 25. E vedada às entidades particula(Monastério), a "Magistratura in valentes (Bellres, a particif)ãÇãó~ aqUalquer titulo, nos erho- ~ ve~_Cano), a "Magistratura da jurisdição volun- mos constitucionais, em uma fiscalização que
lumentos e custas extrajudiciais, podendo- a
não implipite Poderes cOfre]atos, tais os de
tária" (Lavandera).
lei estadual institUir ftiitdo de aperfeiçoamento --Ê-c:le conclUir, pois, que o serviço público -dires:ão, superintendência e disciplina, todos
dos serviços extrajudictaiS, mantido com per-=dO notariado e dos registras "tem um releVo enfeixados na idéia de poder hierárquico (as
centual sobre os_ respectivo~ emolumentos e
próprio que o faz inconfundível e o separa, distinções a fazer, os limites em que a atuação
·
custas.
muito_ sensivelrriente, da função e da organi· estatal se admite, já estão de certo modo, definidos no t?in9mio serviçci públicooL exercíc_~o
zação puramente administrativa" (Castán).
Certamente não é apanágio- do Poder Judi- privado). _Ora, a bem dessa tarefa de dar orJustificação
ciário a realização do direito, porque _ao Exe_cu- -dens e instruir, revogar e mOdificar atas, punir
e até cassar a delegação do_s sUbalternos,
Projeto de lei reQulaméhtadora do -Rreceito-- tivo e ao Legislativo isso também se impõe,
do art. 236 da Con-stituiÇãO Federal, elaborado- de modo distinto embora. É que ao Judiciário cumpre que aos Judiciários dos Estãdos se
por Cóffiissão presídida pelo DeSembargador se impera a realização do justo como seu obje- -permita a iniciativa de organizar e dividir as
~erventias. Em outros termos: os serviços de
Antonio Cartos Alv_e_s_ Braga, e integrada pelos to terminativo _(objeto formal quod), o que não
notas e de registras devem integrar a organiJuízes José Renato Nalini e Ricardo Henry Mar- se paSsa com os demais Poderes_(ou funções)
zação judiciária dos EStados.
ques Dip, foi encaminhado à PresidênCia ao·- - da soberania.
Só assi01, mediante leis de iniciativa do Po1ambém os serviços do notariado e dos
Senado Federal pelo Desembargador Nereu
der
Judiciário delegante, atento às peculiari- _
registres
têm
a
realização
do
direitO
por
objeto
César _de Mon~es, ilustre Presidente _do Tribuformãi termhlativo, e no que se distingUem . dades locais, experimentando nas falha$-_dos
nal de Justiça de São PaulO, ín verbls:
serviços e nas exigências ·s_ingulares, será posdoJudídário isso não se afeta. Na função Juris··-Em sessão realizada a 27 de Setem- d_içio_nal vêm_ re:traçadas_ uma atividade substi- sível uma fiscalização ajustada aos reclamos
bro último, deliberou o Co1eridci. Plenário
dessas instituições de relevante- de imprestutiva e uma atuação heterônoma do direito,
do Tribunal de Justiça de São Paulo enca- ao passo que nas funções notarial e registrária
cindível - papei para a segurança juridica,
minhar a Vossa Excelência a pfopOSitUrã,- se assinala uma atividade representativa e san- segurança que, de par com a just_iça e_o bem
qae reflete o pensamento da Corte quem- cio!ladora da vontade das partes, com atuaÇão
comum:-- às quai~_se hierarQuiza-, desemto Zls denominadas serventias do foro não - autônoma do direito. Nenhuma, pois, a díScre- penha função social tamanha que, intermi-oficializado da Justiça, organismos -inte- pânda de objeto formal quod
tidos ou deficientes o nota_riad9 e os registras,
grantes da Organização Judiciária- dos
muito dificilmente (para dizê-lo com tempera·
Demais disso, a Constituição Federal, im·
Estados-membros."
pondo a fiscalização dess_es_ s_erviços ao Poder inento) se auferirão o justo e_ o benLcomum."
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1989.
AD justificar a presente proposição, expõe Judiciário, reconheceu essa ori_geiT} e essa natureza das funções notarial e re9istrária, enca- -Senador Nelson Carneiro.
aquela Egrégia Côrte:
- "1. Preceitua a- COnstituição Federal, deadas ao Poder, dentre as da soberania, a
(À Comjssão de Con$tltuição, Justiçaque serviços públicos delegados, sejam os de que melhor se vinculam, por identidade de
e Cidadania - decisão terminativa.)
notas e de registras fiscalizados pelo Poder ob)eto formal terminativo. Até pOrqUe a delegação SÓ há- e provir,, em regra, O() _âmbito
Judiciário.
__
PROJETO DE LEI DO SENADO
A regra de delegação constitucional assina de um mesmo poder Público, e é maiS próprio
N" 370, DE 1989
a potencialidade de conferir exclusivameinte que a ftS_calização hierárquica _se efetive por
·
ao exercido privado as atribuições que, origi- quem detenha o poder delegante.
EStabelece
normas paril o uso das técAssim, ao Poder Judiciário cabe o exercício
nariamente e por natureza, cabem ao poder
nicas de engenharia genética. para a
da
faculdade
ConstituciOnal
de
assinar
as
delepúblico delegante (conf. brevitatís causa. Ely
COiiStrfição; (nariipulação, circulação e liLopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasi-_ gações ln __ccmcreto dos serviços de notas
beração
de moléculas de DNA- recomleiro", ed. 1978, pág. 95). A essa delegação de- regiStraS- públicos.
- binante e de organismos e vírus que os
Dada a relevância local desses serviços, em·in i!Jbsúacto corresponde um ato jurídico _c_on_contenham e dá outras providências.
face ainda da tradição histórico-jurídica e mescreto, específico, de delegação, porque a lei,
mo
da
conVeniência
pública,
o
poder
deleO
Congresso Nadonal decreta:
ainda a constitucional, é simples razão de direiArt. 19 Para os efeito;s da presente lei, defito, é mera prevísão do ato especifico da dele· gante, a termo do art. 236 da Constituição
~Federal, é o Poder Judiciário dos Estados,
ne-J;e:
~--- _ _
__
gação.
2. O po~~_l"__ constitucional de fiscalização,
l - DNA (ácido desoxirribonudéico) comç
Equivale dizer que é indispensável conSImaterial geriêtico que contém informações
derar qual é o poder público delegante, para diante do binómló serviçO. públicQ --:-:-_exercido
necessárias para se construir um organismo
identificar a quem incumbe o ato da delegação privado, conduz à necessidade de algumas
di_s!inções.
descendente;
in concreto.
Não pode cog1tar, simpllciter, de .uma híeII- moléculas de DNA recombinante coOra bem, quer _em virtude•da tradição, do
mo aquelas construídas for:a das células vivas~
direito histórico, quer por interpretação siste- rarquia interna entre o Poder Judiciário e os
mediante a união de segmentos de DNA natu, rnática da Constituição vigente, conclui-se que serviços do notariado e registrai. Nada obstanral ou sintético com molé_cula,s _d~ DNA que
o poder público delegante dos serviços nota- te, é_ possível concluir no sentido de uma hierarQuia externa, que se reconhece ante a drpossam multiplicar-se em uma célula viva ou
rial e registrário é o Judiciário dos Estados.
ainda as moléculas de DNA resultantes dessa
Dúvida não há de que esses serviços exsur- cun~~nci21 de os serviços serem de natui"eza
autornultiPlicãção;
gem do âmbito judiciário, tanto por gênese pública, ainda QUe- se possa (melhor: que se
I11- consideram-se equivalentes às mOléhistórica (conf. por todos a excelente obr_a de _ deva) pôr grifo nesta outra circunstância: a
culas de DNA natural, os segmentos de DNA João Mendes de Almeida Júnior, "Órgão da de qUe~ exiúclcio das funções"'é'privado.fsso
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e Pela Comissão Nã.cionaf de Energia N-uclear
Além disso, o emprego ·da tecnologia do
- CNEN, devendo. ser previamente autoriDNA (recombinante)· vem permitindo malar
zadas por estes Conselhos.
conCentração de proteina na soja; facilitando
genética são proibidas:
_M· _6\'_ N~plaboração da política nacfonal a preparação de novos pragicidas, viabilizando
§ 1" A intetvenção no _material genético de bioSseQ'ur<!r_:tÇa_serão considerados os s~
~obtenção de novas variedades de grãos mais
humano in IIÍVO, exceto para o tratamento de QWOtes níveis de pesquisa:
resjstentes a moléstias e favorecendo a produdefeitos genéticos.
1---:- nível d~ Segu~ança 1 para os trabalhos
ção de vacinas e técnicas de transPlantes de ·
§ 29 A manipuliição
congelamento ln ge11étícos_ com ôrga:nismos, receptores e vetacélulas, etc.
vitro de embriões humanos, salvo mecüante res não-patogênicos, aos quais não se impute
Acredita-se, destarte, que a grande revoluexpressa manifestação de vontade dos doa- nenhum risco aos que com eles trabalham,
ção ·do final do milênio se realizará através
dores.
ao ser humano em _geral, aos _animais, plantas
do turbilb_ão de possibilidade que a incipiente·
§ ~ A inteivenção em material genético e meio ambiente;
engenharia genética está a nos trazer.
de animafs que possam -caú-sar-lhes e às suas
li- nível de segurança 2 para os trabalhos
O Brasil não pode ficar alheio a este tempo
proles sofrimentos e defeitos orgânicos.
_ genéticos com organismos, receptores e vetade prdgresso_ e aperféfçoainentõ tecnológico,
res patogénicos, aos _quais se impute risco
§ 49 A intervenção em material genético
oferecidos pelas _até então inimagináveis pers· de plantas e animais, exceto no intuito de c;tpri- moderado que com eles trabalham e um pepectivas da construção, manipulação, circulamoramento das suas qualidades.
·
-queno risco aos seres humanos em geral, aos
ção e liberação de moléculas de DNA - re§ 59 A produção de embriões humanos- animaiS, plantas e meio ambiente;combinante e de_ organismos e virus que os
ru- niv_el.de segurança 3 para os trabalhos contenham, in<!identes nos setores vitais de
destinados a servirem como material biológico disp_onível, inclusive para a destruição vo- genéticos 'com organismos, recePtores e veta- produção agropecuária, controle e prevenção
res altamen_t~ _patogénicos, para os quais se
luntária sob a forma de excedentes.
de doenças, produção de medicamentos, con§ 69 A interveriÇ:ã6 --noffiateriai genético
impute um grande risco aos que com eles
trole ambiental, dentre muitos outros.
Ademais, a revolução científica está elimide microorganismos, exceto para o-desenvol- trabalham e um pequeno risco ao ser humano
nando as barreiras ou fronteiras entre a ciência
em geral, aos animais, plantas e meio amvimento de novas fontes de energia menos
nocivas, a melhoria na qualidade e na produ- biente;
e a tecnologia." A intenSifiCação da ·pesquisa
ção de imuno-blológicos, medicamentos e
e a necessidade de tomá-la viável ou utilizável
IV- nível de segurança 4 para os trabalhos
genéticos com organismqs, receptores e vetoprodutos biológicos e a ~ifninação de agentes
a curto prazo, vêm tomando quase impossfvel
poJuentes.
-'
estabelecer limites· precisos para a nova fron~s ~tame~!e. patogénicos, para os qUais se
Art. 3» O-Poder ExecutivO fi(;à ãutorizado impute um alto riscO às pess9as que com
.
teira entre_ a ciência e_ a tecnologia.
a constituir a Comissão Técilica Nacional de
~~~s trabalham,_ aos seres humanos em geral,
O presente projeto, na convicção do caráter
Biossegurança, doravante denominada ctri:aos animais, às plantas e ao fl}~io a_mbiente.
indissol(wel do binõmio progresso-tecnologia,·
Bio, de caráter permanente, constituída por
Parágrafo único. Quando não houver qual- visa a oferecer um referencial legal para o de·
um representante do Ministério da Saúde, um quer dado sobre a patogenicidade dos orga- senvolvimento da engenharia genética nacionismOs envolvidos no trabalho ge11étJco, este
'representante do Ministério da Agricultura, um
nal, dentro .de rigidos princípios de biossegurepresentante da Secretaria Especial da Ciêndeve ser considerado de-l-tível 4, .;~-tê que se
rança, diante dos -consideráveis riscos que a
atividade encerra.
cia e Tecnologia, um representante do Jnsti·
comprove o nível adequado.
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos RecurArt. 7ç Para a reãlizéiÇâó -de trabalhos geParalelamente ao interesse no fomento- de
sos Naturais Renováveis e mais três represennéticos em sistemas fechados, serão considetais pesquisas, com a criação de um arcatantes de entidades ligadas ao desenvolvimenradas as condições e normas de SegÍErança bouço jurídico que lhes permita o "desenvolto científico e tecnológico.
NSB-1, NSB-2, NSB-3, NSB-4, recomenda- vimento, sobreleva-se, ainda, na norma que
Parágrafo único. Todos os membros da
das pela Organização Panamerical}a de Saúde
or~ apresentamos; 'o inter~e na preservação
- OPAS e Organização- Mundial de Saúde
CTNBio deverão ter notável saber científico
do ecossistema, da saúde humana e çios direie serão indicados juntamente com seus su- - OMS, aplicáveis às pesquisas de nível de tos indMduais, atravé§_ de mecanisrrtds pre- plentes, para um ma-ndato de três anos.
Segurarrça 1, 2, ::r e -4, respectivamente, nos ventivos que a "autorfdade" .criada para gerir
termos do artigo ant~rior.
todas as atividade~ ão s_etor irá implementar.
Art 49 São atribuições da CTNBio:
Art. Sn Esta lei entra em vigor na data de
No Brasil, já se pesqu~ no caf!1po da engea) Propor ao Poder Executivo uma política
nhari~ genétiCa,- em instituições e me$mo em
sua publicação.
_
_. ___ . _ _
.
nacional de biossegurança;
Art. 9, Revogam-se as disposições em laboratórios privados. No entanto, ainda não
b). Relacionar-se com õigãos que tratem
contrário. ·
possuímos uma legislação específica, carade·
da biossegurança em outros países e também
rizando, assim, uma gr;;we anomia.
com organizações afins nacionais e internaÉ inexorável que a regulamentaçáo jurídica
cionais;
Justificação
esteja sempre em descompasso -com o avan:
c) Fiscalizar o _cumprimentõ do Ci5dig6 de
ço tecnológico. P:orém, o atraso das norma.s
Ética e demais normas de biosseg_urança;__ _
A biotecnologia tem sido, nos últimos anos,
não pode ser _excessivo;
__
d) Propor na regulamentaÇão de~ta lei, as
assunto principal em reuniões, simpósios,
Daí a apresentação do pr.ojeto em tela, que
infrações e as penalidades pelo não cumpricongressos· e conferências nacionais e intermento da mesma;
nacionais; em face_do imenso des_envolvim(m- Visa, sem pretender exaurir o assunto de tamanha envergadura e complexldcide, a suscitar
e) SupeJVisiohclr todas as experiências que
to que este setor da ciência atingiu com a
envolvam o material oncogênico ou ,que pos- manipulação coordenada e eficiente da técni- um debate mais amplo, possibilitando a elaboca, ianto nas -SOciedàdes- índustrializadas, co- raçãõ legislativa mais adequada.
sam causar danos ao homem, aos animais,
Sala das Sessões, 20 de nOVembro de 1989_.
às plantas e ao meio ambiente;
mo nos países em via de desenvolvimento.
f) Investigar acidentes e enfermidades veriEste avanço só foi pOssível - descoberta - Senador J11arco .Mac/el.
ficadas no curso de pesquisas e projetes na de uma nova tecnologia - pelo désenvolvi(À Comissão de Assuntos Soda/s área de engenharia genética.
mento paialelo da biol0gia celul_art da genética
dec_{são terminativa.)
Parágrafo único. A CTNBio criará e si,lpe!Vimolecular, da bioquimica, da bioengenharia
sionará as atividades de Subcomissões encar- e, principalmente do descobrimento do DNA
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~sa)
regadas de setores específicos da biossegu- (ácido desoxirribonucléico)- recombinante
-Os projetes lidos serão publicados e remerança e engenharia genétiCa
__:_,que pennitiu a obtenção-de novos produtidos às CoinisSões competentes. (Pausa)
Art. 59 Todas as_experiências que eiwol- tos como ã vacina contra hepatite B, a fecunSobre a-mesa, mensagem que-6.erá lida pelo
vam utilização de material radioativo serão su~ dação in vitro e a: prOdução da insuJina huma. Sr. 1' Secretário..
pervisionados cumulativamente pela ÇTNBio na a partir da bactéria Escl)erichiã Coli. ·
sintético que pcissatn sef trans-critOs em-- um
polinucleotídio ou um polipeptídlo.
__
Art 2" No uso das técnicas de engenharia

·eo
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É lida a segui"'e
MENSAGEM rt• 302, DE 1989
(rt• 795/89, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Tenho a honra de solicitar a Vossas

EXc~

Tenho a honra d-e solicitar a Vossas ~e
lências a retirada, para reexame, de mensagem n9 398, de 23 de._setembro de 1988, rela:
tiva a projeto _de lei que "altera o Decreto-Lei
n9 3.99.2, de 30 de dezembro de 1~4-1,_ que
dispõe sobre a execução das estatísticas cri?'linais___a que se refere o _art 809 do .Cóçbgo
de Processo Pena1".
Brasília, 17 de novembro de 1989. -José

lências a retirada, para reexame, da Mensagem
n~' 161, _de 10 de junho de 1975, .relativa a
projeto de lei que "institui a Lei das Contra- Sãmey, __
venções Penais".
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Brasília, 17 de noveinbro de 1989. -José ___ =.A.Presidênda defere a solicitação.
Samey.
-o Projeto_ de Lei da Câmara dos Deputados
n~32/89_ vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa)

-A Presidência defere a solicitação.
O Projeto de Lei da Câmara n" 215/84 vai
ao Arquivo. (Pausa)
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo
Sr. ]9 Secretário.
É lida

a seguinte
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05R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre ·_a mesa, _oficio que será lido pelo
Sr. 1o Secretário
É Jiao o seguinte
COMISSÃO-DE REI..ÃÇÓES
EXTERfORES E
DEFESA NAQONAL

.:Ffcã prárroQ:ado b prazo Conforme solicitado. (Pausa)
Sobre a mesa, offdo que será lido pelo Sr.
]9 Secretário.
________ -·------

É lido o seguinte
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E ODADANIA

0!. n• 84189-CCJ

Brasflia,
Senhor Presidente, .
Nos ,termos regiritentais, comunico a V. EX
que esta Comissão aprovou o PLS n~ 303- de
1989, que dispõe sobre a transferência de titulo eleitoral, de a~ria do Senador Jutahy Mct
galhães, na rel!Jli~p 26-19-1?9· .-- ..
·
Na oportunidade renovo a V. EX' meus protestos de elevada estima e consideração. Senador Cid 58/jóiiJ de CiirVi!JlhO, -Presidente.

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
:::_- Co_rii referência ao expediente que acaba
.de ser lido, a Pre_sidência comunica ao plenário
Excelentíssimos- Sénhores Membros do
que, nos termos do art. 91, §§ 3 9 .a 6~. do
Gabinete
do
Presidente
Congresso Nacional:
-Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 72
Tehho a honra de solicitar a VosSas ExCeBrasília, 16 de novefnbro de -1989 horas para interposição de recurso, por um
lências a retirada, para reexame, da Mensagem
Senhor Presidente,
décimo da composição da Casa, para que o
n 9 547, de 30 de novembro de 1981, relativa
Nos; termos regimentais comunico a V. EX" Projeto de Lei do Senado n 9 303, de 1989,
a projeto de lei que "diSpõe sobre medidas a prorrogação por mats I 5 dias do prazo para seja apreciado pelo plenário.
aplicáveis às empresas beneficiárias de recur- apreciação por esta Comissão, dos Projetas
Esgotado esse prazo sem a interposição de
sos dos fundos de investimento criados pelo de Decretos Legislativos _de n'?l 51 a 54, de recurso, O- projeto será remetido à Câmara
1989_ "-'
~-- - Decreto~Lei n"' 1376, de 12 de dezembro de
· dos, Deputados._
['ja oportunidade, renovo a V. Ex", meus pro1974, e dá outras providências".
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Brasília, 17 de novembro de 1989. -José testos d~ elevada estima e consideração. - ·
-A Presidêit"Cia recebeu, do Governo do-EstaSamey.
SenfJd_QI__HufT!_br:_rtq_L1Jc~na, Presidente.
dõ-de--S~Irlta C.-ita"rinã, o Ofício -n9 S/34, de
OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
1989 (n• 5396883.16/89, na-origem), sotici·
-A Presidência defere a soUcitação.
- -- ......:. O expeâiente lido vai à publicação. (Pausa) tando autorização para que o Estado de Santa
0 Projeto de Lei da ~ara n~ 163/85 vai
Sobre a mesa, requerimento que será lido Catãrina possa contratar operação de crédito
pelo Sr. 1~ Secrefãrío.
ao Arquivo. (Pausa)
externo no valor de trinta e três milhões de
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo
dólares americanos, junto ao Banco Internaé:
lido o seguinte
Sr. J9 Secretário.
cional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, para os fms que especifica .
•É lida a seguinte
REQOERJMENTO rt• 605, DE 1989
A matéria será despachada à Comissão de
Requeremos, fundamentados no art. 178 AsSuntos EConômicos.
MENSAGEM N• 304, DE 1989
do Requerimento Interno do Senado FederaL
(rt• 797/89, na origem)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a prorrog'bção por mais 60 (seSsenta) dias do -Há orador _inscrito.
·
Excelentíssimos Senhores Membros dei prazo concedido à Comissão Parlamentar de
CóTICeâo a palavra ao nobre Senador Mauro
· Congress_o Nacional:
Inquérito destinada a "apurar os conflitos de
Benevides.
Tenho a honra de solicitar a Vossas Exce- terra existentes no País", que se encerrará dia
lências a retirada, para reexame, da Mensagem 28 de novembro do cor_rente:.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDEi n 9 240, de 30 de junho de 1983, relativa a
SaladasSessões,20denovembrode 1989.
CE. PrOnUncia o segUinte disc_urso.)-:- Sr. Preprojeto de lei que "institui o Código de Pro-- -Louremberg Nunes R9cha-Jarb8s Passasidente, Srs. Senadores, --no Diário Qficial da
cesso Penal".
rinho - Mansueto di! L-avor - AntômO Luiz
Brasilia, 17 de novembro de 1989. -José Maya .;:::.. . . Meita Filho - Leopoldo Peres ~---:_ União, Seçâc~r I, de 6 de novembro de 198~,
roi publicado o Decreto w 98356, de 3 de
Sam•Y.
Alt.ffzio Bezerra- Chagas Rodrigues.- Ney
novembro de 1989, cuja ementa ,estabejece
Maranhão~ M~ro Benevides - Carlos PaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o ajustamento da estrutura básica da SecretrocÚJJO- Marcondes Gadelha -José Agri~ taria
-A Presidência defere a .solicitação.
de Planejamento e Coóri:ienação da Presi·
O Projeto de lei da cm..ara n• 165/84 yai pino -:Jutahy .Magalhães - Odacir Soa~
dência da República às disposições da Lei n~ _
- Carlos Alberto -- Nabor Júnior - Leite
ao Arqulvo. (Pausa)
7 .739, de 16 de março de 1989, e dá outras
Sobre a mesa, menSagem que' será lida-pE:Io C'haves -Maurício Con& - Frandsco Ro- providências.
llembergLourival
Bnptis41Jl1oisésAbrão
Sr. 19 Secretário. ·
Surgiram, desde o primeiro momento, con-João Menezes- Mário Maia --José Jgnátrovérsias de interpretação do aludido decreto,
É lida a seguinte
do,Ferrefra -Nexandre Costa.
exatamente porque se entende existir, no bojo
MENSAGEM rt• 305, DE 1989
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) de alguns dos seus dtspositivos, a subtração
(N• 801189, na origem)
-O requerimento lido está subscrito por inú- de prerrogativas asseguráaas, no momento,
meros Sena.do~s, o que garante a sua auto- -· à SuperintendênCia do Desenvolvimento do
mática aprovação, nos temios do art 152 do Nordeste- Sudene, e à Superintendência do
Excelentíssimos Senhores Membros do
~De§envol~ento da Amazônia, Suçl._am.
Co_ngresso Nacional:
ReQirnento Interno.
MENSAGEM rt• 303, DE 1989
(N• 796/89, na origem)
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A matéria tein suscitado aPreensão junto
aos circulas políticos e empresariais de minha
região, embora se admita que a exegese que

nos desfavorece possa vir a ser elucidada pela
própria Seplan, mantendo íntegra as prerrogativas da Superintendência do Desenvolvi-

mento do Nordeste a da su~ congênere, a
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia.
É certo, Sr. Presidente, que a publicação
do dec:reto ocorreu no momento em que todos nós, Senadores, Deputados, Uderes políti-

cos de todas as hierarquias, encontrávamonos às véspetlls_do pleito_de 15 de novembro,
sem conaições, portanto, de nos deter, com
mais precisão, sobre o que se pretendeu al-

cançar com o Decreto n~ 983.56._
Destaque-se que entidades representativas
do empresariado nordestino debruçaram~se
sobre o texto divulgado no dia 6 de novembro
último e pinçaram alguns aspectos que, desde
o primeiro momento, mereceram a atenção
dessas entidades, que representam ponderável segmento, da nossa comunidade.
Aliás, Sr. Presidente~ a atenção e a dúvida
concentram~se, sobretudo:
a) o art. 1~. Inciso I, do citado deCreto,
confere à Sepl.:in competência para ela~
borar planos e programas nadonais e sew
torias de desenvolvimentO;
b) o art. 1~. Inciso V, confere~lhe igual~
mente atribuições para realizar e premo~
ver estudos e pesquisas sócio-económi~
cos, inclusive setoriais e regionais; e,
c) o art. 15 confere-lhe competência
pafa definir prioridade e parâmetros pata
planos plurianuais e para coordenar e supervisionar a elaboração de planos-pro·
gramas setoriais e regiOnais.

Tendo em vista, Sr. Presidente; a importância desse Decreto, a Representação do
meu Estado nesta Casa, hoje integrada, além
de mim, pelos eminentes Senadores Cid Sabóia de Carvalho e A1acoque Bezerra, recepeu
da federação das Indústrias do Estado do
Ceará, em telex redigido pelO -Presidente Luiz
Esteves Neto, a seguinte e_ expressiva mensagem, que vou ler neste momento, para conhe,cimento do Plenário do Senado federal e para
·as providências que se fazem indispensáveis,
:tmprescindíveis mesmo, por parte .!Ja Seplan.
·com o objetlvo de tranqüilizar a opiiUão pública regional. O telex está redigido nos seguintes
termos:
"Fortaleza, 17.Nov.89
Exm9 Sr.
Senador Carlos P-tauro.CaDral Benevides
5enado Federal
Brasília
Telex NR.4!8i'a9-FISC/GP
As Federações do Norte e Nordeste estão
sendo alertadas para o assunto que transcrevemos abaixo.
Prezado companheiro,
Pedimos slla indispensável ~nção para o Decreto n9 98.356 de 3- de novembro
corrente, que ajusta a estrutura Dáslca da
Seplan da.Presidênc:ia da República e dá
outras providências.

Sobre n~ferido diploma legal, sugerimos a_ análise das seguintes considera~
ções:
a) Arfjgo primefro, fnd~_ I, citadq decreto confere à Seplan - PR competência para elaborar planos e programas nadanais e se;toriais de dese_nvolvimel)to,
b) Artigo primeiro, Inciso V, conferelhe igualmente atribuições para realizar
e promover estudos e pesquisas sódo-econômicos, inclusive setoriais e regionais,
c)_ Aftigo quinze confere-lhe competência para definir prioridades e parâmetros para planos plurianuais e para coordenar, supervisionar elaboração de pla_nos _e p~gr:~a.s setoriais e regionais.
Seguiido nosso entendimento, mencionado decreto retira atribuições especiais da Sudene e da Sudam, estabelecidas em-leis não revogadas e colide com
propósitos inúmeros_ dispositivos Constituclonais voltados para descentralização
administrativa e_ fortalecimento organismos regionais. Também entendemos que foram alcançados indiretameftte Basa, NS, Sufarma, DNOCS e demais órgãos regionais
competentes eStranhamos finalmente citada providência haver sido adotada em
final m-andato govem;;nn.~nt.é!l sem articu·
lação c:otn ampla reforma administrativa
de que o Pais necessita.
Entedemos ser necessária preservação
atribuições legais conferidas Sudene e
.Sudam vez que órgã(?s regiona~_penni
tem governos estaduais e segmentos representativos sociedade que melhor conhecem nossas realidades.
Além disso prosseguem manifestaçe>es
completa indiferença tecnogracia do Po~
der Central mesmo referentes a dispo~
sitivos constitucionais. Nesse sentido já
pelo segundo ano consecutivo deixa de
ser cumprfdo artigos 165, parágrafo 6
que determina regionalização dos orçamentos_ tanto da administração direta co·
mo das empresas estatais1 permanecendo '1etra morta" citado preceito constitucio~ com imensos prejuízos para nossas regiões.
Necessitando portanto de esclareci·
mentos s_e ar01a! Decreto n~ 98.356 cons-titui apenas medida administrativa relativa
_ teestrutura_ção_ interna da ~eplan-PR ou
se b'ata de retomo ao modelo de centralização tecnOcrática, estamos convencido
da ne-cessidade de que o assunto seja
esclareddo defmitivamente.
ConsiderámOS finalmente [mpresdndível atua~ão nossas_ ~preseJ}~ç~s políti-Cas sobre momentoso assunto.
Sua 1~.mCa negada adesilo- aos ple~los
do Nordeste nos autoriza pedir seu apoio
rtõvámente ·no sentido de abortar qualquer tentativa de esvaziamento de nossos
6rgãos promotores de desenvolvimento,
com--a qUe agotà de ensãia.
As entidades empresariais do Ceará estão em plantão de alerta desde agora para
vigiar e impedir quaJquer tipo de investi-
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gação contra os direitos do Nordeste durante os meses que vão intermediar entre
a eleição e a posse do novo Presidente.
Estamos lhe pedindo sua adesão a esse movimento que se 'esvaziará se não
contar com sua Uderança e acendrado
amor.
Saudações,
Luiz Esteves Neto_
Presidente Federação, fnds. Estado
Ceará."
Aqu{ está, Sr. Presidente, a -exteriorização
de um sentimeritõ que âófriiila o empresariado nordestino, do- qual se faz porta-voz a
Federação das Indústrias do Estado do Ceará,
nosentidode_que, no menorespaçodetempo
possí.vel, o Ministro João Batista de Abreu ve-nha a público defiriir, com maior clareza, o
que está previsto no Decreto n~ 98.356, de
3 de novembro de 1989: Não pode continuar remanescendo essa
dóvi.da, segundo a quaJ o referido decreto representou a conspurcação de atribuições e
de prerrogativas, conferidas anteriormente à
Sudene e à Sudarn, atingindo também o Basa,
o BNB e a Suframa.
Fica aqui, em nome da Bancada do meu
_Estado, e acredito que me posso fazer intérprete também do pensamento dos Represen~
tantes das demais Representações do Nordeste, no sentido de que a Seplan venha imediatamente a público esclarecer o objetivo real
desse decreto, publicado no Diário Ofidaf da
União do dia 6 de novembro do corrente.
É o apelo, Sr. Presidente, que, com base
neste telex e sua interpretação, faço da tribuna,
neste momento, no _sentido de que, acima de
tudO, preValêça a í_ntegrã das atribtllçôes ante~
riormente conferidas à Sudene e à Sudam.
(Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORE&
.
_Aluizio Bezerra- Nabor Júnior -.Leopoldo
PereS - Ronaldo Aragão --João Menezes
-Almir Gabrtei-Jarbas Passarinho -MoisésAbrão- Carlos Patrocínio-João Castelo
-Alexandre Costa -João Lobo - Chagas
Rodrigues- Hugo Napoleão~ Mauro Bene~
vides- Marcondes Gadelha- Humberto Lt.1·
cena - RaiFnundo Lira - Marco- Maciel Ney Maranhão- Mansueto de Lavor -João
Lyra -Albano Franco- Francisco_ Rollem-berg -- Lourival Baptista -: Jutahy Maga·
lhães- Ruy Bacelar -João .Calmam -Ja·
mil Haddad - Nelson Carneiro - Ronan Tito
- Iram saraiva--- Írapuan Costa Júnior _Pompeu áe SoUsa- Meir~ Filho - Lourem~
berg Nunes Rocha- Márcio Lacerda:--- Mer1;· _
des Canale - Rachid Saldanha Derzi - Go~
mes Carvalho -Jorge Bomhausen- Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chia·
relli -José FogaÇa.
O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado _o tempo destinado ao Expe·

díent:e.
Passa-se à

c

7000
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ORDEM DO DIA
Item 1:
1
PRciJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
,,,,
,
N• 36, DE 1989
([ncluído em_ Ordem do D_ia, nos ter~
mos do art. 353, parágrafo úniCo,-do Regi-

mento Interno)
Disc:uss,ão, em turno único_ doProjeto

de Decreto Legislativo n~' 36, ãe 1989 (n~"
112189, na -Càrilarã -dos Deputados), que

aprov"' o ato que renova a conces_são outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Lt~
da., para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidacl_e__9e Im-

peratriz, Estado do Maranhão, t_endo
PARECER PREUMINAR, por pedido de
'

dilig~ncia.

Esta matéria deverá ser retirada da Ordem

do Dia, por dep~nder ainda de diligência.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

sobre imóveis, exceto os de garantía, bem como cessão de direitos à sua aquisição- ITBIIV, tendo
.
PARECER, proferido em Plenário, da Comissão
- de AsSuntos Económicos, favorável,
nos termos de susbstitutiv~ que oferece.

tura Municipal de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia, a contr.atar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a
2006.188 _Bônus do Tesouro Nacional, junto
à Caixa Econômica Federal.

4

PROJETO DE RESOLGÇÃO
N• 76, DE !989

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 332, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c,--do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n 9 332, de 1989, de autoria do
Senãdor Márcio Lacerda; que revoga os arts.
51, 151 e 157 do Código Eleitoral, que determinam medidas sanitárias nos títulos eleitorais
de- portadores de hanseilíi:lse, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plentírio, da Comissão
-De Assug:tos Soclals

5

Em obediência ao disposto no art. 168
do Regimento Interno, não se procederá à vo-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 72, DE 1989

tação de proposição nas sessões de segunda

-(Effi regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)

-

e sextas-feiras. Assim sendo, as rnatériãs COns·
tantes dos itens 2 a 13 da Ordem do Dia da
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei
presente sessão, em fase de votação, perma- do DF n? 72, de 1989, de inidativ8 do Governecerão ern_Qr_d~m do Dia até amanhã, quan- nador do Di5U1to Federal, que cria, no quadro
do deverão ser processadas.
9'e_pessoal do DiStrito Federai, os_ cargos de
São os seguintes os itens que de'lerão · natureza especial que menciona e dá outras
providências, tendo
constar da Ordem do Dia de amaniJã:
PARECER. proferido em Plenário, da' Co;missão
2,
-Do Distrito Federal,favorável ao proPROJETO DE LEI DA CÂMARA
jeto e à _emenda apreseritada perante a CoN'48, DE !989
missão. ·
(Em regime de urgência, nos termos do
6
art. 336, C, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
da Câmara r\• 48, de 1989 (n' 2,014/89~ na
N• 91,DE 1986
casa de oJigem), de iniciativa do Tribunal SuVotação, em turno único, do Projeto de Lei
perior do Trabalho, que altera a composição
9
do Tnbunal Regional do _Trabalho da 9!' Re- da Câmara n 91, de 1g86 (n9 1.894/83, na
casa
de
origem),
que toma obrigatória a inclugião, cria a função de Çorrêgedor ReQloflal
de espetáculos musicais ao vivo nas_ casas
e cargos em comissão e de provimento efetivo são
de diversões, tendo
no quadro permanente da Secretaria do TribuPARECER, sob nl' 258, de 1989, da Comis·
nal Regional do Trabalho da ~ Região, e dá
são de
outras· providências, tendo
·-Constituição, Justiça e CidadaPARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenla~pela constitucionalidade, juridicidade,
nário, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidada- com emenda que apresenta de n~ 1-CCJ.
nia.
7
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 74, DE 1989
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 328, DE 1989
- Votação, em turnO únic9, do Projeto de ReComplementar
solução nl' 74, de 1989, de iniciativa da Comis(Em regime de urgência, nos termos --do são do Distrito Federal, que dispõe sobre a
remuneração· do vice-govei"Mdor do Distrito
art. 336, C, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do ProjetO. de Lei Federal e dá outras providências.
do Senado n9 328, de 1989- Complemen~.
8
de autoria do Senador Divaldo SuTl,lagy, que
PROJETO
DE
RESOLGÇÃO
estabelece normas gerais aplicáveis aõ ImposN• 75, DE 1989
to sobre T ransmlssão lnter V.Vos, a qualquer _
título, por ato oneroso, de bens imóveis~ por
Votação, em turno único, do Projeto de Renatureza ou acessão fíSica, e de dire"itos ~aiS SQh.lção n 9 7~, de 1989, que ·autoriza a Prefei-

9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 76, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como con_clusão de seu Parecer n? 274, de 1989), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
ultim'ar contratação de operação de crédito
externo, no- valor equivalente a até US$
55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e
seisce,Dtos mil dólares americanos) junto ao
Banco Interamericano de DesenvolvimentoB1D.

10
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 77 DE 1989
Votação~ em turno único, do Projeto de Resolução n" 77, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n? 275, de 1989), que
autoriza a- Comparihia Estadual de EnergiaCEEE a ultimar aditivo _corit:J:atual à operação
de crédito externo, trrm<;Jda e:r(l 12 de outubro
de 1978_, junto a um .consórcio de bancos
franceses, com vistaS a possibilitar a aquisição
de equipamentos de origem francesa para a
ampliação da Central TE!:a:noelétrica Presidente Médi.ci, no Rio Grande c;lo Sul.

11

PROPOSTA DE EMENDA À
.. ·coi'!Sl!!OIÇÃO N• I, DE !989

-'---Votação; e-m primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição nl' L de 1989, de
autoria do Senador João Mene~es e outros
senhores senadores, que altera os prazos estabelecidos no§ 6 9doart. 14, para desincompa- tibilização do Presidente da República, dos Governadores de Estado, do Distrito Federal e
dos Prefeitos, tendo
PARECER, sob n9 145, de 1989,
-da Comissão Temporária, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
com voto_ vencido dos Senadores Chogas Rodrigues e Mawício -Coriêa.

12
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITOIÇÃO N• 2, DE !989

Votação, em primeiro turno, da proposta

_® Emenda. à COnstituição n9 2, de 1989, de
autoria do Senâdot Olavo Pires e outros se-nhores senadores, que modifica o § 3" cl'o art
4 9 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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13
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTifOIÇÃO N• 3, DE 1989

Votação, em primeiro· turno, da proposta
de Emenda à Constituição n~" 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros seM
nhores senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e' altera a redação do inciso II do
art 161 da ConstituiÇão Federal. - O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 14:
Discussão, em turno· único, da RedaM
ção Final (oferecida pela Comissão Dire-

tora em seu Parecer n" 322, de 1989),
do Projeto de Resolução n" 1, de 1989,
de iniciativa da CÓmissão Diretora, que
altera a redação de dispositivos da ResoM
lução n9146, de 1980, alterada- PeJaS Resoluções n9" 50, de 1981 e 360, de 1983
e dá outras providências.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A redaÇ:ão final é considerada definltivamen~
te apr?vada, nos termos do art 324 do Regi~
mento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seg_uinte a redação final aprovada:
Redaçáo final do Projeto de Resolução
n?J, de 1989.
-

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu Presidente, nos termos do art 48, item
28, do Regimento Interno, promulg~ a seguin~
te
RESOLUÇÃO N• DE. 1989
Altera a redação de dispositivos daResoluçlio n 9 146, de 1980, alterada pelas
Resoluções n? 50, de 1981, e 360, de
1983, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" A Resolução no 146, de 5 de

de~

zembro de 1980, com a- fedação dada pelas
Resoluções n~$ 50, de 30 de junho de 1981,
e 360, de 30 de novembro de 1983, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art 21. A Progressão Vertical consiste na motivação do servidor situado
na última referência de sua classe para
a referên~a inicial da classe imediatamente superior da respectiva categória
funcional.

Art 27. Para efeito de Progressão
Vertical, a estrutura das Categorias Funcionais, com vista à fixação inicial da lotação das respectivas classes, será a seguinte:
Art. 28. A Subsecretaria de Administração de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim do Pessoal, até
o último dia do mê~ de junho, os segujn-

tes levantamentos, para fins de Progressão Vertical:
·
--- 1- dos servidores habilitados à Pro- gressáo Vertical; e
n- dos servidores que não concorrem
à Progressão Vertical, com a indicação
do' motivo.

Art. .31. O servidor que fizer jus à Progressão Vertical mudará de classe com
o cargo ou emprego que ocupe.
Parágrafo úniCo. As vagas verificadas
nas classes intermediárias e ftnal revertem-se à classe inicial, respeitado o disposto nos §§ 29 e 39 do ali 40 desta resolução.
Art. 40~ A Ascensão FUncional consiste na elevação do servidor da Categoria
Funcional a que pertença para-ã de oUtro
Grupo que exija para seu provimento inicial formação profissiOnal específica_ ou
nível de escolaridade superior ao estabelecido para ingres_so na Categoria Funcionar de origem, satisfe~tas as exigências
relativas a critérios seletivos e qualificação
fixados por esta resolução.
§
§
§
§

I' .............................................................

2• .............................................................
3• .............................................................
4" Na hipótese de referência de
que trata o § 29 deste __ artigo integrar a
estrutura de classe superior à inicial, a
ascensão somente poderá, efetivar-se
quando à classe a que corresponde a referência compreender atividade de nível
superior, para cujo provimento não seja
exigid~ formação técnica especializada.
'Art. 42. ·-·-----------........... - .....
Parágrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão Funcional o servidor que:
l-tiver menos de dois anos de efetivo
exercício em cargo ou emprego no Senado Federal;
II- estiver localizado na primeira referência da classe inicial da respectiva categoria funcional."

Parágrafo único. São revogados o parágrafo único do art. 21, o art. 24 e seus parágrafos, os incisos I e II e o parágrafo Ynico do
art 28, o art 30 e seus parágiafos, OS-incisos
I e 11 e os.§§ 19 e 29 do arl31 da Resolução
n9 146, de 5 de dezembro de 1980, alterada
pelas Resoluções # 50. de 30 de junho de
1981, e 360; de 30 de novembro de 1983.
Art. 29 O art 431 do Regulamento Administrativo passa a vigorar com a seguinte redação:
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exercer as atribuições do novo cargo ou
emprego."

Art. 39 É ~a Subsecretaria de Administração de Pessoal autorizada a publicar o texto
consolidado do Regulam1~nto Administrativo
do Senado, com as alterações introduzidas
por resoluções aprovadas até esta data, numerando e renumerando os seus artigos, seções
e subseç6es.
.. Art. 49 Esta resoluçã""o entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
"contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 15:
Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Decreto Legislativo n 9 30, de
1989 (n9 44/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo- de
cooperação económica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República SOcialista
da T checoslováquia, éit BrasOia, a 12 de
maio de 1988, tendo
PARECER, spb n•325, de !9"89;da Co-

missão __ _
- Diretora,oferecendo a redação do
vencido.
Em dis-cussão. (Pausã)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
O substitutivo é dado como definitivamente
adotado, nos termos do art 234 do Regimento
Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Substity:tivo aproVado:
Redaçáo do vencido para o tumo supleméntar do- SUbstít_utivo_ aà Projeto _de
'DecretO LegislativO-flP 30,- de 1989 (n9

44189, na amara dos:l)epUtadoS), qUe
aptova o texto do AcoJ'do de Coopf!ração
Ecohômica, celebrado entre o Governo
da República Federativa-doBrasifeo Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em BrasDia, a 12 de maio

de1988.
O Congresso Nacional decreta:
-Art. 1~' É aprovado o texto do Acordo de
Cooperação Económica, celebraao entre o
Governo -da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Socialista da T checoslováquia, em Brasília, a 12 de maio de
198&

Art 2? Suprima-se do artigo VI - Disposições Anais - do Acordo de Cooperação
Econômlca o segUinte tr_e:cho:
··-.pr~visoriame,~te

a partir da data de

sua assmatura e ...
"Art. 43 L ................................................
§ }9 Os dirigentes dos órgãos redis-

tribuirão o·pessoal pelas respectivas urii- cJiactes integrantes.
§ 2 9 Na hip6tese de Transferência,
Readap-utção, Progressão Especial e Ascensão Futit:lonal, o servidor deve ter lotação obrigatória em 61:gão onde possa

Art. 3 9 Este decreto teQlslativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 16:

Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Resolução n9 51, de 1989 ·

7002

Terça-feira 21

DIARIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção H)

(apresentado pela Comissão de Assuntos

Económicos como conclusão _de seu Pa,~
recer n~ 152, de 1989), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Bonito, EStado de
Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 675.819,21 Bônus do Tesoura Nacional- BTN, tendo
PARECER, sob no 323, de 1989, da Comissão
- Diretora,oferecendo a redação do
vencido.
Em discussão o substitutivo, _em turno suplementar. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
O substitutivo é dado coino defini_tivamente
adotado, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno.

A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o Substitutivo aprovado:
Redação do vencido para o turno su-

plementar do SubstitutivO ao Projeto de
Resolução nP 51, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aproyou,

nos termos do art 52, inciso VII, da Constittrlção, e eu,

, Presidente, promulgo

a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1989

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado de Pernambuco~ __a_ ccDtra~r
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos.. a 675.819.21
Bônqs do Tesouro Nacional- BTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ J::. a Prefeitura Municipal de Bonito,
Estado de Pernambuco, nos termos do art
52, inciso Vil, da Constituição Federal, e da
Resoluçã'o n9 93, de 11 de outubro de 197{5,
alterada pela Resolução n 9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de _crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a
675.819.21 Bônus do Tesouro NacionalBTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à implantação de uma escola de 19 grau no
município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 17:
Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Resolução n9 67, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n9 231, de 1989), que au.toriza a
concessão de;_garantra da União aos títu~
los que menciona, tendo
-- _
PARECER,sobn•324, de 1989, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
Em -disCussão o ·substitutivo, effili.Imo suplementar. (Pausa.)

Não hi;wendo·quem peça a palavra, encerro
·
O substit8tivo ê dado -como ·definitivamente
adotado, nos termos do art 234 do Regimento
Interno.
A matéria vai à promulgação.

_a discussão.

É o seguinte o substitutivo aprovado:
Redt.JçBQ_do vencido pari!! o tumo suplementar do substitutívo ao Projeto de
Resolução n? 67, de 1989, que autoriza
a coilCt?ssão de garantia da anião aos
títulos que menciona.

O Senado federal resolve:
- -Art. }9 É o Ministro da Fazenda autorizado
a reiterar a garantia da União debêntures não
conversíveis em ações já emitidas pela Siderurgia Brasileira S.A. - Siderbrás, observada
a legislação pertinente.
- __ ~§ }9 A garantia expressa neste artigo é
restrita a 437.000 (quatrocentoS e trinta e sete
mil)_debêntures da série A e 2.631.000 (dois
milhões, seiscentos e trinta e um mil) debênty.res das séries B e C, previstas na emissão
originaL
§ 2~ A garantia expressa neste artigo não
ultrapassará o valor em cruzados novos equivalentes a 3.600.000.000 (três bilhões e sei,scentos milhões), de Bónus qo Tesouro Nacionai-BTN.
Art. 29- Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de sousa)

-Item 18:
Discussão, em turno único, do veto total aposto ao Projeto de Lei do DF n 9
54, de 1989, que reestrutura a categoria
funcional de Assistente Jurídico do Plano
de aassificaçã.o de Cargo de que trata
a Lei n9 5.920, de 1973, fixa sua retribuição, e dá outras providências.
(Término do prazo da Comissão do
Distrito Federal para apresentação do relat6rio ~2-11-89.)
Por depender de decisão da Presidência sobre reque-rfmento apresentado pelo nobre Senador .Mauricio_ Corrêa, a matéria será apreciada na sessão seguinte.
O SR. PRESII)ENTE (Pompeu de Souza)

-Item 19:

.

..

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 34, de I 989 (n'
73189,,na Câmara dos Deputados), qlfe
aprova os textos do convênio de cooperação para a realização de obras previstas
no estudo de revitalização do Centro His-.tórico de João Pessoa, capital do Estado
·,da Paraíba, e do seu protocolo anexo correspondente ao financiamento de obras
pata ..o ano de ) 988, celebrados entre
o_ Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Espanha,
-em Brasilia, em 26 de abril de 1988. (Dependendo de parecer.)
Solicito do nobre Senador Meira Filho o parecer da Comissão de~ações Exteriores e
Defesa Nacional.
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O SR. ME1RA ALHO (PMDB- DF. Para
·emitifpàrecer.)- St. PI'e'Sidente, Srs. Senado·
res, sob a apreciação desta <::omissão, o texto
do Projeto de Decreto_ Legis1ativo n 9 34, .de
1989 (n9 73 - B, de 1989, na Câmara dos
Deputados), que "aprova os textos do Convênio de Cooperação para a rea1ização de Obras
Previstas -no Estudo de Revitalização do Centro
Histórico de João Pessoa, <::apitai do estado
da Paraíba, e do seu Protocolo Anexo corres-pondente ao Financiamento de_ Obras para
o Ano de 1988, celebrados entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Espanha, em Brasília, em 26 de
abril de 1988".
·Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remete o referido ConvêniO para os fins
previstos no art 49,1, da Constituição Federal,
vem a Exposição de Motivos d6' Exm9 Sr. Ministro das Relações Exteriores, .na qual consta
que:

"O Convênio vem dar continuidade à
colaboração que o GoVerno "espanhol
tem prestado ao Governo brasileiro na
valorização do património histórico de
João Pessoa, a qual já foi objeto de acordo firmado em Brasília, em 9 de abril
de 1987,
A execução do presente acordo caberá,
do lado brasileiro, ao Governo do Estado
da Paraíba e ao Ministério da Cultura, por
intennéciio da Secretária -ci6 Património
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e
dO Instituto de Promoção CulturaE; do la·
do espanhol, as instituições respoqsáveis
serão o Instituto de Cooperação Ibero-A·
merlcano e a Comissão Espanhola para
a Comemoração do V Centená~io do Des-cobrimento da América."
Trata-se, dessarte, de Convênio dos mais
importantes aos interesses nacionais, sendo
de destacar-se as su&S finalidades altamente
positivas. Com a revitalização desse _importante logradouro, fundamental à preservação
da memória nacional, que o Convênio ora
apreciado viabilizará, resta-nos, ainda, louvar
o conteúdo da iniciativa que poderia inspirar
outros tantos Convênios deste gênero. As poucas verbas públicas de que dispomos para
obras de restauração e conseiYação de no~_os
logradoUros memoriais, aceiVo" --museológico
.e parques históricos, infelizmente não atendem às nossas mínimas ne<:essi~ades e a ini·
dativa privada ainda se mostra tímida e desabituada a empreendimentos desta natureza.
Por todo o exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo que aqui
apreciamos.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa)
Nãõ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Em obédiência ao art. 168 do Regimento
Interno, que estabelece que não haverá vota~
ção de proposições nas segundas e sextasfeiras, a matéria· penilanecerâ em Ordem do
Dia, em fase de votação, até amanhã, quando
poderá ser processada.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-ltem20:

cos, ·ostenta invejável pOsição dentre as Nações norte~africanas'.
Por todo o ~sto. e considerando que o
Projeto de DeE:reto Legislativo ora apreciado
já contempla, em s'eu art 23, que quaisquer
atas complementares ao Acordo deverão ser
novamente_ apreciados pelo Legislativo, somos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.

20
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 35, de 1989 (n9 74/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex·
to do Acordo de Cooperação Econômica· entre
o Governo da República Federativa do Bi'asil
e o Governo da República Argelina Democrática e Popu1ar. (Dependendo de parecer.)

Solicito ao nobre Senador Chagas Rodrigues o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR- CHAGAS RODRIGOES (PSDB
-PI. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sob a aptedação desta Comissão, o texto do Probito de Decreto Legislativo 'n• 35, de 1989 (n' 74- B, de 1989,
na Câmara dos Deputados}, que "aprova o
texto do Acordo de Cooperação Económica
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular".
Acompanhando a Mensagem Presidendal,
que remeteu o referido Acordo para os fins
previstos no art. 49, I, da Constituição Federal,
' vem a E"Jcposição de Motivos do Exm,. Sr. Mi:~
nistro das Relações Exteriores, na qual consta
que

"O referido Acordo objetiva a intensificação das relações bilaterais nos setores
econômico, industrial e comercial, por
---meto do intercâmbio de mlssOes empresariais, pela criação de sociedades de
economia mista entre empresas dos dois
países, e através de mecanismos que per~
mitam a transferência de tecnologia em
áreas de interesse mútuo.
O presente Ato é\iUsta-se ao padrão de
Acordos firmados com outros países do
Oriente Próximo e o acompanhamento
de sua execução será efetuado no âmbito
da Comissão Mist.a Brasileiro-.t\rgelina,
instituída por Acordo fumado em Brasília,
em 3 de janeiro de 1981.
Valeria notar, ainda, que a Argélia é um
dos pafses de maior potencial em sua
região e constitui um importante mercado para produtos industriais e serviços
produzidos por empre~ brasileiras."

Trata-se de um Acordo que estabelece linhas genéricas de ccoperação económica,
não gerando efetivas obrigações de fazer ou
deixar de fazer a nenhum dos signatários. Trata-se, de resto, de ato internacional de evidente
interesse ao Brasil, oportuno, em especial, pelas peculiaridades do partner em questão. A
Argélia é um País que, pela sua posição geopo.rrtica: e pelos seus vínculos históricos e ooliti~

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O pãtecer conclui favoravelmente ao pro-

jeto.
Passa-se à discu.ssâo do projeto, em turno
único.
Em -discussão. (Pausa)
Não ha~ndo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerradá a discussão, em obediência ao
disposto no arl 168 do Regimento Interno,
que estabelece que não haverá votação de
proposição nas sessões de segundas e sextasfeiras, a matéria permanecerá na Ordem do
Dia, em fase de votação, até amanhã, quando
poderá ser processada.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

-Item21:
Discussão, em turno único, do Projeto·
de Decreto Legislativo n' 33, de 1989 (n•
64189, na Câmara dos Deputado's), que·
aprova o texto do acordo que cria uma
Cemissão Mista entre o Governo da RepÍJblica Federativa do Brasil e_ d Governo
da República Togolesa. (Dependendo de
parecer.}
Solicito ao nobre Senador Meira Filho o parecer da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. MElRA ALHO (PMDB- DF. Para
emitir parecer.) -Sr. Presideitte, Srs. Senado-

res, nos-tennes--00--permi-ssivo constitu.cior.al,
enviSt o ~ Senhor Presidente_ da República
a esta Casa LegiSlatiVa, p8rã- apreciaÇão, a
Mensagem Presidencial n9 413, de 1988, submetendo ao_ crivo parlamentar o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Togolesa.
Da exposição de motivos que acompanha
o texto do EXecutivo, elaborada pelo Ex"'0 Se·
nhor Ministro das Relações Exteriores, consta
, que "o referido Acordo, que tem por objetivo
reforçar os laços de coop'eração que unem
o Brasil e o Togo, resulta do desejo inequívoco
de-ambos Os países de consolidar e estreitar
as rel~ões bilaterais em todos os campos
de interesse comum.
· Fundamentado em projeto proposto pelo
Togo, e aceito com pequenas modificações
pelo Bras'il, o presente ato conforma-se ao
padrão de acordos firmados com outros paíw
ses africanos, ao estabelecer parâmetros _que
permitam a promoçãO da cooperação em todos os domínios das relações bilaterais, notadamente nas áreas económica, comercial, cultural, dentífica e técnica.
O interesse das autoridades de Lomé no
estabelecimento de uma Comissão Mista com
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o Brasil foi eXpressO de maneira-formal, pela·
primeira vez, erri 1986, com uma proposta·
de Acordo. O Brasil, em função do desenvol~
vimento alcançado em condiçóes climáticas
e sóclo-econânicas semelhantes às do Continente _africano, apresenta-se como alternativa
importante para o Togo,- em relação aos seus
tradicionais parceiros, no que tange à pqlítica
de cooperação.
Vale ressaltar, igualmente, que além de instrumento para o fortalecimento dos laços de
cooperação entre o Brasil e o Togo, a Comissão Mista, certamente, c_onstituir-se-á em foro
propício para a elaboração de esquemas destinados a vitalizar o comércio bilateral, 'que é
modesto__e irregular'. Efetivamente, em 1986,
o Brasil exportou somente (JS$ 2.381 mil para
o Togo e; em 1~87, CIS$ 1.062 mil. Nos mes·
mos anos, não se registraram importações
brasileiras provenientes do Tego.
Nesse quadro, e têndo em vista o interesse
do Governo do Togo -em estreitar os· laços
de cooPeração c_om o Brasil-demonstrado pela visita de nove dias que realizou ao Brasil,
em agosto último, o Ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação daquele país
- permito-me encarecer a Vossa Excelência
a conveniênda de o Governo brasileiro ratificar
o presente Acordo".
Trãta-se de ato internacional de oportunidade irreprochável, pelo que somos pela aprovação do texto do presente_ Acordo, nos ter·
,mos do Projeto de Decreto Legislativo ora
apreciado.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
- O parecer-cOnclui favoravelmente ao projeto.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
·
Em discussão. (Pausa.)
_ ti~o_l}av~o,Çlq_qt!~l11 p_e_ç_~-~ p_alavr<J, ~ncerro
a discussão.
~
·
Encerrada a discussão, em· obediência ao
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
estabelec~ que não haverá votaçãO de
sição e_m sessões que de segundas ~ sextasfeiras, a matéila permanecerá na Ordem do
Dia, em fase de votação, até amanhã, quando
poderá ser processada

Propo-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}

-ltem22
Discussão, em turno único, do Projeto_
de Decreto LegisJativo h9 39, de 1989 (n9
6.3a9, riã -Cãmã:ra dOS Deputados); -que
aprova o texto do Protoc_olo de Cooperação na Área de Tecnologia Industrial,
fmnado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popul~r da China, em Pequim, em
6 de julho de 1988. (Dependendo de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Meira Filho o ~
recer da Comissão de Relações ·Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para
emitir parecer.) ~sr: Presidente, Srs. S~nadq-
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res. na forma do art. 49, inciso I, da Consti-

tuição, o Poder Executivo submete ao ~11Je
do CongresSO Naciona1 o texto do Protocolo
de Cooperação na Área de Tecnologia Indus-

trial, firmado er!tre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, em Pequim, a 6 de julho
de 1988.
2. A Mensagem Presidencial (n~ 412, de
1988) vem acoinpánhada de Exposição de
Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Extetiores, onde foi saJientado que o no-

vo instrumento, "re~ltado de prolongada e
cuidadosa negociação, estabelece as bases

para a cooperação entre os dois Países, no
domínio da tecnologia industrial, através das
seguintes modalidades:

"a) intercâmbio _de informações sobre
patentes, licenças e tecnologias industriais, bem como t:coca de listas de t_eçnologias disponíveis em cada Parte_Contratante;
b) transferência de tecnologias;
c) pesquisa e desenvolvimento conjunto e coordenado de novas ~cnolqgias
industriais;
d) investimentos;
e) prestação de serviços;
I) outras formas de cooperação acordadas entre as partes contratantes."

3. O rnesrrio -documento esclarece que o

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que analisou aspectos do méri'kJ
da proposição. _
8. Cumpre salientar que o Protocolo em
exame promoverá a consolidação dos laços
de amizade e cooperação entre os dois países,
além de facilitar a troca de experiência e tecnologias entre o Brasil e a República Popular
da China.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação
da matéria, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo apres_entado pela Câmara dos Deputados.
_t: _o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Pássa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa )
Não havendo quem peça a p~lavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, em obediência ao
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
que estabelece que não haverá votação de
proposição em sessões de segundas e s_extas-_
fefras, a matéria permanecerá _na Ordem do
Dia, em fase de votação, até amanhã, quando
poderá ser processada.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Protocolo prevê a elaboração de Programas -Item 2;i:
de Traba1ho que ficam sujehos a exame da
Discussão, em turno único __ do Projeto
ComissãO Mista Brasil-China de Cooperação
de
Lei do DF n9 66, de 1989, de inciativa
Qentífica e Tecnológica, firmado em 1982,
do
Goverhildor do Distrito Federal, que
e da Comissão tomercial, estabelecido em
cria ·a catreira de Magistério P_(lblico do
1978, dependendo, evidentemente, do c;;ª"_âter ..
Distrito Federal, seus cargos e empregos,
cienb1ico-tecno16gico &! comer_ci<ll da coopefixa os valores de seus vencimentos e saração.
lárloS- e ·aã outras providências, tendo
4. Pelo artigo II do Protocolo e "com vistas
PARECER, sob n9 320; de 1989, da Coa implementação do presente Protocolo, as
missão
Partes Cofi.trãtãlltespoderão-concluir progra- do Distrito Federal. favorável ao
mas ê:Je cooperação, com base nos quais
Projeto e às Emendas apresentadas peagências e empresas dos dois países poderão
rante a Comissão de n?" 6 e 14; favorável
desenvolver ~ cooperação tecnológica indusàS Emendas n~ 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15,
trial", devendo os programas serem negociae 1~. nos termos de submendas que ofedos por via diplomática, estabelecidas previarece; contrário às Emendas de n<fS 2, 5,
mente as entf_d_ades responsáveis pela sua im7, 12, 13, 16, 17 e 18; e apresentando,
plementação, as áreas de cooperação e as
ainda, as Emendas de n9' 20, 21 e22-DF.
condições.
5. Há dispositivos (artigos IV e V) que reguPassa-se à discussão do projeto e dás
lamentam a entrada e a saída de pessoal e emendas em turno únifO.
equip_~mentos vinc:_::ulados às a,tividad~s de
. -Em-disçv_SS-ª._Q_.__(p_ªys~L____ ____
__
cooperação, bem como a obediência do prinNã~ havendo quem peça a palavra,- enCerrQ
_cípio de reciprocidade com relação .às _çlespe- a discussão.
sas de viagem internacional e as outras despeEncerrada a piscussão, em obediência ao
, sas decorrentes da visita.
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
J3. Corri Vigência de quátro anos, o presente que estabelece que não haverá votação de
Protocolo será automaL~mentEH.enovado
propos1ção· nas sessões de segundas e sextaspor perlodos sucessivos de um ano, a menos '"Teiras, a matéria permanecerá na Ordem do
que uma das Partes Contratantes nãQ êon~
Dia, em fase de votação, até amanhã, quando
corde com a renovação, a ser feha com ante- poderá ser processada.
cedência mínima de seis meses do seti tê'rO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
mino.
-ltem24:
7. Na Câmara dos Deputados, a matéria
foi examinada pelas Comissões de ConstituE
Discussão, em turno único, do Projeto
ção e Justiç_a e de Relações Exteriores, que
de Lei do DF n~ 67, de 1989, de iniciativa
apresentou o Projeto de Decreto Legislativo,
do Governador do Distrito F~deral, que
aprovando o Acordo, e, ainda, pela Comissão
cria emprego~ em <::omissão na tabela
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de empregos em comfss_ãd da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras
- pfovidências, tendo
PARECER, sob n• 321, de 1989, da Comissão
-do Disbito Federal. pela constitucionalidade e jurididdade.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a ôiscussão.
Encerrada a discussão, em obediência ao
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
que eStabelece que não haverá votação de
proposição nas sessões ordinárias de segundas e sextas-feiras, a matéria permanecerá na
Ordem do Dia, em fase de votação, até amanhã, quando poderá ser processada
O_SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem25:

Proposta de Emenda à Constituição n9
4, de 1989 (Incluída em Ordem do Dia
nos termos do art. 358, -do Regimento
Interno)
Acrescenta um § 6~ ao art. 59 do Ato
das Disposições Coristítucioilais Transitórias. ( 1o signatário: Senador Leopoldo
Peres.)

A Comissão incumbida do exame da proposição não emitiu parecer no prazo regimental
de 30 dias improrrogâ.vefs. Assim, a matéria
foi inclufda na Ordem do Dia, nos termos .do
disposto no art 358 do Regimento Interno,
para que o Plenário delibere se a proposta
deve ter prosseguimento em sua tramhação.

(Pausa)

·

A votação fica adiada, nos termos do arl
168 _do Regime_nto da Ca_~·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está esgotada a matéria constante da Or~
demdoDia.
Há orador inscrito.
Conceda_ a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA {PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.) ---::-Sr. Pr~
sidente, Srs. Senadores, á Coordenadora do
Programa Nacional de Combate ao Fumo, e
secretária-ExeCutiva do Grupo Assessor do
Ministério da Saúde para o Controle da TabagiS-mO no Brasil, Dr"" Vera Luíza da Casta: e
Silva, informa -Que, no próximo dia 28 de novembro, terça-feira, realizar-se-á, em Salvador,
a 2• Reunião do referido GruPo Assessor. que
tenho, aliás, a honra de presidir.
Ao mesmo tempo, comunica a Dr- Vera Ltú-~ da Costa e Silva que, logo após, nos dias
29 e 30 de novembro e 1~ de dezembro vindouros será, também, realizâda a mReunião
Brasileira de Programas de Combate ao Fumo.

Pareceu-me relevante e oportuno fazer esta
comun[cação, porquan~o os mencionados
eventos demonstram que· a mobilização con~
tra o flagela tabág'ico prossegue, com redobrada intensidade, em todo o território nacional.
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Desejaria, encerrando, Sr. Presidente, formular votos de êxito integral ao Programa Na-

cional de Combate ao Fumo, órgão técnico
do Ministério da Saúde, nas aJudidas reuniões

a serem realizadas em Sa1vador.
A propósito, parece-me importante e _oporbJna a recente instalação do Comitê Coorde-

nador do Controle do Tabagismo no Brasil,
para cuja gerência e dinamização foi eleito,
para o biênio 1989/1991, o eminente Professor José Rosemberg, incontestavelmente o dí-

namo propulsor da Campanha Antitabágica
em nosso País.
A resP.eito, 'Sr. Presidente, incorporo, ao texto desta coinunicação, oficio que teve a gentileza de me enviar.

COM!Tt COORDENADOR DO .
CONlROLE DO
.
TABAGISMO NO BRASIL

São Paulo_. 6 de novembro de 1989
Prezado Senador Lourival Baptista

I:. com satisfação que nos
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dirigim~

de que nossa entidade está vincu1ada ao
"Cõmitê Latino-Americano de Controle
do Tabagismo"~
O ProfícUo trabalho desenVOlVIdo pelo
COmitê desde: sua fundação, se deve ao
prestígio, dedicação e operosidade dos
seus membros sob a preclara direção dos
Drs. Mário Rigatto e Antonio Pedro Mirra
pioneiros da luta antitabágica entre nós.
Nossa responsabilidade é portanto muito
grande no desdobramento de esforços
para manter o elevado nível de desem~
penha ·que caracterizou a -direç_ão anterior. Isso por certo será conseguido graças à cooperação dos companheiros que
conosco estão na atual gestão.
·
Antecipando nossos agiadecimentos
pela sua valiosa e imprecindivel colaboração, valemo-nos do ensejo para expressar nos~a estima, sifDpatia e admiração.
Atenciosamente, --José Rosemberg,
Presidente do Comitê Coordenado"r do
Controle de Tabagismo no Brasil".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

a Vossa Senhoria. por termos sido dis~n-\
guidos pelos nossos companheiros de lu- \
ta anti-tabágica, elegendo-nos para gerirO SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOuza)
mos o Comitê COordenador do COntrole -Nada mais havendo a tratar, vou encerrar•
do Tabagismo no Brasil, no biênio
a present.e sessão, designando para a ordinária
1989/1991 (iniciado a 29-de agosto últide amanhã, às 14 horas e 30 mínutos, a semo "Dia Nacional de Combate ao- Fu- ·~uirite
mo").
O atual Comitê está assim constituído:
ORDEM DO DIA
Dr. José Rosemberg, Presidente
'1
Dr. Jayme Zlotnik, Vice-Presidente
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
Dr. Mário R:igatto, Educação
N• 36, DE 1989
Dr. Aloysio C. Achutti, Documentação
Dr. Germano Gerhardt Filho, Saúde Pública
(Incluído em Ordem do_ Dia, nos termos
Dr. Antonio Pedro Mirra, Proftsslonais da do art. 353, parág~afõ único~ do_- Regimento
Saúde
Interno)
-Senador Lourival Baptista, Polí~ca
- Discussão,__ em t\.lrno único do Projeto de
Dep. Fed. Dr. Elias Murad, Legislação
Decreto LegisJativo n~ 36, de 1989 (n9 112/89,
Dr. Thomas Szego, Eventos
-_
na Câmar~ dos Deputados), que aprova o ato
Dr. Jayme dos-'Santos Neyes, Integração que renova· a concessão outorgada à Rádio
·
Comunitária
Imperatriz Sociedade L,tda., para explorar serS~ Carmen Armes DiaS Prudente, Ação So- viço de radiodifusão sonora em onda média,
cial
_ na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
Cel. \Valdemar O. Bianco~EspOftes
tendo
Sr. João Batista Cqsta, Igreja
PARECER PRELIMJNAR, por pedido de diliFelizmente estamos'assumindo numa
gência. ·
fase de ampla expansão do movimento
2
antitabágico no País. Concorreu para esse
panorama auspicioso, o "Programa NaPROJETO DE: LEI DA CÂMARA
danai de Combate ao Fumo", proposto
N• 48, DE 1989
pela Associação M,édica Brasileira e estru<Ert;t regime de urgência, nos termos do
turado técnica, operacional e politicaart.. .3~,6, c:;. do Regimento Interno)
mente pelo "Grupo Assessor ao MinisVottlção, em turno único· do Projeto de Lei
tério da Saúde para o Coii.trole do Tabada cilmara n" 48, de 1989 (n• 2.014/89, na
gismo no Brasil". O Programa está em
Casa/.~~ origem), de iniciativa do Tribunal Sufranca implementação pelo referido Miper!~ do Trabalho, que altera a composição
nistério, com a cooperação de órgãos ofido 'bunal Regioilal do Trabalho da 9~ Reciais estaduai_s e mun_icipais, das instituições médicas, dos profissionais da saúde_ gião, \cria ft função de_ Coiregedor Regional
em geral, educadores, legisladores, orga- ·e car os em comissão e de provimento efetivo
no ~âdro Permanente da Secretaria do Trinizações comunitárias, religiosas e meios
bun~'1Regional do Trabalho da 9~ Região, e
de comunicação. A circunstância de que
muitos dos membros des_te Comitê inte- dá ~~as providências, tendo
P~~CER \AVORÁVEL, proferido em Plegram o "Grupo Assessor", propicia maior
náno, \da ComJsSão
conjugação de esforços e unidade de
Constituição, Justiça e Cidadaação, não só na luta antltabágica no Brasil nia.
-como também no plano continental des1

-de

7005

3
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 328. DE 1989

Complementar _
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c:;. do Regimento Interno)

•
Votação, em turno únic_o do Projeto de Lei
do Senado n9 _328, de 1989~Coinplemeniar,
de autoria do Senador Divaldo Si.lruagy, que
e~bele.ce normas gerais ap~cáveis ao Imposto sobre Transmissão inter viVO$. a qualquer
título, por ato oneroso. de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição- ITBIIV, tendo
PARECER, proferido em Plenárto, da Comissão
-de Assuntos Econômicos, favorável,
nos termos de substitutivo que oferece.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 332, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno}'

Votação, em turno único do Projeto de Lei
do Senado n9 332, de 1989-COffiplementãf,
de autoria do Senador Márcio Lacerda; que
revogaosarts..51, 151 e157doCódigoEleitoral, que determinam medidas sanitárias nos
tftulõs eleitorais -de portadores de hanseníase,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Comissão
·
-de Assuntos Sodais.

·

5
PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N• 91, DE 1986

Votação, em turno único do Projeto de Lei
daCâmaran991, de 1986,naCasadeorigem),
que toma obrigatória a inclusão de espetácuJos musicais ao vivo nas casas de divers§_es,
tendo
PARECER, sob n9 258, de 1989, da Co-- ---- - -missão
......:..de ConstitUição, Justiça e: CidadanJ.a, pela constitucionalidade, jurldicidade,
com Emenda que aPresenta de n~ 1-CCJ.

6
PROJETO DE DECRETOl.EG!SlATIVO
N• 33, DE !989

(lncluído- em Ordem do Dia, nos termos
do art 37)i, c, do Regimento Interno)

Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n_9 33, de 1989 (n9 64/89,
na Câmara dOs Deputados), que aprova o texto do acordo que cria uma Comissão Mista
entre ,o Governo d.a República Federativa do
Brasil e o Governo da República Togolesa,
tendo
,.
PARECER FAVORAVEL, proferido em Ple-

nário, da CorriíssãO

_-·- _

_

-de Relações Exteriores e Defesa Naclonai.

-
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7
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO
N' 34, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art 376, e, _do Regimento Interno)_
Votaç,ão, em turno único do Projeto d_e De-

creto .Legislativo

n~

34, de 1989

(n~

73/8.9,

na Câmé!ra dos Deputados), que aprova o texto do convênio de cooperação para a realização de obras previstas no _estudo de revitalização ·do Centro Histórico de João Pessoa,
Capital do Esta_dQ_da Paraíba, e do seu prato~
·calo anexo, correspondente ao finandamento
de obras para o aAo de 19_88, celebrados entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Gov_emo do Reino da Espanha, em Brasília,
em 26_ de abn1 de 1988, tendo

da Bahia, a_ contratar operação de crédito no
Valor correspondente, em cruzados novos, a
-2;006.188 Bônus do Tesouro Nacional, junto
à Ca:ixa Econômica \ederal.

12.
Votação, erri" Íumo ú~ico, do Pfojeto de ResOlução no 76, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como con- _
clusão de seu Parecer n9 274, de 1989), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
utilizar contrãtação de opração de crédito externo, no valor equivalente a até US$
55,ÕOO,OOO.OO (cinqUenta e cinco milhões e
seiscentos mil dólares americanos) junto ào
Banco Internacional de Desenvolvimento BID.
13

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Comissão

Novembro de 1989

Discussão, em turno único, do veto total

aposto·.:~o Projeto de Lei do DF no 54, de 1989,

que reestrutura a categoria funcion~l de Assistente Jurídico do Plano de Oassificação de
Cargos de- que trata a Lei n'' 5.920, de 1973,
fiXa sua retribuição e <iá outras providências.

18
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, e, do Regimento Interno)
Votação,- em turno único, do Projeto de Lei
do QF n9 72, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Quadro
de Pessoal do Disgtto Federal, os cargos de
natureza especial que menciona e dá outras
providências, tendo
PARECER, proferido ~m Pleitárlo, da Comissão___
__ _ _
"
-~-~do Distrito FedBal, favorável ao projeto e à en1enda apresentada perante a Comis_s_ãÓ.

Votação, em turno únicO, do PfojelO de Resolução n? 77, de 1989-(apresentado pela Codona).
missão de Assuntos Económicos como conclusão de s_eu Parecer n9 275, de 1989), que
19
8
autoriza a -companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE a utilizar aditivo contratual
Votação, em turno único,. do Projeto de Lei
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
à operação de crédito externo, firmada em
do DF n 9 66, de iniciativa do Gãveriiador do
N• 35, de 1989
12 de outubro de 1978,junto a um consórcio
Distrito F_:ederal~ que- cria a,_Çarreifã:Cie M8gis(Incluído em Ordem do Dia, nos_ termoS
de bancos franceses, com vistas a possibilitar
tério Público _do Distrito Federal, seus cargos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
a aquisição de equipamentos de origem frane \empregos, fiXa os valqres de_ seus venciVotação, em turno único,- do Projeto de De~
c.esa para a ampliação da Central Termoementos e salários e dá outras providências,
creto_ LegislatiVo n9 35, de 1989 (n~ 74/89,
Iétrica Presidente Médice, no Rio Grande çio__ ~ _ tendo
na Câmara dos Deputados), que aprova o texSul.
- PARECER; sob n 9 320, de 1989, da Co1o do acordo de cooperação econômica entre
missão
14
o Goveniô ~da República Federativa do Brasil
- do Dis_trlto Federal,. favorável ao Proe o Governo da República Argentina DemoVotação, em ·primeiro turno, da proposta
jeto e· .às Emendas apreSentdas Perante a Cocrática e Popular, tendo
de Emenda à Constituição n 9 1, de 1989, de
missão de n 95 6 e 14; favorável às Emendas
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PleaUtoria do Senador João Menezes e outros
n_9s_l, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 e 19, nos termos
nário, da comissão.
Senhores Senadores, que altera os prazos esde subemendas que oferece; contrário às
-de Relações Exteriores e Defesa Natabelecidos no§ 6? do art. 14, para desincom-:
Emendas de n<)S 2, 5, 7, 12, 13, 16, 17 e 18;
clonai.
patibilização do Presidente da República, dos
e apresentando, ainda, as Emendas de n<)S 20,
GoVernadores de Estado, do Distrito Federal
21 e22-DF.
9
dos Prefêitos, tendo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ..
PARECER, sob n' 145, de 1989,
N• 39, DE 1989
20
- da Comissão Temporária, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
(Incluído _em Ordem do Dia, nos termos
- Votação, em turno único, do Projeto de Lei
com votei Vencido dos Seriadores Chagas Ro·
do art-~76, e, do Regimento Interno)
do DF n9 67; de 1989, de iniciativa do Goverdrigues e Maurício Corrêa.
Votação, em turno único, do Projeto de De__nador do Distrito Federal, qu~ cria empregos
creto Legislativo n 9 39, de 19.89 (ri"--63/89,
- em comissão ria la-beJã. de empregos em co15
na Câm.:~ra dos DeputadOS), qúe-apfõva o texri1l5Sãô âaFundaÇão"H6Spitalar do Distrito FeVotação, em primeiro turno, da Proposta
to do projetQ de cooperação na área de tecnoderal e dá outras providências, tendo
logia industria~ firmado entre o Governo_da _ de Emenda à Constituição n9 2, de 1989, de
PARECER, sob n9- 321; de 1989, da Co.;:
autoria do Senador Olavo Pires e Qutros SeRepública Federativa do Bras_il e _p Governo
missão
nhores Senadores, que modifica o § 3 9 -dÕ
da República Popular da China, em Pequim,
- do Dlsbito Federal, pela constitucioart. 4~ do Ato das Disposições Constitucionais
em 6 de julho de 1988, tendO"
-nali~ade e ju!idicidade.
··
--=-·
Tran-sitórias. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão.
16
21
-de Relações Exteriores e Defesa NaVotação, em prim"eiro turno, da Proposta
cional.
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
de Emenda à Constituição n 9 3~ de 1989, de
N' 43, DE 1989
10
autoria do Seflador Marco Maciel e outros Se(incluído êril Ordem do Dia, nos termos
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo
Votação, em tUrno único; ao Projeto de _R~
ao.art: 159 e- altera a redação do inciso II do do art. .,376, e, do Reg'imento Interno)
solução n9 74', de 1989, de inicfativa da ComisDiscussão; em turilo único, d_o Projeto de
são do Distrito Federal; que--dispõe -sobre a
art 161 da ConStituição FederaJ.
oecreit6 Legislativo n 9 43, de 1989 (n9 70/89,
remuneração do Vice-Govemador do Distrito
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex17
Federal e dá outras providências.
i:o do acordo "ásico d~ çoo_peração técnica,
Veto Total
11
celebrado entre o Governo da República FedePROJETO DE LEI DO D.F
rativa do Brasil e o Governo da República da
Votação, em turno único, do Projeto de ReN• 54, DE 1989
Nicai-água, ein 19 ae abril _ele -1897. (Dep-ensolução nç 75, de 1989, qUe ã.ut6riZã a Prefei(Art. 4', in ffne,da Resolução n' 157, de 1989) -dendo de parecer.)
tura Municipal de Vitória da Conquista, Estado

-de Relações Exteriores e Defesa Na-

e
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22
Discussão, em 'tum-o único, do Projeto de
Lei do Senado n" 13, de 1988~DF, que aprova
a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/A - BRB dispôs sobre sua

participação no capital de empresas, e _dá outras providências, tendo

PARECER, sob n• 271, de 1989, da Comissão
do Distriio Federal, pela constitucionalidade, juridicídade e, no mérito, favorável,
com voto vencido do Senador lrapuan Costa
Júnior.

23
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~" 83, de 1989 (apreSentado_ pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nla como conclusão de seu Parecer n" 297,
de 1989), que suspende, por inconstitucionalidade, a execução de expressão contida no
§ 29 do art 2>< da Lei n9 7.721, de 6 de janeiro
de 1989.

24
Discussão, em turno únko, do Parecer

n~

305, de 1989, da Comissão Especial concluindo pelo arquivamento da denúncia contra o
Presidente do Supremo Tribunal Federal e o
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imputando-lhes "crinte de discriminação atentatória dos direitos fundamentais previstos no
inCiso 41 do art. 5~ da Constituição Federal."
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSillUIÇÀO N• 4, DE 1989
~(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 35_8, do Regimento Interno)
Acrescenta um § 69 ao art 5~ do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (1 9
signatário: .Senador Leopoldo Peres.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão l:Js 15 horas e 20
minuto~.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LEITE CHAVES NA SESSAO DE
10111/89 E OOE; ENTREGUE À REVJ-

siíO DO ORADOR, SERIA PUBliCADO
POSTERIORMENTE. -~-~

O SR. LE11E CHAVE8 (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, apenas para alongar a sessão
da manhã, atendo ao pedido da Mesa e falo.
O tribunal d~idiU ontem, sobre o destino
da candidatura Silvio Santos. Houve alegações, as mais cüversas, para vulnerá-la de ilegalidade. Mas, surpreendentemente, para nós,
o assunto ficou na preliminar. A candidatura
foi cassada, porque o partido que l!dera a legenda não complementara as exigências legais para existir em caráter definitivo. Mas, outras razões haveria para a cassação da candidatura, a cessação do registro, se esse_ incidente não ocorresse.
Nós, aqui reconhecemos a legalidade da
candidatura quanto ao prazo, porque não ha-

via, realmente, prazo estabelecido para substituições, embor~ alegando que desistências
voluntárias ou concertadas poderiam ensejar,
de parte do Tribunal, um comportamento dessa natureza.
O Tribunal Superior Eleitoral pode preceder, muitas vezes, a lei. É um Tnbunal singular,
dentre' todos, é aquele que ,tem mais poder
para deciclir sobre fatos e conveniências; ele
busca a paz s~ial e a moralidade eleitoral,
nem sempre a justiça.
Por tudo isso, a-chO que õ Tribunal está de
Parabéns. O assunto foi resolvido de vez, não
creio que haja possibilidade de recurso. E o
pleito, agora, tomará nova orientação, mais
intenso e menos tumultuado.
Brevemente, estaremos em eleições, e a Nação estará cüvidida entre dois candidatos.
_ Agora, não_ sei, Sr. Presidente, se nos devamos comportar ideologicamente. Acredito
mesmo que d meli Partido, o PMDB, não tem
condições de fechar questão em torno de um
cancüdato.
Muitos já estão posicionados em relação
a um ou a alguns deles. Teremos que_ te~ essa
extrema sabedoria para que· o pleito, ao invés
de ser uma salvaguarda çonflrmat6ria das liberdades pelas quais tanto lutamos, não venha
a ser uma fonte de divisão profunda da sociedade brasileira.
Quero_ lembrar à Casa que estamos aqui
com um projeto que visa a mudar as regras
eleitorais paril o próximo pleito. Se nãobouver
alteração do art. 16 da Constituição; a ll~f atual,
cheia de vícios e -~omprometimentos, poderá
criar surpresas iguais para os próXirri6s pleitos,
a níveis estadual e federa~ quando teremos
eleição para Governador, Vice-Gove_fnador,
Senador, Suplente de Senador, Deputâdos-Federais e Estaduais.
Muitos não são pela mudança da Constib.Jição agora, como eu também acho que não
d~vamos mudá-la. O Relator do processo da
emenda é o Senador Mansueto de Lavor, em
cujas mãos ãínda não chego1:1 o dõSSiê, sendo
eu o Presidente da Comissão. Mas aqui, a partir
do Senado, podemos encOJ:~ctrar um denominador comum para mudar a Constituição na
sua parte transitória e termos te~po de disciplinar bem essa legislação eleitoral. Posso di~ que não há nenhum segmento leg~ no
País tão tumuituado, de tanto conflito, quanto
a legislação eleitoral. ,Ora, se temos interesse
em que o processo eleitoral seja sério, acredito
que a oportunidade é esta. A C_onstituição atual
cüz que nenhuma lei eleitoral pode ser alterada,
a não ser com tim--anO de ·antecedência do
pleito. Se não aprovarmos essa emenda do
Senador LeopoJdo Peres, vamos estar nesse
mesmo cafamãurii.legal; com Surpresas terríveis e muito mais acentuadas, porque as eleições serão a nível estadual, os fatos serão mais
diversificados e, por conseguinte, as surpresas
e as dificuldades serão muito maiores.
O Sr. Leopoldo Peres Ex<,>

Permite-me_ V.

O SR. LE11E CHAVES autor da emenda.

Ouço V. Ex',

·~

~-

~
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O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador
Leite Chaves, a situação é muito mais grave
do que parece. O art 16 da Coristituição está
sendo, a meu ver, interpretado erroneamente.
Este dispositivo_ diz:
"A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após a sua
promulgação."
Significa que, se hoje votássemos qualquer
modificação na legislação eleitoral, ela só entraria em vigor no dia 1O de n_ovembro _do
próximo ano. -Então, é absolutamente_ Impraticável se dar organicidade ao futuro pleito
em que serão eleitos Governadores, Yice-Govemadores, Sen~dores, Deputados Federais,
-Deputados Estaduais, e, em alguns Estados,
Prefeitos e Vereadores de Municípios criados
pela Constituição. Sei'á impossível o Trà>unal
normatizar todas essas eleições. fundar novos
prazos, designar novos dias para convenções
e para todo um ritv:QI processualístico necessário à realização do pleito. Ou o Congresso
Nacion~ vota já a modesta emenda constitucional por nós apresentada, e tendo como Relator o nobre Senador Mansueto de Lavor, ou
será o caos, em matéria eleitoral, que vamos
viver no próxirrió anO. _- · -O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado
a V. ~ Estou de acordo. É uma legislação
muito profusa, muito. esparsa. Aprovada a
emenda poderíamos fazer desta vez elaborar
um EstatUto EleitoraL Seria a refusao de toda
legislação pertinente ao setor, inclusive de algumas normas jurisprudenciais do Tribunal
Superior EJeitor_al. Te ríamos tempo mais do
que suficiente para, com a experiência passada e, sobretudo, a que advier dessa próxima,
harmonizar toda a legislação à luz da nova
COnstituição. Não teriamos, Sr. Presidente, maior dificuldade nesse setor. A Legislação _atual é conflituosa:- geradora de surpres<:t5 e perplexidades,
como_ essa da c;:andidatura Sílvio Santos, quando as regras do jogo já estão estabelecidas.
Não teríamos condições, ainda, de fazer um
Código Eleitoral completo, mas um estatuto _
que disciplinasse as eleições nestes próximos
cinco ou dez anos. Isso ensejaria tranqüilidade,
acabaria corn o abuso das candidaturas in~
tempestivas e sem representatividade.
Está provado agora, o povo não está acei~
tando essa parafemália de candidatura. A candidatura tem que ter como pressuposto um
embasamento de representatividade. Não se
pode criar condições para que paranóicos,
personalidades distorcidas usem o horário__de
televisão ou os meios de comunicação assegurados pela lei apenas para promoções pessoais, à custa da Nação. E sabem V. Br-' a
quanto montam as despesas de uma candidatura?
Não podemos permitir a confirmação desse
desprimor. Candidato a qualquer coisa tem
que ter o mínimo de seriedade e de repres_entatividade. A preocupação da lei é evitar que
a eleição passe a ser apenas objeto de manipulação de cúpulas, oU de• pequenas Cúpulas
ou de grupos. Mas a representatividade é n~
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cessária-. Temos um m-eio -de dãr dimerlSão
mais expressiva aos futuros pleitos e de servir
melhor -à democracia._ ~ reformulando a lei
ordinária, desde que aprOVada essa emenda
constitucional
- ---O Sr. Mansueto de Lavor- Permite~me

V. E>r um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Ouço V. Ex'
com prazer.

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador
Leite Chaves; nãO quero entrar na avaliação
da proposta do Senador Leopoldo Peres. V.

EX', como Presidente, me nomeou Relator da
Corri~o ESpeCial, e muito me honra exercer
esse trabalho parlamentar. ··Não quero antecipar qualquer consideração sobre esse relatório ou sobre opiniões que -eu possa ter sobre

esta matéria. seria a_té- um-desrespeito aos
Companheiros da Comissão EspeCial. Além
de frisar a oportunidade da iniciativa do i1ustre

por falha da legislação. O suporte legal deste
pleito é falhj, é tremendamente falho.~ Se Se
fala de lei eleitoral, há que se falar de Cama(a,
de S"'enado, de Congresso Naclonal, porque
a nós nos cOmpete dar essa trariqüilidade,
com um-suporte legal estável e duradouro,
às eleições futuras. Era o ·que queria dizer a
Ex'
.. O SR. LEITE CHAVES -Agradeço a V.
EX' Estou determinando, através de.ste micro~
fone, à Secretaria da ComiS§ão, para encaminhar a V. Ex" o_dossiê da emenda, tendo V.
E>r prazo razóavel para estudá-la.
·- Acho também, Sr. Presidente, que, com
a-mudança da legislação, vamos ensejar uma
melhoria dos quadros partidários.

_Novembro de 1989

xão, Datilógrafa, todos do Quadro do Senado
Federal, para, s_ob a presidência do primeiro,
integrarem a Comissão incumbida da Tomada de ContaS dos Almoxarifados do SenadQ
Federal, relativa ao exercício de 1989.
Senado Federal, 10 de novembro· de 1989

-José Passos P6rto, Díret.or-Qera/.

v.

Quero reafirmar a V. EX e aos Srs. Senaque cada candidatura custa dinheiro à
Nação, é um ônus multo grande para o País
e injustificável quando se trata de candidaturas
caricatas.
Candidaturas pessoais têm que ser impedidas. Mostra-se, agora, que essas improvisações não servem à democracia, descaracterizam-na, inclusive.
O pressUpOSto de qualquer candidatura é .
que represente uma cOrrente de opinião,- que
tenha certa expressão, inclusive eleitoral ou
politica, e não candidaturas inexpressivas, que,
digamos, diminuem, reduzem a proporção da
responsabilidade do pleito perante o próprio
eleitor.
Sempre fui defensor de que os partidos exis-tam, tenham uma vida superior a de seus integrantes, para adquirir o longo do tempo, a
experiêncía dei tempo-e serem partidos, porque o partido de todo dia não é partido nunca.
O qUadro ficou tão descaracterizado que
wna lei Séria poderia ensejar a refusão do quadro partidário nacional.
Não precisamos agora de assegruar esse
excesso de liberdade que chega ao ponto da
anarquia. Veja V. Ex" que poder-se-ia correr
até o risco_ de termos. um candidato eleito,
se isso fosse possível, por um partido que não
havia cumprido os requisitos legais. Foi preciso que a dúvida fosse suscitada para se notar
que um candidato estava usando a televisão
âe forma ileg8l. Eram tantos os partido~ e
a ocupação do Tribuna] SUperior Eleitora[ era
tamanha que não foi capaz de se aperceber
dessa ilegalidade.
Vamos_ dar seriedade ao prOcesso-porque,
do contrário, não haverá nunca seriedade na
derhocradà, nem nas nossas eleições
Era só, Sr. Presidente. (Muito beml)
dor~s

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 46, DE 1989
O _Djretor_-GeraJ do Senado Federal, no uso
de suas atribuições, _considerando a fundamentação apresentada pela Subseçretaria de
Administração FinanCeira a respeito dos procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis relativos ao encerramento_ do exercício
de 1989, resolve:
1_-:-:- F~X<;~r datas-limites para as s_eguintes rotinas:.
·
a) 8 de doez.erpbro:
validade dos bloqueios orçamentários;
b) 15 de dezembro:
omissão _de Notas Orçamentárias de Empenho·
c} 19 de dezembro:
. recebimento, pelo Serviço de Administração
Financeira~ de documentos já empenhados
e prohtos para pagamento,
II- Os prazos referidos no item I somente
poderão ser ultrapassados em casos excepcionais, devidamente justificados.
III- Determinar, com vistas ao cumprimento dos prazos legais e regimentais para
a apresentação de bali:mcetes e balanços de
encerramento de exercício, que:
a) os detentores de suprimento de fundos
encaminhem as suas prestações de contas
até o dia 15 de dezembro do ano_ em curso,
impi-cierfvelmenfe, e _que novos ãdiantainentos somente sejam concedidos a partir do
exercício vindouro;
b) os responsáveis por almoxarifados providenciem, até o quinto dia útil do mês_ de
janeiro de 1990, a remessa-dos re~pectivos
inventários, demonstrando a movimentação
até o último dia do co_rrente exercício;
c) o numerário à disposição do Diretor da
Secretaria Administrativa seja depositado na
_co_n_ta do FUNSEN, até o último dia útil do
exercido em curso.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1989.
....,.... José Passos Pôrtó, Dlieto!--Geraf.

autor, Senador Leopoldo Peres, ~u queria dizer
que n6s, no Senado Federal, e nQs_,_ Congressistas, não podemos mais ser colhi_dos de sur-_
presa corno ·a fomos com e~se recent~ ~!só
dio a respeito da candidatura Çlbortac:la do Sr.
Silvio Santos. Numa análise _mais desapaixonada sobre o assunto, é preciso considerar
que toda _essa turbulência causada por essa
,candidqtura e por esse Partido, que agora s_e
vê, não tinha sequer condições legaiS de conti~
nuar mantendo candidaturas, nisso também
temos uma parte de responsabilidade, não vamos s6 apontar para o Palácio do PJan.alto,
mas é preciso também considerar que nó_s
ê que elaboramos e votamos as leis, e havía
uma lacuna enorme sobre isso, deixada possivelmente pelo atropelo, pelo excesso_de trab-ªlho, de medidas provis6rias e outras matérias
prementes, mas o fato é que em ano eleitoral,
se vota lei eleitoral. e, pela Constitu_!ção em·
vigor, no ano anterior à lej eleitoral se __ deve
votar a lei eleitoral da eleição seguinte. Portanto, estamos intelr::a_mente, completamente d_efasadás. Essa situação tern que ser resolvida
pelo Congresso, pelo Senado e pela Câmara.
Então, é oportuna esta discussão; Essa Comissão que V. Ex• ~stá presidindo _tem um
papel da maior improtânda - e _eu, como
Relator desta matl!.ria tenho Un:@ resp6nsabilidade enonne. O Senh.or Leopoldo Peres
teve uma feliz iniciativa, porque, a perdurar
essa situação,_serja o caos, basta ver esse episódio recente; não há fato mais ilustrativo do
' que esse agora. O que impede que, amanhã,
surja outra candidatura s_emelhante à de_Sílvio
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
, Santos? Há brecha para isso. É um tumulto
Publicação
geral. E, em última análise, a responsabilidade
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
Convocação
' maior não é de ninguém fo(a deste Qmgresso,
N• 45, DE 1989
O ExCelentíssimo Senhor_ Presidente da Cq, é apenas nossa. Temos que reconhi!cer isso,
O
Diretõr-Geral
do Seriado Federal, no uso miSSão do Distrito Fedefal, Senador Mauro
temos que assumir essa responsabilidade. Dai
das atribuiçõ_es_que lhe· confere o art. 283 _da Bene.vides, tem o prazer de convocar Vossa
por que temos que reavaliai toda es_sa _situaResoluçãO n9 58, de" 1972, ·Regu1amento Adrrií- Excelência, para reunião extraordinária, a se
ção, dentro dessa Comissão, e tentarmos fazer
nistrativo do Senado Federal, resolve:
realizar quinta-feira, dia 23 de novembro, às
com que o princípio constitucional, que é rígiDesignar os servidores Marcos André de 11 horas, na sala de reunião da Comissão,
do atualmente, se tome um tanto mais acessível a que uma legis1ação duradoura, perma- ..,_Melo, AuXiliar LegiSfatiVO, José Luiz de· Araújo, Ala Senador Alexandre Costa.
Secretilria da Comissão, 20 de- novembro
nente, do ponto de vista eleitoral, seja votada Artífice de "Aimoxarife, Marcos José de Campos Lima, Datilógrafo, Edval Ferreira Silva, Au· . de 1989. -Carlos Guilherme Fonseca, Secrenesta Casa, para tranqüilidade dos fututos pleitos eleitorais. Este pleito não está tranqúilo, xiJiar de Almoxarife e Oarleth Losan do N. Pai.: tário da Comissão do Distrito Federal.
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Reunião

em 23 de novembro de 1989

Pauta
Item 1 -Requerimento do Senador Mau~
rício Coriêa solicitando depoimentos de autoridades sobre a paralisação das atividades das

escolas particulares, no período de 13 a 19
de outubro.

Item 2 - Requerimento do Senador Mauricio Corrêa solicitando depoimento de diversas autoridades sobre a cessão do imóvel público caracterizado como "Granja Modelo de

Produção- GMP- 3 - Granfã do Torto".
Item 3-Projeto de Lei do Distrito Federal
rr' 16 de 1989. Altera a Lei n<> 4.545, de 10
de dezembro de 1964, qUe dispõe sobre a

reestruturação administrativa do Distrito Federal.
Autor: Poder Executivo.
Relator: Senador Wilson Martins.

Pare-cer: Pelo arqufvamento.
ltem 4-Projeto de Lei do Distr[to Federal
N9 31 de 1989. Dispõe sobre a alienação de
imóveis residenciais funcionais do Governo do
Distrito Federal a utilização dos recursos dela
oriundas na recuperaçãti•das escolas da Rede
Oficial de Ensino.
-

e

Autor. Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Pompeu de Sousa.
Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico na forma de substitutivo que
apresenta,
Item 5-Projeto de Lei do Distrito Federal
n' 70 de 1989
-

MENSAGEM N• 107/89-DF

(Mensagem N• 97/89-GAG, de 24- I 0-89, na
origem)
Cria a Carreira Atividades Rodoviárias no
Departamento de Estradsa de Rodagem do
Distrito Federai-DERIDF, e seus cargos, fixa
os valores de seus vencimentos e dá outras
providências.
Autor: Executivo local.
Relator: Senador Ronaldo Aragão,
Parecer: Favorável ao projeto por constitucional ejurídico aguardando conclusões sobre
as emendas apresentadas.
Item 6-Projeto de Lei do Distrito Federal
n-71 de 1989
·
MENSAGEM N• 108/89-DF

(Mensagem no 98, de 24-10-89, na origem)
Cria a Carreira de trânsito no Departamento
de Trânsito do Distrito Federal -- DETRAN/
DF, e- seUS cargos, f'IXa os valores de seus
vencimentos e dá outras providências.
Autor: Executivo local.
Parecer; Favorável ao projeto por constitucional e jurídico.
Item 7 - Projeto de Resolução do Senado
Federal no 46 de 1989. Susta os- efeitos do
Decreto n° 1 1.569, de 17 de maio de 1989,
do Governo do Distrito Federal, que "institui
normas para a concéssão" de direito real de
uso de terreno".
Autor: S~nador Maurício Corrêa
Relator: Senador Odacir SOares.
Parecer: PeJo arquivamento.
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Item 6-Anteprojeto de lei do Distrito Federal. ~
.
-· Dispõe sobre a criação da Escola Técnica Re!?lional de:> Gama (Região administra~a ~[).
Autor: Deputado Francisco Carneiro.
Relator: Senador João Lobo.
Parecer; Favorável à tramitação.
Item 9 -Anteprojeto de Lei do Distrito FederaJ ..
Cria, no Govemo do Distrito Federai a Região
administrativa de Ceilándia e determina outras
providências.
Autor: Deputada Maria de Lourdes Abadia
Relator: Senador Odacir Soares.
Parecer: Contrário à tramitação,
Item 1O- Anteprojeto de Lei do Distrito Fe- deraJ1
Crla, no GovemO -do DistritO" Federal a Admin[Wação da Ctdade Satélite de Samambaia
e determina outras providências.
Autor: Deputada Maria de Lourdes Abadia.
Relator: Senador Odacir Soares.
Parecer: Contrário à tramitação.
Item 11 -Projeto de Lei do Distrito Federal
no 49 de 19B9. Dispõe sobre o -horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais no Distrito Federal ~dá outras providências.
Autor: Senador Maurício Corrêa.
Relator: Senador Francisco Roüemberg.
Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico.
Em 25~ 10-89, cori.cedido vista do processo
ao Senador Meira Filho.
Em 3-11-89, recebido do Senador Meira F~ho
com voto em separado, contrário ao projeto.
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1.2.5- Leitura de projeto

!.l-ABERTURA

- Projeto de Re_solução n<? 86/89, de
autoria da Com!ssãó Diretora, que dá nova
redação ao artigo 617 do Regulamento Ad·

12-EXPEDIENTE

minlstrativo do Senado FE:deral.

1.2.1- Mensagens do Senhor Pre-

1.2.6- Comunicações da Presidência

sidente da República

-Prazo para apresentação de emendas

- N~ 306 a 310/89"(n•' 804 a 808/89,
na origem), restituindo autógrafos de pro·
jetos de lei sancionados.

ao Projeto de Resolução n9 86/89, lido an-.
teriormente.

1.2.2 -.Mensagem do Governador
do Distrito Federal
-N• 122/89-DF (n' 112/89, na origem),
restituindo autógrafo de projeto de lei semclonado.

realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
com Ordem do Dia que _d"esigna.
- Republicação das Resoluções n9s
203/88 e 49/89, atendendo à .solicifação
das partes interessadas.

-

1.2.3- Ofícios do 1 ~-secretário da
Câmara dos Deputados
- N~ 137 e 138/89, -encaminhando autógrafos de projetas de lei sancionados.
- N" 139/89, comunicando a prejudicia1idade do Projeto de Lei do Senado n~
56/89.

1.2.4- Parecer
Referente à seguinte matéria:

- Projeto de Resolução n" 2/89, que
altera o Re'gu1amento Administrativo do
Senado Federal, aprovado pela Resolução
n9 58, de 1O de novembro de 1972, nas
partes referentes à. Secretaria de Documentação e Informação.

Convocação de _sessão conjunta a

1.2.7 -Discurso do Expediente
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder - Análise <;los resultados_ da eleição
pre~iden~ial.

1.2.8- Comunicação da Uderança

doPSDB-

Referente a substituição·do Senador Dirceu Carneiro na Comissão do Distrito F eder ai como membro suplente, pelo Senador Marcos Mendonça.

1.2.9 - Re(iuerimentos
- No 606/89, do Presidente da Comissão Temporária do Código de Menores,
solicitando a pror·ogação por mais 20 dias

do prazo para oferecimento de emendas
aos Projetas de Lei do Senado n 95 193,
255 297 de 1989, a partir do dia 21
de novembro do corrente ano. Aprovado.

e

- N9 607/89, de urgência para o -Projeto
de Lei da Câmara n• 49/89 (n'"2256/89,
na Casa de origem), que altera a redaçã-o
do inciso VII do art. 33 da Lei·ng 7.729,
de 16-de janeiro de 1989.

- N9 608/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara no;- 58/89, que estabelece
normas sobre a participação dos estados
e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados - !PI, relativamente às expqr~
taÇ_Ões.

1.2.10 -Aviso do .Ministro da

Pre~

vidência e Assistência SoclaJ
-

~'"~-~·-

-~

-No;- 466/89, consultando à Çasa a possibilidade de seti- compã.recimento no dia
6 de dezembro próximo para que possa
prestar lnformaçõé's referentes ao seu Ministériõ.

1.2.11- Requerimento
·-No 609!89, de autoria do Sr. Senador
Gomes CarValho e outros Srs. Senadores,
solicitando a prorrogação; pelo prazo de
60 {sessenta) dias, da Comissão Parla_men·tar de Inquérito, sobre a indústria automobilística nacional
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EXPEDIENTE
CENTIIO OIÚF1CO DO SENADO FEDERAL
OIÁIIIO DO COOIGIIEMO NACIONAL

PASSOS PORTO
Dir"etor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA

Impresso sob a respons•b•hd.ade da Mes. do Seniido Feder•!

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

Semestral ............•.... ., ...................................... NC;o$17,04

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Exemplar Avulso ········~·········----_.. ................. ~-~- NCz$ 0,11
Trragem: 2.200.exemplares.

1.2.12- Comunicação da Presl·

Projeto de Lei do Senado n9 332, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que revoga os arts. 51, 151 e 157 do
- Recebimento da Mensagem na
Código Eleitoral, que determinam medi311/89 (no 809/89, na oriQem), pela qual
das sanitárias nos títulos eleitorais de poro Senhor Presidente da República propõe
tadores de hanserHase, Aprovado. À Coseja autorizada a formalização de aditamissão Diretora para redação final.
mento ao Protocolo 'Financéiro firmado
entre os Governos brasileiro e francês, em
Redação final do Projeto de Lei do Sena16 de janeiro de 1987, destinado a fin.:mdo n'l' 332/89. .Aprovada. À Câmara dos
_Deputados.
ciar a aquisição de equipamentos médicohospitalares de origem francesa.
Projeto de Lei da Câmara nç 91, de 1986
(n9 1.894/83, na Casa de ortgem), que tor1.3 ORDEM DO DIA
na obrtgatória a inclusão de espetáculos
Projeto de Decreto Legislativo no 36, de
musicais ao vivo nas casas de divers_ões,
1989 (n~ 112/89, na Câmara-dos DeputaAprovado com emenda. À Comissão Diredos), que aprova o ato que renova a con~ _ tora para redação final.
cessão outorgada à Rádio Imperatriz SoProjeto de Decreto Legislativo n" -33, de
ciedade Ltda., para explorar seryiço de ra1989 (n• 64/89, na Câmara dos Deputadiodifusão sonora em onda média, na 0dos), que aprova o texto do a(:_ordo que
dade de lmperatríz, Estado do Maranhão,
cria- Uma Comissão Mista entre o Governo
Retkado da p~uta para aguardar cumprida República Federativa do Brasil e o Gomento de diligê,ncia.
verno da República Togolesa, Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n9 48, de 1989
À pronlulgação.
(no 2.014/89, na Casa de Origem), de iniciaProjeto de Decreto Legislativo n~ 34, de
tiva do Tribuna] Superior do Trabalho, que
1989 (n? 73/89, na Câmara dos Deputaaltera a composição do Tribunal Regional
dos), que aprova os textos do convênio
do Trabalho da 9~ Região, cria a função
de cooperação para a rea1ização de obras
de Corregedor Regional e cargos em coprevistas no estudo de revi~lízação do
missão e de provimento__efetivo no QUadro
Centro Histórico de João Pessoa, Capital
Permanente da Secretaria do Tribunal Redo Estado da Paraíba, e do _seu protocolo
gional do Traba1ho da 9• Região, e dá ouanexo, correspondente ao financiamento
tras providências, .Aprovado. À sanção.
de obras para o ano de 1988, cêJebradOS
entre o Governo da República Federativa
Projeto de Lei do Senado n9 328, de
do Brasil o Governo do Reino da Espa1989- Complementar, de autoria do Senha, ém Brasília, em 26 de abril de 1988,
nador Divaldo Suruagy, que estabelece
.Aprovada. À promulgação.
normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre
Transmissão inter vivos, a qualquer título,
Projeto de Decreto Legislativo n9 35, de
por ato oneroso, de bens imóveis, por natu1989 (no 74/89, na Câmara dos Deputareza ou acessão fisica, _e de direitos reais
dos), que aprova o texto do acordo de coosobre imóveis, exceto os de garantia, bem
peração económica entre o Governo da
como cessão _de direitos à sua aquisição
República Federativa do Brasil e o Governo
- ITBI-IV. Aprovado o substitutivo. À Coda República Argelina Democrática e_ Pomissão Diretora para redação do vencido.
pular, Aprovado. À promulgação.

dê nela

e

Redação do vencido para o turno suplementar. Aprovada. À Câmara dos Deputados.

Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de
1989 (n9 63/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do protocolo de

cooperação na área de tecnologia industrial, firmado entre o Govern9 da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequím, em
6 de julho de 1988, Aprovado. À promulgação.
Projeto de Resolução no 7 4, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que dispõe sobre a remuneração do
Vice-Govemador do Distrito Federal e dá
outras providências. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Resolução nç 75, de 1989;
que autodza à Prefeitura Municipai de ViÍóda da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 2.006.188
Bónus do T escuro Nacional, junto à Caixa
_Econômica Federal. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Resolução· n9 76, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão d~ seu Parecer n9 274, de 1989), qUe autoríza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operaçá6 de crédito externo, no
valor equivalente a até US$ 55,600,000.00
(dnqüenta e cinco milhões e seiscentos
mil dólares americanos) junto ao Banco
lnte_ramericano de Desenvolvimento BID. Aprovado. À Comissão Diretora para
redação fmal.
Projeto de Resolução- n9 77, de 1989
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econôrnicos como conclusão de seu Parecer n~ 275, de 1989), que autodza a Companhia Estadual de Energia Elêtrlca CEEE a ultimar aditivo contratual à operação de crédito externo, firmada em 12 de
outubro de 1978, junto a um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar a aquisição de equipamentos de od·gem francesa para a ampliação da Central
Terrribelétrica Presidente Médici, no Rio·
Grande do Sul. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
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Proposta de Emenda à_ Constituição n"
l, de 1989, de autoria do Senador João

Menezes e outros Senhores Senadores,
que altera os prazos estabelecidos no §
6;> do art. 14, para desincompatibilização
do Presidente da República, dos Governa·
dores de Estado, do Distrito Federal e dos

Prefeitos, Votação adJ'ada por falta de quorum.

Proposta de Emenda à Constituição n"

2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e outros Senhores Senadores, que
modifica o § 39 do art. 4? do Alo das Dispo·
sições Constitucionais Transitóri-as. Vota·
ção adiada por falta de quorum.

Proposta de Emenda à Constitulção

n~

3, de 1989, de autOria do Senador Marco

Maciel e outros Senhores Senadores, que

acrescenta parágrafo ao art 159 e altera
a redação do inciso 11 do art. 161 da Consti~
tuição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.

Veto total aposto ao Projeto de Lei do
DF n 9 54, de 1989, que re-estrutura a categoria funcional de Assistente Jurídico do
Plano de Oassificação de Cargos de qUetrata a Lei n9 5.920, de 1973, frica sua retribuição e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF no 72, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federa~ que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras provid~r·
cias, Votação adjada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n~ 66,- de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria a Carreira de Magistédo Pú·
blíco do Distrito Federal, seus cargos e
empregos, 'fiXa os valores de seus vencimentos e, salários e dá outras providências, Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n 9 67, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria empregos em comissão na
tabela de empregos em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e dá
outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n9 43, de
1989 (n~ 10189, na Qmara dos_ Deputa-

dos), que aprova o texto do acordo básicode cooperação técnica, celebrado _entre o
.Governo da Repúblka-Federativa do Brasil
e o Governo da República na Nicarágua,
em 19 de abril de 1987. Discussão encerrada, após parecer favorável da Comissão
competente, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de-Lei do Senado n? 13, de
1988~DF, que aprova a alteração da denominação do Banco Regional de Brasilia
SIA- BRB, dispõe sobre sua participação
riO c-apital de empresas, e dá outras providênc-ias, Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
Projeto de_Resolução _n9 83, de 1989
(apresentado pelà Comíssão de Constituiç:ão, Justiça e Cidadania como condusão
de seu Parecer no 297, de 1989), que sus~
pende, por inconstitucionalidade, a execução de expressão contida no § 29 do art.
29 da Lei no 7.721, de 6 de janeiro _de 1989.
Djscussão encerrada, ficando a votação
adiada E_Or falta de quorum.
Parecer n 9 305, de 1989, da Comissão
Especial, concluindo pelo arquivamento
da denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imputando-lhes
"crime de discriminação atentatória dos
direitos fundamentais previstos no inciso
41 do art. 5~ da Constituição Federal". Djscussão·encerfada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda· à Constituição n~
4, de 1989, que acrescenta um § 6 9 ao
.art 5? do Ato das Disposições ConstituCIOnaiS TràftSitóriãS. Votação adjada, quanto ao prosseguimentO da- tramitação por
falta de quorum, tendo usado_ da palavra
-os Srs. Mansueto de Lavor, Cid Sabóia de
Carva1ho e José Fogaça.
1.3.1- Comunicação da Presidência

Prejudiciaiidade dos Requerimentos n9s
607 e 608,1idos no expediente da presente
sessão.
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PMB no pleito municipal de Agostina-BA.
Esclarecimentos do Ministro da Marinha
sobre ato do Tribunal Marítimo no caso
do navio "Karisma".
SENADOR MARCO MAGEL -lU Congresso Brasileiro de Taquígrafos, realizado
em Curitiba.
SENADOR DIVALDO SURUAGYCongresso lrLternacional de Micro, Peque~
nas e Médias Empresas, realizado em São
Paulo.
·'
_
SENADOR LA VO/SIER JIV\ú1 -~Data
Nacional.da: Iugoslávia.
SE!YADOR NELSON WEDEKIN- Homenagem póstuma ao ex-Deputado estadual catarinense Francisco Mastella.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTAHomenagem de pesar pelo falecimento do
Engenheiro José Edüson de Melo Távora.

1.3.3- Comunicação da Presidência

Designação dos membros da CP! criada
pelo Requerimento n? 598/89-, destióada
a examinar a licitude e a legalidade de operação de_ compra de plataformas de perfuração semi-sUbmersfveis tipo TH-2800, do
Consórcio de EmpieSas Metálicas e União
Industrial de Empresas, realizada pela Petróleo Brasileiro - PTROBRÁS.
1.3.4 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL

- N" 58. de 1989
3 - COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
- Convocação de reuniões extraordinárias a realizar-se nos dias 27, 28 e 29
de novembro de 1989.

4 - ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA

Dia

6 - ÚDERES E VICE-úDERES DE
PARTIDOS

SEJYADOfÚOTAHYMAGAUIAEs-'-Vitória, sem efeito, do candidato do extinto

T- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

1.3.2- DIScursos após a Ordem do

-
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179~ Sessão,
3~

em 21 de no.vembro de 1989

Sessão· Legislativa

Ordinária~

da

48~

Legislatura

PresidêRcia dos Srs_ Nelson Carneiro, Iram Saraiva,
Nabor Júnior e Antônio .Luiz Maya
ÀS 14 HORAS E 30 MJNtfTOS, ACfl}l.M~"""SE- --o-art. 43 do "Ato das Disposições ConstituPRESENTES QS_SRS SENADORES: - -clonais Transitórias" e dá outras providências.
(Projeto qUe se transformou na Lei n 9 7 .886,

Mário Maia- Aluízlo Bezerra- Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Jarbas Passarinho
- Antonio Lulz Maya - AleXandre Costa _João Lobo- Chagas Rodrigues- Alacoque
Bezerra- Od Sabóia de Carvalho -

de 20 de novembro de 1989.)
l'f~ 309/89 (n9 807/89, na origem), de 20
do corrente, referente ao Projeto de Lei n? 38,
de 1989-CN, que autoríza o Poder ~CJJtivo

Marcon- - a abrir créditos suplementares até o limite de

des Gadelha- Humberto Lucena- RaimunNCz.$ 34.50 1.802,00, em favor de diVersas unido Ura- Ney Maranhão- Mansueto de La· dades orçamentárias da Presidência da Repúvor -João Lyra - Teotonio Villela E'ilho bliCa.
Francisco RoDemberg- Lourival Baptista(Projeto qUe se tranSformou na Lei n9 7.887,
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar _:João Cal~
de 20 .â:e novembro de 1989.)
mon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro Marcos Mendonça - lrapuan Costa Júnior
N9 310/89 (n9 808/89, na orige-m), de 20
- Pompeu de Sousa - Louremberg Nunes
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 46,
Rocha- Mendes Canale- Rachid Saldanha
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
Derzi -Wilson Martins - Gomes Carvalho a abrir ao Orçamento FtSCal da União créditos
-JorgeBomhausen-DirceuCameiro-- adicionais até o limite de NCz$
Nelson Wedekin --Cados Chiarem- José
145.301.757.300,00, para atender despesas
Fogaça.
--- --- - - - - com o serviço da dívida de diversos órgãos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A lista de presença acusa o comparecimento
de 38 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de,Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário irá procederá à leitura
do Expe-diente._

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetos de
lei sancionados:
N9 306189 (n~ 804/89, na origemi. de f7do c-orrente, referente ao Projeto de Lei n~ 39,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União" Créditos
adicionais afé o limite de NCz$
863.660388;oo, para os firis que específica.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.884,
de 17 de novembro de 1989.)
N' 307/89 (n' 805/89, na origem), de 20
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 25,
de 1989-CN, que autoriza o_ Poder Executivo
a abrir ao Ministério do Desenvolvimento da
Indústria e do Comércio, crédito suplementar
no valor de NCz$ 378.000.000,00 para os fins
que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n 9 7 .885,
de 20 de novembro de 1989.)

N• 308/89 (n• 806/89, na origem), de 20
do -corrente, referente ao Projeto de Lei de
Conversão no 29, de 1989, que regulamenta

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.888,
de 20 de novembro de 198~.)

Mensagem
DO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL

Restituindo autógrafo de projeto de lei
sancionado:

N• 122/89-DF (n• 112189, na origem), de
20 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF n'' 69, de 1989, que autoriza a desafetaç:ão
de domínio de bens de uso comum do povo,
dentro dos limites territoriais do Distrito F edera].
(Ptojeto que se transformou na Lei n~ 52,
de 20 de novembro de 1989.}

Ofícios
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhamento autógrafos de projetas de lei sancionados:

positivo do Código F1orestal vigente (Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965) para dar
destinação específiCa a parte_ da receita obtida
-cOm a_ cobrariç-a -de ingressos-aOs visitantes
de parques nacionais".
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.875,
de 13 de novembro de 1989.)

Ofício
DOPR~mOSEOUITAruODA

cAMARA DOS DEPUTADOS
N~

139/89, de 21 do corrente, c_omunicando
ter sido declarado prejudicado o Projeto de
Lei do Senado n~ 56, de 1989, de autoria do
Se_nador Teotônio Vilela Filho, que altera a
redação do artigo 3", caput, da Lei n" 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências, em face da sanção da Lei n~
7.839, de 12 de outubro de 1989.

Parecer
PARECER N• 329, DE 1989

-Da Comissão Diretort!l, sobre o Projeto
de Resolução n~ 2, d..e 1989, que "Altera
o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n? 58,
de 10 de novembro de 1972, nas partes
referentes à Secretaria de Documentação
e Informação':
Relator: Senador Iram Saraiva
O Projeto de Resolução n~ 2, de 1989, originário desta Comissão Dfretora, teni. por objetivo alterar o Regulamento Administrativo do
Senado Federal, para acrescentar ao elenco
de órgãos da Secretaria de Documentação
e Informação o "Serviço de Pró·Memória".
O "Projeto atribui ·ao "Serviço de Pró-Memória'" .a competência de" ... planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de
coleta, preservação, conseiY~&:ão, pesquisa,
documentação e exposição dos docume!'ltos
audiovisuais, que serão processados pela Central de Vídeo, bem como_ os ol:>jetos que constituem o património histórico, artístico e cultura
do Sen.ado Federal''.
o exercício dessa competência - prevê o
Projeto -subdivide-se pela Seção de Processos Técnicos e Seção de Imagem e Som.

N9 137/89, de 20 do corrente, referente ao
Projeto de Lei do Senado n? 45, de 1982 (no
6.323/85, naquela Casa), de autoria do Senador Passos Porto, que "institui o "Dia Nacional
da Conservação do Solo", a ser comemorado,
em todo o __ País. no dia 15 _de abril de cada _ As disposições regulamentares sobre a Secretaria de Documentação ·e Informação enano".
(Projeto que se transformou na Lei n 9 7.876, contram-se, hodiemamente, tratadas nos arts.
189 e segufntes, do Regulamento Adminisde 1.3 de novembro de 1989.)
--N9 138/89, de 20 do corrente, referente ao trativo do Senado Federal.
_.Destas disposições extrai-se que as atribuiProjeto de Lei do Senado n~ 241, de 1981
(n° 1.987/89, n-aquela Casa), de autoria do Se- ções previstas rio Projeto de Resolução para
nador Roberto Satumino, que "modifica dis- o "Serviço de PrówMemôria" são, na verdade,
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carreadas da Subsecretaria de Biblioteca, e
respectiva Seções, e, bem assim, do Serviço

de Controle de Informações, dentre outros órgãos integrantes da Secretaria de Documen-

tação e Informação.
Ora. não há evidências, pela qualidade doe;
serviçns prestados, de que esses órgãos, dos

.quais se preteede colher competências, para
emprestá-las ao "Serviço de Pr6-MeJ:!lória",

estejam sobrecarregados. Ao contrário: ao
longo de muitos anos de funcionamento esses

órgãos têm se desincumbido multo bem de
suas atribuições.

Depois, é desplciendo maior aprofundamento da análise comparativa entre as competências dos órgãos que atualmente integram a Secretaria de Documentação e Informação e as das Seções de Processos Técnicos
e de Imagem e Som, em que se desdobra
o "Serviço de Pro-Memória", Objeto da proposição, pois a mera alteraç.ão termilógica não
teve o condão de_ distinguir essas competências que, na verdade, embora desdobradas
e detalhadas, no caso do Projeto, são, em essência, as mesmas conferidas aos mencionados órgãos daquela Secretaria.
Deve-se deixar consignado neste Parecer,
ademais, que as competências previstas para
a Seção de Processos Técnicos do propostÕ
"Serviço de Pró-Memória", flagrantemente
concorrem com as atribuídas, no Regulamento Administrativo, às atuais Seções de Arquivo
de Publicações, e de Arquivo Histórico, da
mesma Secretaria.

Essa competência concorrente, nos parece,
nada de favorável acrescenta à Secretaria de
Documentação e Informação. No máximo,
ampliaria desnecessariamente aquele órgão.
Por todo o exposto, opinamos pela rejeição
do Projeto de Resolução n9 2, de 1989.
É o_parecer.
_ _
Sala das ComissõeS, 21 de novembro de
1989 -Nelson Camtiiro,- PrCSidente -Iram
Saraiva, Relator- Pompeu de Sousa - Mendes Cana/e- Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O Expediente lido vai à publlcçaão. (Pausa)
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. J9 Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLOÇÃO
!'I• 86, DE 1989
Dá nova redação ao artigo 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art 1~ O artigo 617 do Regulamento Administrativo (Resolução n 9 58n2) passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 617. É proibido o porte de arma de
qualquer -esf'éde-tanto-ruts- àepenàêndas do
Senado Federal corno nas dos seus órgãos
supervisionados.
§ 1~ O disposto neste artigo não se aplica
quanto às pessoas que, por expressa impo..
sição legal, só possam exercer as respectivas

atividades profissionais, no âmbito do Senado
Federal, portandO _armamentos nem àquelas
designadas para prestar segurança pessoal a
autoridades, nacionais ou estrangeiras, desde
que; neste último caso, haja comunicação escrita, co"r'n antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, irldicando o número e o
nome dos servidores destacados para este fim.
-§ 29- -- OcOrrerido a hipótese prevista no caput será lavrado auto de apreensão da arma,
dando-se ciência ao Diretor-Geral que adotará
as providências legais pertinentes aõ caso_.
Art. 2í1 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art 3° _ São revogadas ãs disposições em
contrário.

peu de Sousa -
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O projeto que acaba de ser lido, após publicado e distribuído em avulsos, poderá receber
emendas perante a Mesa, no prazo de cinco
sessões ordinárias.
O SR- PRESIDENrE (Nab~r J.:inioi) A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e _30 rriinutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação do Projeto de Lei de Conversão
n"' 30, de 1989; do veto parcial a~o ao Projeto de Lei de Conversão n 9 2.3, de 1!}89; e
do Projeto de ,Lei n9 51, de 1989-CN.

-Justificação

O Regulamento Administrativo do Senaqo_
Federal, _na sua primitiva redação (art. 518),
contemplava norma vedando o porte de armas nas dependências da Casa, ressalvadas
as hipótes_es previstas no Regimento Inte~no.
Oi::orre_que, recehteniente, por força da pro- mulgaÇão do noVo -texto constitucional, -fez-se
necessário reformular o Estatuto tutelar das
atíVídades parlamentares bem com consolidar
e atualizar o diploma reitor dos serviÇos administrativos.
Das inovações levadas a termo, resultou suprimido do Regimento o título XVI que tratava
"Da Ordem e_da Economia Interna" e alterada
a redação do artigo do Regulmaneto vedando
o porte ae·armas nós recintos sujeitos ao poder de polícia da Câmara Alta. De fa:to; 6 dispositivo erri questão do Regulamento AdministraJivo passou a ter o seguinte-teor:"Art, _617. __É proibido o porte de arma em
quaisquer dependências dos edifícios do Senado Federal, fazendo-se a apreensão da que
fof encontrada em pOdei' de qualquer pessoa
e caberá ao_ Dlretor-Geral dar-lhe o destino
conveniente."
A simples leitura da norma transcrita·evldencia não haver mais nenhuma ressalva à proibição de porte de arma. A vedação atinge pois,
indistintamente, a qualquer pessoa, independentemente da sua qualif.~tação pessoal ou
das circunstâncias ou motivos determinantes
da respectiva presença na Casa.
OcOrre que determinadas atividades profissionais, como é o caso do transporte de valores, por expressa imposição legal, só podem
ser exercidas estando o servidor devidamente
armado. Ademais, outros casos existem onde
se impõe, por medida de cautela e prudência,
que funcionários- portem a·rmas, a exemplo
dos responsáveis pela segurança pessoal de
autoridades nacionais ou estrangeiras.
Nestas c_ondiçõ.es, _o presente projeto tem
por objetivo adequar o teor do Regulamento
às r_eais neces_sidades do presente_ momento,
evitando outrossim que normas regularnen-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Presidência comunica ao Plenário que determinou a republicação das Resoluções n9' 203,
de_ 1988. e 49, de 1989; atendendo à Soiicitçaão das partes interessadas, a fim de fazer
constar, dO texto .das mesmas, dados neces-_
sários à sua aplicação.
O· SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Há oradores inscritos.
_
Concedo a palavra, para falar como Uder
do PSB, ao·nobre Senador Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Corno Uder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 4 de
outubro do_ ç_oriente ano, em razãÕ do que
via na.rua, fiZ um pronunciamento nesta CaSa,
declarando que, apesar· de os Srs. Collor de
Mello e Leonel Brizola estarem à frente da
candidatura da Frente Brasil Popular, podia
quase assegurar-já que em politica a certeza
só ocorre com a abertura das umas - que
estaríamos no segundo turno. Argumentava
também que era inegável o carisma do Go~r
nador Leonel Brizola no Rio de Janeiro e n~
Rio Grande do Sul, mas que era inegável igual_mente a féllta de partido político, nacionalmente, desse candidato. E acrescentava que era
certo_ que ele teria votações extremamente expressivas nos dois Estados, mas que nos dois
maiores colégios eleitorais os se~ percentuais seriam extremamente baixõ_S. E foi o que
se viu: no Rio Grande do Sul, S. Ex' teve praticamente 61% dos votos; e no Rio de Janeiro,
51% dos votos; em contrapartida, em São
Paulo, o maior colégio eleitoral, S. Exf re<:ebeu
1,6% e, em Minas, um percentual que não
chegou a 6%.
Sr. Presidente, quem entrou na contramão
da História, neste momento político do Brasil,
foi atroPelado. O _eleitorado queria ..:... e assim
podemos considerar, em razão do percentual
de 47%, sendo 30% _do Sr. CoUor ae Mello
e 17% da Frente Brasil Popular, da candidatura Lula-BisO!-, o eleitorado queria modertares-possam--ser-interpretadas-como-eoliden• nidade;- e.- ifder;~.1íticas ·respeitáveis, nc,tes_ com dispositivos legais vigentes em todo País, pel~u
· , pela sua projeção, foram cçSmpJetafnente alijadas do segundo turo território nacionaL
SaJa das Sessões, 21 de novembro de 1989t JRO "eleitorado eptendeu que a proposta do
- Nelson Carneiro - Alexandre Costa ~ !'r.~Collor de MeDo é modema, como a da
Mendes Canale - Divaldo Suruagy- Pom- Frente Brasil Popular também.
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Sr. Presidente, determinados fatos hão de
ser interpretados neste momento, para verifi-

carmos a tendência eleitoral do nosso Pais.
O Sr~ Jutahy Magalhães - Permite-me
V. Ex" um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Com o maior
prazer, nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Seiiador Jamil Haddad, não tenho a pretensão de fazer
nenhuma análise dos resultados eleitorais;
apenas manifesto dois pensamentos: primeiro, mais uma vez ficou comprovado que não

devemos jogar pedras nas pesquisas de opinião pública - elas estão aí e apresentando __
os resultados previstos; em segundo lugar,
não vejo ainda uma defmlção do eleitorado
a respeito de modernidade; não entendo, ainda, qual é essa modernidade que está sendo
votada. Gostaria muito de termos um segundo
turno altamente civilizado; vamos ter debates
populates; V. Ex", como Presidente do Partido
Socialista Brasileiro, poderia, talvez, até abraçar esta idéia. As televisões vão apreseRtar debates entre os dols_c._andldatos. O Sr. Fernando
CoUor dizia, e acredito que assim se mantenha,
que iria debater no segundo turno, quando
seriam apenas dois candidatos; em lugar de
ouvirmos debates com acusações frontais
contra A contra B, pelo passado- no passado, fulano fez isso, beltrano atropelou sicrano,
coisas que já não interessam tanto- por que
as televisões não fazem debates especificamente -A 1V Bandeirantes vai fazer o primeiro ...... sobre política econômlca, política energética ou política externa, para que a opinião
pública tome conhecimento real do pensamento dos dois candidatos a respeito? Com
relação ao segundo debate, faria sobre outros
temas. Aí. daria melhores condições àqueles
que foram derrotados, àqueles que não conse~
guiram chegar ,ao segundo turno, de terem
nal de decisão, pois, querer jogar esse-segundo tum-o na base de ideologias, ou, então,
de lutas, de trabalho contra capital, de oprimido contra opressor, de direita contra esquerda, que não é· o caminho que o Brasil
precisa seguir. O Brasil necessita de uma discussão séria e do conhecimento, por parte
dos eleitores, para tomar uma decisão de
consciência e não emocional como, no meu
entendimento, foi a do primeiro turno.

O SR• .JAMIL HADDAD - Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. EX' sabe que o candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula
da Silva, não deixou de comparecer a nenhum
debate, - já declaramos, Isso, alto e bom
som. Estamos -esperando o Sr. Fernando CoUor de Mello para debater conosco; quem não
compareceu, até hoje, foi S. EX' Esperamos
que, agora, o faça para, na realidade, discutir
?s problemas nacionais. A tese dos "marajás"
Lmpress[onou determinada faixa da população, porém S. Ext não combateu "marajá"
algum; ao contrário, os "marajás" subvencionaram sua campanha- está, a rea1idade.

O Sr. Jarbas Passarinho - Permita-me
V. f:x', nobre Sendor Jamil Haddad, uma apar-

te.

__

O SR.. JAMIL HADDAD- Com a maior
satisfaçáo, ouço\'. ~~.nobre Senador Jarbas,
·Passarinho.
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ém que sentirem uma prc;postã de corte de
·incentivos. De maneira que só encontrei um
ponto de divergência entre O Deputado Lula
e o- Ex-Governador Fernat1dõ Co\lor de Mello
O. Sr. Jarbas Passarinho- Gostaria se
que foi em relação à nacionalização dos ban~
me permitisse o Senador Jutahy Magalhães,
C()S. Foi q Çrnico ponto que eu achei. Eu não
de secundá-lo no argumento e no raciocfcnio, - sei ~se V. EX- Poderia, corno mein'bfó proemiporque também não vejo bem que a escolha
nente da Frente Brasil Popular me esclarecer.
tenha sido entre modernidade e posições já
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senacompletamente, démode ultrapassadas no
dor Jarbas Passarinho, a Frente Brasil Popular
tempo. Até_esse notável sociÓlogo do Partido
se constituiu em cima de um programa com
da Socia1 Democracia Brasileira, Dr. Hélio Ja·
treze pontos, e aí estão as nossas propostas.
guaribe, fez wna análise que, naturalmente
Quando falamos em não pagamento da dínão agrada nenhum dos dois concorrente~
viâa, iSto sign.ifica ufn Com.Proniísso daqueles
fmalistas. Mas, citando o concorrente que V.
que têm uma visão de que só conseguiremos
Ex" defende, disse que ele está com um discurresolver o nosso problema social a partir do
so de_l915. Hélio Jaguaribe é uma figuraresmomento em que constituirmos um fundo
peitável na intelectualidade brasileira. Não sei
com o não pagamento-da dívida que, na verdapor que 1915. Se dissesse 1917, eu teria uma
de, Já pagamos. A auditoria, que será feita irne·
referência histórica, com a Revolução Bolche·
d.iatamente, vái mostrar arealidade. Só assim
vista; se dissesse 1848 eu teria uma referência
reuniremos meios para enfrentar os graves
do_Utrin~ria, Com o Manifesto ComUnista: Mas,
asSlfnfos da- eduCação,- saúde, transporte. to1915, confesso a V. Ex~' que não entertdi 0
dos programas básicos, necessários à solução
porquê. Mas, relativamente às posições anta·
dos problemas sociais.
gõnicas que nós que não votamos num ou
O Sr. tollof de Meflo verri com anúncio
no outro e vamos ter que votar no segundo
turno; gostaria de examiriar -a queStão,- é que· de comportamentos que, na prática, nunca
usou.
es:'a suges~o do nobre Senador Jutahy Maga·
& & fala, por exemplo, em demissão de
lhaes é mutto oportuna, porque, veja V. Ex"
e não sei se V. & poderia, em divergfndo, funcionátlos: No_ entanto, seu últirn_o ato, como PrefeitO, aO se despeâir, aõ apagar das
me esclarecer - li no Jornal O Estado de
luzes, foi nomear, num único Diário 0/icíal,
S. Paulo de domingo, dia 19, um placar em
cerca de cinco mil funcionários. Esta é a conqu~_colocava, vis-à-vis, uma espécie de caderneta áeS.Sas apostas da Loteria Esportiva, co- tradição!
mo "sim'', "não" e "coluna do meio'', sobre
Não estou dizendo que o Sr. Collor de Me\lo
os pontos fundamentais da economia: entre
seja isso, nem que nós o sejamos. Quando
os-dois candidatos. E a minha enorme surpre~alo em modernidade, por exemplo, existe um
sa, nobre Uder Jamil Haddad, foi verificar qualtvro
de um autor francês, cuj_o nóme não me
se que 100% de coincidências. Por exemplo,
recordo, em que ele faz um estudo acerca
ambos têm horror ao FMI- então, as colunas
da influência das televisões, da mídia eletrôsão iguais; an1bos se eropõem a fazer moranica nos_ processos eleitorais. Nesse livro ele
tória. Creio que o Dr. José Sarney deVe ccibrar- analisa, inclusive, a _eleição de De Gualle, a
diPeitos autorais, porque ·o que nós viemos
eleição de Trudeau, dizerido o seguirite: -"efu
com as moratórias do Governo do Dr. José
determinado momento, a população sente a
Sarnéy foi exatamente nós termos aqui uma
necessidade de ver um pai" - era o caso·
condição de descrédito internacional e depois
de [j)e Gaulle. De GauiJe representava o pai
termos que pagar tudo agravado pelos juros
da pátria, havia necessidade de um afeto paterde mora. Ambos falam em congelamento; e
no e.a França elegeu De Gaulle.
eu já estou-me preparando para ver funcionar
Em determinãdo inomento a população ca·
. de novo o mercado negro_ com o nome de
ágio e as filas, para que as pessoas não posnadense reagiu, querendo aquele sirTipátiCo,
o homem símbolo sexual, e elegeu T rudeau.
sam comprar ou não tenham como comprar
Este é um problema sociológico que mere·
os gêneros de primeira necessidade, inclusive.
ce ser aprofundado._
· · __ _
usão pensar que se pode congelar apenas os
Agora, a população brasileira decidiu criar
preços dos bens de consumo primário, quanalgo novo. Não_ estou dizendo que o projeto
do as pessoas que vendem esses produtos
do Sr. Collor de Mello sejã novo, mas a popUnaturalmente dependem dos seus lucros e aulação entendeu assim, tanto que as classes
tomaticamente também são compradoras de
c; de e votaram no Sr. CoiJor de Mello. Tendo
automóveis, compradoras de outros bens duo apoio dos grandes empresáfioS deste País,
ráveis. Ambos falam em demissões no funcia_teve o voto das classes c, d e e. São contranaJisrno; e eu também prestei atenção em reladições dentro do projeto político que encon·
ção à tentativa que foi feita pelo Dr. José Sarney, que aqui não conseguiu; nós mesmos
tramas nos candidatos.
Por outro lado, quanto à moratória que o
nos opusemos a encerrar atividades de emPresidente José Samey impôs, V. Ex" me despresas como o Geipot, e outras mais. E, finalculpe, ela foi um engodo. Moratória é quando
mente, ambos falam em combater incettvos
a pessOa tem o dinheiro e diz: s6 vou pagar
incentivos fiscais e subsídios. Eu já imaginei
daqui a tanto tempo, porque, primeiro, vou
como Bancada do Norte, do Nordeste espe·
cialmente, e a do Centro-Oeste, essas três
tratar dos problemas sociais e depois vou resolver_com voc~s como vou pagar. Agora,
Bancadas, como elas vão rejubilar-se na hora
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quando o superávit da balança comercial caiu
de 1 bilhão e 200 milhões para 300 ou 250
milhões de dólares, houve a falência e não
a moratória. V. Ex• disse bem, nobre__Senador
Jarbas Passarinho, posteriormente houve su·

perávit maior e S. Ex~ pagou tu-do e mais alguma coisa e está devendo ainda, continua devendo, porque não fez os dois últimos pagamentos que teria de fazer.

·

Quando eu falo em ser modema, não estou
querendo referir-me ao que ·acorreu- com- o
cidadão U!ysses Guimarães. S. EX" merece o

respeito geral, pois lutou neste País pela devolução das prerrogativas constitucionaJs, sendo
um homem que, em determinado momento,
mostrou a sua postura de estadista. No entanto, S. EX foi~atropelado. NeSta eleição quem
entrou na contramão foi atropelado e morreu.
Não podemos negar que o Sr. Aureliano
Chaves teve uma participação honesta, séria,
coerente. Diviijo de certas posições suas
termos ideológicos, mas S. Ex• merece o nos·
50 respeito. No entanto, foi atropelado tam·

em

bQm.
O que Vimos foi, pela primeira vez em 100

anos de República, alguém que emerge da
classe trabalhadora representando uma frente
de três Partidos realmente progressistas, de
visão mais à esquerda, um candid<3to torneira~
mecânico com um intelectual como vice o que mostrava que não nos unem diplomas,
mas .sim idéias -, conseguiu sensibilizar a
população brasileira.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permita-me
a V. Ex' Inclua aí, de acordo com o
Dr. Leonel Brizola, a Igreja Progressista em
todo o Brasil. Não seja ingrato!
OSR. JAMILHADDAD- Não sou ingra·
to. Vou dizer que é um dos fatores que há
de ser interpretado dentro deste processo elei·
torai. Nas eleições passadas, no Nordeste, o
nosso Partido elegeu cerca de 20 prefeitru;
em todo o Nordeste, em pequenas cidades,
e o PT teve, na realidade, uma atuação extremamente difícil e não conseguiu eleger nenhum prefeito.
O Sr~ Jutahy Magalhães- Na Bah.ia eles
elegeram dois.
O SR~ JAMIL HADDAD - Não temos
dúvida de que houve um auxílio da Igreja Progressista. Aliás, causou-me estranheza decla·
raç.ao do Sr. Leonel Brizola, de que a Igreja
deveria constituir-se num partido político. Ao
repórter que me indagou o que eu achava
c:üsso, comentei: "ele deve ter essa interpre·
tação porque foi ao Vaticano falar c_om o Presidente do Partido". Ele esteve no Vaticano falando com o Papa. Eu acho que a Igreja é
um segmento como outro qualquer da sociedade brasileira. Há s.etor_es conservadores na
Igreja e, outros setores avançados. Creio que
isto há de ser pensado dentro _da tônlca do
processo eleitoral.
O Sr~ Jutahy Magalhães - Permite-me
V. Ex!' um aparte?
Jemb~:ar

O SR- JAMIL HADDAD- Com o maior

prazer ouço V. Ext

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, solicitero_-aparte apenas" pai-a insistir na
proposta, já com o apoio do meu nobre Uder
Jarbas Passarinho. Corria foi dito aqui por S.
EX, os pontos coincidentes nos joma_is, com
essas_ manifestações genéricãs, quase que
simbólicas, a respeito de política económica,
política agrícola etc, não dão margem ~ .detalhes. A idéia dos debates, já esPecificados antecipadamente, deveria ser sobre determinado
assunto, para que a sociedade tivesse condi·
ções de conhecer a verdadeira diferença entre
os dois pensamentos, porque os dois podem
dizer: ''nós_somos a favor da reforma agrária",
mas V. EX' sabe que as propostas devem ser
bem diferentes entre um e outro. Agora, chegar a dizer:. "eu sou a favor da reforma agrária'',
é muito fácil. Então, eu gi:istaria -que houvesse
debates com essa sistematização. V. Ex",_como
Presidente do PSB, poderia muito bem defender essa tese. Esses debates na televisão, serão multo importantes, e qúe haja a possibilidade de o eleitorado tomar conhecimento
das definiç_Q_es verdadeiras, reais. Chegar. e dizer:.''vou aumentar o salário ~al para 200
dólares, sem aumentar a inflação", gostaríamos de saber como isto vai ser feito, porque
todos queremos que tal aconteça. É preciso
detalhar, mostrando como será possível obtêlo. Isto é, estou querendo votar conscientemente, sem discriminaÇões, apesar de ser discriminado, quero ter o meu voto cons_ciente,
e saber por que, vou votar em ".i" ou "b",
ou por que Vou achar necessário ficar neutro.
O SR~ JAMIL HADDAD - Nobre Senador Jutahy Magalhães, sexta-feira próxima haverá urna reunião da Frente Brasil Popular.
Tínhamos um anteprojeto económico, o qual,
completado e transformado em projeto será
entregue à população brasileira para ser analisado.
Quem tem .. estado presente em todas as
oportunidades, dizendo "vou fazer isso ou
aquilo", tem sido a candidatura da Frente Brasil Popular.
Lembro-me que o candidato Paulo Maluf
declarou: "sou competente, sou competente".
E ·a 1Sso Lula contrap&s, numa rapidez de raciocíruo: "V. ~ compete, compete, mas não
consegue vencer eleição".
Na realidade, possuímos um projeto, que
levamos à rua, lotando as praças pelo Brasil
afora. Vi comícios, como no Rio de Janeiro,
com mais de 300 mil pessoas. Diziam que
no meu Estado não teríamos 5%. Chegamos
a 12%.
Vi o mesmo entusiasmo no Nordeste, no

seu Esta_d_o,_oQbr_e__Senador, Jutahy Magalhães, em _Recife, em Fortaleza, em todas as
cidades deste Brasil afora. Está aqui o nobre
Senador Hu_mbertO Lucena. Na_ sua Paraíba,
conseguimos derrotar, com uma ma-rgem esmagadora, o Governador Leonel Brizola. Só
perdemos para o Governador Leonel Brizola,
no Nordeste, em ,um Estado, no Ceará, por
160 mil votos.
Quando falo em noVo, não quero dizer que~
o projeto do Sr. Fernando Collor de MeHo seja
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novo. Interpretaram que ele era o caçador de
"maraj.;js'", era o homem contra a corrupção.
No entanto, dúvidas existem sobre o acordo
dele com os usineiros_ e mais uma série ~e
coisas. Mas ele teria passado a ser aquele que
vai prender os ladrões, aquele que teria agitado
propostas reformistas.
O Sr. Jutahy Magalhães- Por coincidência ele perdeu no Ceará7" perdeu na cidade
de São Paulo, onde hâ administração do PT;
perdeu em VItória, onde há administração do
PT, e também em Porto Alegre, onde há administração do PT. 'ê. mera coinddência!
O SR. JAMIL HADDAD-Estou afirmando a V. Ex" que o tradicional foi derrotado.
Arthyr Virgílio, uma liderança inconteste dentro do Estado do Amazonas e que derrotou
Mestrinho, não aceitou a decisão do Partido
de participar da Frente Brasil popular. O que
aconteceu no Estado do Amazonas? O seu
candidato, que merece todo o nosso respeito,
o Senador Mário Covas. perdeu para Collor
de Mello, perdeu para Luís lnácio Lula da Silva,
perdeu para Afif Domingos, e chegou em
quarto lugar.

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

- Gostaria de lembrar a V. Br' que o seu
tempo já está esgotado.
O Sr. Ronan Tito- Eu pediria a tolerânda
da Mesa para fazer breve aparte ao discurso
do nobre Senador Jamil Haddad. Espero ver
S. Ex", dentro em breve, Ministro no Governo
da Frente Brasil P.~ular.
O SR. JAMIL HADDAD ;_ V. Ex' pode

ter a certeza de que completarei o meu
dato como senador.

man~

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer,
ouço v. Ex"
O Sr. Ronan Tito- Nobre penador, não
estou falando com ironia, porque quero aqui
declarar o meu vOto: vou votar no Lula.

O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço, sin-

ceramente, a Y. Ex' _a adesão.
O Sr. Ronan Tito - Ninguém me deve
nada por isso. É uma questão de sentir a proximidade do Programa. Não vou cobrar nada,
mas voto. Talvez eu é que vá cobrar, depois,
o cumprimento dessas promessas, que são
extraordinárias. GoStei imensalmente - sem
a mínima irônia, até ago?a em nada - da
explicitação do Programa económico ontem
apresentado pelo economista do PT. É corretíssimo. Sintonizo-me perfeitamente com
aquilo. Por outro lado, tenho algumas dúvidas
quanto à questão da Igreja. Ainda sou daqueles que acreditam na Igreja Católica. Católica
quer dizer universal, porque ela é universal
ela pretende abranger todos. Na medida em
que assume um Partido. a Igreja fica 'com uma
parte. Reando com umá parte, despreza a outra. A igreja não é apolítica, ela está acima
da política. Ela é católica e universtal, claro.
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Na medida em que é parte, que assume um- da Igreja a aceita. O fenômeno vem ocorrendo
partido, ela rejeita a outra parte, Por outro lado, em tod9s os segmentos da sociedade onde
ela tem que ter um engajamento político, mas há contradiçõe~.
nunca partidário, política com "P" maiúscUlo.

Lembro que Dom Hélder Câmara, com a suã
orientação política, nunca disse em que par-

tido está. porque sempre prefere estar acima
dos partidos. Por outro lado, também o Concílio Vaticano II, que tive o prazer de estudar
e não de ler, nos aconselha a voltar ao Evangelho, quando recomenda que a Igreja seja fermento, seja sal e seja luz- quando comemos
um pão que tem gosto de fermento, ele não
serve; quando estamos à m~ saboreando

uma comida, se falamos no sal ou ele ,Rassou
ou faJtou; quando acendemos a luz, não é

para ficarmos olhando para ela mas, sim, para
iluminar os nossos passos. E só neste Sentido.
Por outro lado, na declaração de voto que
acabei de fazer agora, não que sinta errado
ter dado essa declaração, apenas na niinha
concepção de leigo - e, segundo Pio XI, o
leigo exite para honrar e servir à Igreja, e estou
aqui tentando servir e honrar, mas, nesse momento, como Pio Xl já foí enterrado há muitO
tempo, estou ou-sando discoradr desse ponto
pequeno e dar um pequeno palpite, sentir a
própria defmição da Igreja Católica, quer dizer,
universal e, na medida em que diz que a hierarquia está com uma parte, ela rejeita a outra
parte. Repito, por outro lado, quem fez o melhor Programa fez a melhor proposta. Sem
dúvida alguma, no meu entendimento, foi a
Frente Brasil Popular. Assisti, com muito agrado, aos programas da campanha. Gostaria de
dizer também, - como disse muito bem o
nobre Senador Jutahy Magalhães - que sou
contra o câncer, contra a AIOS. Por exemplo,
gostaria de acabar com o câncer, com a :AIOS,
com todos os males. Apenas São Tomãs de
Aquino - perdão, estou citando a Igreja nos previne: tudo está no 'como' e 'corno-s'
farão deixados de dizer."
Espero, sinceramente, ·como ei~tor - já
com meu voto antecipado a Lula -, seja esclarecidos alguns 'cornos' nessa- campanha,
para justamente tomar o meu mais consciente
ao candidato LuJa.
O SR- JAMIL HADDAD - Nobre Senador Ronan Tito, inicialmente agradeço a V.
EX sua declaração de voto para a Frente Brasil
Popular, o que nos dá a demonstração da
certeza como nos conduzimos no primeiro
turno da campanha eleitoral. Recordo-me
bem de que essa postura que V. Ex~ coloca
a respeito da Igreja, dentro da sua visão, ela
é correta, mas recordo-me, também, de que,
há anos, a Igreja se situava claramente à direita
e chegou a fazer a Marcha com Deus pela
Uberdade, em 1964. Quer dizer, aquilo foi,
na realidade, uma interferência no processo
político de então. Hoje a Igreja não tem apenas
um grupamento com uma visão mais à direita.
Atualmente, como um tudo no mundo, há
divisões, há pensamentos que se confrontam
e dentro da Igreja há também um f:onfronto
de idéias. Sabemos. que muitas pessoas da
Igreja não aceit?tm __a __candidatura da Frente
Brasil Popular, no entanto, outro segmento

O Sr. Jatbas Passarinho - Permite-me
V. Ex", nobre Senador, um último aparte?
O SR. JAMIL HADDAD çã"o-·ouço V. ~

Com satisfa-

O Sr. Jarbas Passarinho - A partir do
momento em que V. EX' fez a úJtima afirmação, provoca uma polêmda. A Igreja, como
um todo, não estaria ao lado da direita em
64._Temos vái1os coni.panheii'Os nossos, inclusive do Congresso, que participaram de 64
e _depois divergiram. A Igreja, naquela altura,
também reagia contra a pregação comunista
que se fazia. E como a Igreja -era éiitticomunista, pelo menos até aquela altura o era, e,
mesmo-depois do Concilio Vaticano][, foi muito explorada a Mater et Magistra, mas não era
verdade que ela recomendasse que se ftzesse
o mesmo tratamento igualitário entre Cristo
e Marx, a Igreja tomou uma posição nessas
marchas a que V. Ex" se refere, mas nunca
como hoje as comunidades eclesiais de base
o fazem. O Santo Padre, falando em Manaus,
ao despedir-se do Brasil, salientou o perigo
da ideologia permear as comunidades eclesiais de base. E foi só o_que aconteceu. Temos
exemplos claríssimos de pregação não apenas
no púlpito -esse até é o de menor influência
-, mas fundamentalmente através dos catequistas. Então, veja V. Ex• um fato. O nobre
Uder Ronan Tito é de Minas, e eu nunca tinha
visto Minas Gerais com a votação esquerdista
no interior que mostrou agora. Isto, em grande
parte, foi um resultado do trabalho perm~
nente pela preferência de um candidato. Vi~
mos a Igreja de São Paulo, por exemplo, apresentar-se, dizendo claramente em quem iria
votar na eleição para a Prefeitura de São Paulo.
Posteriormente, na eleição nacional, uns pouM
ó5s bispos ficaram ao lado do Senador Mário
Çovas, e a grande maioria recomendou clarissimamente a candidatura do Deputado Lula.
O que eu não entendo é o Presidente da CNBB
fazer urna declaração depois, como se todos
nós fôssemoS ingênuos, de que a Igreja não
tinha canaidato. Havia padres, no meu EStado
do Pará, por exemplo, que na hora da Santa
Missa, em vez de dizerem Aleluia!, diziam: "Aleluia". Por af V. Ex' vê. I! o partido mais
eficaz. É o partido mais eficiente qUe há -no
Brasil!
O SR. JAMIL HADDAD - É um novo
slõgan que se criou, talvez.
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V, Ex"
mais um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Antes de dar
o aparte novamente a V. Ex"...

O Sr. Ronan.Tito- Gostaria de falar antes
de V. Ex', porque na Comunidade Eclesial de
Base eu já lidero. Acho que na Comunidade
Eclesial de Base tudo bem, porque é um assunto particular Qe determinada comunidade.
Agora, um membro da hierarquia da Igreja
vir à televisão e se posicionar, aí é que_ eu
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eStranho um pouco. Mas na Comunidade
Edesial de Base, no meu ~ntendimento, está
tudo bem. Agora, quando vem um membro
da hierarquia e diz assim: eu voto no fulano
de tal, e recomenda a votaçãó... Naquele momento é que eu estranho, como membro da
Igreja. Eu estou engajado na Igreja Católica,
que quer dizer Igreja Universal. Só isSo.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Jarbas Passarinho, nobre Senador Ronan
Tito, eu digo-"eu qUero", porque eu estou desejando mostrar as contradições que existiram
dentro desse processo polftico, um processo
diferente, aliás, completamente diferente. Nós
vimos que todos os Prefeitos foram derrotados
e nenhum Governador conseguiu levar o seu
candidato à vitória.
O Sr. Ronan Tito - Nenhum Prefeito.

O SR. JAMILHADDAD- Devemos analisar esta eleição com profundidade.
O SR. Jarbas Passarinho - O Senador
Jutahy Magalhães já salientou, os Prefeitos do
PT foram os piores cabos eleitoraís do Lula,
p-orque justamente eleS lodos foram derrota-'
dos: em São Paulo, em Campinas, Santos,
Vitória. em toda parte.
O SR. JAMIL HADDAD - Não nego,
nós sabemos.
Há um problema que há de ser analisado,
e digo isto com a expeiiênda que tive como
Prefeito do Rio de Janeiro. Passei 9 meses
à frente da Prefeitura com um déficit de 50
bilhões _de cruzeiros, na época. Só fiz pagar
em dia segurando o funcionalismo e realizando indispensáveis cOntenções de encosta.
Quer dizer, a pessoa quando nasce não sabe
andar, a pessoa, primeiro, tem de equilibrar
o caixa. Não estou falando só do PT, mas
de qualquer Prefeitura em qualquer lugar deste País.
No primeiro ano, o administrador enfrenta
problemas serissimos. Eu até bricando com
Virgílio Guimarães, lá em Minas, lhe dizia:
"Graças ã" Deus, Você não foi eleito, porque,
se fosse, não teríamos ganho em Belo Horizonte". Esta é a verdade.

O Sr. Ronan Tito - Covas que o diga
Lá ganhou Pimenta da Veiga, e Covas levou
a maior surra.

O SR. JAMIL HADDAD - São estes aspectos que temos de examinar em profundidade. Trata-se da nova visão do momento
Político nadonaJ.
TJ'u-arenta_ ~te
cento da população
-30% do Sr. COllor de Mello e 17% do Lula
- disse QJJe não queria nada que representasse o passado, e reagiu desta maneira.

e

-por

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me
um aparte, nobre Senador?

V.~

O SR- JAMIL HADDAD - Com a
maior satisfação, nobre Senador.
O Sr. Humberto Lucena - Nobre Sena~
dor, cumprimentando V. EX" pela vitória do
candidato da Frente Brasil PopuJar que disputará o segundo turno das eleições presiden-
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dais, quero dizer que esto_u acompanhan<P
com, atenção, o seu ra_çloc(nio nesta análi:;;e
do resultado final das eleições de 15 de novembro. Só há um dado que eu gostaria de
colocar para a reflexão d_e_ V. EJ, e do Senado:
é que a mim me parece que, além desses
fatores a que V. Ex' se refere - esses anseios
de mudanças, de derrota_r as lid~anças tradicionais, há um aspecto fundamental que V.
Ex!' também nãO pode deixar de examinar.
Refiro-me à derrota de todos os candidatos
que, em qualquer nível de Governo, -tinhám
o bafejo oficial. Começo por dizer a V. Ex",
com humildade, que reconheço, por exemplo,
que o Sr. Ulysses Guimarães perdeu a eleição
porque arcou com o desgaste de comandar
um partido que apoiou o atual Governo. Por
sua vez, o candidato da Freri.te Brasil Popular,
o Sr. Luiz Inácio LuJa da Silva, perdeu na Capital de São Paulo e perdeu na Capital do_ Rio
Grande do Su1, em face do desgaste da Prefeita Luíza Erundina e do Prefeito_ _Olívio Dutra.
Em Belo Horizonte, o Senador Mário Covas
perdeu também, porque sofreu o desgaste do
apoio do Prefeito Pimenta da Veiga. Aliás, essa
tendência do povo de votar sempre contra
os candidatos oficiais está presente em todos
os pleitos eleitorais _no_ B_rasü. _Se. V. Ex- se
der ao trabalho de analisar, notará que, rarissimamente, um candidato apoiado pelo Govera nível municipal, estadual' ou federal, ganha
uma eleição. Há exceções. Refiro-me ao caso
recente, no ano passado, quando o Governador Henrique Santillo conseguiu, com o
PMDB, eleger o Prefeito de Cioiânla. FOi realmente um fenômeno. Portanto, lembro a V.
Ex' este ponto, mesmo achando que a sua
análise é bastante lúcida _e, por isso, merece
a atenção do rlenfu"io do Senado Federal.

passivei para que pudessemos b:ansmitir as
nossas meus~gens políticas. Nesta eleição,
pudemos, na realidade, conscientizar a população brasile_ira. Ninguém acreditC!-va q!-'e, depois "de vinte e tantos anos de di_tadura...e do
prolongado jejum eleitoral para Presidente da
República, alguém que vinha de uma _co]igaçâo de três partidos progressistas conseguisse
transmitir o seu programa e receber a votação
eXpressiva _que recebeu, como ocorreu com
o nosso candidato. Sr. Presidente, irerilos à
segunda fase. Cada eleição é uma nova história! Não est:lmos aqui para nos vangloriar, sabemos da dureza desse impacto no Segundo
turno, mas continuaremos coerentes com o
nosso prõgrama:Oeixo do;uo que estão procurando fazer intriga,-de que estamos contra os
empresários. Somos, contrários sim, em relaÇão àqueles especuladore_s do mercado financeiro, comQ o -sr. Mário Amato; mas aqt!e!e
com visão social, com a_ visão do capitalismo
produtiVO, il.ão tem nada a te-mer.- Basta ver
o nosso programa.
Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente, que rne
permitiu ultrapassar alguns minutos, neste
pronunciamento_, o tempo regimental, porque
o nobre Se:oador R_achid Saldanha _Derií falem
durante uma hor_a, por questões de visã6 política e de falta de relógio no pulso. Fiz o discurso muito-Satisfeito, porque recebi apartes de
vários companheiros que merecem to_do o
respeito e considéraçã9 hestã Casa. (Muito
bem!)

O SR. JAMIL HADDAD - V. E>r tem
razão, nobre Senador Humberto Lucena, e eu
já tinha efatizado isso.. ~

Durante o discUrso do_ Sr. Jamil Had.
dad, o Sr. Antônio Lui'z Maya, Suplente
de Secretário,- deixa ? cadeírã da presrdência, que é _ocUp,qda pelo Sr. Nelson
Carnefro, Presü:fente..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Faz soar a Campainha)

O SR. JAMIL HADDAD - Só poucos
minutos para encerrar, Sr. Presidente!
Eu_ tinha também declarado isso. Não há
dúvida de_que o fato de ser governo é sempre
extremamente desgastante para quem está
querendo eleger o suceSSQr. _ ..
Com todo o respeito ao Governador Leonel
Brizola, digo que S; Ex', pelo seu carisma pessoal, teve votações excepcionais em dois Esl:ç1dos61% e 51%.Porqueo Governador Leonel
Brizola perdeu as eleições? Vamos ver o estado do nobre Senador Humberto Lucena. ali
S. EX' fez aliança com Wilson Braga; no Estado
do Rio Grande do Norte, com Wilma Maia,
com quem politicamente, sempre se contlítou.
Quando o Governador Leonel Briz()]a precisou
de partido nos outros estados, ficou provado
que não tinha, porque S. Ex'_ sempre monopolizüü. Foi -está, na realidade, a causa da sua
derrota. Não estamos aqui para nos vangloriar
- quero deixar bem claro] estamos extremamente satisfeitos, porque partiCipamos de
uma eie[çáo - quero ser honesto e justo -:limpa, em que houve a maior oportunidade

-Duran-te o discurso do Sr. Jamil Haddad, o.Sr. Nabor Júnior.. Sup/pnte
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antônio Luizl'1elo,
Suplente de Secretário.
-

de

O Sr. Ronan Tito---=- Sr. Presidente, peço

a palavra como Lider.

O $R. PRESID_ENTE (Nek;.Qn_ Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito<
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Co·
mo üder. Sem reVisão do orador) -Sr. Presid.ente, sabe V. Ex", e sabemos nós, Senadores,
que temos, hoje, uma pauta bastante extensa,
temos alguns ass_untos da maior importânc:ia,
indusive apreciação de veto.
Pedi a V. Ex' a palawa, como Líder, para
me dirigir ·aos Srs. S_enadores que se- encontram em seus Gabinetes, nas Comissões e
nos corredores, que acorram, por favor, ao
plenário, para que possamos rea.lizar essas vo·
tações. segundo enténdo;--o -vetõ terri' prefeiência, e, se não tivermos qüomm, vamos segurar toda a Ordem do Dia.
Por isso mesmo estou usando da palavra
para conVidar, ·pai-a conVocar Os SrS. Sen~~
dores que estejam nas ComisSô'es; nos seus
Gabinetes e nos corredores a virem, por favor,
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ao plenário, a fim de qOe possa~os examinar
os vetos com-número para votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Sobre a mesa, eXpé'dleilte que será lido
pelo Sr. 1o-Secretário.
t lido o segujnte"
Brasília. 10 de novembro de 1989.
Senhor Pregjdente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito a substituição do
Senador Dirceu Carneiro, que representa o
Partido da Socil Democracia Brasileira na Comissão do Distrito Federal como m~mbro suplente, pelo Senador Marc:os Mendonça.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex' meus protestos de consideração e apreço.
- Senador F_ernam:fo _tfenrique Cardoso, üder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Será feita a suO_stituiçãç:. soliçitada:.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
P.elo Sr. 19 -SeCretário.
É Jido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 606, DE 1989

Senhor Presidente,
Nos termos do item XVIt do Art, 374~ do
Regimento, solicito a prorrogação por mais
20 (vinte) dias, do prazo para oferecimento
de Emendas _aos Projetos de Lei do S~~ado
nô'< 193, 455 e 297 de f989, .a Partir do dia
21 de novembro do corrente a1_1o, que estão
sendo examinados pela Coinissão Temporária do Código de Menores.
Sala de reunião da Comissão, em 20 de
novembro de 1989.- Sehai:lor Nabor JúniOr,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnéiro)
-Aprovado o requerimento, fica prorrogado
o prazo para apresentação de emendas_ aos
Projetas de Lei do Senado n~ 193, 255 e 297,
de 1989, conforme requerido. (Pausa)
Sobre a me_sa, requerimentos que s_erão lidos pelo Sr. 1o Seçretário.

São lidos os s~guint~s
REQUERIMENTO N• 607, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art
336, alínea c do Reginiento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara h? 49, de 1989 (n•
2.256!89, na -cása- de: _Orig~m), de: inic:i.,_tiv_a
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera
jl redaç:ão do inciso VIl dQ___art 33 .Qa _L,e_i n 9
7. 729; de f6 de janeiro de 1989.
Sala das Sessões, 21 de novembrq de_l989.

- Miuro Bem~vides _: CJuigaS Rodrigues ....,Jarbas Passarinho- Carlo.s Patrocínio--:- EdisonLobão.

REQUERIMENTO N• 608, DE 1989

Requeremos ürgência, nos termos- do art.
366, alínea c, do Regimento Interno, para o
PLÇ 000.58 de 1989-qU:e-·"eS_tabelece normas
sobr-e a participação dos Estados e do Distrito
Federal no produto da arrecadação d,o Impos-

7020

Quarta'feira

· · DIÁRIO DO CO~GRESSO NACIONAL (Seção II)

22

to sobre Produtos Industrializados--IPI, relati-

vamente às exportações".
Sala das sessões, 21 de novembro de 1989.
-Ronan TitO- Chag8s Rodrigues- Carlos

Patrocínio --Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)

-Os requerimentos lidOs serão votados após
'a Ordem do Dia, nos terinos regimentais.

(Pausa)

-

A Mesa recebeu do Sr. Ministro de Estado
da Previdênc:ia Social a seguinte comunicação
que vai ser lida pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte:
AVISO N"466
Em 21 de novembro de 1989

Seilhor Presidente
Em-atenção à conv6Cação constante do

Ofic!o SMIN~ 709, consulto V. Ex• sobre a data

de 6 de dezembro próximo para que eu possa
comparecer a essa Casa e prestar as infOrmações referentes a este Ministério.
Na oportunidade renovo a V. Ex' a expressão
do meu mais elevado apreço.- Jader Barbalho, Ministro de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se não houver objeção, o Sr. Ministro comparecerá no dia 6 de dezembro aO plenário
do Senado Federal. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. }9 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 609, DE 1989

Senhor Presidente:
Nostennosdodispostonoart. 152 do Regimento Interno, requeremos a prorrogação, pelo prazo de 60_ dias, da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada para verificar o que está
ocorrendo com a indústria automobilística nadona!.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1989.
-Gorries Catvalho - Ney Mar8nhão - Nelson Wedekin - Nabor JúniOr - Mansueto
de Lavor- Wüson Martins - Cid Sabóia de
Carvalho - Gerson Camata - Maisés Abfâo

- Carfru Ch~ii:flí::....-:Jamif Haddad -Nelson
CarnefiO - Divaldo Suruagy- Antonio LUiz
Maia -

Leopoldo Peres -

Rachkf Saldanha

Derzi- Frar7ciscó Róllemberg - Joige Bornhausen ~ Jutahy Mag?Jlhães - Cha{jaS Rodrigues__- Alexandre Costa ~ Carlos Patrocfnip - Iram Saratva - Jarbas Pass_arinho
-Mario Maia --Alacoque Bezerra- Roberto
Campos-MeirêJFilho-Ronan íito-Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O núri1eró dos_Senadores que assinam o

presente requerimento, por si só, justifica a
sua apréifj;lção, tronando-se desnecessário ser
submetftlo a votos,
O requerimento vai à publicaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

=AI1'esiâênctarecebeua ·M-ensagenHt" 31-1;
de 1989 (n• 809189, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República propõe seja
autorizada a formalização de adiantamento ao
protocolo financeiro firmado entre os GoverR

nos brasileiros e francês, em 16 de janeiro
tle 1987, destinado a financiar a aquisição de
eQuipamentos médico-hospitalares de origem francesa, no valor global de duzentos e
quarenta milhões de francos franceses, destinados ao Estado de São Paulo.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Mário Maia- Aluizio Bezerra- Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir Soares - Ronaldo Aragão - João Menezes - Jarbas
PassarinhO - MOisés Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João Castelo
- Alexandre Costa - João Lobo - Chagas
Rodrigues - Hugo Napoleão - A.Jacoque
Bezerra - Cid Sabóia de Ca!Valho - Mauro
Benevides -José Agripino - Lavoisier Maia
- Marcondes GadeJha - Humberto Lucena
-Raimundo Ura- Marco Madel- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - João_ Ura
- Divaldo Suruagy - T eotonio Vllela Filho
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
- _Luj:z; .Viana - Jutahy Magalhães --:- Ruy _
Barcelar- Gerson Camata -João Calmon
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro..:...._ Ronan
Tito - Marcos Mendonça - Mauro Borges
-Iram Saraiva - lrapuan Costa Junior Pompeu de Sousa - Meifa Fllho - Roberto
Campos- Loureniberg Nunes Rocha- Már·
do Lacerda- Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins- Gomes Carv.ilho - SilviO Name - Jorge Bomhausen
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli .....:José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa~se à

Item 1:

ORDEM DO DIA

PROJETO DE DECRETO _ .
LEGISLATIVO N' 36, DE 1989
(lnc:Juido em Ordem do Dia, nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em tUrno úriico do Projeto de
Decreto Legislativo no 36, de 1989 (n~ 112/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgãda à Rádio
lrilperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
tendo
PARECER PRELIMJNAR, por pedido de dili·

gêncta.
Este item é retirado da Ordem do Dia de
hoje porque, apesar da diligência da Mesa,
-até hoje não chefiOU a informação solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

. . . . . . -Jtem-2:
PROJETO PELEI

DA CÁMARA N• 48, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do art
-336,

c. do Regimento Interno)

Novembro de 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 48, de 1"989 (rin- 2.014/89, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribu..-tal SuperiOr do Trabalho, que altera a composição
_do Tribunal Regional do T~A_balho c;)a_9• Região, cria a função de Corregedor ReQfonal
e cargos em comissão e de provimento efetivo
no Quãdro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional dO TrabalhO da 9• Região, e
dá outras providências, tendo
----pARECER FAVORÁVEL, preTerido em Plenário, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Oi::Iadanía.

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
Passa_-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria v~i à sanção.

J:: o seguinte o

projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 48, DE 1989
(N~ 2.014/89, na Casa de origem)
(De indativa do Tnbunal SUPerior do Trabalho) Altera a composição do Tribunal Re-_
giona/ do Trabalho da 9" Região, cria a
função de Corregedor Regional e cargos
em corrllssão e de provimento efeti_vo no
-QUadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9" Região,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Tribunal Regional do Trabalho
da 9-' Região compor-se-_áde 18 (dezoito) Juízes, sendo 12 (doze) togados e 6 (seis) cfassistas temporários.
Art. 2 9 Para atender à nova composição
a que se refere o artigo anterior, ficam çriados
--4 (quatro) cargos de Juiz Togado, vitalício,
ã serem prOvidos, 2 (dois) por Juízes do Trabalho Presidentes de Ju-nta, 1 (um) por membro
do Ministério Público da União junto à Justiça
do Trabalho, 1 (um) por advogado no exercício efetivo da profissão, e 2 (duas) funções
de Juiz Gassista TemPorário, scindq_ 1 (uma)
para ~epresentante dos Empregados e 1
(uma) para RepreSentante dos Errij)regadores.
Parágrafo único. Haverá 1-(Uffi) Suplente
para cada Juiz Cl.il.ssista.Art 3~- ·Para o provimento dOs cargos de
Juiz Togado, vitalício, bem como das funções
de Juiz. Gassista, tempOrário, criados por esta
lei~ _será obse!Vado o di_sposto na legislação
vigente.
Art. 4o Fica- Criada, rio Tribunal Regional
do Trabalho da 9~ Região, a função de Corregedor Regional, a ser exercida dentre seus
membros togados, eleito Por SeUs Pares, na
forma da legislação em vigor e dO disposto
em -seu· RéQ-lrriciritO lriténo.
Art. 5ç O Tribunal Regíonal do Trabalho
da 9~ Região funcionará dividido em 3 (trêS)
Tunnas no Pleno, com a competência estipu--lada em lei.
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Art. 6~ Ficam criados 6 (seis) cargos em
comissão de Assessor de Juiz, código
_I?AS-102 e I (um) cargo de Secretário de
Turma, código DAS-101, todos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, na forma·
do Anexo I desta leL
§ 1'< A classifiCação dos respectivos car-

gos, na escala de níveis do Grupo Direção
e Assessora mente Superlore:s, far-se-á por ato
da Presidência do Tribunal, observados os rúveis de classificação constantes dO- Anexo II
do Decreto-Lei nç 1.820, de 11 de dezembro
de 1980, com os valores reajustados na fonna
da legislação vigente.
§ 29 Os cargos em comissão de Assessor
de Juiz, privativos de BachareJ em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação dos
magistrados junto aos quais forem servir.
Art. 79 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 9~ Região, os cargos de provi-

ANBXO

mente efetivo constantes do Anexo II desta
lei.

-

Parágrafo único. Os cargos de que trata
o caput d~ artigo serão_ distribuídos pelas
classes das respectivas categorias funcionais,
em número fixado por ato da Presidência do
Tribunal, observando-se o critério de_ lotação
aprovado pelo Sistema de Classificação de
Cargos na área do Poder Execütivo, devendo
o preenchimento deles ser feito de acordo
com as normas legais e regulamentares em
vigor, observado o disposto no hidso II do
art. 37 da Cçnstítuição Federal.
Art. _a~-- As despesa~ decorrentes da execução desta lei serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios·Tribuna1 Regional do
Trabalho da 9-' Região.
Art. 9• Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
contrário.

I

de

de

de U89)

CARGOS DE COM.ISsXO'

,.RIBONAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 a REGIXO

DENOMIRAÇX0

GROPO

CODIGO

NQ OE CARGOS

06
r~nto

r@5

Superio-

~R~-9a~DAS.l00

Secretário
Turma
AN!XO

'l'R'l'-91-DÃS.lOl

01

de 1989)

CARGOS DE PROVIMfNTO EFETlVO

TRlBDNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA 9« REGIAO

Gl!UPO

DENOHINÀÇ)to

CODIGO

NO

DE

CARGOS

Atividade

<!e

Apoio Judiei.!,
rio TR!l'-!U-AJ
-020

'l'icnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
-- Ãtendente Judiciário

'l'RT-90-AJ-021

21

'l'R'I'-9li-AJ-023

ll

'l'RT-91-AJ-025

09

'l'RT-90-AJ-024

o~

Agente de Segurança
Judiciária

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem3:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 328, DE 1989- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos

do art. 336, c, do Regimento Interno)
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reza ou .acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos à sua aquisiçãO
- ITBI-IY, tendo
PARECER, proíeirido em Plenário, da
Comissão
-

-de Assuntos Econômicos,favorávei;
nos termos de substitutivo que oferece.

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
Passa~se à votação da matéria que, nos termos do inciso lU, letra "a", do arl 288 do
Regimento Irltemo, depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da CaSa, devendo ser feita pelo
processo nominal. Tendo havido, entretanto,
acordo entre as- lideranças, a matéria será
submetida ao Plenário simbolicamente ..
Em votação o substitutivo, que tem prefe~
rênda regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
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 suplementar.
Estando o projeto em regime de urgênCia,
passa-se imediatamente à sua apreciação em
turno suplementar.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
E lido o seguinte
PARECER 1'1• 330, DE 1989
(Da ComissãO Diretora)

Redação do vencido para o tumo suplementar do Substítut[vp ao Projeto de
lei do Senado n 9 328, de 1989 -Complementar.

II

(kt.. 7o da Lei nO
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Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 328, de 1989 Çomplementar, dé autoria do _Senador
Divaldo_Suruagy.,. que estabelece normas
gerais aJ)Ucáveis -ao ImpoSto sObre T ransmissào inter v.ivos,a qualquer títülo, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natu~

A Comlssão Diretora apres_enta a redação
do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n 9 328.
de 1989 - Ccilnplernentar, de.autoria do $enhor Senador Divaldo Surua_gy, que regula o
imposto sobre a transmissão inter vivos de
bens imóveis e de direitos a eles relativos.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de novembro de 1989. -JYelson CameiroPresiden-

te-AntônioLuizMayaRe!ator-lramSaralva
-Pompeu de Sousa. · ·
ANEXO AO PARECER N• 330, DE 1989

Redação do vencido para o tufno suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n" 328, .de 1989 __:Comp~ementar, que regul~ ~ impo$_o sobre
a transmlssiio inter vivos de bens imóveis
e de direitos a eles relativos.
O Congresso ~acional decreta:

Art. 19 O imposto, de competênçia dos
Municípios, sobre a transmissão, inter vivos,
de beris _imóveis_ e de diieitos a eles relativos,
tem comO fato geradoi: _
1- a transmíssão inter vivos, a qualquer_ título, por ato oneroso, de:
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a) bens imóveis, por natureza ou por aCessão fisk:a,
b) direitos -reais sobre bens imóveis, éx.Ceto

os de garantia;

n-a cessão, por ato oneroso:
a) de direltos-relativqs à aquisição de bens
imóveis;
b) do direito à sucessão do enfiteuta.

Parágrafo único. O imposto compete ao
Município de situação do bem.
Art. 2 9 O imposto não incide sobre a
transmissão:
1- de bens ou direitos incorporados ao pa·

trimônio de pessoa jurídica, em realização de
capital,
II- decorrente. da fUsão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa juridica.
§ 19 O disposto nos incisos I e 11 deste
artigo não se aplica às hipóteses em que a
atividade preponderante da adquirente consista na compra e venda desses bens ou direi~
tos, na sua locação ou no seu arrendamento
mercanbl.

Aprovado._
A matéria vai à Comissão Dlretora, para a
reaação_ final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sóbre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 1~Secretário.
E:: lido o seguinte:

Redaçao final do Projeto de Lei do Senado Federal nP 332, 'de -1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei _do_ Senado no 332, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que revoga os-arts. 51, 151 e 157 do Código
Eleitoral, que determinam medidas sanitárias
nos títulos eleitorais de portadores _de hanseniase.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de novembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente - Nabor Júnior, Relator - Pompeu
de Sousa -Antônio Luiz Maya.

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 '332; de 1989, de
autoria do Senador Márcio Lacerda,
revoga os arts. 51, 151 e 157 do Código
Eleitoral, que determinam medidas sanitárias nos títulos eleitorais de portadores
de hanseníase. tendo
_
PARECER FAVORAVEL. proferido em
Plenário, da Comissão
-de Assuntos Sociais.

que

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
Em Yotação o prOjetO,- em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 5:

Novembrode
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Os Srs. Senadores que o aprovam qléírãm
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 91, DE 1986.

(rr 1.894/83, na Casa de origem)

PARECER N• 331, DE 1989
-(Da Comissão bii-et~ra)

§ 29 ·considera-se caracterizada a atiVídãde preponderante referida no § ]9, quando
ANEXO AO PARECER
mais de cinqüenta por cento da receita operaNo 331, DE 1989
cional da pessoa jurídica adquirente provier
Redação final do Projeto de Lei do Sedas transações mencionadas.
nado nf' 332. de 1989. Revoga os arts.
Arl 3o A base de cálculo do imposto é
51, 151 e 157 do Código Eleitoral, que
o valor venal dos bens ou direitos transni.itidos
determinctm medidas sanitáricts nos títuou cedidos.
los e/eitor11is de portadores de hanseniaArt. 49 São contribuintes do_ imposto,_
se.
conforme dispuser a lei municipal, quaisquer
O Congresso Nacional decfetã:: -das partes envolvi1Jas nos atas ou contratos
que constituam o seu fato gerador,
Art. 1~ São revogados os arts. 51. 151, e
Art .5'~ Esta lei entra em vigor na data de 157 da Lei n9 4.737, dei 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral).
sua publicação.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de
Art. 6° Revogam-se as disposições· em
sua publicação:
contrário.
Art 3 9 Revogam-se as disposições em
O SR. PRESIDENTE (NeJson CaineirO) contrário.
-em discussão Suplementar, o Substitutivo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro -Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado a discussão. "'
Em votação.
como definitivamente adotado, nos termos do
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
art. 284 do Regimento Interno.
permancer ientados. (Pausa)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

-Item 4:

fij

Torna obrigatória a inclusão de espetrJculos musicais ao vivo nas casas de dilteTSão~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As casas de diversão noturna e estabe1ecimentos similares,. que transmitam in~
ternamente músicas gravadas, incluirão em
seus programas, diários ou semanais, espetácuJOs ãO vivo com a -duração mínima de 25%
(vinte e_ cinco por cento) de seu horário de
functonamento .. _
Art. 2Q A fiSCalização das normas estabe·
lecidas nesta lei e em sua regulamentação
fica atribuída às autoridades competentes em
cada Estado, Distrito Federal e nos Territórios
para fiscalização das diversões públicas, bem
corno às entidades de proteção aos direitos
autorais.
Art. 3~ A infração a esta lei s_erá punida
com a pena de multa, no valor de 1 (um)
a 10 (dez) salários de referência, sem prejuízo
de outras sanções administrativas.
Art. 49 O Poder ExecUtivo reQulamentarã
esta lei no prazo de 60 (sessenta) d'ias, após
a data de sua publiCação,
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR.' PRESIDENTE (NelSon canleiro)
- Em votação a eménda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permancer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à Comtssão Dlretora, para a
redação final.
---É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N• 1-CCJ
SUbStitua-se lia art. 39 a expressão "no valor
de 1 (um) a JQ_(dez) salários de refe_rência"
por:

"40 (quarenta) a 400 (quatro'centos) Bônus
do T escuro Nacional.
· -0-SR. PRESIDENTE (Nelson CarheirO)

Votaç2io, em turno único, do Projeto
de lei da Câmara n~ 91, de 1986 (n9 ·-Item
PROJETO DE DECRETO
1.894/83, na Casa de Origem), que torna
LEGISLATIVO N• 39, DE 1989
obrigatória a inclusão de espetãculos musicais ao vivo nas casas de diversões, ten(fnclWdo em Ordem do Dia, nos terdo
mos do art. 376, e, do Regimento Interno)
PARECER, sob n9 258, de 1989, da COVotação, em turilo único, do Projeto
missão
de Decreto Legislativo n9 33, de 1989
-de Consb'tuiçáo, Justiça e Gdadania,
(n<? '64/89, na Câmara doS D_eputados),
que aprova o texto do acordo que cria
pela constitucionalidade, juridicldade,
com Emenda que apresenta de n9 1 uma Comissão Mista entre o Governo da
CCJ.
.
Repúblka Federativã do .Brasil e. o Governo da República Togolesa, tendo
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Votação do projeto, em turno único.
Plenário, da Comissão
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-de Relações Extérlõres e Defesa NaM

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 34, DE 1989
9
(N 73/89 na Câmara ·dos Deputados)

cioni!l.

A discussão da matéria fot encerrada na
sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.

ApioVa OS fii.Xi-Os -do Convênio de Cooperação para Realização de Obras Previstas no Estatuto de Revitalização do
Ceiltio Histórico de João Pessoa, Capital
do EstJdo da Paraíba, e do seu Protocolo
Mexo correspondente ao Financiamento
de Obras para o ano de 1988, celebrados
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo- do Reino da Espanha, em Brasília, em 26 de abril de 1988.

·a

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 33, de 1989
(Nç 64/89, na Câmaia dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo que cria
uma Comissão Mista entre o Oovemo da

República Federatíva do Brasil e o Governo da República Tógolesa

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo
que cria uma Comissão Mista entre o Governo
da República FederaUva do Brasil e o Governo
da República Togolesa, assinado em Brasília,
em 18 de agosto de 198a

-Arl 2"' Quando se reunir no Togo, a delegação brasileira que integrará a Comissao Mista será chefiada pelo Embaixador do Brasil
naquele país.
Arl 3~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publtcação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7:
PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO N• 34, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 376, e, do Regiffiento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 34, de 1989 (n"
73/89. na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos do convênio de cooperação para a realização de obras previstas
no estudo de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado
da Pas:aíba, e do seu protocolo anexo, correspondente ao financiamento de obras
para o ano de 1988, celebrados entre o
Governo da República Federativa doBrasil e o Governo do Reino da Espanha,
em Brasília, em 26 de abril de 1988, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nadona/.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queii"am
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o·seguinte o projeto aprovado

o-congresso Nacional decreta:
Arl 1o Ficam aprovados os textos do
Convênio de Cooperação para a R"ealização
de Obras Previstas no Estudo de Revitalizaçáo
Çentro__ flistóriCo de João Pessoa, Capital
do Estado da Paraíba, e do_ seu Protocolo Anexo correspondente ao Financiainento de
Obras para o ano de 1988 celebrados-entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o GovE;mo do Reino da Espanha, em Brasília,
em 26 de abril de 1988.
Art. 2? Este decreto Iegislati~O entra em
vlg'?r na data 9~ sua publi~ação.

ªo

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)

-Item 8:
PROJETO DE DECRETO
LEGIS!ATNO N• 35, DE 1989

(lnduído em Ordem do Dia, nos terrridS do art. 376, e. do Regimento Interno)

Votação, em· turno único., do Projeto
de Decreto Legislativo no 35, de 1989 (no
74/89, na Câmara rlos Deputados), que
aprova_ o texto do acordo de cooperação
eco.nômJca .entre o Governo da Repúbltca
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em

Plenário, da Comissão
-~de Relações Exteriores e Defesa Nadona/.
A discusSão_ da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Em votação o piojeto, em turno único.
Os Srs. Senãdbres que o aprovam queiram
permanecer sentadOs. (PauSa)
Aprovado.
A ri":latéria vãCá prolriulgação.
É o seguinte o Projeto aProvado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 35, DE 1989
(~o ?4/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica entre o Governo çja República Federativa do Brasil e o Goverrío da República Argelina Democrática e Popular.

O CongressO Nadaria! deCreta:
_
Art 1o Fica aprovado o texto do Acordo
de COQperaçaá Ecoilõmica entre o Gõveino
da Repúblicá Federativa do Brasil e o Governo
da Repú~lica Argelin~ l;l~mocrática e Popular.
Art. 21 _ Ficam sujeitos à aprovação do
CongresSO Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão do presente 'Acordo,
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bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes complementares.
Art. 3? Est~ decreto legislativo entra em
vigoi na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 9:
PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO N' 39, DE 1989

(Incluído na Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
_ Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~J9, de 1989 (n?
63/89, ·na Câmara dos Deputados), que
apro~a o· texto do pro_~ocolo de cooperação na área de tecnologia industrial, firmado entre o Governo- da República FederatiVa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim, em
6 de julho de 1988, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
-Plenário, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno únfco.
Os Srs. Senadores que O aprovam qUeiram
permanecer sentados. (Palmas)
Aprovado.
A matéria vai à promUlgação.

I:: ó seguinte , prOjeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 39, DE 1989
(N9 63/89, na Câmara das Deputados)

Aprova o _texto do Protocolo de Cooperação na Area de Tecnologia lndustâa/
firmado entre o_ Governo da República
Federativa do BraSil e Governo da República Popular da Chiha, em Pequim, em
6 àe julho de 1988:

O Congresso NacionaJ decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Protocolo
de Cooperação na Área de Tecliblogia Industrial firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, em Pequim, em 6 de julho
de 1988.

··

_ ~arágrafo únic_o. - fiCa~ sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas
de que possa resultar revisão do Acordo, bem
como aqueles que se destinem a estabelecer
ajust~s complementares ao mesmo.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDNETE (Nelson Carneiro)

-Item tO:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n? 74, de 1989, de iniciativa
da Comissão do Distrito Federal, qUe dispõe sobre a remuneração do Vice-Governdor do Distrito Federal e dá outras
providéncías.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permane<:er sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
A matéria vai _à Çqmissão Diretora, para a
redação final.

pondente; em cruzados novos, a
2.006.188 Bónus do Tesouro Nacional.
junto à Caixa Económica Fecferal.
Art. 1e É a Prefeitura Municipal de Vitória
da Conquista, EStado da Bahia, autorizada a
É: o seguinte o projetO aprOvado:
contratar, nos termos do art. 29 da Resolução
n,; 93, de 1976, alterada pela Resolução n9
PROJETO DE RESOLUÇÃO
14Q,_de 1985, ambas do Senado Feder"!!, opeN• 74, DE 1989
ração de Crédito junto à Caixa Económica
Dispõe sobre a remuneração tio VrceOovemador do Distrito Federlt/ e dá ou~ Federal, em cruzados novos, no valor correspondente a 2.006.188 (dois milhões, seis mil,
tras pro,vfdênclas.
cento e oitenta e oito) Bónus do Tesouro NaO Senado Federal resolve:
dona! - BTN, destinada a financiar a execuArt 1o A remuneração do Vice-Go_vernC)_- çãQ de projetas de galerias de microdenagem,
dor do Distrito Federal é fiXada em valor cor- meio-fio e pavimentação de diversas ruas no
respondente àquele estabelecido, na Resol_u_- __ bairro Kadifa.
.
_
ção n9 213, de 1988, para a remuneração dos
Art 2? Fica revogada a Resolução n9 140,
Secretários do Governo do Distrito Federal, de 1988, do Senado Federal.
acrescido de cinco p·or cento.
Arl 39 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
! Parágrafo único. A remuneraç.l'\o estabelecida neste artigo é inacumulável com a de
- O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)~!quer outro cargo ou função que o ViceGovemador vier a exercer no Governo do Dis-

trito Federal.

Art. z~ A remuneração fixada nesta resolução será reajustada nas mesmas datas e nos
emsmos índices adotados para os servidores
do Distr-ito Federal.
Art. 3~ Enquanto não fixada, para o exercício financeiro seguinte, nova remuneração
para os cargos de Governador, _Vice-Governador e Secretários do Distrito Federal_, preValecerão os valores estabelecidos em virtude
da aplciação do disposto nesta e na Resolução
n• 213, de !988.
_
Art 4.,., A despesa decorrente da apld?:~ção
desta Resolução correrá à conta de dotação
orçamentária próptia do Distrito Feder:ª!.
Art. s~ Esta r~~olução _entra em vigor na
data de sua publciação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CametrO)
-Item 11:

Votação, em turno único, do ProjetO
de Resolução n~ 75, de 1989, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados novos, a 2.006. f88 Bônus
do Tesouro Nacional, junto à Caíxa EConómica Federal.
A matéria constou da Ordem do Dja_ da
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram
permane<:er sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 75, DE 1989
Autoriza a Prefeitura· Municipal de Vitória
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operaçào de crédito no valor corres-

da

Item 12:

Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 76, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Ec;onômicos como conclusão de seu Parecer
n9 274, de 19B9), que autoriza a República
Federativa do Brasil a ultimar contratação
de operação de crédito externo, no valor
equivalenté a até US$ 55,600,000.00 (cinqüenta e cincO milhões e seiscentos mil
dólares americanos) junto ao Banco lnteçamericaryo _de_ DesenvolvimentO - B[D.
A-inatéria constou da Ordem do- Dia da
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redaç:ão finaL
É o seguinte- o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 76, DE 1989
Autoiiza a Repúb/íca Federatíva do
Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor equivalente a até (JS$ 55,600,000.00 junto
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BlD.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a República Federativa do Brasil,
nos tei-nlõs dO inciso V, Vil do art. 52 da Constituição Federal, autorizada a contratar opera·
ção de crédito externo no valor de US$
55.600,000.00 (cinqüenl:a e cinco milhões eseiscentos mil dólares americanos) junto aoBanco lnteramericano de DesenvolvimentoBID, destinada a financiar parcialmente o Programa de Irrigação no Nordeste, sendo órgão
executor a Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Franç:isço- Codevasf.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
__
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDNETE (Nelson Carneiro]
-Item 13:

Votação, em turno único, do Projeto
n~ 77, de 1989 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
n9 275, de 1989}, que autoriza a Companhia de Energia Elétrica - CEEE a ultimar aditivo contratual à operaç-ão de crédito externo, firmada em 12 de outubro
de 1978,junto a uni consórcio de bancos
franceses, com vístas a possibilitar a aquisição de equlpamentos de origem franc:esa para a ampltaç-ão da Ce-ntral Termoelétrica Presidénte Médki, no Rio
- Grande do Sul.
.de .Resolução

A_ matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno 'único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

É

OseQ-uinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 77, DE 1989
-Autoriza a Companhia Estadual de

Eneigia E/étrk:a (CEEE} a ultimar aditivo
contratual à operação de crédito externo,
firmada em 12 de outubro de 1978,junto
a um consórcio de bancos fremceses,
com vistas a possibilitar a aquisição de
equipamentos de origem francesa para
a ampliação da Central Termoelétrica
Presidente Médici, no Rio Grande do Sul.

Arf. J9 É a COmpanhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) autorizada a aditar o con~
trato de operação de crédito externo, âe natureza financeira, firmado em 12 de outubro de
1978 junto a um consórcio de b.anc.::os franceses liderados pelo "Credit Commercial de
France" e pelo "Banque Française du Commerce .Extérieur", no valor equivalente a até
FF 734.107.831,00 (setecentos e trinta e quatro milhões, cento e sete mil e_ oitocentos e
trinta e um francos franceses), mediante garantia da União, para os fins exclusivos de prorrogar o- prazo de utilizaç-ão dos créditos derivados de tal operação para 31 de dezembro de
1989..
Art. 2e Esta re,solução entra ein vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 14:

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 1,
de 1989, de autoria do Se_nadgr João Menezes e outros Senhores Senadores, que
altera os prazos estabelecidos no § 6? do
art. 14, para desincompatibilízação do
Presidente da República, dos Governadores de Estado, do Distrito Federa] e dos
_P{efeitos, tendo
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PARECER. sob no 145, de 1989,

-da ComiSsão Temporária, favorável

ao prosseguimento da tramitação da matéria, com voto vencido dos Senadores
ChagaS Rodrigues e Mauricio Cãrrêa.
A discussão da matéria f6i enCerrada na
sessão de 23- de agosto ú1tirno.
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos do art. 354 do Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, do voto favorável
de 3/5 da composição da Casa devendo .ser
feita pelo processo eletrônico.
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição il" 1, de-1989. (Pausa)

Estão presentes na Casa 53 Srs. Senadores,
tem de ser feita, nesta oportunidade, a votação
desta matéria.

O Sr. Ronan Tito -Sr.

~residente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, reitero o apelo que fiZ: a convocação
dos Srs. Senadores que se encontram na Casa
- nos corredores, nas Comfssões, nos Gabinetes -, para que venham ao plenârfo, a flm
de que possamos votar esta proposta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa está fazendo soar as campainhas
n~s corredores e nos Gabinetes. (Pausa)

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vai-se proceder à votação. Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota o nobre Uder _do PMDB?

O SR. RONAN TITO (PMDB -

MG) -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Líder do PFL? (Pausa)
S. Ex!' não está presente. _
Como votàO nobre Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
-PI)-Não.
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Uder do PDC?

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC -

TO)

-Não.
OS SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Líder do PDT7

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC)- Não.
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)

- Como vota o nobre Líder do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA)-Não.
.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre IJder do PSB?

O SR. JAMIL HADDAD (PSB -

Não.
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R.J) -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Na forma regimental, a votação será nominal.
Os Srs. Senadores já Podem votar. (Pausa)
_ (!'_rocede-se â votação.)
._ VOT_AM. "Sim" os Srs. Senadores:
Divaldo Suruagy
Frandsco Rollemberg
João Lyra
Lourival .Baptista
Votãm "'Não" os Srs. Senadores:
Antõnio Maya
Cailos Patrocínio
Chagas Rodrigues
ód Carvalho

·aerson Camata
GO:rrles Carvalho
Humberto Lt1cena
Iram Saraiva
Jamil Haddad
JarPas Passarinho
Jorge Bomhausen
Jutãhy Magalhães
Lavoisier Maia.
M$rio Maia
Meira Filho
· --~ Moises Abrão
_ Raimundo Lira
Roberto Campos
Ronan Tito
I.Nllson Martins
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "Sim" 4 Srs. Senadores; e "Não",
20
Total de votos: 24
Não houve quorum.

A Presidência suspenderá a sessão por 1O
minutos, adonando as campainhas, a fim de
aguarda_r _Q _quorum necessário.
Está suspensa a sessão.

Humberto Lucena
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
João Calmon Jorge Bomhausen
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Meira Filho
Moises Abrão
Nelson Wedekin
Rairritli:ldo Ura
Roberto Campos
RonanTito
Wilson Martins

-o SR. PRE$IDENTE (Nelson Carneiro)
- Não houve quorum .
As matérias em fase_de votação ficam adiadas para a sessão seguinte.
São os seguintes os itens com apreciação
adiada:
-15PROPOsTA DE EMENDA A
CONSmUIÇÃO N• 2, DE 1989

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 2,
de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pkes e outros Senhores Senadores, que
modifica o §31 do art.4?doAto dasDispogjções ConStitucionais'Ti'angjtórías.
-16--~

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989

Votaçãô, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n1 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art 159 e altera
aredaçãodoincisoüdoart.l61 da Constituição Federal.

(Suspensa áS 16 hOras e 5 niinutos,
a sessão é reaberta às 16 horas e 15 minutos.) _

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está reaberta a sessão.
Peço aos SJ:.s. _Senadores ocupem os seus
lugares. (Pausa)
_
Será procedida nova votação.
Os Srs. Senãdores já podem votar. (Pausa)
(ProCede-se à votação.)

V07AM "'SI/11"" OS SRS. SENÂDORES:
Alacoque Bezerra
Alexandre Costa
lrapuã COsta Junior
Lourival Baptista
Mareio Lacerda
NabOr Júnior
VOTA/11"JYÃO"' OS SRS. SEfiADORES:
Antônio Maya
Carros Patrocínio
Chagas Rodrigues
"Cid Carválho
Gerson Cafnafa
Gomes CafVálho
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-17VetoTotal
_
PROJETO DE LEI DO DF
No 54, DE 1989

(Art.

4~

, in fine,- da Resolução n'? 157,
de 1988.)

Discussão, em turno único, do veto total aposto ao Projeto de Lei do DF. n1
54, de 1989; que reestrutura a categoria
'·funcional de.As_sistênte Jurídico do Plano
de Classificação de Cargos de que trata
a Lei ne 5.920, de 1973, fixa sua retribuição e dá outras providências.
-18PROJETO DE LÉi DO DF
N• 72, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos
do art 336, c, do Regimento Interno.)
Votaçao, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n9 72, de 1989, de iníciativa
- do Governador- do Distrito Federal, que
cria, no Quadro de Pessoal do Distrito
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Federal, os cargos de natureza especial

Acordo Básico de Cooperação TécnicÇ!, entre
o Brasil e a Nicarágua.
_. T_rata,s-e_de um documento de intenções,
PARECER, proferido em Plenário, d~- !>_ por natureza genérico, mas cUjo conteúdo reComisSão
quer considerações preliminares, tendo em
vista não apenas a noção de cOoperação técni-do Distrito Federal,favorável ao proca, mas, fundamentalmente, por envolver um
jeto e à emenda apresentada perante a
Acordo a ser executado entrq países da AméComlsSão.
rica Latina.
-19As- nações deste subcontinénte têm-se visto~
PROJETO DE LEI DO DF
historicamente, envolvidas cqm uma sistemá·
N' 66, DE 1989
tica dependência da tecnologia gerada e desenvolvida em centros economicamente mais
VotaÇão, em _turno único_, do Projeto
avançados_, fato esse causadpr de ónus de vade Lei do DF n9 66, de J989, de iniciativa
riada natureza.
do Governador do Distrito _F_ederal, que'
Com efeito, conforme já observara o. semiócria a Carreira de Magistério Público do
Iogo ·argentino Eliseo Verón, a dependência
Distrito Federal, seus cargos e empregos,
fiXa os valores de seus vencimentos 'e satecnológica não significa apenas a importação
lários e dá outraS providências. tendo
do objeto técnico, mas também das regras
de seu us_o: regras económicas, sociais, cultuPARECER, sob n' 320, de I 989, da Corais, a que se deve, como condição inicial,
missão
-do Djstâto Federa/,favorável ao prominimizar os efeitos, sob pena da progressiva
jeto e às emendas apresentadas perante
degradação da inteligência nacional.
No_ ca~ do presente Acordo, a exemplo
a Comissão de n9s 6 e 14; favoráVel às
de tantqs outros que o Executivo tem proposto
Emendas n?s 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15
ao Congresso, entre países naturalmente abe 19, nos termos de sub_emendas que
sorvidos no desenvolvimento de suas potenoferece; contrário ás _Emendas de n~s 2,
cialidades, a cooperação é flagrantemente be5, 7, 12, 13, 16, 17 e 18; e apresentando,
ainda,asEmendasden"s20,21 e 22-DF.
néfica.
Em primeiro lugar, por viabiJizar um inter-20câmbio salutar de tecnologia a nivel de TerPROJETO DE LEI DO DF
ceiro..Mundo, as únicas capazes de representar
N' 67, DE 1989
a realidade e a n_ecessidade dos países signatários.
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 67, de 1989,-de iniciativa
Em segundo lugar, por estimular uma efeti·
do Governador do Distrito Federal, que
va geração de conhecimentos técnicos end&
cria empregos em comissão na ta_be:ia
genes, conforme a natureza comum do conde empregos em comissão da Fundaçãq_ junto das nações latino-americanas.
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras
Esses dois aspectos, por si sós, seriam sufiprovidências, tendo
cientes para o acolhimento do projeto em exaPARECER, sob n• 321, de 1989, da Come. Aduz-se, com igual intensidade, o fato
missão
de que as Partes Contratantes se encontram-do Distrito Federal, pela constitucionuma expressiva busca de soerguimento,
nalidade e juridicidade.
_ após processos espoliativos seculares que mi·
naram sua potencialidade, suas riquezas e
suas reservas.
O SR. PRESIDENTE (Neslson Carneiro)
Diante do exposto, e em face de pareceres
-Item 21:
igualmente favoráveis à efetivação do Acordo,
(Incluído em Ordem do Dia, rios terexarados pelas Comíssões de Relações Extemos do art. 376 e do Regimento Interno.)
riores, d_e Constituição, Justiça e Redação e
Discussão, em turno único, do Projeto
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inforde Decreto_Legislativo n°43, de 1989 (n"
mática da Cãmara dos Deputados, somos pela
70/89, na Câmara dos Deputados), que
aprovaç-ão do Projeto de Decreto Legislativo
aprova o texto do acordo básico de coon"' 43, de 1989, com a redação oferecida por
peração técnica, celebrado entre-o Goveraquela Casa legislativa.
no da República Federativa do 6rasij e
É o parecer, St. Presidente.
o Governo da República da Nicarágua,
O
SR. PRESIDENTE (N•Ison Cam•ir6)
em 1~ de abril de 1987. (Dependendo
-o· parecer Conclui favoravelmente ao prode parecer.)
jeto.
Em discussão o projeto, em turno único.
Solicito do nobre Senador Meira Filho o pa- (Pausa)
recer da Comissão de Relações Exteriores e
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Defesa Nacional.
a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para
que menciona e dá outras providências,
tenda.

emitir parecer.) -Sr. Presidente, S[s. Senadores, o Projeto de Decreto Legislativo n~ 43,
de 1989 (n" 70·6, d•l989, no Câmara dos
D~putados), se destina a aprovar o texto do

O SR. PRESIDENTE (N•lson Carneiro)
- A Mesa lembra aos Srs. Senadores que
__ hoje haverá sessão conjunta, às 18 horas e
30 minutos. do CongreSso Nacional, quando
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será necessário__quorum para a votaçã_o do
veto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 22:

-

-

Discussão, em turno únlco, do Projeto
de Lei do Senado n~ 13, de 1988-DF~
-que aprova a alteração da denominação
do Banco Regional de Brasília S/A BRB, cUspõe sobre sua participaÇão no
capital de empresas, e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n9 271, de 1989, da Comissão
--:-de_ Ois_trito FederaL pela constitudonalidade,juridicldade e, no mérito, favorável, coin voto v·enddo do Senador Irapuan
Costa Júnior.
A Presidência esclarece ao Plenário que a
matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias,· a ftm d~ _receber emendas,
nos termos do art. 235, ·u, d, combinado com
-o art. 277 do Regimento fnterno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, _em turno único.
(Pausa)
N_~o havendo que peça a palavra, está encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem23:

-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n"' 83, _de 198.9 (apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania como conclusão de seu
Parecer n" 297, de 1989) que suspende,
por inconstitucionalidade, a excussão- de
expressão contida no § 2"' do art. 29 da
Lei n" 7. 721, de 6 de janeiro de 1989.
A Presidência esclarece ao Plenário qua a
matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, II, d, combinado com
o art. 277 do Regimento Interno.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, está
ence"rrada a discussão.
A votação fica _ainda por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem24:
Discussão, em turno único, do Parecer
305, de 1989, da Comissão Especial,
concluído pelo arquivamento da denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, imputando-lhes "crime de dicriminação atentatória dos direitos fundamentais previstos no inciso 41
do art. 59 da Constituição Federal".
n~

Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada para a próxima sessão,
por falta de quorum.

-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item25:
Proposta de Emenda à Constituição

4, de 1989

·

·

no

·

(Incluída em Ordem de Dia Tios termos

do art 358, do Regimento Interno.)
Acrescenta um § gO ao art. 59 do Ato
das DisposiçÕes Constitucioriais Transitó~
rias. (19 signatárlo: Senador LeopoldO Peres.)

A Comissão incumbida do exame da propo-sição não emitiu seu parecer no prazo regi-

mental de trinta dias irnprorrogáveis. Assim,
a matéria foi incluída na Ordem do Dia nos
termos do disposto do art. 331 do Regimento
Interno, para que o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento em sua tramitação.
Com a palavra o nobre Senador Mansueto
de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a proposta do eminente
Senador Leopoldo Peres tramitou dentro da
Comissão Espectai.
_
Tive eu a honra de ser designado o Relator,
em despacho proferido, em tempo hábil, pelq
eminente Presidente da Comissão, Senador
Leite Chaves. Pelo próprio despacho, o prazo
desse relatório, em Comissão, esgotar-se-ia
no dia 15 de nov:embro. Na semana anterior,
estava eu viajando para a minha região e, tanto
o despacho do eminente Presidente designa~
do-me Relator, como o próprio tempo regimental não me chegaram ao conhecimento.
Tão logo retornei a esta Casa, proferi o relatório, que, a título de discuss_ão da matéria, trarei
ao Plenário. A minha opinião do relatório são
as opiniões que, como discussão da matéria,
farei aqui para que não se re-gistre que o Relator não apresentou o seu trabalho. - - -

-

Orcunstândas superiores;· entre elas o fato
de o prazo se esgotar no próprio dia 15 de
novembro, feriado, dia das eleiçQ.es_. i~pe~em,
regimentalmente, que o meu límitono f1que
addonado.
Diz o relatório:
Vem a exame desta Comissão a Proposta
de Emenda à Constituição n" 04, de 1989,
que acrescenta um parágrafo ao art. s~ do
Ato das Disposições Constitucio!laís Transitórias,. com o objetivo de adiar aplicação do
disposto no art. 16 da ConsfitUiçã"o em vigor.
O adiamento proposto visa excluir a aplicação do referido art. 16 às eleições _de de outubro de 1990, tendo em vista a necessidade
de se proceder a alteração na legislação eleitoral viÇ(ente.
Na- realidade, a experiência tem demonstrado, mormente em face do processo eleitoral
em curso, ser imperioso fntroduiir modificações essenciais_ao aperfeiçoamento da matéria com vistas ao pleito de 1990. A propósito,
dentre outras, estão a exigir imediata revisão
as questões relativas à inelegibilidade, à substituição de candidatos e ao prazo de desincompatibilização.

Acrescenta-se, também, o momento polí-

ticO VividÕ pelo País, no qual as regras democráticas que complementam o texto constitucional cederam espaço_às questões de caráter
social e administrativo, inviabüizando a apre.:
dação da matéria em tempo- oportuno. Em
conseqüência, obseJVa-se o inevitável estrangulamento das ativida.des legislativas, o que,
no caso em tela, acarreta prejuízos ao aprimoramento da legislação eleitoral referente ao
pleito de 1990, antes do prazo de um ano
estabelecido no art. 16.
Não obStante reconhecermos.que esse dispositivo _constitucional tem por objetivo- como exposto na própria justificação da PEC
no 04/89- "evitar casuísmos e~ também possi~litar o conhecimento prévio das normas
que regerãcn:rp·rõtesso eleitoral a fim de torná-lo mais rãciánal, evitando atropelos de última hora", há que se admitir que _a atual situação política do País apresenta particularidades
próprias que justifiCam a modificação _sugerida pela Proposta de Emenda em exame, aditando mais um parágrafo ao art. 5~ do Ato
das Disposições Constitucionais Transit6rias.
Ressalte-se, de passagem, nossa posição
frontalmente contrária a qualquer alteração do
t.exto constitucional permanente, antes da revisão de 1993.
Isto posto, e considerando, finalmente, que
a proposta de ernen·da em causa atende aos
requisitOs do art. 60 da Constítuição e aos
imperativos de ordem regimental, somos pela
sua aprovação, na forma preconizada pelos
seus ilustes signatários.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDErrfE (Nelson Carneiro)

- Em discussão.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-...; Concedo a palaVra ao nobfe -Se!lador Od
.;:,db6ía de Carvalho.

.
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política, vem preencher uma necessidade institucional do País.

O art. 16 da Constituição criou essa situação
um tanto quanto esdrúxuJa, aparentemente
urna situação em torno_ da qual fica muito
difícil falarmos sobre coisas concretas, sobre
coisas próximas. Aparentemente, estariamos
aqui flutuando; aparentemente, estariamos,
aqui sem os pés no chão, I?Or que estamos
em meio ao Processo eleitoral do Presidente
da República, estamos em meio a urna decisão que está no seu momento crucial, e, em
vez de estarmos aqUi tratando dos fatos políticos a ela relativos, estamos flutuando no ar,
tratando de uma aparente abstração sobre algo que só oco-rrérá em 3 de outubro de 1990.
No entanto, Sr. Presidente, isso é só aparente, porque não há nada mais concreto,
mais real e mais imediato, do ponto de vista
político, do que esta decisão agora. Essa distância temporal da eleição é estabelecida no
texto da Constituição, justamente para evitar
que, em cima da momentosidade dos fatoS,
da premência dos acontecimentos políticos,
do imediatismo dos interesses em conflito, para evitar que justamente ali se encaminhe uma
legislação eleitoral.
O que a Constituição está estabelecendo,
Sr. Presidente, é justamente _isso, ê que possamos, com a suficiente e necessária eqüidistância crítica, com esse distanciamento temporal político e emocional dos fatos, levar a
cabo uma reflexão madura, produtiva e séria
a respeito da organização legislativa das eleições de 1990.

O SR. PRESIDEl'ITE (Antônio Luiz Maya)
-Senador, gostaria apenas de lembrar a V.
Ex' que está em discussão o prosseguimento,
para fll1S de tramitação desta proposta, quer
dizer, haverá possibilidade de uma discussão
em maior prõfundidade, sendo aprovado o
prosseguimento~

O Sr. José Fogaça- Sr. Presldente, qu~
ro que V. Ex" entenda que é justamente isso
que estoU defendendo, ou seja, desejo que
O SR. OD SABÓM 7JE cARVALHO
esta matéria tramite devidamente por esta CaPROf-laNOA DISCURSO QdE, EI'ITi?Esa, para que possamos apreciá-la no plenârio,
OUE IÍ REV!SIÍO DO ORADOR, SERÁ
e, se possível, aprová·la, remetendo-a à CâmaPUBUCADO POSTER!ORME/'ITE.
ra dos Deputados,
Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que
-----Durante o discurso do Sr. Qd Saalguma coisa tern que ser feita. A experiência
bóüJ de Carvalho, o Sr. tfelson Carneiro,
Presidente, deixa a cadeira da presídên- _ recente, a experiência vivida agora, ao longo
dessa campanha presidencial, a campanha
da, qu_e é ocupada pelo Sr. Antônío Luíz
talvez mais emocionalmente d_ensa, jamais exMaya, Suplente de Secretiin'o.
perimentada pelo País em 100 anos de RepúO SR, PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) _ _bJica,_a experiência foi de que sem uma legisla-Continua em discussão.
ção madura, séria e conSjstente, sem uma regulamentação rígida, nem por isso menos deO Sr. JotJé Fogaça- Sr. Presidente, peço
mocrática, as eleições correm o risco de ser
a palavra para discutir.
atropeladas, de ser aviltadas por subterfúgios,
O SR. PRESIDEl'ITE (Antônio Luiz Maya)
por expedientes, por práticas escusas, por jo- conce~_o__a _palavra ao nobre senador José
gos de interesses, que muitas vezes fogem
Fogaça.
ao interesse público, e ao interesse nacional.
Lembre-m~ Sr...Pl'esidente, de um pronunO SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
ciament&ttue'fiz nl!!fa Casa, quando dízía que
Para discutir.' Sem revisão do orador.)- Sr.
o detnocratismo é (nimigo da democracia:
Presidente,_ Srs. Senadores, a emenda consqtucional aj::lreseritada pelo nobre Senador i_eo.. ~e d"lZia que esS!t liberalidade extremada para
poldo Peres vem preencher uma necessidade·· organizaÇão de partidos, esse democratismo

em
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haveria de corromper e de vilipendiar o próprio

processo político e democrático em nosso

Volta-se à lísta de oradores inscritos.
Com a-pahtvra 6 .nObre Senado~ Jutahy _Ma-

argumentação. O espetáculo grotesco, o es.":
petáculo negativo, lamentável, deplorável,

O SR.JliTAHY MAGALHÁES (PMDB-

País. Parece que os fatos me Socorrerãin -na-- galhães. _

BA Pronuncia u seguinte discurso. Sem reviSantos, foi a_ mo_stra mais indesmentível da são do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores
que ainda estão no plenário;
verdade que afirmamos. Não obtendo a filiaVejam V. ~ que aqui se falou da candição, ou melhor, não obtendo a vez corti.o candidato à Presidência da República num grande datura Sílvio Santos. A bomba explodiu aqui,
em Brasília, e o estilhaço foi caiê em Adustina,
Partido, como o PFL, no Partido ao qual estava
um pequeno MunicípiO do EstadO- da Bahia.
filiado, o Sr. Silvio Santos bandeou-se, contrabandeou ·a sua candidatura imediatamente pa- Um candidato do Partido que deu abrigo ao
Sr. Sílvio SantOs ganhou a eleição e não levou,
ra uma sigla partidária inconsistente, qUe, iriclusive, não havia sequer preenchido os requi· porque o Partido foi extinto. Então, vejam V.
sitos, as exígências da legislação e que, mes- EX's que os inocentes, muitas vezes, acabam
recebendo a punição que não merecem.
mo com essas irreguJaridades,_usufruía de_um
Sr. Presidente, estou na tribuna por uma
preciosíssimO espaço de tempo na televisão,
de 2 minutos e meio pela manhã _e 2 minutos questão-de ética. Há dois anos venho denune meio à noite, em todas as emissoras de__ ciando a inédita situação do navio "Karisma".
rádio e televisão do País. em cadeia nacional. Esta embarcação foi adquirida com fecursos
Se formos calcular isso em recursos materiais do Fundo da Marinha Mercante, no início da
e em termos monetários, talvez não tenhamos década. e entregue à empresa kommar, qtJe
sequer possibilidade de mensurar, não tf§lha~ a registrou no Tribunal Marítimo como de sua
mos possibilídade de estabelecer um parâ~ propriedade e _responsabilidade operacional,
metro do que isso representa em termos de sem haver assinado com o Governo brasileiro
qualquer contrato de reconhecimento _de dívalor material.
vida.
Ora, Sr. Presidente, mesclar esse valor ma~
Mais recentemente, solicitei, através de Reteria! de tão reconhecida dimensão com essa
querimento de Informações ao Ministro-Chefe
liberaJidade, essa facilidade absoluta para fun~
da Seplan, maiores esclarecimentos sobre nodar um partido político, esse espaço de televi~
vos empréstírnos concedidos pelo Fundo de
são com um custo, um valor de milhões de
Marinha M_ercante à empresa Transroll, suposdólares, coma facilidade de fundar um partido
tamente controladora da Kommar. Tive oporpolítico, que é maior do que a de fundar uma
tunidade de sublinhar, aqui, minha estranheza
microempresa - como já bem disse, numa
com as respostas do Ministro-Chefe da Sefrase- exemplar, criativa, inla9inativa, o Sena~ plan, na qual reconhece que o BNDES tinha
dor Marco Madel - , mesclar essas duas coiconhecimento de que a empresa Transroll era
sas não pode dar certo, em boa coisa não
acionista majoritáriã da Kommar e, Consepode dar.
qüentemente, responsável pela dívida do "KaE vimos Os jOilfais denundando, os}orf1ais
risma" e, ainda assim, recomendou a seus
trazendo em manchetes que a sigla do Sr.
proprietários que se desfizessem da empresa
Armando Corrêa teria sido negociada Com o
Komfnar, a fim de se credenciarem a novos
candidato Sílvio Santos. Os termos dessa nefinanciamentos oficiais.
gociação ninguém sabe, talvez o Brasil jamais
Recebo, agora, correspondência do Exm9
venha a saber.
Sr. Ministro da Marinha, Almirante Henrique
Sr. Presidente, ali estava patenteado, ali estava evidenciado, de forma taxativa, que ó deinó=-- Saboia, na qual pi-acura esclarecer "sporÍte
propria.--.,-illguns aspectos da inédita situâção
cratismo, que permite essa pulverização, essa
microfragmentação partfdária, esse democra- · do "Karisma". Por oportuna e esclarecedora,
.trago o 1n1:eíro teor deSta correspondência ao
tiSJ"flO é inlrriig-ó -aa lím(5ídez democrática.
conhecimento deste Plen.3.río, -ao- tempo em
E dever desta Casa, é dever deste Parla~
menta, é dever do Congresso, é dever do Se-- que louvo a atenção do Ministro da Marinha
com esta CaSa:
nado alterar a legislação _eleitoral.
Daí por que, Sr. Presidente, quero defender
"Brasília, DF. ein 6 de novembro de
aqui, com toda a veemência, a iniciativa do
1989.
Senador Leopoldo Peres, por apresentar esta
Exm" Sr.
emenda,_- este aditamento às Disposições
Senador Jutahy 1"'\agalhães
Transitórias, porque vai permitir a moralização
Senado Federal
do processo eleitoral no Brasil. (Muito bem!
Nesta
Palmas)
-senhor Senador,
Dirijo-me a V. Ex• a respeito do artigo
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
publicado no jornal ''O Estado de S. Pau- Encerrada a discussão. a votação para
lo", edição de 23 de agosto de 1989 e
prosseguim:ento cta tramttação fica adiada, em
do seu pronunciamento no senado Fedevirtude da falta de quorum. (Pausa)
_
ral, em 13 de outubro do corrente, nos
Esgotada matéria constante da --ordem
quais é abOrdada a situação do navio ''Kado Dia. (Pausa)
r:!sma... ·
Os Requerimentos n~ 607 ê 608, de urgênCOm o propósito de que não paire "dúvicia, lidos no Expediente, ficam prejudicados.
- da scióre a ~Çjalidade do ato praticado
em Virtude- da falta de quorum. (Pausa)
apresentado e vivido pela candidatura Sílvio

a
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peJo Tribunal Marítimo, passo a fazer alguns esclarecimentos.
O navio, adquirido no exterior, p_ara ter
- registrada sua propriedade carecia do
cumprimento das exigências legi:l.is vigentes, -ãê-ntre as quais alinhavam-se, à
época como atuãlmente~
- proya de quitação do seu preço, mediante _a liquidação_ da fatura comercial,
através da remessa de numerário para
o exterior, poT via bancária; e
-prm•a de quítàÇão ónus fisCais, que,
no caso, tratava-se, especialmente, do·
comprovante do pagamento do imposto
devido pela impOrtação.
Ambas as_ exigênCias foram integralmente. cumpridas, como, aliás~ é procedimento normal com qualquer registro de
embarcação_na mesma situação.
Cumpre notar que perante o Tribunal
Marítimo-somente são obrigatórios os re-_
gistros de propriedade e de armador. O
registro de qualquer ónus ou gravame
sobre embarcação é voluntário, dependendo apenas de empenho do credor hipotecário ou de qualquer outro tipo de
- f1á~ndador. Assim Sendo, Se embar--cação foi adquirida com recursos do governo para uma empresa privada, normal
ê que o órgao financiador tivesse o cuidado de vincular o financiamento a urna
garantia real, que lhe pusesse a salvo de
prejuízos. Não constando de nenhum do-__s;_um!illtO apresentado para registro que
a embarcação havia sido comprada com
fjn~~ciamento do governo federal, por
qualquer de seus órg"iios, nãO-teve aquele
Tribunal conhecimento de tal emprésti~
-mo, nem-tampouco pode exigir o registro
de qualquer ónus que grave a embarcação de vei. --que, ãté a presente data,
documento nesse sentido não foi apresentado ao Tribunal Marítimo.
QuantO às- alusões feitas ao Tribunal
Marítimo, especialmente onde o eminente ~enador cita que o órgão "Finadequadamente combina a instância de- julgamento de recursos administrativos cofn
funções executivas..., cabem alguns comentários.
A Lei n~ 2.180, de 5 de fevereiro de
1954,-estabelece que o Tribuna!Maritimo
é instância única que julga originária e
recursalmente os acidentes e fatos da navegação, não se constituindo em instância de recursos administrativos. Ainda por
__ competência legal, mantem os registras
da propriedade, de armador e de ânus
sobre embaicações, sen:do que as duas
primeiras espécies são obrigatórias e a
última é voluntária. EntretãntO, o Tribunal,
sempre zeloso das coisas e causas públicas, quaitdo Um documento de aquisição
de um navio, por qualquer fonna, acusa
-a -exrstencra-- de ônus-- graVando o bem,
faz notificar o interessado para que registre 6 gravanie,· evitando cjLie se julgue que,
c_gm o registro da propriedade, tãrribém

a
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se está registrando o ônus que a doeu.;.

mentação denuncia.
Acresce, também, que as duas atividades fins do Tribunal são independentes
e de objetivos diversos, não ensejando

uma eventual inadequabilidade no exercício de ambas as tarefas.

No que concerne à transferência acio·
nária de qualquer empresa de navegação,
valeJembrar que o Tribunal Mar1timo não
tem competência legal para autorizar ou

não tais atas, competindo-lhe, _apenas,
uma vez efetuadas as mencionadas transferências e trazidas ao seu conhecimento,
verificar se foram observadas as exigênci.!is da lei quanto à nacionalidade dos

sócios e dirigentes e proporcionalidade

de ações ou cotas (60%) pertecentes a
bragjJeiros.

Estes os esdarf!cimentos que tenho a
prestar a V. Ex~. julgando ter dirimido
qualquer dúvida quanto ao caso em tela.
Por oportuno, ora convido. o ilustre SeM
nadar a visitar o Tribunal Marítimo, cujo
Presidente, AlmiranteMdeMEs_quadra RRm
Arthur Ricart da Costa, terá .gosto de
acrescentar outras informações que porM
ventura venham a interessar a V. Ex~.
Muito cordialmente, - Henrique SaM
boia, Ministro da Marinha."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pretendo fazer qualquer comentário a respeito do
ofício, a não ser agradecer ao Sr._ Ministro a
atenção para com esta Casa. S. Ex~ espantaM
neamente, respondeu a uma questão sobre
a qual eu havia falado no Senado. Se- V. Ex"'
desejarem, poderão ler o documento do Ministro da Marinha, verificando que tudo aquilo
que foi dito aqui, no Senado, ou através do
documento apresentado ao O Estado de S.
Paulo, através de uma publicação, nada foi
modificado.
Por lsso, Sr. Presidente, é que trago para
conhecimento dos Srs. Senadores e de quem,
porventura, no futuro, deseje fazer o exame
desse famoso caso do "Karlsma", a resposta
do Sr. Minlstro da Marinha, que mostra que
o ônus não foi levado ao conhecimento da
Marinha Mercante, do Tribunal Marítimo, e
que, por isso, o Tribuna] não poderia manifestar-se sobre o assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.) ·

Durante à discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente
do Secretário, deixa a cadeiré} da presidência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, JP Více-Presídente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é com satisfação que registro
nesta Casa, hoje, o iii COngresso Brasileiro
de Taquígfãfos, realizado em Curltiba, Paraná,
no perfodo de oito a dez de novembro do

corrente ano. Lá estive representando o SenaM
do Federal, por solicitação de seu Presidente
·
Ne1son Carneiro. -Ao fazer -Q re~-i.st-ró, moveMm_e a conviCçãO
de que o ternário ali dfScufido, em torno das
mais diversas circunstâncias-que envolvem esta _imprescindível atividade profissional - a
exercida pelos taquígrafos, merece ser trazido
ao _conhedmento desta Casa.
Questões como_ a regulamentação profig...
sional e a iilclusão da taquigrafia como disciplina nos currfculos dos cursos de graduação
em Comunicação Social, entre outras, precisa·m ·ser a:de-quadaiit-en~ acci_mpanhadas pelos legisladores, visando ao atendimento das
aspirações dos que atuam nessa área e, em
última an~lis_e~ ao aperfeiçoamento_ da formação e da atUação desSes profissionais.
Nesta opoituniêiade, ciuero P~iabel-tizar o Sr.
Carlos Benedicto Curtha de Menezes, Presidente da Associação Brasileira de Taquígrafos
- ASBRAT, e a Sfl' Paula Greiffo Coutinho,
Presidente da Associação Paranaense de Taqttigrafia-__: APTAQ, principais organizadores
do enContro. A recondução do Sr. Carlos Benedicto à liderança nacional da entidade, por
aclamação, ao final do Congresso, é- prova
mais que suficiente~do que-estou afirmando.
Em palavras Que tive o ensejo, de proferir
no referido Congresso, analisei o processo h is-.
tórico brasileiro, com especi~ destaque para
o perfodo pós-Independência, procurando demonstrar" õ caráter indissociável da atividade
político-parlamentar e a atuaçã--o-dos taquígrafos. Conhecer o presente e vislumbrar o futuro
requer, como se sabe, o conhecimento do
passado. Como já nos advertia o filósofo Alceu
Amoroso. Lima, conhecidO e eSte foi o pseudônimo que ele adotou comoTristão-de Athayde
"O passado é aquilO que rião passa, é aquilo
que fita ~o qÜe passoU".
Preservar a memória nacional é dever que
a todos obriga. Oferecer condições dignas de
formação e de trabalho a quem se dedica a
uma tarefa como esta é o mínimo que podemos fazer.
- O instante em que comemoramos o Primeiro Centenário da República e da promulgação
da nossa primeira Carta Republicana exige de
todos nós a mals ampla reflexão sobre nossa
História. A análise que formos capazes de fazer
sobre a experiência desses últimos cem anos
pode ajudar-nos a encontrar alternativas viáveis para o País.
Não tenho dúvida de que essa análise implica fazer uso-de vastíssima documentação hi,s..
tórica produzida ao longo dos anos. No entanto, um -estudo de tamanha magnitude não seria possível sem o concurso de determinados
profissionais como museólogos, arquivistas,
docwnentaristãs, bibliote_cários e taquígrafos,
sem o que não se preserva a memória da
sociedad_e__e o_ espírito da_n_acionaJidade._
O velõcíssirilo processO de transformações
por que passà no~s~_civilização, em face da
extraordinária revolução cientifica e tecnológica, tornou, a meu ver, ainda mais indispensável a tarefa_desses profisstonai_s. Heró~ ~ô~
nimos, sobretudo para estudiosos da história
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...._ esses incanSáveis detetives do passado,
eles ajudam a procurar reconstruir e interpretar o significado dos acontecim_entqs o<;orridos. ·
Jli\.,;ls, Sr. Presidente, valorizar esta -profissão
dos taquígrafos signific~ não apenas re~nhe~
cer-lhe a importância. E necessário ultrapassar o campo da retórica e oferecer subsídios
concretos a sua materialização~ Como já disse,
a regulamentação profissional e a inclusão da
taquigrafia como disciplina curricular nos cursos de Comunicação Saciá! são questões irn~
perativas em relação às quais não podemos
nos omitir.
-É inquestionável a competência de nossos
taquígrafos. Sabe-se, por exemplo, que, desde
1.975, o professor David Gaudêncio tem pa~nte de invenção in~macional de um sistema
genuinamente brasileiro, por ele elaborado.
Segundo o lnventõr, seu método posSibilita
um acompanhamento até 14% mais-- Tápido
do que qualquer outro dos dezessete sistemas
atualmente utilizados.
São incontáVeis os exemplos que confirmam a tarefa insubstituível dos taquígrafos.
Muito provavelmente, os mais evidentes são
os fornecidos pela atividade parlamentar.
Que valiosos subsídios não fornecem os
Anais das Casas do Congresso Nacional graças à excelência dos serviços taquigráficos
- à compreens_ão e ã interpretação dos fatos
~stóricos como, por exemplo, a abolição, a
politica externa, os próprios diferentes epis6M
dias que culminaram com a República
Vale destacar a riqueza de informações que
oferecem os Anais da Câmara e do Senado,
deste século e do passado, resultado do atento
acompanhamento dos trabalhos legislativos
pelo serviço de taquigrafia, tornando posSJVe!
a compreensão de fatos relevantes do Pais
e da construção do nosso arcabouço- institu~
cio na!.
O exemplo de um fato ocorrido logo nos
primeiros temp_os do Brasil independente ilustra o que estou defendendo. Quandq da dissolução da Assembléia Constituinte, em 1823,
D. Pedro I, atestando a importância social da
profissão_de taqUígrafo, ao dispensar seus funcionários, fez exceção aos dois taquígrafos que
nela trabalhavam, João Caetano de Almeida
e Pedro Afonso de Carvalho. Eles tiveram seus
salários mantidos para que pudessem dar aulas de taqUigrafia e preparar novos profissionais para a Assembléia NacionaJ que viria posteriormente a ser estaltelecida.
Avulta, assim, a importância social da profis·
são dos taquígrafos ao registrar os eventos
históricos, convertendo a voz em palavra escrita, e, mais do que isso, registrando o debate
muitas vezes tumultuado, captando as tensões
e emoções que envolvem o Plenário. E isso
é. mais significativo pOrquanto a-inda somos
uma sociedade que não conseguiu consolidar
plenamente uma cultura letrada, isto é, um
povO de saber meramente visual ou auditivo,
á9i-afo, portanto.
Não estou sendo exagerado ao afirmar que
-não consigo entender a atividade parlamentar
sem a existência da taquigrafia, para mim, o
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parlamentar e a taquígrafo são complementares. São. poderia dizer, xifópagos, irmãos sia-

meses. Somente• através da taquigrafia é que
a voz s_e converte em palavra, cristalizando

pensamento, perenizando o debâte parlamentar, -convertendo idéias em ação e ideais em
lama, pois, como se sabe, a voz é apenas som,
a palavra é que permanece.

Assim, ternas como "A Importância do Domínio da Unguagem naTaquigrafia" e "Renovação e [nevação do Léxico" foram abordados
com a mesma profundidade que "O TratamenJç cf<il.!nforrnação no Legislativo'' e "As
Constituições Estaduais e a Lei Orgânica dos
Municipios".

De igual modo,,. os aspectos estritamente
vinculados â profissão não foram esquecidos.
Debateu-se "a Taquigrafia e a informática",
passando pela 'Taquigrafia e os Congressos
na evoluÇão -do pensamento".
''A voz sem palavras alegra ao ouvido,
Ao concluir, cOnfesso minha certeza de que
mas não alimenta o coração."
o III Congresso Brasileiro de Taquígrafos con. A i!ngua, enquanto instrum~o básico de--- firmou seus objetivos.
Identidade de um povo, tem na escrita seu
Estou a vontade para fazer esta ªfirmação,
principal veículo de tradição espacial e tempoporque tenho acompanhado esses congresral, sendo também vigoroso patrimônio de
sos, desde o primeiro que foi realizado na Caseus bens intelectuais. Daí a importânCia ae - pital Federal, aqui em Brasma.
garantir~ se a todos o acesso instrumental à
O Congresso recentemerite realizado no Pa-_
cultura gráfica. Mesmo porque, conforme os
raná ofereceu ao Brasil - pelas exposições,
romanos já haviam observado, "verba volent,
discu_ssões e propostas apresentadas- subsiscripta manet'', isto é, "a palavra voa, a escrita
dias para a crescente afirmação deste impor·
permanece".
tante e seJeto círculo de profissionais de alto
EssaS Observações nos remetem a um pronível. Cumpre-nos contribuir. no que estiver blema maior que interessa a toda a Nação:
ao alcance de nossas possibilidades, para Que
a questão cultural Não acredito no amplo asesta afirmação se c.o_ncretize.
sumir da cidadania sem o acesso de todos
Perenizando nossa voz, os taquígrafos nos
à cultura letrada. E o que nos diz sobre o
dão, permanentemente, a perspectiva históassunto recente relatório do lpea, órgão da
rica advinda do registro do CJue fizemos, do
Secretaria de Planejamento da Presidência da
que
fazemos. Bastaria isso para reconhecerRepública? Leio, não sem tristeza, trechO dO
referido documento que, ao defender a neces- mos sua importância para a consolidação, entre nós, _de uma democrática república, capaz
sidade de uma política cultural, afirma:
de assegurar o bem comum, conquista de
todos e_ que a todos incumbe salvaguardar.
"Sua formulação precisaria levar em
conta que seu alvo é uma população em Estimo, como brasüeiro, vé-la assún no seu
que 25% daqueles com 15 anos e mais primeiro centenário e, sobretudo, em sua evosão anaJfabetos; em CJue a métlia de esco- lução histórica (Ml:lito bem!)
laric_lade é inferior a cihco anos;·em··qtte -- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) a população economicamente atlva que Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo
ganha até 2,5 saJários mínimos, para não Suruagy.
falar do contigente daqueles que ganham
apenas um salário mínimo."
OSR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL
Pronuncia o_ seguinte discurso.) -Sr. PresiCondt.ii o relatório:
"Esses dados não são arrolad~s com dente, Srs. Senadores, a realização, em São
a intenção de reforçar os !iberos contra Paulo, do Congresso Internacional de Micro,
uma suposta posturaelitista que o estado P~quenas e Médias Empresas; com a presenestaria desenvolvendo no campo cultural, ça de representantes de tririta e cinco países,
e tampouco se vinculam à proposta po- colocou novamente na ordem do cüa_de nos~
pulista de eliminação da cultura de elite· sas preocupações o modelo económico brae de valorização da cultura popular. Antes, sileiro.
Apesar do dramático nível dei-desempenho
cabe_ estabelecer a que cultura o_ povo
tem acesso,- hoje, sem, contuso, perder da economia nesta _última década, que já está
de vista as interpenetrações de acesso sendo chamada de "a década perdida", há
dos diversos segmentos ãos diferentes alg~:~ns indicãdores que charriam a_ aten-ção
de todos nós. _Sem dúvida, batemos todos os
produtos culturais."
_
recordes _de inflaçãp de nossa história~ Há dez
Saí de Curitlba, Sr. Presidente, Srs. Senado_- anos a renda per capíta é virtualmente a: mesres, rigorosamente convencido de que a cate- ma, em tomo de dois mil e quinhentos dólares,
goria profissionaJ dos taquígrafos tem cons- e_os níveis de produção da maioda dos setores
ciência. de seu papel na cultura brasileira. A industriais é praticamente igual ao do início
programação do COngresso foi extr"einamente _ dos anos oitenta. A esses três dramáticos
feliz ao focalizar determinados ternas que, ao constrangimentos de nossa economia, no enlado das questões mais diretarnente ligadas tanto, se contrapõem a queda do desemprego,
ao exercício da profissão, evidenciaram sua que é hoje das mais baixas dos últimos anos,
intersecção com aspectos essenciais da vida a ocorrência de quatro recordes sucessivos
brasileira: política, cultura, linguagem, entre na produção de grãos e a geração dos maiores
outros.
saldos comerciais que já conheCemos. São
"Suprimida a palavra, o que torna a voz?",
indaga, com propriedade, Santo Agostinho.
"Esvaziada de sentido, é apenas um ruído".
E conclUi o pregãdor; - -

resultados inteiramente conflitantes e,. em
grande medida, rigorosamente inusitados.
Cada um desses índices encontra, por si
56, explicações plausíveis e não há por que

nãó admitir a sua compatibilidade, se nos deti- ·
vermos na análíse cuidadosa e detalhada de
suas causas e motivações. O_ que nos causa
preocupação, no_entanto, é a dúvida por todos
os títulos procedente que se levanta n_os meios
acadêmicos, sobre por qUanto tempo ainda
poderemos compatibilizar inflação Com pleno
emprego e saldos comerciais elevados com
a expansão do consumo e do merca.do in~
temo.

Muitas das respostas à inquietante ques1ão
sobre a aparente incompatibilidade entre inflação e pleno emprego, ou entre elevados saldos
comerciais e aumento do çonsumo interno,
puderam ser dadas pelo Congresso das Micro,
Pequenas e Médias Empresas, a que há pouco
rrie ieferi. Tal como no Brasil, em inúmeros
países, inclusive industrializados, como é o ca·
so dos Estados Unidos, da Grã-Br~tanha _e
da Itália, o setor mais dinâmico da economia
é, hOfe,-exatamente o desse segmento de pe-_quenos, ri1icro e rriédios .einpresários.
Nós não temos, como na maioria desses
países, estatísticas atualizadas e confiáveis sobre esse tipo de atividade empresariaL E não
temos pela simples razão de que, como em
outros países latino-americanos, e até mesmo
em nações do Primeiro Mundo, como na ltâlia,
boa parte dessas empresas participa da chamada "economia informal'', "economia submersa" ou:u..satfn>--qo.e na Itália se denomina
o "lavoro n"ero". No-BraSil, uma polêmlca recente entre o Setor de ContaS ·nacionais do
IDGE e um trabalho da área acadêmica da
Universidade de São Paulo fazem oscilar o
- 9raU de- informalidade de nossa economia entre os limites de onze e quarenta por cento
do Produto Interno Bruto. Este último número
seria equivalente ao de economias notoriamente informalizadas, como a do Peru, que
se situa exatamente em torno desse patamar.
E esse é, sern dúvida, q_ primeiro e grande
desafiador problema de quem enfrenta essa
questão no País. Qual seria, afmal, o grau de
informalidade de nossa economia?
ós' dados mais recentes da Secretaria de
Eriij:n'eQõ-e Salário do Ministério do Trabalho
estimam que em tomo de_quarenta por cento
da população economicamente ati va do Brasil
trabalham sem carteira assinada. Não é segu·
ramen:te uma prova, mas é um índice muito
evfdel).te de que estamos mais próximos dos
quaienta por cento do estudo da Universidade
de Sã9 Paulo do que dos onze por cento do
setor de Contas Nacionais do lbGE. Estes dois
dado_s_ mostram Corno é. poSsível, numã eConomia_ altamente infladonada como a nossa,
rnan~er .os níveis de emprego qi.Je temos hoje,
e evitar a explosão social. Pode-se dizer que
a instabilidade da política econõmica, a complexidade da política fiscal e o grau de interferência do estadO ria ecOhótnfá-levaram fataJI'flêrlte grande e- ponderável p3rc~la_ de brasileiros a ter que conviver com a informalidade,
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com a adversidade e com a inevitabilidade
de um desemPenho econôtnico que constitui

hoje o maior constrangimento do processo
político brasileiro.

A micro, a pequena e a média _empresa e
a atividade económica infói"mal constituem

hoje a válvula de escape de nossas tensões
sedais e_ económicas. Ninguém ousa contestar que se não fosse a atuação dessas empresas, informais ou não, jã terfamos agravado
sensivelmente, talvez até o limite--do suportável, as nossas condições sociais. Num País
em que o seguro-desemprego é quase uma
ficção sob o ponto de vista da efetiva proteção
do trabalhador, em que o Fundo da Garantia

por Tempo de Serviço, instituído em substituiçãO à garantia de estabilidàde após dez anos
na mesma empresa, se deteriorou por incúria
administrativa e no qual os padrões da Previdência apontam quase para a· ineficiência total,
.não teríamos suportado a crise desta década
se a própria sociedade e a economia do País
não tivessem encontrado esta saída criativa
em que a ação do governo é, sem dúvida,
quase nula.
ESsa ea~rãião por que, ao contrMio das
economias do Primeiro Mundo, grande parte
das pequenas, rrticro e médias empresas brasileiras está sendo progressivam~nte empurrada para a informalidade.

Não há dados e estatísticas oficiais confiáveis, exatamente por essa razão. Estima-se
que o número total dessas empresas seja, hoje, de três milhões. Sabe-se, no entanto, que
a quantidade delas efetivamente cadastradas
no cadastro geral de contribuintes mal atinge
um milhão e duzentos mil, o que faz crer que
cerca de sessenta por cento delas sejam empresas informais. Torna-se ocioso saber se
efetivamente respondem por onze ou quarenta por cento do nosso Produto, quando se
sabe que oitenta por cento ou mais dos empregos gerados atualmente decorrem de suas
atividades.
O Que há~de perverso no caso brasileiro,
no entanto, é que mais de dois terços delas
desapareceram ao fim de dois anos, ao contrário do que se verifica na Inglaterra, por
exemplo, em que apenas um terço desistem
por inviabilidade técnica, econômi.ca ou administrativa.
No Brasil, há duas adversidades aparente-:
mente insuperáveis. A primeira é a própria inflaç:jo, que inviabiliza o recurso ao crédito para
o setor produtivo, num País em que, a despeito
de expresso dispositivo constituCional de carátet protecionista, não há nenhuma linha de
crédito oficial ou privado para as pequenas
atividades econômicas. O segundo é o cha-.
mado"custo de afetação", Isto é, a parcela de
encargos do custo final do produto, obrigatoriament••mpregada para atender às exigências fiscà!.s. SeQundo estimativa da. Fundação
GetúJio Vargas, esse "custo de afetação" chega, em grandes empresas, a representar entre
vinte e cinco· e vinte e sete por cento do custo
fmal do produto ... Uma pequena ou média
empresa que fosse cumprir todas as suas abri~
gações legais gastaria até- quarenta e cinco

por cento -de seu faturamento apenas para
atender às exigências burocráticas e do fisco,
tal como atualmente estruturadas.
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se verificar dwante dois anos consecutivos ou
em três anos alternados", o que parece inteiramente justo. A restrição, no entanto, vem na
parte final do parágrafo: '.'ficando, entretanto,
suspensa de imediato a iSenÇão prevista no
art. 11 desta lei".

A Constitui_çã_o _vigente, reconhecendO _a importância econômiC_a_ e a relevância soda! da
pequena ativídade empresarial, prescreveu,
em. seu_art. 179, que "A União, os Estados,
A isenção tributária do Estatuto da MiODistrito Federal e os Municípios dispensarão croempresa foi sem dúvida um avanço, na
às microempresas~e às empresas de pequeno medida em que a dispensou do pagamento
porte, asSim definidas em lei, tratamento jurí- do Imposto de Renda, a1ém de outros tributos
dicÕ diferenciado, visando a- ~ncentivá-las pela e taxas federais discriminados no artigo ·11,
simplificação de suas obrigações administra- entre os quais cumpre citar as contribuições
tivas, tributárias, previdenciárias e creditícias, para o PlS e o FihSOcial e a aplicação de aliquoou pelã eliminação ou redução destas, por fas mínimas nas contribuições previdenciárias
meio de lei". Podemos-afirmar que é a única e de seguro de acidentes do trabaJho. _A _$':la
CotiS:t1tuição vigente com tal diSposição. Pois extensão ao antigo !CM. no entaJ'lto, foi fruSfoi exatamente a partir' dessa proteção inteira- trada em inúmeros Estados, na medida em
mente justificada e rigorosamente inédita no que se instituiu a figura do "contribuinte-subsmundo que a situação das empresas de pe- tituto" que, na prática, invalidou a isenção estaqueno porte se agravou.
dual. Por esse instituto fiSCal, tendo em vista
que o !CM é pago pelo consumidor e não
Em prin1eiro lugar, porque ão consagrar o
pelo empreSário que fabriCa ou comerCializa
prindpfó-da anistia da correção monetária do
art. 47 das DisposiÇões Transitórias, feriu de _os bens, concedia-se isenç_ão ao_ empresário,
mas não ao- consumidor, o que na prática
morte a confianÇa do sistema bancário nas
obrigava ao recolhimento do tributo pela p_rómicro e pequenas empresas. E em segundo
pria empresa!
lugar, porque a insuficiência do Estatuto da
Microempresa já tinha anulado, em grande
O que de mais grave se verificou, no entanparte, os elevados objetivos qtie fundamen- to, foi a inaplicabilidade do Capítulo VI da lei,
taram a sua adoção em novembro de 1984.
que trata do apoio creditício que jamais se
A própria tf'ajetóda desse poderos-o instru· generalizou no Pais, gerando ;;t situação já por
mente jurídico de fomento à atividade empre- mim caracterizada, segundo a quaJ dois terços
sarial do setor privado é um percurso de erros, das novas microempresas instaladas no País
enganose frustrações. As suas desventuras co- não sobrevivem por mais de dois ·anos.
meçaram na prórpia conceituação de miUma apreCiação sumária de cinco anos de
croempresa através de apenas um critério: o vigência do Estatuto da Microempresa nos
do faturamento bruto, limitado a dez mil permite concluir, com base na análise dos da·
ORTN, tomando por base, corno dispõe o arti- dos disponíveis que, nem a lei foi suficiente
go segundo da Lei n~ 7.256/84, o valor desses e bastante para atrair à economia formal a
títulos no mês de janeiro do ano-base. Num maior parte das microempresas que sobreperíodo inflacionário, como foi o ano de 1985, vivem na informalidade, nem serviu para altesubseq_üente à sua promulgação, o valor da rar substancialmente a expansão dos pequeORTN encontrava-se inteiramente defasado
nos negócios. As pequenas empresas de
em relação ao mês de janeiro, menos de três maior sucesso ou são aquelas que empregam
meses depojs da vigência do mês de refe- alta densidade de conhecimento e tecnologia,
rência legaL
como é o caso das que se dedicam à presta·
ção de serviços né! área de informática e à
No ano seguinte, o do Plano Cruzado, o
problema agravou-se ainda mais. Transforma- microeletrônlca; oU são as que se voltaram
para o mercado externo. Em ambos os casos,
da em OTN e imediatamente congelada, a
antiga Obrigação Reajustável do Tesouro Na- a informalidade tom~~se praticamente imposcional não a·companhou a .realidade inflacio- sível. A instituição do camê mensal do Imposto
nária daquele período, chegando a novembro de Renda chamado "mensalão", no entanto,
c:om um_ valor real equivalente a menos de vai levar igualmente para a informa1idade um
número e5:timado de oitoceittos mil profiSSiocinqüenta pOr cento de seu valor nominal. O
nais que, no Brasil, têm mais de uma fonte
problema voltou a se repetir com o Plano Verão e a mudança da OTN para BTN com valor mensal de renda, seja qual for o tipo de remuigualmente deteriorado em relação aos preços ' neração. Aqueles_ que_ o quitaram mensalmenefetivamente praticados pelo mercado. Com te tiveram que fazer, este ano, nada menos
todos esses tropeços e percalços, a própria de vinte recolhimentos mensais: oito das presconceituação legal e éconômlca de microem- -tações do ano anterior e doze referentes às
presa tomou-se, em menos de três anos, mais receitas correntes do exercido. Os que não
uma ficçã.o do que um instrumento eficaz de o recolheram de forma corrente não farão es·ses mesmos Vif!te recOihiJ:nentos, já qui, no.
fomento aos pequenos negócios no País.
Outra das restrições legais decorre exata- exercício de 1990, terão de quitá-los em apemente desse critério inteiramente inadequado nas oito prestações. Mas serão ·obrigados a
à realidade econômjca do Pais. é: o que con- fazer doze ~álculos diferentes: um para cada
tém no parágrafo único de art 99 do mesmo mês nao recolhido, segundo a BTN vigente
EstatUto. Por esse dispositivo, "a perda da con- no mês.
dição de microempresa, em decorrência do
Num País com essa complexidade da legisexcesso de receita b~uta. só ocorrerá se o fato
lação fiscal, como pretender que sobrevivam

7032

Quarta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

as microempresas, seja qual for o seu porte?
Não podemos nos esquecer de que, em ape-

nas seis meses deste ano, a legislação tributária sobre as aplicações pnanceiras no mercado mudou nada menos que quatro vezes ...
O que leva no Brasil, como em outros- países~ à expansão _dessa nova forma de produção calcada na pequena unidade, tanto para
a elaboração, quanto para a comerdalização

pública e privada no Brasil, entre 1973 e 1988.
Nesses anos limites, enquanto a poupança privada cresceu de 14,52% do PIB para 20,99%,
a pública, que era de mais de 7,05% do PIB,
!ijl173, tomóu~se igual a - 1,9%, em 88!
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dores autônomos. A grande dificuldade, no
entanto, é que a maior parte, i.comO revelou
a pesquisa, não tem qualqt.fer interesse na formalização de seus negócios. Segundo o díretor do lplan~RJ, as maiores dificuldades alegadas residem exatamente, pela ordem, na falta
de cap[tal, nos impostos e táxas que tomariam
sua atividade antieconômica e nos próprios
custos da Jega1izaçoâo.
Esses dados mostram que, a persistirem
as condições terrivelmente adversas da economia brasileira, entraremos numa espiral de
marginalização dos negócios que afetará, por
sua vez, a economia formal e, por via de canse~
qüéncia, todo e qualquer esforço de recuperação da capacidade de investimentos do Estado.

Se não retomarmos capacidade de investir
do Estado brasileiro não superaÍ'emos, a curto
prazo, as nossas enormes carênclas sociais,
nem resolveremos o dramático conflito _distride bens, produtos e serviços?
butivo que ameaça inviabilizar a cOesão social
Um estudo conduzido há alguns anos pela
do País. E quanto maior for o grau de informaw
indústria alemã mostra que a realização pes- ]idade da economia, menores as chances de
soal, no mundo contemporâneo, está intimarecuPerarmos o poder de investir do Estado.
mente associada a conceitos como o do lazer,
O que estamos assistindo é ao crescimento
o do desfrute dos bens CUlturais, o da progradesse grau de informalidade, que significa
mação do próprio horário de trabalho e a busmaior evasão tributária e, pOr coar1seqüência,
ca de não-rotinizaçáo da vida cotidiana. Foram
menor poder de investimento do Estado para
pesquisas dessa natureza que levaram inúme~
O Brasil, pelo que estamos vendo, não atenfazer face às suas necessidades. A pesquisaras indústrias a adotar o horário de trabalho
deu ainaa para a importtmciã social da midora Jane Souto, do IBGE, revela, e01 dados
programado, nas manufaturas em que iss_o - divulgados na OazetaMercanti/, que "quarenta
croempresa, para a relevância económica da
é possível. Como cresce cada vez mais o requipequena e da média empresa e para a tendêne dois por cento da população ocupada no
sito da qualificação intelectual no processo BráSil-(em tomo de cinqüenta e cinco milhões
cia mundial de progressiva integração do poprodutivo, a conclusão fatal, é que, cada vez
tencial produtivo da Sociedade, através desse
de pessoas no total) está hoje na informamais, maior quantidade de trabalho será de_- lidade, como empregados sem carteira, os por
recuro de investir nos pequenos negócios co-.
senvolvida em casa, o que, em grande medida,
mo forma de democratizar a economia.
conta própria não contribuintes da Previdência
facilita a: própria programação do tempo de
O Banco Interamericano de Desenvolvie os empregados domésticos sem carte:ir~".
trabalho e, conseqüentemente, do lazer indivi·
mento possui há dez alias o Programa de FiEntre 1979 _e 1987, o núinero de empregados
dual. Nas chamadas Novas Eçohomlas [ndus· sem carteira cresceu no Brasil setenta e oito
nanciarneilto de Pequenos Projetas. Desse
tríalizadas, qualificação adotada pela Unctad
programa faz parte a Unidade de Pequenos
por cento, enquanto os que trabalham sem
para os "tigres asiáticos", ao lado da grande
Projetas, através de urna linha de crédito para
contribuir para a Previdência duplicaram, no
empresa, em geral voltada para o fornecimenmicroempresa e outra de apoio a jovens e
mesmo perfodo!
to da infra-estrutura essencial ao desenvolvipequenos agricultores. A Colômbia, que é um
Nesse
mesmo
jornal
estão
publicados
os
mento, o que se assiste é a participação cada
dos países beneficiários de ambos, com o seu
resultad-os de uma pesquisa de campo com
vez maior do trabalho doméstico, seja ele de
Programa de Desenvolvimento da Microemo
depoimento
de
mil
e
quinhentas
pessoas
montagem de conjuntos, de confecção de
presa, criou, em dez anos, nada menos que
no
Rio
de
Janeiro
que
exercem
atividades
in~
partes e de componentes, ou ainda de prestaorize fundações, em diferentes cidades que,
formais na economia, entre artesãos, empreção de serviços que a generalização da microassociadas a grandes empreendimentos ecosários e cã:riielôs. O estudo, realizado pelo Inseletrônlca está proporcionando.
nôrrllcos, já produziram, por sua vez, quarenta
tituto- de Planejamento da Prefeitura do Rio
e duas outras fundações de incentivo, amparo
No Brasil, as raízes e fundamentos são dife- de Janeiro, tem _o objetivo de trazer para a
e fomento a iniciativas individuais no campo
rentes. Numa pesquisa realizada há três ®os, formalidade os quase sessenta mil ambulando_s negócios. A importância do setor para
em plena vigência do Plano Cruzado, e antes _ tes -cariocas. SeUs resultados revelam que
a
América Latina pode ser ressaltada com daque se generalizasse a crise de confiança que 87;5% dos pesquisados g:mham até dez saládos do Boletim do BID do mês de junho deste
hoje abala o País, quando a aspiração de quase rioS inínlinos, 3,5% recebem acima de trinta
ano, segundo os quais, "nos últimos anos,
metade da população de jovens é de sair do e cinco salários mínimos, e o que é mais imo setor informal da América Latina cresceu
País para tentar a vida no exterior, a maior pressionante, 55,2% não têm o menor inteà taXá anual de sete por cento, cOmparadas
aspiração dos adultos brasileiros era, segundo resse em se legalizar...
com dois por cento de crescimento do setor
o lbope, a _de "ser o seu próprio patrão", Lsto
Quase todos têm a média de 1,3 empreformal". Ainda de acordo com a mesma fonte,
é, ter o seu próprio negócio, dispor de sua gado por atividade, em geral familiares e aminada menos de trinta por cento da população
própria vída e de suas peculiares necessidades gos que ganham por produção em setenta
economicamente ativa do Continente trabapor cento dos casos. Nada menos de 43,2%
de trabalho, lazer e ganhos.
lliã:"ril neste setor que, por sua vez, gera entre
A fronteira_ entre a formalidade e a informa- são artesãos no ramo de confecções, 27,4%
trinta e quarenta por cento do produto interno
lidade entre nós tem inegáveis--reperCusSões· no ramo de alimentos e 2,1% na área de probruto de todos os países latino-americanos.
para as quais é preciso estarmos atentos, Sob dutos químicos. Os que usam a casa ou aparEstudos conduzidos pelo próprio Banco
o risco de agravarmos, a curto prazo, a já diag- tamento residencial como local produtivo so~
mostram que a criação de um emprego na
mam quase dois terços- 62,5% -,enquanto
nosticada crise fiscal do Estado brasileiro.
manufatura no setbr informal exige urri. investiPouco importa, no caso, a discussão cada outros 19,6% usam o quintal da pr6Pfia casa.
mento de apenas mil dólares, enquanto que
vez mais acentuada entre o aumento da carga Apenas O, 1% exercem sua atividade na rua!
no setor formal esse mesmo emprego custa
Em relação ao nível de instrução, 58,1%
fiscal bruta e a diminuição da carga fiscal ti quinada menos de dez mil dólares. EsSa foi a
da, em relação ao Produto. O relavante é que, têm o primeiro grau completo, 3A, 1% o serazão -por que, em fevereiro deste ano, o Banco
como Já diagnosticou o ex-Ministro Luiz Carlos gundo grau e 7,8% possuem formação univerreuniu cerca de cento e cinqüenta especia~
Bresser Pereira, as empresas braSileiras estão sitária. Isso mostra o grau de criatividade do
-listas da América Latina, para debaterem
sadias e capitalizadas, mas o capitalismo brasi- povo brasileiro.
meios de aumentar o apoio aos pequenos e
leiro está doente. Mesmo com o defeito de
Para tentar legalizar tais atividades, a Prefeimédios empresários urbanos, tendo concluíinduir nã poupança privada o investimento tura do Rio de Janeiro instalou o "Balcão Rio"
do que são fundamentais três linhas de ação
das estatais brasileiras, que é positivo, uma de onde provêm os dados de que estou me
eSpecíffcas:
comparação de sua autoria publicada na edi~ valendo. D-os sessenta mil microempresários
a) a implantação de programas nacioção de vinte e três de maio deste ano, do informais, esse programa conseguiu legalizar
nais em favor de organizações públicas
Jornal do Brasil, mostra a dramaticidade do
nove mi1, vinte por cento dos quais como mi·
e privadas para proporcionar crédito e as_ setor público, quando comparamos poupança croempresários e os demais como trabalha-
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sistência técnica em gtãnde esca1a a microprodutores nos setores de manufatura, comércio e serviços;
b) a instituição de fundos de garantia
que possibilitem a instituições financeiras

-particularmente bancos públicos e privados- abrir ~rédito a mícroprodutores
habilitados que não têm suficientes garantias; e

c) o desenvolvimento de operações de
assistência técnicá que fortaleceriam as

instituições, eliminariam pontos de estrangulamento dos mercados e corrigiriam processos reguladores injustos.
Mais do que tais necessidades especificas,

porém, ficou claro nesse _encontro que as políticas cambiais de cada país._ os subsídios e
os contratos públicos são elementos detenninantes do sucesso e do insucesso de tais programas.
O BID parece ter compreeendido antes .de
nós - a despeito dos esforços brasileiros do
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa-CEBRAE- que tãO importante para
a estabilidade social de cada país e para a
contribuição econômica da microempresa é
a integração social que ela permite, como forma de eliminar a miséria, a pobreza e a marginalização que ameaçam a América Latina e
entre nós agravam o terrível conflito disiiibutivo em que vivemos já há algumas décadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier
Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs._Senadores, tudo o que nasce nos
braços da História tem o seu nataJído. Assim
como os indivíduos celebram alegremente o
dia do seu nascimento, do mesmo modo
agem as nações civilizadas. No próximo di_a
29 de novembro transcorre a Data Nacional
da grande nação iugoslava. Seguindo a tendência da atual conjuntura política internacional, caracterizada pela aproximação entre as
nações, quero, nesta data, associar-se às alegrias daquele povo.
A Iugoslávia é uma nação que tem urna
hlstória rica de ensinamentos. Situada na Europa oriental, limita-se ao norte com a Áustria
e a Hungria; a leste com a romênia e a Bulgária; ao sul com a Grécia e a Albània; e a oeste
com a Itália e o mar Adriático.
Seu território, de 255.804kms2, é entrecortado de planícies e cadeias de montanhas,
que formam uma paisagem bela e diversificada, banhada pelo rio Danúbio e seus
afluentes.
Do ponto de vista demográfico, a Iugos1ávia
é um verdadeiro mosaico de nacionalidades
compostas de sérvios, croatas, eslovenos, macedônios, albaneses, muçulmanos, montenegrinos, húngaros, turcos e várias outras etnias
de menores expresões estatísticas. Por isso,
este país tem uma estrutura federativa de governo que mantêm a unidade nacional, respei-

Quarta-feira 22

7033

1960 um referencial preciso das lutas estudantis e populares. Era a época do sodalismo
cristão e da idéia de uma terceira força, alter~
nativa em reiação as aUas j)Oiêil.d.:is, e·rri rela~
ção ao -comunismo e ao capitalismo.
Mastella pagou um pi'eço alto pela sua lide~
rança e pelas suas lutas. Foi um dos mühares
de brasileiros perseguidos pelo golpe militar
Como nação mod-ema, a Iugoslávia passou
de .1964.
a existir após a I Guerra Mundial. AnteriorÉ desse tempo, tempo duro e dificü, que
mente, com exceção da Sérvía e de Montegllàrdo_ a melhor imagem da notável figura
negro, que eram regiões independentes, oresMásteua. Frãncisco .Màstella cumpriu tare·
tante da atual Iugoslávia pertencia ao Império.
fas e· missões em vários cargos e funções pú·
Austro-Húngaro. Sob os destroços da monarquia dos sérvios, croatas e eslovenos, que_ du- · · blkas; onde aProveitou sua formação de economista cepalino e onde procurava dar sem~
rou de 1918 a 1943, surgiu a República Popupre a dimensão _social e reformista que fazia
lar da Jugoslávia, ém 1945, fruto da liderança
parte de suas convicções.
de Jos_ep Broz Tito.
·
E1e traba1hou na secretaria da Faze"nda, no
Com o término dá U-Guefra Mundial, a Iu- BESC, no BRDE, entre outros, sempre com
gosláVia PasSoU-por Um prOcesso de grandes muita dedicação, seriedade e competência.
transformações sociais e econôrriicas. O país Neste tempo se dedicou também ao magisindustrializou-se rapidamente ocupando hoje tério, sendo muito apreciado por seus colegas
lugar de destaque entre as nações industria- e alunos.
lizadas da Europa. A esperança- de vida dos
Mais adiante, foi tra]Jalhar na iniciativa privaseus cidadãos é em torno de 71 anos.
da, na grande empresa catarinense Ceva!. Lá
também se destacou, e depois de algum temNão Õbstaflte as dificu1dades econômicas
po era o seu prestigiado diretor financeiro, líder
que enfrenta no momento~ a Iugoslávia integra
empresarial e defe:nsor da tese de que o emo conjunto dos 34 grandes EStados do mundo
presariado não tinha somente o direito de par·
contemporâneo.
ticipar da vida e das decisões políticas, mas
Na política exterior, ela sempre manteve
também o dever e a obrigação.
uma posição de independência em relação
Decididamente, Mastella não toi wn líder
à União Soviética. Isto a diferenciou dos deempresarial (como quando foi presidente da
mais países socialistas do Leste europeu.
Facisc) insensível. Era partidário e defendia
Após a J[ Guerra Mundial, o processo de
abertamente a tese da responsabilidade e da
descolonização dos pa.íses pobres do Terceiro
função social do empresariado e da empresa.
Mundo caminhou com uma rapidez impresEle mencionava o papel que o emp~sariado
sionante. No intuito de aglutinar estas jovens
deveria representar e desempenhar nãó só no
nações num movimento própria, independen·
desenvolvimento económico Como também
te das ambições estratégicas das grandes pono pi-egresso social e na distribuição de renda
tências, Josep Broz Tito, juntamente com ouEram posições que decorriam da sua sólida
tros líderes, organizou o Movimento dos Nãoformação cristã.
Alinhados, cuja conferência de fundação ocor·
Creio que sua predispoSfçâo para o diálogo,
reu, em Belgrado, em 1961.
p.;1ra o entendimento, creio que foi sua vaca
Por estas outras razões, é que me congração sodetária e comunitária, que lhe deu o
tulo com o governo e a grande nação iugostrânsito que dispunha nos segmentos das
lava no transcurso da sua Data Nacional. (Muiclasses produtoras de Santa Catarina.
to beml)
Daí à política foi um passo quase natural:
elegeu-se o Dep1,1tado Estadual mais votado
do Estado, e isto por um partido até então_
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senãdor Nelson
sem nenhuma expressão no Estado.
Wedekin.
Na Assembléia Legislativa, com sua inteligência e o fácil convívio com os seus pares,
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB logo se tornou um_ dos_ seus parlamentares
SC. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre~ mafs respeitados e influentes. Na Constituinte
sidente, Srs, Senadores, desejo fazer desta tri·
Estadual teve ativa participaç;3o, tendo sido
buna registro do trágico e prematuro faleci·
relator de uma das Comissões, a de Tribumento do Deputado Estadual catarinense
tação e Orçamento, e tel)do apresentado 250
Francisco Mastella.
emendas ao Projeto da Carta.
Embora pertencêssemos a siglas partidáOs políticos de todos os partidos foram unârias diferentes, embora tivéssemos diferentes
nimes em reconhecer as qualidades e virtudes
concepções de política, o certo é que Mastella
da seriedade e da capacidade de articu1ação
deixou bem marcada a sua passagem pela e trabalho de Mastella.
vida e pela terra.
Todes -políticos, empresários, lideranças
catarinenses, professores -os que conviveFllho de pais humildes, natural do interior
(Nova Veneza - sq_ ele foi líder estudantil
ram com ele lamentaram a perda, inclusive
combativo, um expoente da então esquerda
o Vice-Govemador Casildo Maidaner e o Gocristã. Na verdade, Mastella foi nos idos de
vernador Pedro Ivo.
tando a diversidade étnica das seis repúblicas
que o compõem. Esta estrutura _política, cujo
artífice e condutbr por muitos anos foi o Marechal Josep Braz Tito, causa admiração a todos
os estudiosos da ciência política contempow
rânea. É a realização prática da unidade na
diversidade.
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MasteUa era, a(ém de suas qualidades como
homem público, exemplar esposo e pai de
família. Deixa a esposa Sônia e filhos com
os quais convivia na maior harmonia e alegria.

Enfim, este breve pronunciamento é uma
pequena homenagem que procuro fazer para

Francisco Mastella, úm adriilráver amigo,

ho~

mem públíco, esposo-e pai, um ilustre e inesquecível catarinense e brasileiro que se vai,

e que se constitui numa perda absolutamente
irreparável para todos.
O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival

Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-

PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o falecimento domingo passado, 12 de novembro, no Rio de Janeiro, aos 68 anos, do engenheiro José Edilson
de Melo Távora, Diretor de Engenharia da Petrobrás e Presidente da Petromisa, surpreendeu, dolorosamen~. todo o País.
Nascido em Iguatu, no Ceãrá, a 18 de março
de 1921, esse eminente brasileiro se havia pro·
jetado no cenário nacional como um políticO
atuante, defendendo não só os interesses do
seu Estado, assim como os interesses do Nor~
deste e do País.
Em Sergipe o Engenheiro Edilson Távora,
promoveu com rara eficiência, em diversas
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áreas, extensas pesquisas destacandoKse, o
Por meu intermédio, o povo sergipano maapoio que deu para implantação do Projeto
nifesta a sua consternação. nos termos deste
PotãSsio em Taquari-Vassouras, em 1979, a _ meu conciso pronunciamento.
carnalita em Capela, o enxo~ e outros recurAssodo-me às justas homenagens que lhe
sos minerais existentes no subsolo do Estado.
estão sendo tributadas, e transmito à sua Exm~
Como Diretor da Petrobrás, ele comandou
Esposa, D. Ucia Maria Fontes Távora, filhos
a construção do porto de Sergipe, ora em
e demais"' familiares, as expressões do meu
plena fase de execução, além de se dedicar,
mais profundo pesar e imensa saudade ao
de corpo e alma, ao desenllolvim_ento do Estã- _ registrar, nos Anais do Senado Fe~eral, o faledo e bem-estar do povo sergipano, razões pe~
cimento de uma das mais insjgnes expressões
las_quais foi agraciado com os títulos de Cidada técnica, da cultura e da política, que soube
dão de Sergipe, Rosário do Catete e Aracaju.
honrar o Brasil e s_ervi-lo com incomparável
Técriko e politico, Edilson Távora foi eleito
dedicação e patriotismo.
Deputado Federal pelo Ceará,
1958, pela
União Democrática Nacional (UDN), da qual
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) também, então, fazia parte o Presidente José
Não há mais oradores inscritos. (Pausa)
Samey, como Deputado pelo Maranhão, e que
sempre foi um dos seus maiores amigos.
Reeleito Deputado Federal em 1_962, com
O SR. PRI;SIDENTE (Iram Saraiva) a extinção dos antigos Partidos em 1965, fi- Tendo em vista a criação, através do requerimento n"' 598, de 1989, de autoria do Senador
liou-se à ARENA.
Companheiro de Edi1son Távora quando na Cados Chiarem e outrOS Srs. Senadores, da
Câmara dos Deputados, é com imensa tristeza Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
que lamento o _des_aparecimento de _um amigo a examinar a licitude e a legalidade de operaleal e ftrme nas suas atitudes, autêntico mo- ção de compra de plataformas de perfuração
delo de homem público reconhecidamente semi-submersíveis tipo TH-2800, do Consórcompetente, qué se caracterizava, também, cio de Empresas Metálicas e União Industrial
pela sua exemplar probidade, coragem e in- de Empresas, realizada pela Petróleo Brasileiro
comparávt?J dedicação ao estudo e solução Petrobrás. a presidência, de acordo com as
dos problemas regionais e nacionais, princi· indicações das lideranças, designa, para intepalmente no âmbito da sua especialização grarem a referida comissão, os seguintes Seprofissional.
nadores:

em
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária

de amanhã a seguinte

,.

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N•36, DE: 1989
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
dÓ art. 353, parágrafo único,

do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n"' 36, de 1989 Úl" 112/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato

que renova a concessão outorgada à Rádio

Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
tendo
PARECER PREUMJNAR, por pedido de diligência

qye assegura aos maiores de 65 (sessentae
dfico) anos a gratuidade dos transportes coie-tivos urbanos.

6
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n'1 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 desimcom~
patibllzação do Presidente da Repóblica, dos
Governadores de Estado, do Distrito Federal
e dos Prefeitos, tendo
PARECER, sob n• 145, de 1989,.
...,...,..da ComissJo Temporária, favorável ao
prosseguimento da tramitação da matéria,
com voto vencido dos_ Senadores_ Chagas Rpdrigues e Maurício Corrêa.
7

Votação, em primeiro tumo, da Proposta
de Emenda à Constituição n 9 2, de 1989, de
autoria do Senador Olavo Pires e outros Senhores s-enadores, que- mo-difica o § 3 9 do
art. 4o do Ato das Disposições CánStitucionais
Traõsltórias.

2

8

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 43, DE 1989

Võlãção, em primeiro turno, da PrOposta
de Emenda à-Constituição no 3. de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores. que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do_
art. 161 da Constituição Fedefal

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)

Votação, em twno único, do Projeto de De·
creto Legislativo n~ 43, de 1989- (no--70/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex.~
to do Acordo Básico de Cooperação Técnica,
celebrado entre o Governo da RepúbHca Federativa do Brasil e o Governo da RePública da
Nicarágua, em 1~ de abril de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
-de Relações Exteriores· e Defesa Nacional

3
Votação, em turno único, do Projeto de Re·
solução rt'183, de 1989 (apresentado pela Co·
missão de Constituição, Justiça e Cidadania
como conclusão de seu Parecer n~ 297, de
I 989), que suspende, por inconsti.tudonalida~
de. a exeCução de expressão contida no § 2~
do art. ~ da Lei n~ 7.721, de 6 de janeiro
de 1989.

4
. Votação, em turno único, do Parecer n9 305,
de 1989, da Comissão Especial, conduindo
pelo arquivamento da denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imputando-lhes "crime de discriminação atentatória

dos direitos fundamentais previstos no inciso
41 do art. s~ da Constituição Federal".
5
Votação, em turno único, do Requerimento
n' 568, de 1989, do Senador Jutahy Maga·
lhàes, solicitando, nos termos regimentais. a

retirada. em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado n~ 52, de I 989, de sua autoria,

9 -
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vencimentos e salários e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 320, de 1989, da Co·
missão
-do Distn"f:o Federal, favorável ao Projeto e às Emendas apresentadas perante a
Comissão de n~ 6 e 14; fãvorável às Emendas
n?xsr sI, 3, 4, 8, 9, !0, 11, 15 e 19, nos
termos de subemendas que oferece; contrário
às Emendas de ngs 2, 5, 7, 12. 13.,. 1 6,. 17
e 18; e apresentando, ainda, as Emendas de
n"' 20, 21 e 22-DF.

12
VOtação, em turno único, do Projeto de Lei
do DF nç 67, de 1989, de iniciativa do Governador dO Distrito Federal, que cria effipregos
em comissão na tabela de empregos em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 32f, de 1989, da Comissão
-do Distrito Federal, pela constitudo·
nalidade e juridicidade.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"' 13, de 1988-DF,_ que aprova:
a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/A- BRB. dispõe sobre sua
participaçãó no capital de empresas, e dá outras providêndas, tenda
PARECER, sob n" 271, de 1989, da Comlssão
-do Djstrito Federal, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável,
com voto vencidci-aõ-Sénador Irapuan Costa
Júnior.

14

Veto Total
PROJETO DE LEI
DO DF N• 54, DE 1989

(Art. 4~, ln fine,,da Resolução n~ 157, de

22

198~)

Dis.cussão, em turno único, do veto total
aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 54, de 1969,
que reestrutura a categoria funcional de Assistente Jurídico do Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei n~ 5.920, de 1973,
ftXa sua retribuição e dá outras providências.

10
PROJETO DE LEI
DO DF N" 72, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do

art 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de l-ei
do DF n~ 72, de I 989, de iiticiativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal, os cargos de
natureza especial que menciona e dá outras
providência, tendo
PARECER, proferido em Plenárib, da Comffi~o
-do Distrito Federal, favorável ao projeto e à emenda apresentada perante a Comissão.
11
Votação, em ~mo único, do Projeto de Lei
do DF n 9 66, de -1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria a carreira
de Magistério Público do .Dis.trito Federal, seus
cargos e empregos, fixa os valores de seus

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 52, de 1989~ de iniciativa do
Governador do Distirto_Federal, que extingue
e cria regionais de ensino na Fundação Educacional do Dtstrito Federal e dá outras providênciaS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 259, de 1989,
_da Comissão
-do DistrHo Federal

15
(lncluida em Ordem do Dia nos termos do
art. 358, do Regimento Interno)
Acrescenta um § 69 ao art. 5~ do Ato das
Disposições Constitucionais Trahsitórias. (1"
signatário: Seiiador Leopoldo Peres.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es·
tá encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45
minutOs)

PORTARIA N• 58. DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no Uso das suas atribuições regimentais,
Resolve Substituir o Senhor Paulo Roberto
Mendonça Silvério, Assessor LegisJativo, pelo
Senhor Dario Abranches Viotti. Assessor Legisli!ltivo, pára integrar a Coffiissão'de Inquérito
instituída pela Portaria n9 56, de 1989,-para
apurar os fatos constantes do Processo no
O! !944189-7.

.. -.
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Senado Federal, em 16 de novembro de
1989. SenaâOr Mendes Canale, Primeiro Se-

cretário.
COMISSÃO DO DISlRITO FEDERAL

PubUcação
Convocação
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão do Distrito Federal, Senador Mauro

Benevides, tem o prazer de convocar Vossa
Excelência, para reuinão extraordinária, a se
realizar· nos dias 27, 28 e 29 de novembro,
às 11:00 horas, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, para dis-

cussão e votação dos Orçamentos dos Governos dos Estados de Amapá, Roraima e do
Distrito Federal.
Secretaria da Comissão, em 21 de novembro de 1989. Carlos Guilherme Fonsecll, Se-

.SENADORES

-Edison LÕbão
-Maurício Corrêa
lrapuan Costa Júnior
LourivaJ Baptista
Pompeu de Sousa
Aweo.rY\ello
Francisco Ro11émberg
Leopoldo Peres
Odacir Soares
Chagas Rodrigues
João Lobo
Márcia Lacerda
Mclra Filho
Ney Maranhão
Aluizlo BezerraMauro Borges
Wilson Martins

cretário da Comissão do Distrito Federal.

ATA DE COMISSÃO

25" Reunião, em 27, 28 e 29 de

Novembro de 1989

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Pauta
ECON.TROLE
Item l-Projeto de Lei do Senado N~ 314,
7• Reunião (Extraordinária), realizada
de 1989- Oficio "S"' N9 30, de 1989 (MensaEm dezessels de agosto de 1989
gem N9 0002, de 22.09.89, na origem) - Estima a Receita e ftxa a Despesa do EstaC!o do
Às onze horas do dia dezesseis de agosto
de--mil novecentos e oitenta e nove, na sala
Amapá para o exercício financeira de 1990.
Autor. Governo do EstadO dõ Amapá.
de reunião 'da Comissão de Assuntos Sociais,
-- -AJa senaáor Alexandre Costa, sOb a presidênRelator: Senador Raimundo Lira.
Item 2- Projeto de Lei do Senado No 315, cia do Senhor Senador Roberto Campos, reúne-se, extraordinariamente, a ComiSsão de
de !989-0ficio "S" N• 31, de 1989 (MensaFiscalização
e Controle Com a presença dos
gem N" 001, de 19.09.89, na origem)- EstiSenhores Senadores: Jutahy Magalhães, Mauma a Receita e fixa a despesa do J;:stado de
ro Benevides, Meira Filho, Nelson Wedekin e
Roraima para o exercício financeiro de 1990.
Carlos Patrodnio. ObServa-se também a preAutor: Governo do Estado de Roraima.
sença dos Senhores Senadores: Ronan Tito,
Relator: Senador Carlos De'Carli
Líder do PMDB no Senado, Jarbas Passarinho,
Item 3 - Projeto éle Lei do Distrito Federal
Afonso Sancho, Luiz Viana e dos Deputados:
No 57, de 1989 -Mensagem No 92, de-- Jorge Medauar, Joaci G6es, Jofran Frejat,
1989-DF (Mensagem N~ 066, de 31.08.89, -na - Nestor Duarte, Márcio Braga e Beth Mendes.
Deixam de comparecer, por motivo justificaorigem)- Estima a Receita e ftxa a Despesa
do Distrito Federal para o exercido financeiro
do, os Senhores Senadores: Aluízio Bezerra,
Gerson Camata; Mansueto de Lavor, Marconde 1990.
Autor: Executivo local.
des Gadelha, João Lobo, José Paulo Bisol,
Relator-Geral· Senador Mauro Benevides.
Dirceu Carneiro, Carlos Alberto, Moisés Abrão,
RELATORES PAROAIS

órgãos
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e Secretaria
de Comunicação Socíal
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Administração
Secretaria de Fazenda e Reserva de Contingência
Secretaria de EducaçãO
Secretaria de Cultura e Esporte
Secretaria de Saúde
Secretaria de D_esenvolvimento Social
Secretaria de Desenvolvimento Orb"ano
Secretaria de Transportes
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Secretaria de Trabalho
Secretaria de Agricultura e Produção
Secretaria de Segurança PúbUca
Tribunal de Contas do DF
Receita e Texto da Lei
Secretaria do Meio Ambiente, Oênc[a e Tecnologia- SEMATEC
. c .
·
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Maurício Corrêa e Jamil Haddad. bando início
aos trabalhos~ dispensando a• leitura da Ata
da reunião anterior que é dada como aprovada. O Senhor Presidente convida o Exm,.
Sr. Waldir Pires, ex-Ministro da Previdência e
Assistência Social a torn.,r assento à Mesa,
lembrando haver sugerido ao Senhor Ministro
através de ofício que, além da descrição de
sua experiência ilustrativa no Ministério, abordasse alguns assuntos, de naturezq: conjuntural_ ª~m corno de natureza estrutural. Com
a palavra, o Senhor Ministro Waldir Pires, manifesta a _sua satisfação em CO!llparecer a esta
Comissão, atendendo ao convite do Senhor
Presidente, para analisar e refletir sobre aspectos tão impoJ!,antes da Previdência SociaJ em
nosso país. Passando à leitura de seu discurso,
esclarece que adotou o critério de descrever
as suas impressões sobre a Previdência Social,
a· sua experiência da passagem na administração da Previdência durante o ano de 1985
até o início de 1986, num periodo de 11 (onze)
meses, e, em seguida, atendend_o às sugestões
do Presidente, algumas considerações sobre
aspectos conjunturais e estruturais da Previdência Social. Entre os aspectos conjunturais
abordadas, destacam-se: "situação financeira
da Previdência SociaJ" e "medidas propostas
para eliminação do rombo -_da Previdência".
Quanto aos aspectos estruturais: "influência
de fatores cídicos, expansão e contração do
nível de emprego na receita da previdência",
"o problema das fraudes e vazamentos da arrecadação" e_ "comparação entre o sistema
previdendário brasileiro e outros modelos internacionais", __O Senhor Presidente agradece
o documento trazido pelo Senhor Ministro
Waldir Pires, comunicando que o mesmo será
distribuído aos membros da CorrUssão e será
objeto de cuidadosa análise. Em seguida, iniciando a fase de debates, passa a palavra aos
seguintes parlamentares inscritos pela ordem:
Senador Mauro Benevides, Deputado Jofran ·
Frejat, Senador Carlos Patrocínio, Deputado
Joaci G6es _e o Senador Jutahy Magalhães.
Destacando o questionamento do Senador
Mauro Benevides:_ '_'Se não fosse atingido o.
soerguirnento financeiro da Previdência, teria
sido possível a implantação do sistema unificado e d~entralizado de saúde, ocorrido nas
gestões subseqüentes?" e do Senador Carlos
Patrocínio sobre "as aposentadorias por invalidez, se estas se verificam mais na área urbana
ou na área rural? Também sobre as fraudes
detectadas à época em que o Senhor Waldir
Pires era Ministro, se eram principalmente na
prestação da assistência médica ou em outros
beneficias? Onde seria o maior número de
fraudes? E quais foram as penalidades apUcadas?" Após encerrar a fase de debates o Senhor Presidente agradece_ao Senhor Ministro
ter sacrificado um pouco do seu tempo de
campanha para vir aqui ao Senado e tece algumas considerações a respeito do que ouviu
da exposição anterior do Senador Jarbas Passarinho, assim como as do Ministro Waldir
Pires__e do Deputado Jofran Frejat, hoje. Quanto à fraude, comenta que na Previdência são
três os tipos: a fraude nos benefícios- dados
a que~ não os merece de direito; a fraude
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nos custos médicos e, fmalmente a fraude derivada da sonegação de contribuições. Colocou o ·ponto de vista que o próprio Estado
é um fraudador na medtda em que não dis-pensa os beneficias nem oportunamente, nem
eficientemente. Afirma ainda que estiveram

nesta Comissão representantes do Banco do
Brasil, elucidando o Senado sobre o elenco
de vantagens extra~salariais e contribuições ·
generosas para a previdência privada, que se
sobrepõem à contribuição compulsória pil.ra
o INPS. Isso demonstraria que o BanCo do
Brasil não confia na Previdência Social. Agra-

dec_endo mais uma vez a presença do Senhor
Waldir Pires, ex-Ministro da Previdência e Assistência SociaJ e de todos os demais, às treze
horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Maria
Olimpia Jiménez de Almeida, Assistente da
Comissão, a presente Ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e levada à publicação juntamente
com as notas taquigráficas, conforme -deter~
minação da Presidência. - Senador Roberto
Campos, Presidente.
ANEXO A ATA DA 7• REUNIÃO, EXTRAORDINÀRJA, DA COJ1/SSÃODE ASOlL/.Z'\Ç.ÍO E CONTROLE REALTZIDA
EM 16-8-89, REFERENTE AO DEPOIMENTO DO EXM• SR. WALDIR PIREs,
EX-J1/NISTRO DA PREVIDÊNCIA E AS-

SISTÊNCIA SOCIAL, Q(JE SE PUBUCA
COM A DEVIDA AUTORJZAÇ.ÍO DO
PRESIDENTE DA COJ1/SSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -

Aavendo número legal, de<:::laro aberta a reunião. Espero que outros membros da Comfs~
são pouco a pouco se reúnam, de vez que
temos esse problema crónico de quorum,
pois hoje há quatro Comissões reunidas ao
mesmo momento, o que não é particularmente exemplar em matéria de distribuições de
serviços.
Havia sugerido ao eminente Ministro que
além da descrição da sua experiência ilustrativa no Ministério, abordasse alguns assuntos
de natureza conjuntura] assim como de natureza estrutural. De natureza conjuntural seriam: a situação financeira da Previdência Social, o impacto financeiro dos dispositivos
constitucionais, estimativa· do déficit fprevisto
para 1989 e 90, razões da transformação do
superavit anunciado pelo Ministro Waldir Pires, em déficit; medidas propostas para elimi·
nação do rombo da Previdência; Custos administrativos em relação aos benefidós dispensados e sua evolução nos últimos cinco anos.
Eu sugeri, também, ao Sr. Ministro que nos
ilustrasse sobre a1guns problemas de natureza
estrutural, por exemplo: a questão do modelo
de repartição versus modelo de capitalização; a influência dos fatores cídis;:os na receita da Previdência; o problema das fraudes
e vazamentos de arrecadação; se possível,
comparações entre o sistema previdenciárlo
brasileiro e outros modelos internacionais;
questão da Pre'o!idência Estatal versus Previdência privada, em carater opcional, e, fma1-

mente, a viabilidade económica e atuaria1 e
çertos dispositiVOs do nosso sistema previden·
ciário, a saber: aposentadoria integral por tempo de serviço, equiparação entre trabalhadores rurais e urbimOs e ampliação do conceito
de previdência para "seguridade", com universalização da cobertura independentemente de
contribuiÇão. Tem a pã.Javra o Sr. Waldir Pires, ex-Ministro
da Previdência Social.

O SR WALDIR PIRES- Sr. Presidente, Senador Roberto Campos, Srs. Senadores e Srs.
Deputados, tenho uina satisfação muito grande de compare<:::er a esta Comissão, atendendo ao convite_ do Sr. Presidente, para analisarmos e refletirmos sobre os aspectos sempre tão importantes da Previdência Socfal em
um País como o nosso.
Adotei o critério de escrever as minhas impressões sobre a Previdência Social, a experiência que me resultou da passagem na administração da Previdência neste período, após
a extinção do regime autoritário no Brasil, durante o ano de 1985 até o início de 1986,
num período de 11 meses, e, em seguida,
atendendo as sugestões do Presidente, algumas cohsiderãi;:ões sobre e_sses aspectos conjunturais e estruturais da Previdência Social.
A sociedade democráticã qúe nós queremos construir, COrrigindo o quadro dramático
e conflitivo da vida nacional conlemporânea,resultado de un"i processo de deSe-nVolvimento
econômfco, que terh Sido excludente e concentrador de rendas, definiu como princípio
conStitucional básico da ordem social, o primado do trabalho, e como objetivo o bemestar e a justiça sociais, isto é, á rejeição da
conivência com a realidade nacional que exibe
uma das fisionomias sociais mais contraditórias, cruéis e injustas do mundo de hoje,
impondo-nos à nossa inteligência e à nossa
capacidade organlzatória o dever de encontrar
o caminho político de a erguermos ao nível
de uma sociedade decente e digna. E ela não
é digna e nem será decente enquanto convivermo_s _com a maioria das famílias brasileiras
padecendo amiséria_o_u a pobreza de rendas
inferiores per capta de meio salário mínimo
ou até 1/4 de salário mínimo, tanto mais quanto na ecOnorriíci ultrapassamos o patamar de
dois mir dólares. de renda per capta e um Produto Nacional Bruto que nos situa na expressiva posição de oitava nação industrial do
mundo capitalista.
A importânCia conceituai da seQuridade social nó PaíS dos nosSOs dias parece-me fundamental na partiCipação ·do esforço de mudanças <p.le teremos que empreender e -é, seguramente, como decorrência desta noção, que
se estabeleceu na Cóilstituição a regra de que
a seguridade soda! será financiada por toda
a sociedade,_ de forma direta e indireta.
QUàndo-me- encontrava com a-reSPonsabilidade das funções de Ministro -da Previdéncia, tive a oportunidade de, em 1985, exprimir
a convicção que- lnanteriho" de que ·a Previdência Social, na sociedade brasileira de hoje,
é um -dos nossos maiores desafios. O dever
de democratizá-la, humanizá-la, torná-Ia
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abrangente e eficiente está ligado, diretamente, à tarefa da própria construção das instituições livres.
Não há democracia onde não há respe"ito
às necessidades existenciais do homem. A
Previdência é um dos grandes instrumeirtos
contemporâneos de justiÇa e política sociais
do governo democrático; Por tsso ela é uma
casa que deve ser respeitável e querida da
população a que serve, honrada, saneada das
omissões.. deformações e fraudes- que a golpeiam e ci\l:iltam. Dela todos os- assalariaâos
têrri o direito de esperar que não lhes falte,
mas os assista dignamente na hora da dor
e do sofrimento, como na da velhice. Nunca
são os privilegiados os que lhe batem à porta.
Venho a esta Casa do Congresso Nacional
com enorme_ satisfação, cumprindo o dever
de atender ao convite do Senador Roberto
Campos, Presidente desta Camisão de Fiscalização e Controle, para prestar-lhe informações
sobre a experiência que vivi durante 11 meses
na condução do Ministério da Previdência_ e
Assistência Social, berri como dizer-lhe do
meu entendimento sobre uma série de questões que o Presidente desta Comissão sugeriu,
encaminhando-as para o campo de nossa reflexão conjunta.
Não creio que haja nada mais urgente para
o êxito do desenvolvimento social brasileiro
do que a reforma profunda dos métodos da
administração pública e do aparelho do Estado, inclusive e, sobretudo, na administração
previdenciária: pôr um fun ao clientelismo, ao
fisiologismo, à visão patrimonialista do Estado
onde ainda tanto se mistura a relação do que
é público com o que é privado, desservindo
à população, produzindo a ineficiência e a corrupção e desestimulando gravemente a consolidação de um corpo de servidores públicos
que anseiam por serem respeitados no exercício de suas responsabilidades e da dignidade
da sua missão.
O Ministério da Previdêncía não escapara
do quadro geral de deterioração e dificuldades
administrativas. No liwo que informa a minha
administração e que fiz publicar ao deixar o
Ministério estão postas as principais reflexões
e infoimações sobre todo o quadro da Previdência, para reforço do meu entendimento,
de que ela deve s_er viável. Anexo aqui um
exemplar deste livro pára análise da Comissão.
A primeira observação que fiz foi o da inexistência de· mecanismoS" efiCientes de coai-denação entre Os importantes órgãos prevldenciárlos, cada um a ad6fàr política e aç:ao próprias com a superpOsição -de esforços e práticas, por vezes, conflitantes. A falta de comunicação adequada entre as -entidades, a inexistência de discussão conjunta dos problemas,
o desaparelhamento pãra reflexão critica, tudo
isso, necessariamente, a impedir a eficiência
administrativa e realização plena dos objetivos
da Previdência.
No setor dos reC'l.U'SOS bumanos, o. quadro
encontrado caracteriZava-se- pela falta de incentivo ao aperfeiç:ó8n1ênfó- Pfofissiónal, remuneração baixa, a precária e··a·escaSsei numérica de pessoa] qualificado para o desempenho de certas funções de fiscalização e con-
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trole; o dima de impunidade existente generalizadamente no País, apesar de algumas medidas tomadas pelo meu antecessot, ensejou
a proliferação de fraudes e sonegaçpes.
Ao iniciar nosSa gestão, junto ao f"Unisté"o
de Previdência e Assistência Social, o quadro

financeiro encontrado mostrava nítiàos sinais
de deterioração. O déficit de caixa anunciado
pela administração anterior, para o ano de
I 985, da ordem- de 1,9 trilhões, subestimava
as reais dimensões do problema, uma vez que
embutia uma previsão Irrealista das despesas
previdenciárias. Nessas estimativas, n?aliza~as
em dezembro de 1984, foram ut!lizãdos para

correção da receita e da .despesa índices diferenciados d~ 147 e 140%, respectivamente.
As projeções foram feitas sobre os valores
da execuçãq_orçamentária de 84, tom.ando-se
por base o mês de novembro. CáJculos efetuados, já em março do referido ano; pela nova
administração indicava uma previsão de déficit da ordem de 7,9 trilhôes_ confirmando a
escalada de desequilíbrios financeiros iniciada
-pesta década.
Tão sombrias previsões -reforçavam ã feseCia inviabilidade financeira do sistema de previdência soda! brasileiro que teria sido corroído
pela excessiva liberalização na concessão-de
benefícios, pela ineficiência administrativa e
pela acumulação de fraudes. _
A deterioração da imagem da previdência
jurlto ao público prestava um crescente desserViço aos objetivos de atribuir prioridades
à solução dos problemas sociais na nova etapado desenvolvimento 'brasileiro.
O crescente descompasso· entre receitas e
despesas vinha sendo enfrentado de maneira
tradlctonal. Constatado o déficit a sua cobertura repousava nas velhas práticas coloniais;
a derrama do montante necessário para equilibrar o orçamento por toda a população sob
a forma de aumento no valor das contribuições; o aumento das alíquotas, a instituição
da contribuição dos aposentados e pensionistas; e a criação de um imposto adidonal
sobre produtos supérfluos, em fins de 1981,
são exemplos marcantes_desta prática.
O aumento das contribuições em 1981 produziu um crescimento real de 25% na arrecadação do sistema em 1982, em coinparciiÇãci
com uma perda real de 2% em 19_81-, permitindo equilibrar as contas e reduzir naquele
ano os níveis de individarnento junto à rede
bancária.
Na ausência de medidas efetivas para equacionar o problema _era inevitável que o déficit
voltasse _a~surgir nos anos seg_uintes como
registraram os balanços do Sirnpas; défidt3,3trilhões em 1983 e 4,3 trilhões em 1984 a
preços de dezembro de 19_85.
O enfrentamento direto de alguns problemas crónicos no que diz respeito a evasão
de recursos previdenciários vinha sendo negligenciado.
As relações com o sistema bancário, responsável pela arrecadação das contribuições
e pagamento dos benefícios, acarretavam
crescentes prejuízos à Previdência, na medida
em que novos patamares inflacionários multi~

plicavam os ganhos da retenção do dinQeiro,
pelos bancos privados, por um prazo médio
de 8 dias por força de convênio assinado em
1979.
A1ém disso, a manutenção de contas distin~
tas, com tratamento distintO para pagamentos
e recebimentos onerava ainda os cofres da
Previdência já que os juros eram_ calculados
sob o saldo devedor da conta de pagamentos,
inde-pendentemente de (Juanto cada banco estava retendo na outra conta com indisponibilidade de 8 dias.
Este foi um dos aspectos de uma luta constante, durante a Primeira etapa na Previdência
Social, no meu período administrativo, que
era a existência-de duas contas, urna que era
oriUnda da arrecadação dos tributos que permaneCia no banco arrecadador e indisponível
durante 8 dias. Esta conta não rendia nenhuma remuneração para a Previdência. E, uma
outra conta que a Previdência mantinha com
saldoS para atendimento dos pagamentos de
banefícios e, toda vez que o saldo nesta conta
não correspondia à emissão de_ autorização
de pagamento ou estabelecia uma diferença
negativa nesse saldo, os bancos cobravam o'
juro do adiantamento dessas quantias.
De mo~o que, em determinado instante,
nós tínhamos essa realidade absolutamente
esdrúxula. contraditória e inexplicável, que era
da conta da Previdência no mesmo banco es~
tar, por vezes, com um saldo de um trilhão
de çruzeiros e a conta ser deficitária no mesmo
banco em 60, 70 bilhões ou 80 ou 100 ou
200- bilhões, pagando juros. No fundo, era
uma realidade em que a Previdência pagava
juros do seu próprio dinheiro, dos seus próprios saldos existentes na conta bancária.
Esta relação nós Interrompemos por ser in~
suportável e por ser juridicamente e moralmente inexplicável e é um dos fatores extrémarnente importantes na correção do déficit da
Previdência em 1985.
-A fiscalização e controle das receitas registravam .altas níveis de inadirnplência. Os índices de evasão e de- sonegação no recolhimento das contribuições previdenciárias, devidas pelas empresas, usuaJmente situados na
faixa de 20%, aumentaram pela deterioração
da capacidade de controle e pela abusiva e
renoVada expectativa de futuras anistias.
Estimava-se em 255 mil o número de empresas devedoras com dívida acumulada da
ordem de 25 trilhões de cruzeiros.
A prática de concessão de anistias ampliava
o estímulo à evasão e à sonegação, ao mesmo
tempo em que penalizava o contribuinte que
se esforçava para manter em dia aS suas res~
ponsabilidades previdenciárias.
·
Os efeitos nocivos da repetição desta prática. a médios e longos prazos, recomendavam
o seu abandono na· âmbito_ das medidas saneadoras necessárias para restaurar a credibilidade do sistema previdenciárío.
Na nossa gestão- nós resistimos e não adotamos nenhuma anistia previdenciária.
O afrõxamento dos controleS; refletia~se
também no comportamento do dispêndio. As
despesas com beneficies prevfdenciários au-
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mentavarn 10% ao ano em termos reais, durante os primeiros anos da década, registran~
do, portanto, um ritimO-de crescimento incompatíVel com as te"ndências demográficas
e com a politica salarial Praticada no período.
Essa taxa- média anual de creScimento da
despesa de 10% verificada no perfodo 80/84
caiu em 1985 para 5.6, repreSentando uma
economia de 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiroS de economia para a Previdência.
Cerca de 50% das aposentadorias urbanas,
mantidas pela Previdência, foram_ ctmcedidas
por motivo de invalidez,' uma percentagem
que-- revelava não só as precárias condições
de vida e trabalho que incapacitavam pred)ci~
mente o trabalhador brasileiro, mas, também
facilidades de acesso fraudulento aos benefícios pelo não funcionamento adequado dos
sistemas de controle.
Na área da assistência médica observou-se
uma maior contenção dos gastos que apresentavam queda real entre 1982 e 1984. Este
resultado, no entanto, fora fruto de uma limitaçllo programada do dispêndio em decorrência
dos ·controles orçamentários instituídos pela
CEST e não de uma mais eficiente utilização
dos serviços.
Ao contrário, a restrição orçamentária forçara urna queda não controlada na oferta dos
serviços com prejuízo evidente para a população.
Por motivos não divulgados, o sistema de
controle de contas hospitalares, aplicado no
pãsssado pela DATAPREV, fora abandonado
após a criação do CONASP- Con;selho Consultivo da Adminstração de Saúde Previdenciária - abrindo novos espaços ao recrudescimento das fraudes, como ficou demonstrado através das irregulariedades constatadas
no setor.
Convém salientar ainda que me surpreendeu fortemente a circunstância- de que na estrutura ministerial recebida inexistiam instrumentos e práticas de coordenação e supervisão. Qualquer esquema de planejamento e
gerenciamento eficaz, bem como, no sistema
ordenado de valorização do setvidor.
Igualmente faltavam estudos e reflexão críticas perrn~entes que aherassem dificuldadeS
de curto e médio prazos e propiciassem o
desenvolvimento de urna visão prospectiva
consentânea com a magnitude do sistema
previdendário brasileiro._
O horizonte do que seria a Previdência no
ano seguinte, mas, igualmente, a antevisão
da Previdência no ano 2.000~
Enfim, no Ministério faltava um núdeo de
reflexão estratégica sobre_ as questões conjunturais e estruturais da Previdência, a respaldar
a ação do Ministro. As informações essenciais,
provinham apenas da área econ6mica do Governo.
A campanha de descrédito do sistema Previdenciário, constituia o grande desafio a s~r
enfrentado por minha administração. Além de
abordar os problemas estruturais, tratava~se
de recuperar a credibilidade do s[stema, de
mostrar que a Previdência Social além de financeiramente viável, é um baluarte importante da política social democrática.
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Os interesses coletivos da população e dos
segurados. precisavam ser defendidos contra
o assédio dos interesses particulares, _que ad~

vogavam a privatização do sistema. Nesse
contexto, a questão do déficit financeiro merecía absoluta prioridade, impulsionada pela re-

cuperação da economia e sustentada pelo reforço dos m!can.ismos de controle da arrecadação, a receita previdenciária adqqiria novo

alento em 1985. Entre janeiro e dezembro,
a arrecadaç!o efetiva superou em 19,4% a
previsão para o ano, efetuada no mês de mar-

ço, alcançando um montante de 72 trilhões.
No mesmo peno-do, as despesas totais atingiram a cifra de 65,5 trilhões. Ou seja, elimi-

nando o déficit, até então previsto, e registrando um superávit de caixa de 6,5 trilhões,
e um superávit orçamentário de 4,1 trilhões,
o que representou um ganho financeiro em
1985, nos 9 meses da nossa gestão _de 12
trilhões de cruzeiros.
· A expansão da economia, que creceu a 8%
ao ano, a recuperação de controles, o combate
à fraude, a melhoria da fiscalização e o estabelecimento de intensa participação dos servidores da Casa e da sociedade, tiveram papel
importante na eliminação do déficit. Nenhuma
dessas providências redundou em cdação de
novas ativídades ou aumento de gastos. mmzaram-se os mecantsmos existentes, restituindo a confiança e o espírito de equipe dos fundonários, acionado os mecanismos jurídicos
de combate à fraude e à evasão, penalizando
os faltosos e, acima de tudo, obtendo a participação da sociedade na tarefa de moralização
dos serviços prestados pela Previdência Social
à populaçáo brasileira.
A antecipação do prazo de recolhimento das
contribuições previdenciárias das empresas,
a partir de 27 de agosto de 1985, foi uma
importante providência adotada em nossa adminstração, para corrigir as dispariedades verificadas no recolhimento das contribuições dos
empregados e empregadores, e representou
um esforço na arrecadação, como também
um papel ,muito important~,.jj!_a utilização de
recursos financeiros aplica&it' em benefício
da receita da Previdência SoCial - ãPIIàdas
no mecado financeiro pelo estabelecimento
do fluxo de caixa, que anteriormente era inexistente. As obrigações a pagar, sendo sempre
não coincidentes com os instantes de recebimento da receita. De forma que, quando a
Previdência iria enfrentar o pagamento das
suas obrigações prevídênciarias, ela dispunha
já previamente da sua receita devidamente
realizada.
Adicionalmente importante to1 d repercussão financeira da aplicação no Banco do Brasil, dos saldos da arrecadação previdenciária.
Conseqüência de uma eficiente administração
do fluxo de caixa, que gerou recurSos extraS
significativos.
Nesse terreno, foi também exPressivo o resultado obtido na questão com os bancos,
acerca de normas convencionais, convencionadas inconvenientes_ e de uma alegada dívida
da previdência, que era injusta e ilegaJ. Detern;tinei a alteração contratual e, em alentado
parecer, o_ Consultor-Geral da República de

então, Dr. Paulo Brossard, opinou favoravelmente à Previdência, concluindo pela inexistência de qualquer dívida, e lançando bases
para o aperfeiçoamento das relações da Previdência com a rede bancária.
O efeito decorreõte dO crescimento Cla economia, conjugado com as medidas voltadas
para a melhoria da arrecadação, contribuill
para um crescimento real de 21% na receita,
comparada com a de 1984, não obstante a
queda da contribuição da União para a Previdência. Em 1985, o valor rep-assado pela
União foi, em termos reais, equivalente a apenas 60% do total repassado em 1984. Do lado
dos gastos, o combate às fraudes e a reduçáo
dos desperdícios, permitiram conter o crescimento na faixa dos 4,5% apesar de a concessão do reajuste integral de 100% do JNPC,
a todos os benefícios urbanos, que não existiam. De um reajuste maior que o INPC, para
os benefidos concedidos ao trabalhador rural.
Da concessão de reajuste salarial aos funcionários da Previdência, em julho, de 8, 7% acima do INPC. Da gratificação de 20% concedida aos funcionários de nível médio. Do reajuste dos preç-os dos serviços hospitalares e
arnbulatoriais privados, em ju1ho de 11,7% _e
em novembro de 6% acinlã -ao JNPC e do
IPCA respectivamente. Do pagaménto dos
hospitais ·universltáfiOs, índice de valorização
hospitalar, que passaram a receber os mesmos valores da rede pública, acrescido de
20% , -50% e 80%, conforme a sua classifi~
cação. Uma politica de valolização do trabalho
de pesquisa e de atendimento dos hospitais
universitários em relação à rede privada encontramos uma profunda deterioração no preço dos serviços do pagamento de consultas,
de cirurgias, de atendimento que, inclusive,
perante a sociedade, era uma das formas de
justificar a fraude._ Um pagamento muito modesto, de uma inteJVenção ou da diária de
um hospital significava até uma tentativa de
justificar a fraude, de multiplicar os serviços
para que o preço se elevasse. Nós fizemos.
pela primeira vez , os aumentos dos preços
dos serviços aCima do !NPC e fOra das previsões orçamentáricis, mas já na execução- de
um orçamento_ que nps pareceria superavitário.
Os gãstos com ampliação do programa de
ações integradas de saúde, o. precursor do
SUDS, alcançaram a cifra de 1,6 trllhão, contra
uma previsão inicial de apenas 900 -bilhões.
O saldo de caixa obtido em 1985 igual a 6,5
trilhões, criou condições para que já em 1986
pudesse ser iniciado uma nova política de correção dos desequilíbrios estruturais, visando
eliminar as iniqüiades ainda existentes e asse-gurar a sustentação do equihbrio do sistema.
O perfil da PrevidêncJa Social brasileira é
fruto de uma longa história, e resu1tado de
inúmeras e complexas causas, desde a pressão e conquista dos direitos sociais levadas
a cabo pelos segmentos mais organizados da
população, até os redirecionamentos técnicos
politicamente_ impulsionados. Assim sendo, _a
nossa administração defrontou-se na .área"&
benefícios, com vários tipos de problemas, se-
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jam os pertinentes ao gigantiSmo do sistema
abrindo caminho à inoperância, às fraudes,
às filas, a ausência de controles sejam os relac;ionado com iniqüidades então próprias dos
planos de beneficias. Inegavelmente, o combate frontal às fraudes, impôs-se como medida prioritária, sob pena de que o sistema
se mantivesse no mais absoluto descrédito
da opinião pública e na total insatisfaçãO dos
segurados e seus dependentes. Por outro lado,
a eqüidade no atendimento previdenciário, objetivando eliminar suas discriminações mais
gritantes, defmiu-se, também, como meta de
nossa gestão. Evidentemente, esses objetivos
ambiciosos projetas para prazos mais longos,
ainda que o diagnóstico do padrão de beneffciÕs e primeiras medidas corretivas e suas
distorções, tenham sido elaboradas e encaminhadas durante o ano de 1985. Estabeleceu·
se para o quinqüênio 1985/8,$) como priori::
tárias as seguintes diretrizes: universalização
e humanização. Respeito, assim, à dignidade
da pessoa humana e aos seus direitos existenciais. Eliminação de todas discriminações vigentes no atendimento previdenciário e assistência social. Democratizaç.!lo, incluindo todos
os segmentos da sociedade brasileira em debates e reflexões sobre o problema da Previ. dência e da Assistência Social Participação
dos trabalhadores, empresários e servidores
na gestão da Previdência. Descentralização
fortalecendo o processo decisório em díferentes níveis de base. Austeridade no sentido de
que a aplicação dos gastos públicos se faça
em obediência àS prioridades sociais e humanas, rigorosa mora][dade administrativa é nenhuma tolerância de desperdícios. Transparência das ações do sistema, possibilitando
a participação dos usuários no processo de
supervisão e avaliação do nível de desempenho dos serviço~ prestados. Valorização do
servidor, com a revisão da política de, pessoal
e desenvolvimeQto de um trabalho de conscientização sobre o papel de cada um e de
todos, na recuperação da credibilidade~' dos
sistemas.
Planejamento integrado· com a postura permanente dos s~tores de planejamento dos Ministérios, no exercido de exercerem suas funções de forma integrada e participativ. É certo
que, do ponto de vista da universalização cobertura e abr~ngência, o sistema previdenciário brasileiro já atingia patamar raZoavelmente
elevado, cabe destacar, enquanto medida de
utiiversalização, ·a extensão que fizemos do
atendimento rilédico de urgência a toda a popu1ação, independentemente de sua condição
de assegurado ou não. São também bastante
expressivos os dados de crescimento da massa de beneficiáriOS; cerca de 90% da população global estão cobertos, vale dizer que
mais 100 milhões de brasileiros são vinculaçlos direta ou índiretamente à Previdência
Social. Do ponto de vista do cr~ento do
n(.u:nero 4e bçacfídos, o sistema mostrou também-~~ diM&nísmo. Em 1980 o JNPS co·bria benefícios de manutenção, atendendo a
8 milh~-de brasileiros. Em 85 esse número
já alc:ançava cerca de 11 mdhões. com despe-
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sas globais que ficavam em torno-de dois ter
ços da Previdência como um todo. Entretanto,
o sistema Cresceu e_ se expandiu, abringando
desigualdades_ graves, sejam as que colocam

grande número talvez mais da metade atestando menos de 5 anos, o que reduziu o yalor
de aposentadoriaS a praticarrlente 70% dosa!ária, exatamente quando necessitariam ter

em níveis tã_o díspares de proteção, trabalha-

seus ganhos reforçados para melhor enfrentar

R

dores_ urbanos vis a vis rurais, sejam as percebidas no exame do plano mais completo de

as despesas acarretadas pela sua condição.
As aposentadorias espedais, sejam por condibenefícios ou da previdência urbaQa~ Este ções de insalubridade, sejam às profissões e
compreende 18 espécies de benefícios. Ira- atívidades específicas como: professores, aeta-se de um programa de seguro social públironautas, ex-combatentes etc. -Introduziram,
co,- no qual o acesso aos benefícios e a seu ao longo do tempo, fontes fortes de elementos
valor, depende respectivamente do v1nculo
de singularidade, tanto no que se refere ao
contributivo do valor das contribuições. Distin- tempo mínimo de serviço requerido, 15,20,25
gue-se _de um sistema privado de seguro, seja anos,. quanto à renda mensal que poderia ser
pelo seu caráter compulsório, seja pelo fato
auferida pelo inativo. O diagnôstico das iniqüide tratar-se de_ um sistema de repartição slm- dades e as medidas corretivas do plano de
pies e não de capitalização. Os mecanismos--- Previdência Social, constituem, hoje, objeto de
de acesso aoS beneficias dependem da obten- discussão pelo Congresso Nacional, através
ção e manutenção do emprego. O emprego
do prOjeto -de lei da Previdên-cia Social, encagera o vínculo _contributivo e sua manutenção
mTnheidó pelo Poder ExecutiVo. Ainda no que
é necessária. Há prazos de carência para ob- se refere às medidas de diminuição-das iniqüitenç:ãO dos benefícios e perde-se a condição
dades do_ sistema em nossa a4Ininistra5ão,
de assegurado, após 12 meses sem contri- concluímos estudos para eliminação da conbuição. Na opinião de alguns, a Previdência tribuição dós .aposentados e pensionistas da
brasileirt~, ainda que falha, estaria entre as mais
Previdência Social, concretizada, através da
avançad-8$ do mundo dada a diversificação
Lei n~ 7.485, de 1986. Mas, ainda em 85 deterde beneficias e abrangência da população cominamos a não inclusão dessa fonte injusta
berta. Essa_avaliação positiVa feita no passado, de arrecadação no orçamento da Previdência
deixa de-consf_derar pelo menos aspectos gra- Sodal para 1986. Em nossa gestao, nãoVes de injustiças e distorções do plano urbano
poupou esforços, no sentido de mobilizar todo
de beneficias no que se refere a ausência de- o sistema, para, através de melhoria adminis-proteção a_subempregados e no que diz res- trativa e _gerenciais, elevar o grau de eficácia
peito aos baixos valores da grande maioria
do organismo prevldenciário, em_ ritmo de urdas beneficias. Quanto ao valor dos benefícios
gência empreender frontal às irregularidades
e sua vinculação às contribuições reproduz
e _às fraudes. Ei1tre as primeiras providências
as disparidades salariais, sem corrigi-las mini- adotadas, incluíram-se instruções endereçamamente, através de algum princípio de seleti- das a todos os órgãos de direção do Ministério,
vidade ou discriminação positiva das pessoas
determinando severas medidas, visando apude renda baixa, disparidades que até mesmo
ração e prevenção de irregularidades e fraudes
tendem a se ampliar, pela forma do cálculo na Previdência. Procedimento seguinte, neste
dos muitos benefícios. Yale a pena ressaltar
campo, foi o da instituição de uma comissão
ainda que a questão das aposentadorias na
de alto nível, portaria do .t-'!inistro, de 15 de
previdência_ urbana em 85, a invalidez ê res- abfil, d_e 1985 com o obj:::tivo especifico de
ponsável por mais de 50% do número total combate às irregularidades e fraudes na Previd~ aposentadorias, e tão-somente por 20%
dênc!a, composta por um representante do
do seu valor. As aposentadorias por tempo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados,
de um Procurador da República, do Procude serviço, por sua vez. representaram a 31%
do número total d_e 53% do valor. As aposenta- radar do lAPAS. Com o objetivo claro de comdarias, por velhice, respondiam por 13% do bater o desperdício na Previdência, determinúmero total, e 10.5 do seu valor, e as espe~ namos o levantamento de estoques, de mate-ciais poJ' 4,5 do número total quase 7%
riais e d-e medicamentos, constatando-se um
do valor. Chamo a atenção, em primeiro lugar, verdadeiro abuso com o dinheiro público. En·
do elevado número _de_aposentados por invali- centramos estoques de materiais suficientes
re 1979 e 1983. Resultado' de uma complexa para o uso de mais de 50 anos e, até alguns,
determinação de causas - e a rec-essão eco~ por mais um século, e fortunas em estoques
nômica é uma delas ----,as aposentadorias por de medicamentos, com prazo de validade es-invalidez. são, antes de tudo, expressão das gotado. Com o intuito de envolver a sociedade
na condução democrática da Previdência Seprecárias condições de vida e de trabalho da
população brasileira, além de abrir espaço à
cial, erri relãção ao atendimento médico, criaconcessáo fraudulenta dess_e tip_o_de benefício. mos um sistema de amostragem, para apuraPor outro lado, ressalta o baixo vaJor da apo~ ções de fraudes, expedindo cartas aos recém
sentadoria por invalidez, e a invalidez é risco atendidos pela rede de hospitais da Previdênsocial dos mais cruéis, correspondente a 70%
cia, no sentidO de obtermos informações sedo salário-de-benefício mais 1% por ano de bre o tipo de tratamento e de atendimento
contribuição. Os dados disponíveis de 1985 dispensados e seu custo. O resultado desta
indicavam que a maioria dos ass_egurados que iniciativa fói uma demonstração cabal dos
requeriam _aposentadoria por invalidez, assim' desvios e desajustes na prestas-ão da assiscomo auxílio-doença, situavam-se em faixas téncia médica previdenciária, a exemplo, uma
et:árias baixas, comprovando em média de simples consulta era transformada numa sotempo de__ serviço inferior a 15 ano_s. E um
fisticada cirurgia, com os altos custos dela de~

se

e

correntes. Nesta experiência de amostragem
que rea]izamos, <:reio se sltuam um dos fatores
de dissuasão da fraude mais forte, além da
penalização. A média de atendimento era da
ordem de 600 a 70<rfryl atendimentos mensais, constante.s, e nós fazemos uma amostragem- em torno de 5_%, enviando 30 a 35 mil
cartas, por amostragem, em todas as regiÇes
do País. Essa carta
dirigida eu tenho inclusive o modelo que vou deixar aqui - a Maria
dos Santos, que· foi atendida no interior do
Piaui.. Ela recebia uma carta indagando qual
teria sido o tratamento recebido. Mencionada
que a Previdência sabia que ela teria sido internada no hospital tal, que teria sido submetida
a tal intervenção e que teria-recebido tais medicamentos, e que levara tantos dias internada.
Nós queríamos saber se ela estava passando
já bem de saUde, mas que ã Previdência era
um bem da sociedade. E que ela ajudasse
a Previdência, dizendo se tUdo aquilo que nós
tínhamos informado e dito a ela e que se pas-sara com ela e se tudo era, efetivamente, correto, em mala direta. Nós recebemqs respostas
na base de 20 a 25%- em mala di"reta, -o qUe
é um recorde impresSionante. o·núrrierO de
fraude foi gigantesco, e a dissuasão da continuidade de fraude é extraordin.ár:'ia, a ponto
de nós termos constatado a ampliação dos
serviço~ e a redução dos custos. Isso tudo
feito por um mecanismo informático, da Data·
prev, com uma -velocidade- e uma eficiência
realmente extraordinárias.
Essas medidas, apenas para citar as principais, além de resultados objetivos no combate
à fraude e ao desperdício, funcionaram também e simultaneamente corno fatores de dissuasão de práticas danosas ao património material e moral da sociedade.
No curto tempo de que dispõe, nossa equipe de admínistração pôde reorientar a preocu·
pação do ministério, visando a avaliar globalmente a natureza da proteção social vigente
no País, bem como_ tomar iniciativas para atender suas lacunas socialmente mélis graves. Como Se quis então, colocar o sistema previden~
ciária no caminho que o permitisse cumprir
suas_· funções sociais, um grande desafio foi
enfrentado, visando à futura refornulação do
pl.ano geral. ~ benefí.dos~
Em primeiro lugar, inid3moS estudos relati-_
vos à questã_o, inclusive os da experiência internacional comparada, levados a cabo por
especialistas de diferentes formações. Complexa como é a matéria, nossa administração,
além de instituir um núcleo de estudos permanente, decidiu firmar acordos de pesquisas
com universidades, para que promovessem
esse_s trabalhos e fornec-essem alternativas de
redirecionamento do sistema previdenciário.
A análise do desempenho da assistência
médica previdenciáiia, praticada até 1984, revelava que suas principais características ainda eram as ado ta das nos anos 70, coino forma
de ação estatal. Vale a pena recordá-las aqui,
de forma sintética, para que Seja possível, mais
adiante, contrastar essa forma de ação com
a proposta política de assistência médica pre-videnclária, desencadeada em 1985.
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O perfil de aç:ão estatal da assistência méM
dica previdenciária poderia ser caracterizado

como centralizador, do ponto de vista de sua
gestão financeira, na esfera federal de govemo

e, dentro dela, no lnamps, que sempre foi real
executor da política govemamentaJ para o seter de atenção à saúde; privilegiador de uma
ação médico-assistencial de natureza ambulatoríal e hospitalar especializada, em detrimento das práticas médico-sanitárias, com alcan-

ce co(etivo, integrais, hierarquizadas, criando..
se, com isso, duas redes de serviços, separadas de maneira artificial, privatizante, do poftto
de vista' da execução dos serviços, favorecen-

do à criação e à

~xpansão

de um conjunto

de organizações produtoras de insumos operador e prestador de serviços de saúde, com

formas lucrativas de gestão, em detrimento
do desenvolvimento dos serviços públicos das
diferentes esferas de governo, bem como de
indiferenÇa à açãO das entidades tradicionais,
sociais e filantrópicas, redutor da capacidade
instaladà de atendimento do setor público, na
medida em que, praticamente, se_ abandonou
sua ampliação e até mesmo a-·sua manutenção. Com isso, deterloraram-se, não só as
equipamentos e as instalações, como os re:
cursos humanos, gerando-se um processo ae
dificil reversão, de gestão praticamente impossível e imprevisível, em função das próprias
práticas de ·organização _e funcionamento do
setor público e do setor privado, quer Isoladamente, quer em suas inter-relações, culminando com um modelo gerencial simultaneamente corruptor e corruptível, sem controle de
seus custos, que cresciam em progressão
geométrica, impossibiUtando, em face do conjunto de interesses que o sustentava politicamente, qualquer ação mais consistente no
campo da racionalização e do planejamento
de ações; ineficiente.

tação e as riovas-formulaçÕes dos convênios
com as entidades particulares e do contrato
padrão, que viabilizas_sem o controle.
- O resultado das ações desenvolvidas na
área de assistência médica traduziu-se eni dis-pêndio global, em 1985, da ordem de 18,3
trilhões. o que significou um aumenlO real de
recursos da ordem de 9,5% em relação ao
ano de 1984, reVertendo-se, de maneira planejad.a~ a política de _contenção que havia sido
adotada de recursos Para a asststência médi~
ca. Conseguiu-se ~mbém elt;tvar-se o dispêndio per cap/ta em saúde, por habitantes, no
ano de 1985, em relação a 1985, em relação
a 1984, _em termos reais, igualmente em 9%
percentuais.
A Previdência S6cfal, siQnificando um Conjunto de compromissos essenciais _que a so-_
dedade contemporânea tem para com a humanidade, sendo, portanto, o_ grande instru~
menta de viabilização do bem-estar social, vale
destacar que as políticas e perspectivas estabelecidas para esse setor deverão. passar por
um· debate de -ampla reflexão._

As políticas estabelecidas para a seguridade
social devem exprimir alguns pressupostos
básicos i:j,ue nos orientam;- dentre outros: a
melhor rediStribuição da reada nacional, de
forma mais equitativa e racioilal; transpai-ência
nas ações do Governo, dé fOrma a- permitir
à própria comunidade usuária dos se_I'V'fços
uma efetiva participaÇão nos processos de
acompanhame_~to, control_e e_ fiscalizaç~o das
suas ações; inclusão de todos os setores da
sociedade brasileira em debates_e reflexões
sobre os problemas da Previdência Social;
exercfcio diário da prática democrática pelos
que integram os mais diferenciados níveis de
proc_esso_deds6rio, cOm abertura para o _amplo debate, discussão e busca de soluções
alternativas viáveis; participação gestora comO SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) partida dos tiãbalhadores e assalariados na
Eu pediria ao ministro, urria vez que S. Ex"
administração previdenciária; modernização
tem um documento escrito que· vai certamen·
do s!steina previ4enciário ao lado dos preces- _
te deixar-nos, para resumir o resto da sua apresos e mecanismos de controle e avaliação;
sentação, a fim de haver oportunidade para
facionalização do gerenciarriento- fmanceiro
debates. Muito obrigado.
do sistema; fortalecimento da,participação dos
diferentes níveis do sistema iio processO deciO SR. WALDIR PIRES-Areorientação pre- sório, CQiTfVistas à regionalização das ações
tendia, em sua formulação, simultaneamente, de centralização;_ aperfeiçoamento da máquina admintstrativa; aperfeiçoamento e fortaleciieduzir os custos crescentes .de assistência
mento dos mecanismos de fiscalização, conmédica. via racionalização dos recursos existentes, associada a aumento de produtividade çóeS-d6 sistema.
A adoção dessas políticas desencadeadas_
e estender a cobertura, tomando eqüânime
a curto, médio e longo prazo permitirá, sem
o atendimento rural e urbano e melhorando
dúvida, o aperfeíçoamentõ e a consolidação
a qualidade dos serviços oferecidos à popudo sistema prêvidenciário brasileiro.
lação.
Na apreciação das sugestões que o Presi~
Suas Unhas mestras de açáb eram: a alteradente da Corriissão Í1.os encaminhou sobre
.;8v no sistema de pagamento dos serviços
a situação ftnariceira da Pre\•idência Social,
de sauàe a nível de setor público nas três esfe~
o impacto fm.:2hceiro dos dispositivos Constituras de govemo. racionalização ambulatorial,
cionais e estimativa -de déficit previsto para
visando à maior resolutibilidade nas consultas
1989 é f990, c0nfi9'Urando as hiPóteses de
médicas associadas à dimlnuiçãó de custos
Ge atendimento e valorização de recursos hu~ - aprovação ou rejeição da Medida Provisórià
n~ 63, portanto, nos aspectos conjunturais, eu
rnanos, através do estabelecimento de carreira
diria que a situação financeira da Previdência
e de formas de contratação que permitissem,
deve buscar a estabilidade.
-entre outros, uma única vinculação profissioA Cõri:Stituição, ao estabelecer a responsanal dos médicos,_a ampla expansão das ações
bilidade de mais amplos e ri.ovoS benefícios,
integradas de saúde; as medidas de contra·
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art._ 201 e 2Õ2,_ instituiu· novas fOnteS pára o
seu ftnanciamento. Essa nova situação de despesas deY:e Corresponder a· novas fontes de
receitas, buscando-se, assim, o equilíbrio necessário. Inclusive_ a própria Constituição, visando a adequar a aplicação de seus dispogjtivos à realidade económica e financeirã do
País, estabeleceu Operiodq de I 8 mes_es para
a implementação progressiva dos novos planos de beneficio.
Não se pode previamenteI alar em déficit
antes de entrarem em vigor os dispositivos
constantes da Lei n~ 7.787, que substituiU a
Medida Provisória n~ 63, que ocorfÉ:rá a pãrtir
de setembro próximo_. o ajuste necessário devera -ser feitO compã.tibilizarido-se a receita e
a despesa. Mas o que considero injusto seria
o aumento ainda maior da contribuição sobre
a folha de salários, tanto do trabalhador, quanto da empresa, porque o financiamento atual
já é regressivo. De um lado, penaliza, sobre~
tudo os trabalhadores de baixa renda. Quem
ganha um salário mítiimo paga a alíquota de
8%, enquanto que quem ganha J 00 salârios
mínimos paga 1% sobre seus rendimentos,
isto é, 10% sobre o seu-débito de _contribuição,
que é hoje de 10 salários-mínimos. De ouqo__
lado, são igualniE!nte penalizadas as empfesas
absorvedoras de mão-de-obra. Seriam beneficiadas, de fOrina inconveniente, as emp!'e~as
intensivas em -capital- e teCnologi_~ - Creio que a razão maior, o problema do
superávit transformado ~m déficit, ~que à partir de 1987 a economia voltou a apresentar
o quadro de. estagnação dos anos iniciais da
década, com o aumento dó- número de desempregados e a queda real da massa de salários, sem compensação de outras fontes alternativas de receita para a Previdência. Não bas~
ta à Previdência a luta pela crescente melhoria
gerencial, eficiênCia, aUsteridade, moralizàção
administrativa, mas é indispensável, para ela
e para o Brasil,_ que nossa economia não tombe na recessão e na ínflação descontrol.adéJ,
MEDIDAS PROPOSTAS PARA A
ELIMINAÇÃO DO ROMBO DA
PRE'IIDÊNOA

Insisto que não se deve falar em rombo
da Previdência, antes de ela se apropriar inte~
gralmente das novas fontes constitucionais de
receita. A Previdência é um dos adequados
e irrenuncíáveis instrumentos de redistnbui~
ção de rendas. A Constitulção-prevê- e ainda
não estão Incorporadas aos g.;in~s da Previ·
dência - as receitas assentadas sobre os lucros e sobre o faturamento de empresas.
Oq.s aspectos estruturais, modelo de repartição e modeJo de capitalização, defendo o
modelo de repartição porque ele se ajusta à
realidade da economfa brasiJeira,. qu_e_vive os
probl~mas crónicos da instabilidade. Corno
seria po~~vel ~~_alizaJ·se um processo de capftalização num País onde a inflação atinge os
níveis que nós côhhecemos e tem as_ oscilações do processo econômko que n·ós sofré--mos? Ou aumentar-se em termoS reais o estoque de capital acumulado, com taxas inflado·
nárias tão exorb:itaittes? Onde aplicar esses
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recursoS. inclusive com a instabilidade e aprecadedade das nossas bolsas e do nosso siste·

ma de aÇões, no processo de bolsas da vida
capitalista brasileira?
INFLUÉ'ICIA DE FATORES CÍCUCOS,
EXPANSÃO E CONTRAÇÃO DE NÍVEL
DE EMPREGO NA RECEITA
DA PREVIDIÕNCIA
A receita previdenciária no modelo atual,

que depende quase exclusivamente da folha
de salários e esta, por sua vez, do nível de
atividades geradoras de empregos, toma-se
muito sensível aos movimentos cíclicos da

economia. No Brasil, a ~lação entre a expansão da economia e a geração de empregos
e o equilíbrio orçamentário da Previdência é
uma relação_ imediata_e direta. Quando a eco-

nomia registra crescimento, com aumento do
nível de empregos, milhares de pessoas passam a ter salários, a receita da Previdência
se amplia significativamente. Tem-se até, por
outro lado, redução das despesas, porque é
na dureza dos períodos recessivos que as des~
pesas tendem a aumentar mais acentuadamente. São nesses períodos que o recurso
ao auxílio-doença e outros benefícios são utilizados com mais freqüência como instrumento
de garantia de alguma renda para a família,
Ao contrário, nos períodos de crescúnento da
economia e de ganhos reais dos salários, as
pessoas com possibilidade de se aposentarem
por tempo de serviço, as de maior valor dentre
as da espécie, procuram retardar sua aposentadoria, em vista dos seus rendimentos me~
Ihores.

por fraude de 52.491 beneficias, naquela ocasião; institufção·de exame médico-pertcial, de
revisão de auxílio-doença com mais de 180
dias. A revisão de 136.570 benefícios aUXJ1ioçl_q~nça nu- Brasil implicou, naquele perlodo,
na cessação de 37.149 por fraude. A auditagem na área de benefíciOS concorreu para
uma economia de recursos da ordem de 1,2
trilhão; a expansão do sistema de controle médico-pericial para seis novas coordenadorias
de perícias médicas: Amazonas, Maranhão,
Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de pagamento dos serviços médicos hospitalares contratados; implantação do sistema de controle das contas
hospitalares e ambulatoriais; controle de circulãÇãO das AIHs-Autorizações de Internações
Hospitalares - numa redução de 6_00 mil internações; implantação de teleprocessamento
nas rotinas operacionais da Dataprev; aperfeiçoamento do sistema de débitos de cobrança
previdenciária em atraso; estruturação do sistema de cruzamento de dados com o BNH,
_Seplan, no Ministério da Fazenda; mecanismos diversos de busca de eficiênda gerencial
role; cruzamento de anáJise comparativa da
arrecadação da Previdência Social com o PIS,
com o_FúTS, com o lmposto de Renda, que
eram inexistentes; iii1plantação do sistema de
acompanhamento das ações fiscais, através
de computadores, no andamento de todas as
demandas fiscais, desde o levantamento do
débito até o julgamento da última instânc_ia; _
desenvolvimento de banco de dados; desenvolvimento do sistema integrado de tratamento estatístico e· séries estratégicas, que permite
o acesso direto a 80 mil séries de dados estatísticos.

No que diz respeito às fraudes e vazamento
da arrecadação, salientei neste depoimento as
providências rigorosas que adotei contra os
_desperdícios e as fraudes, tão Jogo assumi
COMPARAçAO
o MinistériO da Previdência.
Toma;.se muito dificil a comparação do nosRessalto agora, para conhecimento desta
so inodelo previdenciário com o de outros
honrada Casa, as ações que foram deser'iVOIpaíses. As condições sócio-econômicas de
vidas especificamente, instruções ·endereçaoutros países são bastante diversas, impossi~
das a todos os órgãos de direção do Ministério,
determinãndo severas medidas visando à apubilitando comparações. Entretanto, devo afir~
mar que O modelo de Previdência deve estar
ração e prevenção de irregularidades e fraudes
na Previdência: mobilização de todo o corpo
vinculado ao modelO que se pretende da sode servidores; instituição da Comissão de Alto
<:iedade democrática. A partir da Constituição
Nível, com participação da sociedade, com
de 1988, o modelo previdenciário brasileiro
procura se aproximar daqueles que se preocuo objetivo especifico de combater as. irregulapam com Os direitos fundamentais da pessoa
ridades e as fraudes na Previdência, permahumana e do cidadão. Devemos refletir sobre
nentemente abertas à imprensa, aos sindicaos· modelos exiStentes no mundO e obse!Vátos e a toda colaboração da sociedade e com
los no que nos inspire o aperfeiçoamento prouma presença muito ativa da Ordem dos Adgressivo.
vogados do Brasil; aperfeiçoamento do sistema de pagamentos de benefícios, com _a_ iinEntendo que é inadmissível que os objetivos
de um seguro social público, como é o caso
plantação de novos mecanismos e instrumenda Previdência, onde são preocupações fun~
tos, com a instituição da relação de confe~
damentais a seletividade e a distribú:idade,
rência de pagamentos autorizados, já implanpossam ser atingidos se entregues ao setor
tada em todas as unidades federativas, bem
privado. Entendo que esta é uma das funções
como o cartão magnético; desenvolvimento
típicas do Estado, nunca do setor privado. No
do processo de auditagem dos benefícios em
caso inglês, a opção de complementação de
manutenção, abrangendo todas as fonnas de
seguro e de assistência à saúde, em face do
aposentadoria; auditagem dos benefíciOs por
alto padrão de renda da população. No c;aso
incapacidade decorrente _de acidentes de tra~
chileno, transferiu-se para fundações privadas
balho. Para exemplificar, na apuração que fizemos no último trimestre, de 12a.5_88 exames _ a responsabilidade tanto relativa ao seguro corno à saúde.l.i)ada a instabilidade permanenle
real~do~ trabaJhoimplicou.na cessação
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das economias subdesenvolvidas, e no caso
chileno o objetivo do lucro, entendo existir um
conflitO subjacente. O curioso no Chile é que
os segurados da Caixa de Previdêricia dã Defesa Nacional e da Direção de Previdência dos
Carabineiros hão forar;n incluídoS no sistema
privado. Ficaram seguros públicos até 1986,
que são as inforri1ações -de que disponho.
Segundo a legislação em vigor, o beneficio
pode ser concedido com apenas cinco anos
de contribuição, que é a aposentadoria por
tempo de serviço. O Brasil é um dos poucos
paises que ainda o concebe. Dessa fonna, é
difícil haver viabilídade àtl.icirial em relação a
ess_e beneficio, como isso leva em conta o
período justo de contribuição. A.questão se
toma grave quãndo a análiSe é feita ao pontci de vista da justiça soei~. A aposentadoria por
tempO de serviço é risco- SOcial? As pessoas
que assim se aposentam perderam realmente
a sua capacidade laborativa? Todos os trabalhadores, independentemente de seu nível de
renda e de estabilidade, têm acesso a esse
benefício? No caso brasileiro, as respostas a
essas indagações são negativas, exigindo dessa forma uma melhor reflexão para que a sociedade seja esclarecida e, portanto, possa decidir sobre sua manutenção.
Ente rido que--deva ser dada prioridade a
outros benefícios, como o seguro-desemprego, alternativa socialmente justa. Aliás, é o que
fazem os Estados modernos e democráticos.
No caso da aposentadoria por tempo- de
serviço - tenho até informações comparativas - o Brasil é um dos únicos países que
admite a contribuição de 60 meses. A maioria
dos países não admite. A aposentadoria é pela
idade. Mas há outros países que a admitem
por teinpõ de seiViço, como o Egito, que requer 240 meses de contribuição, o Equador,
420 meses, o Iraque, 300 meses, a [tália, 420
meses, e assim sucessivamente. Este é um
aspecto a ser profundamente refletido no caso
brasileiro.
Da equiparaçãO entre trabalhadores rurais
e urbanos.
A Constituição estabelece, mediante contribuição,a <:on<:essão de benefícios para trabalhadores urbanos e rurais, com redução de
5 anos para estes últimos. Existem dificuldades que devem ser vencidas., decorrentes de
peculiaridades do campo, ausência de formalização, carteira de trabalho assinada no meio
rural e outras, a questão atuariai há de ser
resolvida com a definição do tipo de contribuição que incumbirá aos trabalhadores rurais, inclusive a eventual supiement.açãO, que
deve ser buscada em outras fontes.
Entendo que essa equiparação significa
uma das medidas de maior justiça social consagrada na atual carta política.
Da ãmpliação do conceito de previdência
para seguridade, com universalização da cobertura. Na realidade já praticava, mesmo de
forma pecária, a seguridade social através das
ações de saúde, previdência e assistência so-da! desenvolvidas no Ministério da Previdência.
O que a Carta Magna estabeLece é a possibilidade d~ IJma cobertura mais ampla a todos
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os cidadãos, sobretudo aque1es que não tive-

sem os constituir neste-PaíS .um sistema unificado de saúde, porque fizemos um grande
esforço de busca, não apenas de saneamento
e de austeridade mas de gerenciamento eficaz.
Uma d_as providências imediatas após a nossa
aSsUrii;ãO ria responsabilidade de Ministro da
Previdência foi de que estabelecêssemos, denEstas são, Sr. Presidente, as informações
tro do próprio Ministério da Previdência, a avae reflexões que eu queria trazer à esta ComiSsão, pondo-me, agora, inteiramente à dispo- _ liação das nossas responsabilidades, das nossas possibilidades,_ do nosso projeto da Previsição do questionamento que me for feito.
dência 8_ocial, não existia nada na Previdência
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)SOcial que significasse urna reflexão estratéMuito obrigado, Sr. Ministro. O documento de
gica. A reflexão estratégica da Previdência SoV. EX' será distribuído aos Membros da Comiscial ficava a cargo dos órgãos da direção ecosão e será objeto de cuidadosa análise.
nômica do País. Havia mesmo o hábito de
Está inscrito para falar o Senador Mauro
que a área do Ministério do Planejamento ou
Benevides. S. f:xl' tem a palavra.
do Ministério da Fazenda para lá díscutirem
a compatibilidade ou não da expansão, da reO SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidução das dificuldades do Ministério da Previdente, Senador Roberto Campos, Sr. Ministro
Waldír Pires, Srs. Senadores, demais convi- _ dência.
dados;
Então, evideritemente, creio que_ três fatores
Se não fosse o adiantado da hora nós ficaforam indispensáveis, como salientei aqui, ao
riamos aqui discutindo com o Ministro Waldir
êxito da admintstração financeira. O primeiro
Pires o probler:na relacionado com o déficit
deles, o mais importante, foi o crescimento
da Previdência Social, objeto dessas suces-da ecOnomia.. Eu costumava dizer no Minissivas reuniões, atendendo ao requerimento do
tério da Previdência que a Previdência tinha
eminente Senador Afonso Sancho,.que V. Ex•,
urna relação tão íntima com a Nação, com
Sr. Presidente, acolheu, com a chancela sobeo País, de que se as coisas vão mal para o
rana do Plenário.
Brasil, vão ne.cessariamente mal para a PreviDiria a V. Ex", Sr. Ministro Waldir Pires, que
dência. Como eu não creio que o Brasil possa
a sua exposição foi, sem dúvida, lúcida, briser inviável, a Previdência_ Social não pode ser
lhante, com dados inquestionavelmente preinviável, ela depende necessariamente de uma
ciosos sobre .;~ realidade previdenciária brasiconcepção do Estado e_ da Sodeâade. t:, porleira Mas, eu me permitiria fazer uma indagatanto, um valor conceituai prévio que define
ção a V. Ex!', e outras, certamente, haverão
o papel da previdê~cía. Agora, é essencialde ser formuladas pelos dema'is integrantes
mente necessário, como em tudo no aparelho
desta Cqmfssão, hoje atendendo também a
do Estado, que se busque a eficiência, que
outros encargos, pela sucessão de reuniões.
se suprimam as formas de clientelismo, de
Veja V. EX, Sr, Ministro, que neste exato mofisiologtsmo, de ernpreguismo, de abastardamento três outras Comissões especiais, como
mento da Administração Pública e que está
a da Dívida Externa, ·a- CPf do Consumidor,
é uma luta tenaz, permanente, uma luta em
Comissão de Educação, enfim, os_ órgãos técque é preciso convocar toda a soci_edade para
nicos das Comissões permanentes e aquelas
ela - essa luta nós travamos, do primeiro
Comissões do Congresso Nacional se reúnem
ao último dia; corno, de outro lado, das formas
simultaneamente, daí por que V. Ex• não tem,
modernas de_ racionalidade administrativa e
neste instante, a presença integral das bancade um gerenciarnento que busque aperfeidas que compõem o Senado da Repúbltca.
çoar-se cada vez mais, constatemente, e uma
Em razão diSso, farei a V. EX' uma indagação:
determinada luta contra todas as formas de
credita-se a V. Bel' o saneamento financeiro
corrupção, que são as formas de fraude.
da Previdência Social, alcançado antes do térTive oportUnidade, aqui, de inscrever nesse
mino de sua fecunda gestão à frente do" MPAS,
livro relatório, no ~ual estão as informações
a redução e mesmo a gradual supera~~m do
básicas de todos os 11 meses da adminisdéficit em que merQulhara ã sua Pasta, a redutração, quando foi possível, no setor de fraução e a superação, deveram-se a medidas he.des, realizarmos com a participação ativa da
róicas que emanaram de sua clarividência e
sodedade; uma comissão de fora, uma comistirocínio administrativo. A pergunta que ora
são de alto nível de fora, e com a participação
lhe faço, Sr. Ministro Waldir Pires, é a seguinte:
de dentro da Previdência, mas com uma enorse não fosse atingido o soerguimento finanme contribuição da imprensa e uma enorme
ceiro da Previdência, teria sido possível a imparticipação da sociedade, dos sindicatos,
plantação do sistema unificado e descentrauma política de abertura e de transferência,
lizado de saúde, ocorrido nas gestões subse~
a obrigação de que todos os documentos da
qüentes? É a indagação que faço a V. Ex"
Previdência estivessem_expostos _e públicos e
à disposição de qualquer jornalista a qualquer
O SR. WALDIR PIRES- Tenho a concepinstante; os balancetes dos hospitais, dos órção, nobre Senador Maur.o Benevides, de que
gãos arnbulatoriais, dos serviços todos que
a seguridade social está vinculada a um dever
do Estado democrático, de que eJa, essencialtinham uma relação direta ou indireta, passa·
mente, não pode ser inviável. ~
ram a ter a obrigação de expor para a opinião
pública, uma vez que eram mantidos com o
Eu diria que o nosso perlodo viabilizou, estidinheiro público; todo um--processo dissuamulou, antecipou a aspiração de que pudésrem acesso às oportunidades de trabalho e
aos benefícios do progresso, a viabilidade
atuarial decorrerá dos planos de custeio e de
benefícios, que s_erão discutidos e aprovados
pelo Congresso.
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sério da fraude e de penalização da fraude,
Fóra:tn Centenas de processos, milhares de
inquéritos. dezenas de condenações e de prisões; mas a verdade é que atribuo muito mais
aos aspectos dissuasórios, daí termos tido a
constância de um crescimento real das despesas -de benefíCios dUi-ante toda década e no
ano de 1985, em que_ ampliamos os benefícios, essa taxa de crescimento real caiu de
10% para5,6% e aí se encontra um dos aspectos da superação do déficit.
De modo que_ eu creio que assim que deveremos, tanto na Previdência cOmo em quafquer setor da administração, agir.
O SR. PRESIDENtE (Roberto Campos)
-Muito obrigado.
Tem a palavra o DeputadoJofran Frejat.
O SR. JOFRAI'I FREJAT- A Previdên-

cia se _apresentava muito mal até 1985 e ela
novamente começa a fiçar mal exatamente
no período onde houve uma grande estagnação econômica no País, urna recessão de
1981 até 1983784 e agora totalmente.
Do ponto de vista de V. Ex~, apresentou-se
as projeções de eventuais déficits com o reco-lhimento das despesas_ previdenciárias. Lembro-me muito bem que havia duas previsões:
uma _que não satisfazia, onde ele previa a possiblidade de um déficit de aproximadamente
dois e meio milhões de cruzeiros. E uma outra
previsão minha, que também foi perguntada
a V. Ex~. se a Previdência possivelmente apresentava superávit de aproximadamente_ seiscentos milhões de cruzeiros naquela época.
Isso levando em conta que os elementos fundamentais se baseavam que era o crescimento da economia, o aumento do salário, etc.
Pelo que se observa houve um hiato de tranqüilidade na sua administração, e houve intranqüilidade a partir de 1987. Gostaria de dizer que uma parte entre o primeiro perfodo
(1987/1989) dado pela Previdência à Presidência da República dizia:
"Em 1985, como resultado da democratização salarial, igualmente do emprego, o sistema poderá apresentar superávit. Mesmo assim, comri> indica o projeto, a longo prazo deverá persistir a tendência ao desequilíbrio econômico-fina':lceiro."
Mais à frente diz:
"cabe salientar dois fatos básicos em relação ao déficit especialmente previsto para o
periodo 1986/89.

Em primeiro lugar, sua dimensão.
"Qualquer que seja o padrão de referência
do déficit integrante, em segundo, do déficit
crescente. V. ~ baSeou o sucesso da sua
administração com o crescimento económico, na racionalidade do gerenciarnento, e no
combate à fraude. Evidentemente, que com
relação à fraude, V. EX', já vinha trabalhando
há algum tempo. Verifica-se que o crescimento praticamente zero do PIB, em 1983, ele
passou em. 1985 a 8% , ou seja, 8% do que
entrava para a Previdência.
Segundo, o salário ideal do trabalhador, que
era ajustado em 80% âo INPC, à época, passou a ter um aumento de 18% reais, em 1985.
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0-SR.-JOFRAN FREJAT -Ministro, quan- sas que cresciam a uma taXa média ieltl de
10% ao ano, na década, creCeram, ~ 1985,
do V Ex" diz que o déficit da Previdência à
a5,6%
época chegava a 7,9 trilhões. gostaria de saber
Há uma ampliação da arrecadação e há
Sabemos que nos serviços médfcos ainda
o seguinte; Esse cálculo que V. Ex~ _fez- nào
uma_ redução da despesa com a_rnpliação, inacompanhei à época- com uma perspectiva
existe o represamento do faturamento de ouclusive, dos serviços - e reputo, ai, o êxito
tubro, novembro e dezembro, coisa que havíade crescimento do País de praticamente zero,
mos sanado no ano de 1984. V. Ex', dentro
porque não se levava em conta o 8% do crescido setor administrativo - mas, sem dúvida,
da previsão para o futuro da Previdência, conmento, que dá um entrada bastante substan- que a base essencial é a base do crescimento
sidera que se houver estagnação financeira,
cial, e também com relação à questão salarial, econômico. Isso tenho salientado em diversas
e sucessivas entrevistas, em 1985 e 1986.
também econõmica do País._ qualquer que seaQ_aumento de salário não foi dada a previsão
ja o Ministro, por mais que ele combata as
de 18% de crescimento real.
O SR. JOFRAN FREJAT- Quero parabefraudes, por mais que ele racionalize e gerenEntão, com o aumento do salário real inexisnizá-lo_ pela ampliação do sistema previdentente, eVidentemente posso colocar no com- ciário, p€\os bons serviços prestados à Previcfe a Previdência Social. esta continuará defiCitariamente senão utilizarem os mecanismos - putador, e dar uma projeção de déficit de 7, _dência. De forma que isso mostra de fato o
atribuídos à Previdência para novos custeios
8,.10, dependendo de quem faça os cálculos.
interesse de beneficiar a _população que V. Exda sua área. ou não?
Se se flzesse baseado no crescimento de pelo teve. Agora, sim-pleSmente, outros não tiveram
menos
4%
e
o
aumento
real
pelo
menos
de
O SR. WALDIR PIRES -Não. Entendo
condições sequer de pensar em ampliar os
14%, que já estava previsto pelo Ministro do
benefícios porque não tinham recursos.
que a recessão é incompatível com a PreviTrabalho, à época, seguramente não se chedência Sodal.
-O SR. WALDIR PIRES - Oaro. Mas, não
garia a essa avaliação. Evidentemente que é
OSR. JOFRAN FREJAT -Seguir o eleM
especulativo, faz-se a avaliação de déficit que estou aqui nem nunca estive no Ministério para
menta prtncipal?
se quer riiãs-ísSo demonstrou dari:unente que- fazer interpretação das gestões anteriores;
mas para mencionar o que era a preocupação
os cálculos feitos em 1984 para uma eventual
e o-objetivo da nossa gestão.
O SR. WALDIR PIRES- Sempre disse isso,
PfOjeç-ãO foram até modestos pelo que V. Ex
invariavelmente. A mim me parece absolutaconseguiu aqui.
O SR. PRESJDENfE (Roberto Campos)mente claro. A única forma de termos um
Com a palavra o Senador Carlos Patrodnio.
sistema previdenciário é o de que ele seja
O_ SR WALDIR PIRES - Gostaria apenas
de faz.er uma retificação. I:: que na realidade
O SR. CARLOS PATROCíNIO- Sr. Presicompatível com a economia. Não podemos
ter urna so_ciedade de bem-estar razOOvel se.
os <:álculos foram feitos à base do <:res<:imento
dente desta Comissão, Senador Roberto" Camda economia em 1984. Como a economia
pos, Exm" Sr. Ministro Waldir Pires:
porventura, conduzirmos este Pais a um apartheid social, a uma situação de desempregacresceu neste ano em 4%, nós fiZemos todos
Gostaria de cumprimentar o Senador Pela
dos e de subempregados, como é a realidade
os cálculos ern março de 1985 à base de
brilhante opção em trazer o Ministro Waldir
Pires, ·e ao próprio Ministro ·pela magnífica exbrasileira. Isso é -impossível!
um crescimento de 4,5%.
Não se fez evidentemente em março- de
O que houve em 19"85 em relação a 1984
posição; S. EX' que conseguiu tomar superaforam pequenos equívocos na projeção do
1985 uma previsão ex<:epcionalmente otimisvitárío o Mini$tério da Previdência e Ãsslstência
Social.
·
ta. Fizemos com base um pouco maior que
déficit. Por exemplo; o déficit projetado em
o crescimento da economia em 1984. Já se
Praticamente, todas as perguntas que for1984 para 1985, à base de 1,9%, ele estava
pressupunha o crescimento de 4,5%. E a ecomularia já foram respondidas. Gostaria de diassentado numa dessemelhança de critérios
que não me pareciam sequer razoáveis.
nomia cresceu um pouco maís -de 8%. Na
zer do meu espanto do número de aposenrealidade também corrigimos os valores inflatadorias Por invalidez; não sei se isso permaEstabeleceu-se um crescimento com uma
nece nos dias atuais e goStaria- de perguntar
previsão inflacionária para receita de 147%
doÔários e fizemos na correção a nível da
inflação como era. Ela Unha sido em 1984
ao Sr. Ministro se essas aposentadorias se verie para despesas de 140%. De maneira que
urria inflação em torno de 225%. De modo_ ficam mais na área -urbana ou na área ruraL
essa era uma forma de impedir uma visão
que neste particular o cálculo da previsão do
Parece que mais da metade de aposentadorias
do déficit real. O déficit não era de 1,9% quanhoje- são pOr invalidez e pessoas con1 idade
do temos dois critérios funcionando para a
déficit fOi absolutamente correto e ajustado
despesa e receita com uma só inflaÇão. --, à realidade, aos dados de 1984 que cresce- ainda tenra. Uma outra formulação que faria
E depois é que não havia sido incluído na
ram, mas não de 1983: porque o salto começá sería SObre as fraudes detectadas à époCa em
cüsposição orçamentária de 1985 o conjunto
a dar-se em 1984. A economia começa a reto- que V. Ex> era Ministro e se essas fraudes eram
mar o seu vigor em 1984. Ela cresce neste principalmente na prestação da assistêOcia
- até por não ser possível - de medidas
ano4%
médica ou em outros benefícios? Onde seria
que o MinistériO adotou, a partir de novembro
de 1984, inclusive, em relação ao seu pessoal.
Acredito, como dado mais significatiVO na o maior número de fraudes? E quais foram
Esses desencontros impediram a viSão efeluta administrativa, sobretudo na redução dos as peffalidades efetivamente aplicadas àqueles
tiva do déficit previsto para 1985._ Tanto que
custo_s das despesas, com o fato de que am- que-dilapidaram o património da Assistência
pliamos muito a despesa. Porque tinha enCon- Soaal?
outros estudos do Ministério da Fazenda, ouM
tros estudos vinculados ao Ministério_do Planetrado um orçamento para ações integradas
No mais, fico satisfeito em- saber que coinda ordem de goo bilhões; tinha sidO gasto · cide com o meu conceito que a Previdência
jamento tinham uma idéia de déficit de 1O
em 1984 em tomo de 300 bilhões e investidos Soda_! só é compatível através da retomada
trilhões, outros de 8 trilhões. Chegamos à
em 1985~ portanto, em função da disponi- do deSenvolVimento eConôrilko; mas temos
identificação do déficit -de 7,9 trilhões.
bilidade de caixa um trilhão e seiscentos bi- agora 6 propalado défidt da Previdência Social
Ê claro que a busca de racionalização e
de eficiência deve ser uma constahte de todas
lhões.
e gostaria de questionar V: Ex" se esse défidt
Encontramos benefícios que não ·eram cor:. ãaVífã, se isso ocorrer, tão-somente devido às
as administrações. Não é mérito, é o cumprimento do dever elementar. A moralidade_ a __ rigidos com a plena totalidade do INPC e fiZe- conquistas sociais da nossa Carta MaQna, proexecução correta, o impedimento dessas demos as correções. Modificamos a politica com - mulgada no último dia 5 de outubro, e quais
todos os prestadores de seNiços particulares seriam os meios, já qu~ V. Ex' assegurou que
formações da vida do Estado brasileiro hoje
é também um objetivo que deve ser de toda
e valorizamos acima do INPC o pagamento ó aumento da a.Jiquota dos empregados e dos
desses benefícios. Portanto, há uma soma empregadores não seria o caminho· normal,
a administràção. Mas a base essencial do êxito
da Previdência está assentada num país tamenorme de despesas, para viabilizar uma ad- quais Seriam õs outros meios já que ternos
ministração mais eficiente, que não estavam várias leis que serão regulamentadas agora
bém que tenha êxito. O Brasil sem êxito, a
sua Previdência Social também estará sofrenprevistas na despesa que tinha instruído o cál- e todas _eJas estão prevendo benefícios maiodo.
culo do déficit e, apesar de tudo isto, as despe- res, inclusive para os inválidos, os idosos e

E ainda a diminuição do indice de desem~
prego. Sabemos que a fraude _ainda existe na
Previdência em grande escala.
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também vai passar a vigorar a lei oliginária
da Medida Provisória n? 63 que, eVidentemen-

te, deverá su'gar muito da Previdência Sedai.
Parn terminar, 'caso

V. Ex' não consiga o

desiderato de ser alçado à condição de VicePresidente da Repúbl!ca, que por certo seria

uma boa medida que V. Ex' voltasse a ocupar
o Ministério da Previdência Social.
O SR. WALDIR PIRES -Quero dizer que,

na realidade, o êxito de urna administração,
evidentemente, depende da sua equipe, dos
seus companheiros de trabalho, em todos os
setores, nunca é o trabalho individual. De modo que o meu mérito como Ministro é uma
coisa meio reduzida, o mérito é da equipe

que esteve ao meu lado. No.setor médico tivemos, na Presidência do INAMPS o Dr. Ézío
Cordeiro; no setor da arrecadação e da gestão
financeira, tivemos o Dr. Paulo Macarini; na
gestão do INPS, dos benefícios, tivemos o saudoso companheiro Artur Virgílio; no combate
às fraudes tive uma contribuição extraordinária também do Presidente da Comissão de
alto nível que instalamos, o Procurador da República, Dr. Alcides, que era uma "alma de
Javert", extraordinário, nada lhe escapava e
até juízes federais quase foram destituídos por
ele que era representante da Ordem dos Advogados etc..
Não temos fraudes que_sejam exclusivas
do setor médico, não. O Setor de benefícios
era, até do ponto de visL:3: financeiro, mais responsável pelas fraudes, havia verdadeiras quadrilhas. Nesse relatório que transformamos
num livro da gestão; temos por exemplo, as
indicações de medidas na mobilização da Polí·
cia Federal e da ação judicial. Essa comissão
de alto nível, presidida por esse procurador
tinha instrução e autorização minha para
acompanhar os processos no âmbito administrativo e no âmbito judiciário. De forma que
eram acompanhados, inclusive os dias que
ficavam retidos nas gavetas dos juízes, e ai·
guns desses juízes foram processados e até
suspensos de função.
No caso essencial da fraude de benefícios
chegamos a desmontar uma quadrilha que
operava no Sul, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, nas emissões das 'OPBs - Ordens de
Pagamentos de Beneficias..:...,.... e disso resultou
uma ação com 4 fraudadores principais na
cadeia, 6 mandados de prisão preventiva fo..
ram expedidos. foi condenado à pena de redusão o chefe da quadrilha, repondendo por cerca de 300 processos. Em São Paulo, foram
condenados e presos 4 médicos com penas
de reclusão, tiverilos 331 processos, 610 inquéritos, 157 sindicâncias, 3 mil tomadas de
ç:ontas, enfim, a descrição detalhada está numa informação que fiz à Câmara dos Deputados, como Ministro convocado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito naquela ocasião. De fonna que a fraude se dava seja no
setor de benefícios, seja no setor de saúde.
Hàvia fraudes de cobrança para o Ministério
que foram identificadas a partir de uma reformulação completa no controle informático, de
por exemplo. um médico atender 50 pessoas
em consulta, no prazo de uma hora. Coi&l~

realmente inacreditáveis! O êxito maJOr nem
é tanto a repressão mas ~ discussão, quer
dizer, a inibição de novas fráudes, porque elas
podiam rebentar em qualquer canto do País,
a qualquer momento, e o interesse da população, quer cüzer, uma resposta mala direta em
termos de 20 a 25% é-qualquer coisa de absolutamente excepcional.
'
Em reJaçAo à despesa dos beneficias da
seguridade social, não é a Constituição nova
que está produzindo isso, absolutamente. Temos' que compatibilizar a despesa com a recei·
ta, dentro, evidentemente, de uma visão de
que este País tem uma iesponsabilidade com
a vida- a vida dos seres humanos, dos brasileiros, não se pode ter uma nação com o quadro soda! que temos aí, isto é aviltante, uma
vergonha nacional, este é o dever da nossa
geração.
Mas diria simplesmente o seguinte: a Constituição brasileira de hoje está simplesmente
restaurando a posição que já tivemos no início
dos anos 80. O pagamento de benefícios previdenciârlos no começo dos ános 80 era da
ordem de aproximadamente 4% do PIB, chegamos errf1988, a uma participação mínima,
2,14 do PIB; que degradação extraordinária'
no beneficio da Previdência Social, nas apo·
sentadorias, nas pensões, nos benefícios. Não
fosse a Constituição chegaríamos este ano,
nas previsões dos especialistas da matéria, a
1.8% do PIB;- portanto é esse achatamento,
esse arrocho, essa imPosição da miséria, quase como um projeto nacional, que é incompatível com a Nação.
A Constituição fez simplesmente começar
a restaurar; aproximamo-nos com a Constituição daqueles 4% do PIB do começo da
década. De modo que, nesse particular, a seguridade, tem que ser financiada, como está
dito na Constituição, por toda sociedade. Creio
que são injustas e regressivas as contnbuições
sobre a folha de salário do trabalhador· e do
empregador,_ atingem os empregadores que
têm uma folha de salário muito ampla, por
vezes folhas de salários que significam 25 ou
30%_, até mliis, do seu faturamento, enquanto
há empreSas com faturam_entos excepcionais
que têm que ter uma responsabilidade com
o bem-estar da NaÇão, e que têm na presença
da folha salarial, um faturamento da ordem
de 7%, 6%, 5%. De modo qUe não podemos
penalizar os empregadores de grandes massas de trabaJhadores.
Creio, portanto, que deveremos fazer o que
a Constituição estabeleceu, além da contribuição na_ folha salarial, a contribuição por
via do fatufaffiento e a contribuição por via
dos lucros.
O SR. PRESIDENTE (Roberto C.mpos)-

Concedo a palavra ao Deputado Joaci Goes.
O SR. JOAO GOES -Sr. Presidente, Sena-

dor Roberto Campos, Ministro Waldir Pires,
Srs. Senadores, Sr~ Deputados:
Sr. Ministro Waldir Pires, São muito poucas
as experiências dE: administração pública do
Brasil que conseguiram granjear a unanimidade conceituai que V. Ex~ granjeou como
Ministro da Previdência Social. Há, neste parti-

cular, uma absoluta unanimidade, e não s_e _
pode dizer que o sucesso da sua administração tenha decorrido exdusíVamente do desenvolvimento ou do crescimento da economia. Este País viveu inúmeros outros mornen~
tos de desenvolvimento económico sem que
tivéssemos testemunhado Llm correspondente desempenho na gestão da Previdência Soei~. Por outro lado, estamos verificando que
a administração pública br'asileira vive uma
das suas fases mais infelizes, há até a sensação
de que ela está inviabilizada por má gestão.
Portanto, o que acho de_ muito importante
e educativo a destacar-se neste depoimento
é precisamente o conjunto de fatores que conduziram a um desempenho excepcional na
Previdência Social, mostrando que a administração pública é viável e de que ela tem que
ser viável, necessariamente, se ela tiver de alcançar os seUs objetivos de atender as necessidades sociais básicas.
Verificamos que a p~r do desenvolvímento
eConómico daquele período houve, efetivamente, uma redução do desperdicio. Lembrome que li nos jornais da época que determinado formulário estava estocado lá no Ministério e seria suficiente para aterider as suas
necessidades ao longo dos próximos 600
anos. Lembro-me de inúmeros casos que foram mencionados de .fraudes e de que elas
foram dissuadidas; sei que igualmente houve
uma elevação da receita peJa elevação do nível
de eficiência do aparelho arrecadador, indu~
sive pela adoção de medidas que desestimulavam a sonegação, já que era pr.:,xe a sonegação a intervalos praticamente regulares.
Seria muitO interessante ·'formular uma
questão que talvez V. Ext possa ter alguma
. cüficuldade numérica em ,respondên-la, mas
poderia nos dar uma idéia. Sabe-se 'que a redução da fraude, a redução do desperdício
e a elevação do nível de eficiência do aparelho
arrecadador, por si mesmo haverá de ter produzido um impacto significativo na elevação
da receita da Previdência Socla1. EntãO, pergüntaria: há algum dadÕ que nos pudesse indicar o quanto resultou em termos de elevação
real da receita, do Ministério da Previdência,
na sua gestão~ em decorrência dessas medidas que podem e devem ser atribuídas à sua
boa gestão?
O SR. WALDIR PIRES- Creio que é possr~
vel destacar alguns fatos, é difidl fazer a identificação detalhada, mas eu situaria um deles,
simplesmente.

O estabelecimento de uma politica de fluxo
de caixa, ajustada à política que nós tivemos
num relacionamento com os bancos, deve ter
significado alguma coisa em torno de 2 bilhões de elevação da receita. O !:;r~mento
da arrecadação em termos reais, se situa em
tomo de 21%. Nós tínhamos um acampa~
nhamento muito detalhado. No conjunto dos
nossos auxiliares, também dispus de um secretário geral altamente eficiente, Dr. Sérgio
Galdense, e da sua equipe de companheiros
na secretaria.
Então, esse acompanhamento era feito permanentemente, nós tínhamos a elevação ou
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A democracia é .ess_encialmente o _exercício
da opção. Não considero democrático que me
instante eu próprio telefonava para saber se
fica um acréscimo de custos bancários, depois imponham uma seguridade pública e exijam
as metas tinham ou não sido atingidas. De transferidos à comunidade. Começou-se a de mim e do meu empregador uma contri~
forma que essa elevação de 21%, ela está
combater a fraude, talvez com mais eficiência, buição-compulsória. Entendo ·que o sistema
deve ser opcional, como, alíás, o fizemos no
acima de todos os parâmetros que se possam
inclusive pelas possibil!dades abertas, pela incomparar em relação às elevações havidas formalização do sistema. V. EX pôde ampliar Fundo de Garantia por Tempo -de SeiViço,
e outros setores arrecadadores da economia
os benefícios, mos note-se que eliminou o fun- quando da sua implantação. Os funcionários
no exercício de 1985.
do de contingência, medida que depois a revepodiam optar _o_u pela estabilidade, ou pelo
De modo que, no particular, creio que a laria imprudente. Quando a atividade econ6- Fundo de Garantia por Tempo de SerViço.
e_conomia cresceu a pouco mais de _8%, o mica sofreu reversão em 1987, a ausência Isso é democrático.
emprego cresceu a uma taxa elevada e à arre- de um fundo de contingência criou graves
Qual_ a percepção pública, ao nível popular,
cadaçào cresceu acima.
problemas. Esse fundo de contingência existia da Previdência Social no Brasil? Trata~se de
o SR. PRESIDENTE (Roberto Carripos) ....=... - nos orçamentos anteriormente programados uma percepção de carência. As mas, a inade.- a deba1er.,
pelo Mini,stro Jarbas Passarinho.
quação dos serviços são disso testemunha.
AI guma outra quesi,.Qo
A percepção é de indiferença na prestaçãO
Com a palavra o nobre Senador J utahy Ma- Tr~::~:r~~~~ob~~~r~~~~:~t~:n~.a~e~~ - de serviços. Estamos assistindo ao grevismo
galhães.
~~~-;,iterno na administração pública. Basicamen- continuado na Previdência Sodal. Um grevis0 SR JOTAHY J\'\AGALHÃES -Sr. Presi- te, são três os tipos de fraude da Previdência:
mo que assume formas extremamente cruéis.
dente, Ministro Waldir Pires, lamento não ter a fraude nos beneficias dados a quem náo
A percepção é de uma inadequada relação
tido a oportunidade de acompanhar os traba- os merece de direito; a fraude nos custos mé~ custo-beneffcio, quer dizer, os custos eKtraídos
lhos de hoje. Mas diria que. ao contrário de dicos e a fraude derivada da sonegação. Não da sociedade pela Previdência são maiores
um velho ditado, "de que não ouvi, mas goStei conheço nada no tocante a fraudes relativas
do que aqueles beneffcios que a Previdência
muito". Porque sei perfeitamente que V. Ex•, a benefícios. Acredito que elas existam por dá, e são menores do que aquilo que, no merao fazer a exposição, o feZ objetivamente com - falta de informatização e ineficiência adminiscado,- por negociações entre trabalhadores e
toda a hon.esti_da_d_e_e demonstrando um traba- trativa.
empregados, se poderia Obter _com o mesmo
A fraude médica tem uma causa econôlho real que_ foi feito no Ministério -da Previmontante de contribuição.
dência, que mereceu aplauso de todos nós, mica: é que habitualmente a Previdência atriPor isl;;o é que, nas indagações que apreprincipa!mente dos seus companheiros na Ba- bui aos serviços médicos valores irrealistas e sentei por escrito a V. Ex!', expressei o desejo
h ia.
paga defasadamente. A alternativa, então, para de colher sua impressão sobre esse problema.
Por isso, digo que mesmo sem ouvi-lo, gos~ os prestadores de serviço é multiplicar artifi~
O mundo está marchando para sistemas op~
tei muito da exposição. Só tenho a lamentar cialmente os serviços - visto que o preço
clonais de previdência.
não ter tido es_sa oportunidade de poder assis- -que lhes é_ dado é ftxo, ou então -deixar de
Aqui no Brasil, curiosamente, essa percep~
tir seu depoimento, mas terei condições _de prestar serviços à Previdência, que é o que ção de ineficiência da previdência nacional
solicitar à Comissão a transcriÇão dos traba- está hoje acontecendo e~ S. Paulo. Com o
não ê apenas uma percepção do setor médio
lhos de hoje,"para que possa tomar o conheci- atraso de pagamentos e sua insuficiência, as
privado. A classe média está cansado de.saber
menta real do _que aqui foi exposto.
organizações médicas privadas se vêem ex- que tem de pagar dois serViços: fazem a contriMas nós só podemos reiterar o parabéns postas ou à falência, ou à cessação da presta- buição da previdência e depois comprar um
e os cumprimentos __a V. Ex•, pela adminis- ção de serviços. A melhor correção para a
seguro-saúde também ou ·contribur para um
tração que fez à frente do MiniSfériO da Previ- fraude, no caso, seria realismo nas contra~ fundo de previdência privada, por falta de con·
dência. - tações e celeridade nos pagamentos, prática fiabilidade da máquina éstãtal. Os cidadãos
DesejaVa, mesmo chegando agora, em ra~ de que_.nunca o Estado brasileiro foi acusado. estão sendo sujeitos a um imposto que lhes
zão de compromissos em outra Comissão e
Um terceiro tipo de fraude é a sohegação. _é roubada urna opção. Mas nas próprias entisomente agora terminou a votação lá - e E aí eu gostaria de ter, talvez não de V. Ex', dades do Estado há a mais profunda desconfui derrotado-·Jã-....:...;.: mas-gostaria. -de trazer ·aqui mas· -do -atuar AíiiíSttõ-- (Vamos. j:Jerguntar:.JJie fiança-errfrelaçao-ã PreViâêhdã~ - --amanifestaçãodeaplausoaV.freã.m"ãi:tifes~
isso posteriormente), qual a percentagem de
Tivemos aqui representantes do Banco-do
tação, mais uma vez, do reconhecimento pelo sonegação entre entidades públicas e priva- Brasil elucidando-nos sobre as vantagens exseu trabalho e as ligações pessoais de amizade- das? SuspeitO que prefeituras, Es~dos, erga- tra-salariais dessa instituição. Além de contrique me ligam a V. fr
nizações estatais e paraestatais sejam as que buição compulsória para o JNPS, existe_ o Pfevi.
o SR. WALDIR PIRES _ Muito obrigado mais atrasos têm com a Pr_evidéncia. Em su~ O banco nele deposita duas vezes aquilo que
a v. ~.
ma, ·o Estado não paga a si mesmo._ Vê-se, os funcionários_ contribuem. Como se i1ão
depois, levado a aumentar as contribuições_ bastasse o PREVI que é um fundo de previO SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- para compensar a sua sonegação.
dência privada com património, se não me
Tenho um ponto de vista diametralmente engano, estimado em seis bilhões de cruzaNão havendo quem queira fazer maiores c omentârios, eu me permitiria algumas conside- oposto ao do Ministro sobre a função do Esta- dos, há uma Caixa de Assistência~ Para esta
rações sobre a exposição de V. Ex", agradecen- do, globalmente, e na área social. Admito que os funcionários deduzem 1% do seu salário,
do-lhe ter sacrificado um pouco do seu tempo a doutrina do Estado benemerente foi a aco- e o banco põe 2% em cima disso.
de campanha para vir aqui ao Senado ilustrar- Jhida na Constituição. Por isso mesmo acho
Hã, finalmente ainda, um financiamento panos com a sua experiência.
a atual Constituição profundamente irrealista. ra a CoOperativa de cOnSurriO obviamente a
Do que ouvi de exposições em reunião ante- Ela atnbui ao- Estado a- responsabilidade de taxas subvenciOnadas. Isso sem falar em
rior, do Senador Jarbas Passarinho e hoje do
prover diretamente a previdência pública. En- adiantamento" para óculos, serviços odontoDeputado Jofran Frejat, o intervalo de V. Ex" tendo que essa não é a responsabilidade do lógicos e uma porção de outras coisas. O Banna Previdência foi, por assim dizer, um inter- Estado. A responsabilidade_do Estado é asse~ co do Brasil, está claro, não confia na Previ·
va1o acidentalmente feliz. Houve uma recupe- gurar a opção entre a previdência pública e dência Sodal.
Se contemplarmos a Petrobrás, veremos
ração da atividade económica, que causou im- a privada. Aqueles que optarem pela previpactp diretamente sobre a receita da Pr_evi- dência pública devem a ela ter direito; aqueles que exatamente Omesmo sucede. Há o fundo
dênda. Houve um aumento da massa salarial que, democraticamente, optarem pela previ- da Petrobrás, que se chama PETRVS, também
e também um encurtamento do prazo de reco- dência privada devem ser desonerados, senão riquíssimo, destinado a suprir as deficiências
lhimento das contribuições depositadas em
da totali-dade, pelo menos da maior parte dos do sistema estatal de Previdência, A custa de
quem? Evidentemente, à custa do contribuinbancos. Este último aspecto é não recorrente ónus da previdência püblica.
a redução da arrecadação dos lapas em todos

e representando potencialmente custos. O en-

os estados, a qualquer instante. A qualquer

curtamente de prazos'"de recolhimento signi-
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te, do consumidor que paga na sua gasolina
uma fração das contribuições que a PETRO·
BRÁS dá, além da Previdência Social, à previdência privada.

Tome-se qualquer outra empresa eatatal e
o mesmo sucede. Em suma, a classe média
entende que a Previdência não lhe presta beneficias correspondentes aOs custos. As empresas estatais acreditam no mesmo.

Por que então mantermos essa ficção de
que não se deve dar uma opção democrática,
que se tem de impor a todos a Previdência
Social pública, a seguridade social do Estado?
Não que~:o ser protegido pelo Estado.
Quero que outros tenham o direito de optar
pelo Estado quando quiserem. Disponho-me

a pagar uma contribuição, que na realidade
se toma um imposto- que terá de ser pequeno, porque terei de prover o meu seguro-saúde e o pecú1io privado de outras maneiras
-para que as dasses de renda mais baixa,
que não tenham a mesma flexibilidade de recursos financeiros, não fiquem privadas da assistência e da seguridade social do Estado. Mas a contribuição compulsórla, Sr. Ministro, é antidemocrática, elimina o direito de opção! Eu quero optar! E gostaria muito que
o Ministro me ajudasse neste 'sentido!

O SR. WALDIR PIRES- Meu caro Senador,
eu lhe direi que é realmente uma concepção
distinta do papel do Estado. Não participo desta concepção, que é de um liberalismo respeitável, do ponto de vista da sua visão mos6fica
do Estado e da sociedade.
Portanto, essa opção acho absolutamente
ilegítima, mas como fechar os olhos neste País
para o desafio maior, qu_e é essa nódoa que
o Brasil tem de_ uma sociedade tão desigual,
tão profundamente iníqua corno essa que_ vivemos?
Creio que este é aquele conceito que se
opôs ao liberalismo" inicial e que depois se
consolidou muito no processo civilizatório do
Ocidente na segunda metade do século XIX
em diante, que é a concepção _de que, entre
o forte e o fraco é a liberdade que escraviza,
é a lei que liberta.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-

Sr. Ministro, V. Ex" me permite um aparte?
A Previdência só teria uma função distributiva
de renda se á relação custo-beneficio da previdência pública fosse melhor que a relação custo-benefido da previdência privada. Não o é.
Tanto assim que a grande maioria da classe
média e as estatais, depois de terem contribuído para a Previdência Social, buscam os
seus esquemas de previdência e seguro-saúde
privados.

O SR. WALDIR PIRES- Sem dúvida, essa
dupliddade pode ser admitida como supletiva,
mas não retirar da seguridade social o dever
de manter o mínimo de bem-estar na totalidade da nossa população.
Creio que o conceito predominante no
mundo, das sociedades mais hannônicas e
mais equilibradas é nesse sentido. São poucas
as sodedades ·que dão um., predominância
ao seguro social privado. Ele é quase que a

exclusão da responsabilicJ_?tde de uma nação,
de uma cõncepç:ào de toda a humanidade
num determinado país, numa determinada
nação. Diria que essa opção...
O SR. PRESIDENFE (Roberto Campos)-

Os Estados Unidos e o Japão apeiam dentro
dessa concepção.
O SR. WALDIR PIRES -

Veja V. Ex" que

extraOrdinária foi a mlldanç_é!- dessa_wncepção
na Escandinávia, que perri1itiU. um distributivismo, inclusive, na área de seguridade social
a partir dos anos 30, e qUe fizeram uma das
sociedades mais admiráveis do mundo contemporâneo.
_
Gostaria de dizer que em relação ao Fundo
de Contingência que se pratícava era absolutamente irrisório. Chegava a níveis tão ínfimos
do orçamento que era uma fantasia, não tinha
n~nhuma função; um Fundo de Contingência
que não chegava a 1%. Na realidade, tratava-se de uma espécie de cuidado formal, ineXistente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -

O Seriador Jarbas PaSsarinho falou algo em
torno de 4% . Parece que se trata de_ uma questão estatística.
O SR. WALDIR PIRES - Creio que seria·
bom examinar. Vi inclusive um depoimento
nesta Comissão em que os números assinalados significavam me-nos de 1%. O dificil para
o Senador Jarbas Passarinho foi S. Ex' ter
tido a oportunidade de administrar a Previdência Social numa fase muito dura. Conseqüentemente, S.~ teve que buscar recursos
para esse Fundo de Contingência. S. ~ encontrou a Previdência Social em 1983 com
um déficit muito grande; em 1984, a União
teve que ampliar o pagamento dos seus deveres. Portanto, o Fundo de Contingência era
uma fantasia contábi[
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a constante da Administração Pública em nos~
so País.
No que diz respeito à Previdência Social,
há um conflito de natureza conceitua] e essa
opção, creio que não deve ser conferida ao
Estado brasileiro. Ele não pode ficar entre a
opulência e a miséria, autorizando a opção
entre uma e outra. Creio que é nosso dever
realizar urna sociedade de bem-estar em nosso Pais.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -

Só que a classe média se acha mais miserável
por ter que fazer contribuições a dois órgãos.
O SR. WALDIR PIRES - i \ classe média
foi muito mais atingida em alguns setores,
como por exemplo, no da educação. Retiraram da classe média a possibilidade de ter
uma educação pública vigorosa, como foi a
do meu tempo. Eu me eduquei em colégios
públicos. Eram colégios públicos da melhor
qualidade, e eu um menino e um rapaz da
pequena classe média.
Quanto ao transporte urbano, na qualidade
dos investimentos, neste País, não se viabilizou
pafã a·classe"friédia a possibilidade de ter um
transporte que seja digno. Acab~am impondo
à classe média o transporte individual, absolutamente perdulário. Isso também no setor médico, no de educação, no de transportes. Essa
é a desordem do processo de desenvolvimento económico a que foi subfnetido o nosso
País.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-

Novamente, é questão de opção democrática.
Qual seria a atitude democrática em relação
à educação? É dar às famílias bónus de educaÇão para que elas optem livremente pela escola pública ou privada. To dos pagariam sua
escolarização. Os pobres teriam. bolsas e os
ricos simplesmente a, pagariam. Caberia às
famílias decidir entr.e tmiversidades públicas,
privadas ou confessionaiS: assim como entre
Preferimos não Encluir OFundo de Contin- escolas secundárias públicas ou privadas. Isso
gência, mas a PreVidência Social ter efetiva- · é uma opção do contribuinte, uma opção do
mente uma base real financeira que transfe· eleitor.
risse para o orçamento seguinte a capacidade
O SR. WALDIR PIRES -Penso que, i-lode cumprir suas responsabilidades.
Existem fraudes no setor médico e também caso, seria mais justo que a incidência tribuno setCfr ele benefícios. Nestes_ elas existem tária se desse sobre os pais dos meninos ricos,
com uma proporção até maior do ponto de mas sem que façamos disc:riniinação na escovista financeiro. A proporção de aposentado- la para termos escolas de meninos pobres
rias (al_sas, de pensões falsas, uma série de ·.e esc.olas de meninos ricos. sena preferível
benefícios nos acidentes de trabalho, verda- -que se pagasse imposto neste País quem tem
deiras quadrilhas organizadas que, evidente- 'clinheiro. Porém, quem paga imposto neste
mente, se o combate não for permanente, elas País é a classe média.
se reorganizam de novo para produzir a emisO SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)são de obrigações de pagamentos fraudu1en- Com bônus de educação, o mendigo, intelectas.
tualmente capacitado, poderia ter a meJQor
_Estou inteirariiente de acordp com V. Ex' escola do Brasil. Escolhe-la-ia. Mas isso é divade que há má gestão. Mas esS~ má gestão gação estranha ao nosso tema principal.
é global, é do Estado brasileiro. E iruto desse
Quero insistir no agradecimento ao Ministro
Estado posto a serviço do clientelismo. Por pelo sacrifício de algumas horas de sua camisso, o nosso combate, no case, não deve, panha eleitoral, mas para o Senado Federal
a meu ver, mudar a visão __çonceítual da Previ~ foi realmente ui-na -expÕSição extremamente
dênda Social, porém, a determinação de fa- interessante e provocativa.
zermos com que o Estado culde da coisa púO SR. WALDIR PIRES -Agradeço a V. Ex"
bliCa de maneira honrada e séria, cons.eqüen~
temente, impedindo toda-a visão- de privatizar
'O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) os interesses públicos, como ff i! tem sido Está encerrada a reunião.
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BRASIUA-I)F

SENADO FEDERAL
(*) Faço saber~ que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a $eguinte

RESOLUÇÃO N' 203, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar operações de empréstimo
externo no valor de US$ 26,450,000.00 (vinte e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta mil
dólares americanos).
Art. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 52, inciso V, da~ Constituição
Federal, autorizado a realizar operações de empréstimo externo no valor de US$ 26,450,000.00 (vinte e
seis milhões, quatrocentos e cinqüenta mil dólares americanos), junto à empresa argentina Medicina Integral
Privada S/A- MJPSA, destinados a financiar a construção e equipagem de quatro hospitais de média complexidade, nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Colíder e Rondonópolis, no Estado.
Art. 2• As condições financeiras da operação reger-se-ão pelo Convênio de Pagamento Recíprocos
Brasil -Argentina e respectivo registro no Banco Central do Brasil.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. ,
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.~- Senadorl'le!son Carneiro, Presidente.-

-(*) Republicada por haver saído com incorreções no DC/'J (Seção 11) de_l6-12-88, página 4159.

(*) 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• 49, DE 1989

Autoriza a Companhia do Metropolitano de São Paulo a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados novos, a 1.135.757,94 Bônus do Tesouro NadonalBTIY.
Art. 1' É a Companhia do Metropolitano de São Paulo, nos termos do § 2• do art. 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de -1976;-alteráda pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro ~de J985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar, com a ~garantia ~o Tesourotlo Estado de São Paulo, operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 1.135.757,94 Bónus do Tesouro NacionalBTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada à implantação de novo centro de treinamento naquela Companhia.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de setembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente
(*) Republicada por haver saido com iricorreÇões nO DCN (SeÇão-il)

de--f5:g.;gg; página 4761.~
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Oiretor·Geral do Senado Federal
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Diretor Industrial
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Tiragem: 2.200-exemplares.

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• 71, DE 1989
Altera a redação de disposiüvos da Resolução n' 146, de 1980, alterada pelas Resoluções
n" 50, de 1981, e 360, de 1983 é dá outras providências.
Art. 1' A Resolução n' 146, de 5 de dezembro de 1980, com a redação dada pelas Resoluções
n" 50, de 30 de junho de 1981, e 360, de 30 de_novembro de 1983, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 21. A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor situado na última referência
de sua classe para a referência iriicial da classe imediatamente superior da respectiva categoria fUncional.

Art. 27. Para efeito de Progressão Vertical, a estrutura das Categorias Funcionais, com vistas à fixação
inicial da lotação das respectivas classes, será a seguinte:
Art. 28. A Subsecretaria de Administração de Pessoal providenciará, mediante publicação nci Boletim
do Pessoal, até o último dia do mês de junho, os seguintes levantamentos, para fins de Progressão Vertic<!l:
I -dos servidores habilitados à Progressão Vertical; e
II - dos servidores que não concorrem à Progressão YeJt.ical, coln a indicaçáO do motivo.
Art. 31.

O SeiVidorque fiZer jus à Progressão Vertical mudará de dasse com o carg_o ou emprego
_
_
_ . _
.
Parágrafo único. As vagas verificadas nas classes intermediárias e fiOal revertem-se à ciasse inicial,
respeitado o disposto nos §§ 2• e 3 9 do a_rt. 40 desta Resolução.
queocupe.

.

..

··········--·····---·-···-.--·-------~---··~----- ················----~·····-·-··

Art. 40.

...·-----··-···-----········----····-····

A Ascensão Funcional consiste na elevação do servidor da Categoria Funcional a que

pertença para a de outro Grupo~ ·que exija- pata seu provimento iniciãl formação profissional-eSPecífica" Ou

nível de escolaridade superior ao estabelecimento para ingresso na Categoria Funcional de origem, satisfeitas
as exigências relativas a critérios seletivos e qualificação fixados por esta Res_olução.
§ 1' ····················--··-·-···--·······--·---~··-·······--·~·--···--·-------.----~·-;-·-.--···----~·------· ...
§ 2• ........... ·--·-··-----------·····----·----·---·------·-----~-. ···---.-..·--.-.-....·-~---~---·
§ 39 --···--···----·-·---·-···-·---·----.-.············~···--~···--·-·~·--·~············-·····-·-····-·-·
§ 4' Na hipótese de a referência de que trata o § 2' deste artigo integrar a estrutura de dasse
superior à inicial, a ascensão somente poderá efetivar-se quando a dasse a que corresponde a referência

____ __ ____

--....___ ___..................................................

compreender atividade de nível superior, para cujo provimento não seja exigida foémação técnica especializada .

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

.......

,

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

,
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Parágrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão Funcional o servidor que:
I - tiver menos de dois anos de efetivo exercício em cargo 9u emprego no Senado Federal;
ll- estiver localizado na primeira referência da classe inicial da respectiva categoria funcional."
Parágrafo único. São revogados o parágrafo Único do art. 21, o art. 24 e seus parágrafos, os
incisos I e II e o parágrafo único do art. 28, o art. 30 e seus parágrafos, os incisos I e ll e os parágrafos
19 e 2• do art. 31 da Resolução n• 146, de5 de dezembro de 19.80, alterada pelas ResoluÇÕes
50,
de 30 de junho de 1981 e 360, de 30 de novembro de 1983.
Art 2• O art. 431 do Regulamento Administrativo passa a vigorar com a seguinte_ redação:
"Art. 431. ······················-·-·--·········-·--······-----······---··················· .. ··········-----·······---§ 1' Os dirigentes dos órgãos redistribuirão o pessoal pelas respectivas unidades integrantes.
§ 2 9 Na hipótese de Transferência, Readaptação, Progressão Especial e Ascensão- Funcional, o
servidor deve ter lotação obrigatória em órgãos onde possa exercer as atribuições do novo cargo ou emprego."
Art 3• É a Subsecretaria de Administração de Pessoal autorizada a publicar o texto consolidado
do Regulamento Administrativo do Senado, com as alterações introduzidas por resoluções aprovadas até

n•'

esta data, numerando e renumerando os seus artigos, seções e subseções.

Art 4• Esta res6Iução entra em vigor na data de sua publicação.
Art 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Fédetal, 22 de novembro de 1989. - Senador Nels-on Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VI, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro; Presidente, promulgo a seguinte_
RESOLUÇÃO N• 72, DE 1989

Autoriza a PrefeituáiMunicipal de Bonito, ESlildo de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 675.819,21 Bônus do Tesouro Nacional
-BTN.

Art. 1' É a Prefeitwa Municipal de Bonito, Estado de Pernambuco, nos ter,.;;os do art. 52, inciso
VII, da Constituição Federal, e da Resolução n• 93, ·de If de- outubro de 1976, alterada pela Resolução
n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federai, autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados novos, a 675.819,21 Bónus do Tesouro Nacional - BTN, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade ae gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de uma escola de _1' grau, no Município.
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de novembro de 1989. -Senador Nelson CarneirO, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, indso VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 73, DE 1989
Autoriza a concessão de garanüa da (]nião aos títulos que menciona.

Art 19 É o Ministro da Fazenda autorizado a reiterar a garantia da União a debêntures não conversíveis
em açôes, já emitidas pela Siderurgia Brasileira SA - Siderbrás, observada a legislação pertinente.
§ 19 A garantia expressa neste artigo é restrita a 437.000 (quatrocentas e trinta e sete mil) debêntures
da série A e 2.631.000 (dois milhões, seiscentos e trinta e uma mil) debêntures das séries B e C, previstas
na emissão original.
§ 2• A garantia expressa neste artigo não ulrapassará o valor em cruzados novos equivalente
a 3.600.000,000 (três bilhões e seiscentos milhões), de Bónus do Tesouro Nacional- BTN.
Art 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de novembro de 1989:- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
I - ATA DA ISO- SESSAO, EM 22
DE NOVEMBRO DE I989
1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1.- Mensagem do Governador

do Distrito Federal
- N• 123/89-DF (n' 113/89-GAG, na
origem), submetendo à deliberação do Senado Federar Projeto de Lei do DF n··
80/89, -que dispõe sobre reajuste dos vencimentos, salários, proventos e demais re-

1.2.2 -

Parecer

Referente à seguinte matéria:

-Projeto de Resolução no 74/89, que
dispõe sobre a remuneração do Vice~Go
vetnador do Distrito Federal e dá outras
pr-ovidências. (Redação final).

1.2.3 - Comunicação da Presidên·
cia

-Prazo para apresentação de emendas
aos Projetes de Lef do DF noS 80 a 87/89,
üdos anteriormente. __

~.2 ..4 - Leitura de projetos
tração Direta, Autárquica e Fundadonal do
-Projeto de Lei do Senado no 371/89,
Distrito Federal, e dá outras providên_çias~. _ de autoria do Senador Sílvio Name, que
-N" 124/89-DF (no 114/89-GAG, na
caracteriza a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
origem), submetendo à deliberação do Senado Federal Projeto de Lei do DF no
terrorismo e os crimes Considerados he81189, que dispõe sobre a adequação das
diondos, tomando eficaz o inciso XLIII do
Tabelas de Empregos Permanentes e em
art. Soda Constituição da República FedeComissão da Fundação Zoobotânica do
rativa do Brasil e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n?
Distrito federal.
-N~ 125/89-DF (n~ 115/89-GAG, na
372/89--Complementar, de autoria do Seorigem), submetendo à deliberação do Senadar Maurício Corrêa, que dispõe sobre
nado Federal Projeto- de Lei do DF n'·
as imuilidades tributárias refer-entes às Ins82/8-9, que cria a CaiTeíra Administração
tituições de Educação e de Assistência SePública da Fundação Zoobotânica çlo Discial, sem fins lucrativos.
trito Federal e seus empregos, ftxa os valores de seus salários e dá outras providên1.2.5 - Requerimento
cias.
__ No 610/89, de autoria do Senador Ju-N" 126/89-DF (n~ 116/89-GAB, na
tahy Magalhães, solicitando a retirada em
origem), submetendo à deliberação do Secaráter definitivo da Proposta de Fiscalinado Federal Projeto de_ Lei do· DF n'· - zação e Controle n" 2185, qtie ''Pfopõe fis83/89, que cria a Carreira Assistência Socalização no Banco Nacional de Desenvolcial Pública no Distrito Federal e seus e_mvimento Econômico e Social- BNDES".
pregos permanentes, ftxa os valores dos
seus salários e dá outras providências. ·
1.2~6 -Comunicação da Presldên-N• 127189-DF (n• 11778ll-GfJ3, na
cia
···
-origem), submetendo à deliberação do Se-Recebimento do Ofício n? 5135/89 (n~
nado Federal Projeto de Lei- do DF n~
-355/89, na Orige!n); solicitando autciriza~
84/89, que cria aS Cãrreir~sAdministração
ção para que o Governo do Estado do
Pública- e Atividades Cu1turais nã TabeH:i-Tocantins possa, contratar operações de
crédito externo no valor de duzentos mide Pessoal da fundação Cultural do- Dislhões de .dólares americanos. destinados
trito federal, seus empregos, ftxa os valoa investimentos em infra-estrutura viária
res de seus_salários e dá outras providências.
_naquele Estado.
- N" 128/89-DF (n" 118189-GAG, na
origem), submentendo à deliberação do
1.2. 7 - Discursos do Expediente
Senado federal Projeto de Lei do DFnr
-f?ENADOR JOÂO QfJ.J'viON- An$Iise
85!89, que altera a Lei n9 33, de 12 de
_da proposta orçamentária do Ministério da
julho de 1989, e dá outras providências.
Educação para 1990, da_-qual S. Ex• é_rela- N" 129189-DF (no 119/89-GAB, na
tor.
SENADOR GOMES CARVALHO origem), submetendo a deliberação do Senado Federal Projeto de Lei do DF _n"_
Co_n~rvação da malha rodoviária n_açio':86/89, que altera dispositivOs das Leis n""
nal.
13 e 14. de 30 de dezembro de 1988, e
SENADOR JUTAHY MAGALttÃESdá outras providências.
Reta1iaçõeS dó ·aavemo Federal ao_Gover- N~ 130/89-DF(n' 121/89, na origem),
no do Estado da Bahia no que diz respeito
submetendo à deliberação do Senado Feà distríbuição çias- receitas. Propostas de
dera! Projeto de_ Lei do_DF n~ 87/89,_que
_convocação dos dois candidatos à Presiautoriza o Poder Executivo a abrir ç.r_édJto_s ___ d_ência da República para debaterem no
suplementares até o limite de NCz_$.
_S_e:nasJo Federal suas propostas de gove(282.216.000,00 (duzentos e oitenta e ·aois
no.
SEf'iADORA ALACOQfJE BEZERRA milhões, duzentos e dez esse is mil cruzados
novos) e dá outras providências.
Quadro educacional do País.
tribuições dos servidores civis da Adminis-

SENADOR RaY BACELAR - Abandono em que se encont(a __ o centro histórico
de Salvador- BA.
SENADOR ODACIR SOARES - 30"
. aniversário da Declaração Universal dos
Direitos da Criança. 1O" anlversário do Ano
-lnternadorial da Criança.
SENADOR RONALDO ARACUÍO- Reparos ao discurso proferído pelo Sr. Olavo
Pires, feito em sessão anterior; de críticas
à atuação do Governador Jerónimo Santana, de Rondônia.
SENADOR LOGR!VAL BAPTISTA Proposta do Governador Antônio Carlos
Valadares, encaminhada ao Ministro Roberto Cardoso Alves, de instalação de in·
dústria de.ácido acético e metanol, em Sergipe.
-

1.2.8- Comunicação
-Do Senador Mauro Borges, comunicando o seu desligamento do Partido Democrata Cristão - PDC.
_1~_.9_-

Reque_rimentos

- N" 611/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara no 49/89, que altera a
reda~o do inciso VII do art 33 da Lei n1
7.729, de 16'dejaneir6de 1989.
- N" 612/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara no 58/89, que "estabelece normas sobre a participação dos estados e -do Distríto federal no produto da
arrecadaçào do Imposto sobre Produtos
Industrializados- !PI, relativamente às exportaÇões."
1.2~10-

Apreciação de matérias

___ :-:-Redação final do Projeto de Resoli,J·
ção n~ 75/89, que autoriza a Prefeitura Munícipal de Vitória da Conquista (BA) a contratar"bpei'ação -de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.0.06.188 BTN,
Aprqyada, nos termos do Requerimento
0° 613/&9. À pfomulgaç:ão.
_,__Redaç:ão final do Projeto de Resoluç:~Q_ nn 76/89_, que autoriza_ª-- _República F e·
derativa do _Brasil a ultimar contratação de
operação de crédito externo, no valor equivalente a atê (lS$ _55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e seiscentos mil-áõlares
-americanos), jui1t0 ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID. Apnr
vada, nos termos do Requerimento n~
614/89. À promulgação.
- Redação final do PÍojeto_ d~ Resoll,!_ção il"-77/89; qite -autoriza a Companhia
_Estadual de Energia Elétrica - CEEE a
ultiniar aditiVo contratual à operação de
crédito externo. firmada em 12 de outubio
de 1978, junto a um consórció de" bancos
franceses, com vistas a possibilitar a aquisição de ~quip~_f!len;os de origem francesa
para a ampl[ação da Central Termoelétrica
Presidente Médid, no Rio Grande do St,d.
Aprovada, nos termos do Requerimento
0° 6_15/89. À _pr6_inulgi.waõ.
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- Redação final da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n" 91/86, que
torna obrigatória a inclusão de espetáculos
musicais ao vivo nas caSas .de diversões.
Aprovada, nos termos do Requerimento
n" 6 I 6@9. À Câmara dos Deputados.
1.3 ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de
1989 (no "112/89, na Câmara dos Deputados), _que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé_Qia, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Retirado da pauta para cumprimento de
diligência.
Projeto de De<:reto LegislativO n9 43, de
1989 (no 70/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica_, celebrado entre
o Governo da República Federativa doBra·
siJ e o Governo da República da Nica~água,
em 1" de abril de 1987, Aprovado. A pmmulgação.
Projeto de Resolução n9 83, de· 1989
(apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania como conclusão
de seu pare<:er n" 297, de 1989), que S'lSpende, por inconstitudonalidade, a execução de expressão contid_a no § 2" do art.
Z' da Lein<>7.721, de 6 de janeiro de 1989.
Aprovado. À Comissão Diretora para redação finaL
Parecer n~" 305, de 1989, da Comissão
Especial, concluindo pelo arquivamento
da denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal Federal_e_o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imputando-lhes
"crime de discrimina_ç~.o_ãteot_atória dos
direitas fundamentê!is previstos no inciso
41 do art. 5~ da Consti_tuição federal"._
Aprovado. Ao arquivo.
Requerimento n" 568, de 1989, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos ter·
mos regimentais, a retirada, em caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado n"' 52,
de 1989, de sua autoria, que assegura aos
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos, Aprovado, após usar da palavra o Sr.
Jutahy Magalhães.

Proposta de Emenda à ConStítU:ic;ão n~
l, de 1989, de autoria do Senador João
Menezes e outros Senhores Senadores,
qu_e altera os prazos estabele<:idos no §
6~ do art. 14, para desincompatibilizaçâo
do Presidente da República, dos Govema_dores dé Estado, dó Distrito Federal e dos
Prefeitos. Votação adiada, por falta de quorum após usarem da palavra os Srs. João
Menezes e Jarbas Passarinho.
Proposta de Emenda à Constituição no
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e o_utros Senhores Senadores, que
modifica o§ 3o do art4? do Ato das Dispo-,
sições ConstituciOnais Transitórias. Votação iJdiada por faft,~ de quorum.

Proposta de Ei'Tienda à Consktuição n9
:::., dEd989, de_autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art 159 e altera
a redação do incrso-11 do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.

Veto totaJ aposto ao Projeto de Lei do
DF n" 54, de 1989, que reestrUtura a categoria funcional de Assistente Juridico ·do
Plano de Classificação de Cargos de que
trata a Lei n" 5.920, de 1973, fiXa sua retribuição- e dá outras providências.Aprovadoo veto, após usarem da palavra os Srs.
Maurício Corrêa, JarbaS Passéiriilho, CidSabóia de Carvalho, João Menez_es, Mário
Maia e Chagas ~o<;!rig~tk
Projeto de Leí do DF no 72, de 1989,
de iniciativa do Governador do DistritO" Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do
DistritO Federal, os cargos de natuieza es·
pecial que menciona e dá outras providências. Aprovado com emenda. À Comissão
Diretora para redação final. Redação fmal
do Projeto de Lei do DF n? 72/89. Aprovada. À sansâo do Governador do Distrito
FederaL
Projeto de Lei do DF n~ 66, de 1989,
de iniciativa do GoVernador do Distrito Fe~
dera!, que cria a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, seus cargos e
empre-gos;- ftxa os valores de seus vencimentos e salários e dá outras providências.
Aprovado com emendas e submendas
após usarem da palavra os s·rs.- Pompeu
de SoUsã eJarbas Passarinbo. À Comissão
Diretofa Pará-redaç6o final.
·
Projeto de Lei, do DF n~ 67,-de 1989,
de- iniciatíva do GOVêmador do Distrito Fe-
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dera!, que cria empregos em comissdo na
tabela de empregos em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Fed,êral e dá
outras providências. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Lei dO Senado n9 13, de
1988-DF, que ãpi-ova a alteração da deno~ minação do Banco Regional de Brasília
S/A- BRB, dispõe sobre sua participação
no capital de empresas, e dá outras providência. Votaç_ão adiada por falta de quorum , após usar da palavra o Sr. !rapua11_ _
Casta Júnior.
Projeto de Lei do DF no 52, _de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fe~
dera!, que extingue e erra regionais de ensino- na Fundação Educacional do Distrito _
Federal e dá outras providências. Discussâo sobrestada
virtude do término do
prazo regimental da sessão.
Proposta de Emenda à Constituição no
4, de 1989, que acrescenta um § 6~ ao
art. 5~ _do Ato das Disposições Constitucionais Transitôna·s~preciação sobrestada em virtude do término_ do prazo regimental da sessão.

em

1.3.1 - Comunicação da Presidência

- Prejudicialidade dos Requerimentos
611 e 612/89, lidos no Expediente da
presente sessão.
- Convoca_ção de sessão çonjunta, à
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 ffiinutos.
n~s

1..3..2 - Designação da Ordem do
Dia da .Próxi~3 sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 -DISCURSO PRONONCIADO
EM SESSÃO ANTERIOR

Do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, profer!do
na sessão de 8-11-89.
3 - ATAS DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
5 - LíDERES E VICE-LíDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS- .
SÕES PERMANENTES-
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Novembro de Ül89

Sessão, em 22 de novembro de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 M!NOTOS, ACHAM'SE
PRESEIYTES OS SRS. Sé!YADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres - Odadr SOares - Rona1do Aragão
-João Menezes - Almir Gabriel --Jarbas
Passarinho- Antonio Luiz Maya- Alexandre

Costa -João Lobo - Chagas Rodrigues -::Alacoque Bezerra -

Cid Sab6ia de Carvalho

-Carlos Alberto- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor -João Lyra- Diva! do

Suruagy- Teotonlo Vilela Filho- Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana
-Jutahy Magalhães--:- Ruy Bacelar- Gerson Camata -João_Calmon- Nelson Carneiro - Itamar Franco -=-- Hugo Gontijo Ronan Tito -

Marcos Mendonça -

Jrapuan

Costa JUillor - Pompeu de Sousa - Mauricio
Corrêa - Meira F'ilhõ - Roberto Campos Louremberg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins- Gomes Carvalho - SiMo Name - Jorge Bomhausen __:
Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimenta], declaro aberta a sessão.
Sob a proteÇão de Deus, iniciamos· nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário irà PrOCeder- à leitura
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens
Do Governador do Distrito Federal submetendo à deUberaçâo do Senado os seguintes projetos:
MENSAGEM N• 123, DE 1989-DF
(N~ 113/89-GAG, na origem)

Brasília, 22 de novembro de 1989
Ex.celentíssirrio Senhor Presidente do Senado Federal,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que concede
aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sob
forma de reposiçao salarial, a partir de 19 de
novembro de 1989, 26,06% (vinte e seis inteiros e seis centésimos por cento) incidentes
sobre o salário ou vencimento.
Vale ressaltar que a remuneraçáo atribuída
aos cargos, empregos e funções integrantes
do Sistema de OaSSificação de Car!Jos da Administração Dlreta, Autárquica e Fundacional
do_ Distrito Federal, deixou de significar justa

retribuição par~ o desempenho das tarefas e
responsabilidades a eles vinculadas.
Senstvel a esse problema, à vista das dificuldades que a Administração vem enfrentando
em relação aos vencimentos e salários defasados, o Presidente da República editou a Medida Provisória no 106, de 14 de novembro de
1989, a qual, entre outras providências, concedeu aos servidores daquela esfera administrativa, reposição salada! no percentual de
26,06%.
•.•.
Em face do exposto, permito-me propor
medida idêntica para os servidores do Distrito
Federal, considerando que a situação dos
mesmos em nada difere dos da União.
Ainda tomando o exemplo da AdministraFederal incluiu-se no presente Projeto de
Lei disposiçõés no sentido de se permitir que
o serv_idor_ regido pela Lei n~ 1. 711, de 1952,
continue percebendo as atuais parcelas adicionadas aos respectivos vencimentos, na_ forma prevista no artigo 2°, da Lei no 6.732, de
4_ d~ dezembro de 1979, como diferença indi~
vidual, nominalmente identificada.
Atendendo a determinação constitucional,
propõe;.s_e o estabelecimento de limite de remuneração para os servidores do Distrito Federal com o objeUvo de _vedar_retribuíção mensal superior ao valor percebido, como remuneração, a qualquer título, por Secretário de Estado.
Finalmente, cuidou-se de inserir disposições_ no Projeto em tela com o objetivo de
fixar novos valores de retribuição dos cargos
em comissão e das funções de confiança do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
e Direção e Assistência Intermediárias, das
Gratificações por Encargos de Gabinete e das
Funções de Assessoramento Superior.
À vista do_adiantamento de 50% (cinqüenta
por cento) concedido aos servidores da Adininistração Direta e Autárquica do Distrito Federal, através da Lei n? 38, de 6 de setembro
de 1989, o que majorou a remuneraçáo dos
cargos e empregos efettvos, os valores dos
cargos e funções de confiança que já encontravam-se defasados, tornaram-se mais críticos.
O problema, por sua gravidade e pelos baixísslmos valores a que chegaram as retromencionadas retribuições, requer solução i::lefinitiva, do que já cogita a Administração, através
-da reestruturação dos Grupos em apreço. Tal
reestruturação deverá coincidir com a implantação, no próximo exercício, da Carreir~ Administração Pública. Entrementes, urge se adotarem medidas que a curtíssimo prazo possam
minorar o quadro noticiado.
Por oportuno vale lembrar que_não são destinatários da reposição salarial de 26,06% _(vlr1-

cao

te e seis inteiros e seis centésimos por cento)
..os ocupantes de Cargos de Procurador do
Distrito Federal e outros a que se refere a
Lei no 19, de 2 de junho de 1989. A exclusãO
dos cargos de Procurador do Distrito Federal
deveu-se ao fato de a Medida Provisória referendada haver feito menção expressa a sua
não aplicação a cargos correspondentes na
União.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta consideração. - Joaqiliri1 RonZGovernador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF rf' 80, DE 1989
Dispõe sobre reajuste dos vencimentos,-Salário-s, proventos e demais retribuições dos servidores civis da administra-ção direta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal, e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1o _ Os vencimentos, salários, proven·
tos e demais retribuições dos servidores civis
da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, correspondentes ao
mês de novembro de 1989, são reajusfãdós em vinte e seis inteiros e seis centésimos
por cento, a titulo de reposição salarial, relativos ao IPC do mês de junho de 1987 (PlimO
Bresser).
§ 1" A reposição de que trata este artigo
será calculada sobre o valor dos estipêndtos
do mês de novembro de 1989, após a aplicação da antecfpação salarial prevista no arl 2°,
da Lei no 38, de 6 de setembro de 198Q.
~ 2~ A reposição a que se refere este artigo somente é devida aos seividores que não
obtiveram, por qualquer forma, reajuste, sob
o mesmo titulo ou fundamento, inclusive em
decorrência da aplicação ou-alteração de planos de cargos e salários.
Art. 2 9 Os servidores da administração do
Distrito Federal, regidos pela Lei n9 1.711. de
1952, continuarão percebendo_ as atuais parcelas adicionadas aos respectivos vencimentos nos termos do art. 2°, da Lei n9 6.732,
de 1979, como diferença individual, nominalmente identificada, observado o disposto nos

arts. 41 e 5o
§ 1o A partir da vigência desta Lei, a fração
do quinto a ser adicionada ao vencimento do
cargo efetivo (Lei no 6. 732, de 1979) será calculada diretamente sobre a representação
mensal do cargo em comissão ou da função
de confiança dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência
Intermediárias e de natureza especial.
§ 21 Aplica-se o critério de cálculo a que
s_e refere o parágrafo anterior às parcelas atua·
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lizadas nos tennos do art. 4° da Lei no 6.732,
de 1979, correspondente aos ·anos comple~
tados posteribrmente ao décimo ano.
§ 3 9 Para os selVidores incluídos em car-

reiras implantadas ou reestruturadas no exer-

cício de 1989, as parcelas a que se refere
este artigo serão cakuladas com bas~ nos
valores percebidos à época da inclusão ou
reestruturação.
Arl 3<> A nenhum servidor da administração d.ireta, indireta e fundéidonal do Distrito
Federal será paga retribuição mensal superior

ao valor percebido, como remuneração, a
qualquer titulo, por Secretário de Estado.
Arl 49 b valor inicial Q.o vencimento a que
se refere o art. 3f do Decreto-Lei n~ 2.367,
de 5 de noVembro de 1987 é fiXado em NCz$

2.065,25 (Dois mil, sessenta-e cinCO -cruzaaos-

novos e vinte e cinco centavos), a paftir"âe
19 de novembro de 1989.
·
Art 59 O valor inicial do vencimento a que
se refere o art. 39 da Lei n9 35, de 13 de julho
de 1989, é ftxado em NCz$ 558,20 (quinhenlos e cinqüenta e oito cruzados novos e vinte
centavos), a partir de 19 àe novembro de 1989.
Parágrafo único. Os demais vencimentos
a que se refere o art. 39, da Lei n~ 35/89 serão
determinados mediante a variação do valor
fiXado neste artigo, à razão de 14% (quatorze
por cento) em relação aos níveis anteriores.
Art. 69 O- disposto nesta lei aplica-se aos
funcionários aposentados e às pensões decorrentes do falecimento de funcionãrios, submetidos ao regimento estatutário..
Art. 79 O disposto no art 19 não se aplica
aos ocupantes de Cargos de Procurador do_
Distrito Federal e outros servidores a que se
refere a Lei n9 19, de 2 de junho de 1989.
Art. _& Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
LEGISLAÇÃO aTADA
LEI N• 6. 732,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979

dc:io em cargos õu funções enumerados nesta
lei, fará jus a ter adicionada ?JO venCimento
do respectivo cargo efetivo, com Vãntagem
pessoal, a importância equivalente à fração
de 1/5 (um quinto):
a) da gratificaç4o de função do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias;
b) da diferença entre o vencimento do cargo ou função de ·confianÇa do Grupo-Direção
e :Assessoramento Superiores oU do cargo de
natureza especial previsto em lei, ou da função
de Assessoramento Superior (FAS), e o do
cargo efetivo.
§ 19 O acréscimo· a Que se r.efere este artigo ocorrerá a partir do sexto ano, à razão de
115 (um quinto) por ano cori1pleto de exerdcio
de cargos ou funções _enumerados nesta lei,
áté completar o décimo ano.
-- -§ -29 · Quandomaisdeumcargooufunção
houver sido desempenhado, no período de
1 (uffi) ano e ininterruptamente, considerarse-é!, para efeito de cálculo da importância
a ser adicionada ao vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo ou da função de confiança
exercido por máior tempo, obedecidos os critérios ftxados nas alíneas a e b deste artigo.
§ 39 Enquanto exercer cargo em comissão, função de confiança oU cargo de natureza
especial, o funcionário não perceberá a parcela a__ cuja adição fez jus, salvo no caso· de
opção pelo vencimento do cargo efelivo, na
forma prevista no art. 39, § 29, do, Decreto-Lei
n" 1.445, ('),de 13 de fevereiro dê 1976.
§ 4"' As importâncias referidas no art. 2"
desta lei não serã_o consideradas para efeito
_de: cálculo de vantagens ou gratificações incidentes sobre o' vencimento do cargo efetivo,
inclusive para qünqüêniós. DECRETO-LEI N" 2.367,
DE 5 DE NOVEMBRO DE 1987

InstitUí gratificação a ser definida aos
servidáres que especifica, dá outras providências.

e

Art., 3" O vencimento ou saláriõ do ntvel
inicial dos cargos em. comissão e das funções
de confiança, integrantes_ do Grupo-Direção
e- Assessoramenro Superiores do Piano de
OasS:ifkação de Cragos a que se refere o art
Art. 2o O funCionário que contar 6 {seis) --19 deste Decreto-Lei, é fixado em NCz$
anos completos, consecutivos ou não, de exer15.000,00 (quinze mil cruzados).

Altera a redação do art. 180 da Lei n~
1.711 (1}, de 28 de outubro de 1952, e
dá outras providências~
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Parágrafo único. Os demais vencimentos
e salários serão determinados mediante a va- _
fiação do valor fixado neste_ artigo, à raz8o
de 14% (quatorze por cento), em relação aos
níveis anteriores.

...................................................................................
(À ComlsS~o do Distrito Federal).

MENSAGEM N• 124, DE 1989-DF
(N~ 114/GAG, na origem)

Brasma, 22 de novembro de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 39, da Resolução n" 157, de
19 de novembro de 1988, tenho a honra de
encaminhar a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a adequação das
Tabelas de Empregos Permanentes e em Comissão da Fundação Zoobotânica do Distrito_
Federal.
A medida proposta se prende à necessidade
de igualar as Tabelas da mencionada Fundação, às das demais Fundações do Distrito Federal que, quando da promulgação da Lei n9
36,_ d€! __14 de julho de 1989, foram localizadas
em patamares inferiores.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta consideraç~o. - Joaquim Domingos Roríz, Governador do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DF N" 81, DE 1989

Dispõe sObre a adequação das Tabelas
de Empregos Permanentes e em Comissão da Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal.

Ó Senado Federal decreta:
As Tabelas de Empregos Permanentes e em Comissão da Fundação Zoobo~
tâ_IJie&~ dq_ Distrito Federal são adequadas, a
partir de J9 de novembro de 1989, às que
se refere o Anexo I da Lei nQ 36, de 14 de
julho çle 1989, obedecida à correlação constante do Anexo a esta Lei.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 1~

. DIÁRIO DO CONGREssO NACIONAL (SeçãÔ ii)
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ANEXO
(Art.

1~,

da Lei

n~

. Novembro de 1989

I
• de

de 1989)

de

TABELA DE EMPREGOS PERMANENTES
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
NÍVEL MÉDIO
SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO

ATU.AL

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

08
09
10
11
12

NM-01
NM-02
NM-03
NM-04
NM-05
NM-06
NM-07
NM-08
NM-09
NM-10
NM-11
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

N~F-26

NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-3Í
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35
NM-36
NM-37
Nl"!-38
NM-39
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~EXO

(Art.

1~,

da Lei

n~

I.
-,

de

de

de 1989)

TABELA DE EMPREGOS PERMANENTES
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNIÇA DO DISTRITO FEDERAL
NÍVEL
SITUAÇÃO

ANTERIOR

REFERÊNCIA

SUPERIOR
SITUAÇÃO

NS-02
NS-03
NS-04
42

NS-05

43
44

NS-06

45
46

NS-08

NS-07
NS-09

47

NS-10

48
49
50

NS-11
NS-12
NS-.13

51

NS-14

52
53

NS-16

56
57
58
59
60
61
62

ATUAL

REFERÊNCIA
NS-01

54
55
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NS-15
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS-22
NS-23
NS-24
NS-25
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ANEXO
(Art.

1~,

da Lei n2

Novembro de I 989

I
de

de

de 1989)

TABELA DE EMPREGOS EM COMISSÃO
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

SITUAÇÃO ANTERIOR
SÍMBOLO

SITUAÇÃO ATUAL
.SÍMBOLO

Especial

Especial

EC-01

EC-01

EC-02

EC-02
EC-03

EC-04

EC-04
EC-05
EC-06
EC-07
EC-08
EC-09
EC-10
EC-11

EC-14

EC-12
EC-13
EC-14.
EC-15
EC-16
EC-17
EC-18
EC-19
EC~20

EC-21
EC-22

EC-22
EC-23

EC-24
EC-25
EC-26

EC-26

EC-27

EC-27

(A Comissão do OLstrito Federal)

EC-24
EC-25
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Novembro de 1989
MENSAGEM 1'1•125, DE 1989-DF
N~ 115/89-GAB, na origem
Brasília, 22 de novembro

de- 1989

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência
para apreciação dessa Casa Legislativa Projeto
de Lei que cria a Carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e seus empregds, fixa os valores de seus

confoimidãde- ao A6exó Ue observado o posicionamento no atual Plano de Oassificação
de Cargos. A efetivação dos servidores contemplados pela estabilidade de que trata o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Tran5lt6r-ra-S-pra6?ssar-se-á atraVés de Concurso público, para a qual serão inscritos exofficío.
Na oportunídade, r-eitero a Vossa Excelênda
protestos de elevada estima e consideração.
-Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Dlstrito Federal.

salários e dá outras providências.
Dentro da filosofia de Implantação do Plano
cfe Carreiras para os servidores do Distrito Fe-

deral. em observância ao preceito constitucional inserido no artigo 39 da Carta Magna,

elaborou-se o supracitado projeto de lei, tomando por paradigma a Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criada pela
Lei n9 51, de 13 de novembro de 1989, diferin-

do, apenas, nas peculiaridades daquela entidade.
Assim é que os empregos de Agente de
Mecanização de Apoio - Máquinas Pesadas
e Agente de Mecanização de Apoio - Máquinas Leves, mereceu enquadramento diferenciado, conforme se vê do Anexo JL
A Carreira Administraç!o Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi estruturada em três empregos: Analista de Administração Pública, TéCnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública, respectivamente de níveis superior, médio e básico. Esses empregos estãO distribuídos, por
área de atuação govemamental, na Tabela de
Pessoal daquela Entidade. Destarte, um Analista de Administração Públlca portador de diploma de nível superior poderá ingressar no
emprego de acordo com sua habilitação e
a necessidade da Administração.
O ingresso nos empregos integrantes da
mencionada Carreira obedece o princípio da
exigência de habilitação em concurso públlco,
inserto na Constituição Federal.
O desenvolvimento dos servidores na Carreira regulamentar-se-á pelos institutos da
progressão e asce.Jt.São funcionais, a última
somente terá lugar, vale a ressalva, concomitantemente com a realização de concurso público, destinando um terço das vagas para essa cllentela. A primeira ascensão, excepcionalmente, que será realizada no prazo de um
(1) ano, poderão concorrer todos os servidores, reservando-se para essa 213 (dois terços)
das vagas disponíveis.
Ficarri extinta para os integrantes da Carreira todas as gratificações atualmente percebidas, inclusive o abono mensal criado pela
Lei n~ 4, de 28 de dezembro de 1988.
A nova tabela remuneratória, em que o valor-padrão de Ncz$ 4.173,66 (quatro mil, cento e setenta e três cruzados novos e sessenta
e seis centavos), correspondente ao padrão
inicial do nível superior, servirá de base de
cálculo para 8 fixação dos demais padrões,
obedecidos os índices da tabela de escalonamento.
A transposição dos servidores a que se destina 8 proposta será realizada linearmente, na

PROJETO DTLEI DO DF N• 82, DE 1989

Cria 8. Carreira AdministraçãO Pública
da Fundação Zoobotânica do Dtstrito FedertJ! e seus empregos, fixa os valores
de seus saláriOs e dá outras providências.

O Sena-do Federal decreta:
Art 1o Fica criada a Cãrreira Administração Pública na Tabela de Pessoal da Fundação
- Zoobotãnica do Distrito Federal, composta
dos empregos de Analista de Administração
Pública, Técnico de Administração Pública e
Awa1iar de Administração Pública, respectivamente de níveis superior, médio e básico, conforme Anexo 1 desta Lel.
Parágrafo único. Os empregos integrantes da Carreira de que trata este artigo serão
disbribuídos, por área de competência governamental, na Tabela de Pessoal da Fundação
Zoobotância do Distrito Federal, por ato do
Secretário de Agricultura e Produção.
Art. 2<> Os servidores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos
Permanentes da Fw.~1dação Zoobotãnica do
Distrito federal serão transpostos, na forma
do Anexo 11, para a Carreira a que se refere
o .artigO 19, por ato do Governador do Distrito
Federal.
§ 1~ O aproveitamento de qÜe traia ~ste
artigo dar-se-á independentemente do número de empregos criados e do número de vagas
em cada classe ou padrão, revertendo-se o
padrão e classes iniciaiS ou extinguindo-se,
na medida em que vagarem, até o ajustamento ao número de empregos criados, na forma
do Anexo I.
§ 2 9 Atendido o disposto no caputdeste
artigo, serão considerados extintos os empregos vagos remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânlca do Distrito federal, integrantes das categorias funcionais relacionadas no Anexo II.
§ 3~ Os servídores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, amparados pelo artigo 19 do Ato
das Disposi"ções Constitucionais Transitórias,
passarão a integrar Tabela Suplementar, nas
-condições em que hoje se encontram, até que
se submetam a concurso para fins de efetivação.
§ 4 9 Os servidores a que se refere o parágrafo anterior que lograrem aprovação serão
transpostos para a Carreira de que trata esta
Lei, na forma do Anexo n.
§ 5~ Os servidores a que se refere o §
39 que não lograrem aprovação no concurso
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permanecerão na Tabela Suplementar nas
condições em que hoje se" encontram, extinguindo-se os respeçtivos empregos à medida
que vagarem.
§ 6<> Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar o disposto neste_artigo, devendo, quandO for o caso, ser assegurada ao servidor a diferença conio vantagein pessoal nominalmente indentificávet
Art. 39 Os servidOfes integran_tes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação
ZO()botânica do Distrito Federal, não amparados pelo artigo 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, serão inscritOs
exo!ficio em cOncurso público; Para fins de
efetivação, passando a integrar a Tabela Suplementar a que se refere o § 39 do artigo
2.9, nas condições em que hoje se encontram.
§ 1ç Os servidores de que trata este artigo
classificados no concurso público serão transpostos para a Carreira Administração Pú_blica
da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal,
na forma do Anexo II desta Lei.
§ 2~ Os servidofes qUe não lograrem
aprovação no concurso público continuarão
na Tabela Suplementar.
Art. 4ç O ingresso na Carreira de que trata
esta Lei far-se-á, ressalvado o disposto nos
artigos 29 e 6°, mediante concurso público:
(-no Padrão I da 3~ Classe do emprego
de Analista de Administração Pública;
11- no Padrão I da 3• Oasse de emprego
de Técnico de Administração Pública;
In- no Padrão I da Classe Única do emprego de Auxiliar de Administração Pública.
Art. 5~ Poderão concorrer aos empregos
de que trata esta Lei:
I - para o emprego de Analista de Administração Pública, os portadores de diploma de
curso superior ou habilitação legal equivalente, com formaÇão na área especí1ica para a
*
qual correrá o ingresso;
II- para o emprego de Técnico de Administração Pública, os portadores de certificado
de 19 grau ou 2? grau ou habilitação legal equivalente, confOrme a área de atuação;
III- para o emprego de Auxiliar de Administração Pública, os p-ortadores de comprovante de escolaridade até a 8• série do 1~grau,
conforme a área de atuação.
Arl 69 O oc.upante de emprego de nível
básico ou médio que alcançar, respectivamente, o último Padrão da Oasse única ou da
Oasse Especial e preencher as condições exigidas para ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o emprego de Técnico ou
Analista de Administração Pública, em padrão
correspondente ao salário imediatamente superior.
§ 19 A regulamentação fixará as regras do
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de concurso público para ingresso nqs
empregos de Técnico de Administração Pública e Analista de Administração Pública.
§ 2ç A Administração reservará 1/3 (um
terço) das vagas furedas no Edital de Concurso
Público para os servidores a que se refere este
artigo, os quais terão classificação distinta dOs
demais concorrentes.
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§ 3o As_ vagas referidas no parágrafo ante·
rior que não forem providas serão automaticamente destinadas aos habilitados no con-

curso.
§ 4° A exigência de posicionamento no
último padrão da aasse Única do emprego
de Auxiliar de AdministraçãO Pública ou da
Classe Especial de Técnico de Administração
Pública, não se aplica, excepecionalmente, à
primeira aScensão.
§ 5•> _ Na ascensão de que_trata o parágrafo

anterior, que será realizada no prazo de um
ano, serão reseiVados dois terços das vagas

para a clientela interna.
Art. 7~ O valor do salário de

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Al:@liª-La..._d~

Administração Pública da 3• Class_e, Padrão
~que corresponderá a NCz$ 4.173,_66 (quatro

mil, cento e setenta e três cruzados novos -e
sessenta e seis centavos), servirá de base para
focação do valor do salário dos demais integrantes da Carreira Administração Pú,blica da
Fundação Zoobotãnica do Distrito Federal,
observados os índices estabelecid0$_na Tabela
de Escalonamento Vertical, constantes do
Anexo III desta Lei.

Parágrafo único. O valor do salário de que
trata este artigo será reajustado nos mesmos
índices e mesmas datas dos reajustes ocorridos para os servidores do Distrito Federal,
a-partir de P de novembro de 1989.
Art. a~ o desenvolvimento d_os servidores
na Carreira Administração Pública da Fundação ZOObotânica do Distrito F edel-al far-se-á
através da progressão entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art g~ Os concursos em- andamento, na
data da publícação desta Lei, para ingresso
nas categorias funcionais relacionadas no
Anexo 11, serão válidos para atendJmento ao
disposto no ·artigo 4~
Art, .1 O. ficam_ extintas, a partir da data
da transposição a que se refere o artigo_ 2s>,
para os servidores de que trata esta Lei, todas
as vantag_ens percebidas _a qualquer título, especialmente o Abono Mensal criado pela Lei
no 4, de 28 de dezembro de 1988.
Art 11, Os servidores amparados por esta lei, farão jUs a Gratificação Adicional por

.

A

N'

E

X

Tempo de Serviço cque será calculada, na base
de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de
efetivci exercício, -sObre o salário do padrão
em que o servidor estiver localizado.
Art. 12. O regime jurídico dos integrantes
da Carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal é o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
e deis leis que o complementam.
Art. 13. OS seMâoies da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal que se encontrarem
com -os respectivos contratos de trabalho suspensos terão o prazo de trinta (30) dias para
optarem pela Carreira de que_ trata esta Lei.
Parágrafo único. OS servidores que" ilâo
optarem na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela Suplementar a qUe se refere
o §-3Q, do artigo 2~ desta Lei.
Art. 14. O.a-overhador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data·
de sua publicação.
Art. 16. RevOgam-se as disposições em
contrário.

O
do l9ft9)

CARREIRA ADMINlSTRAÇ~O P&B~ICA DA FUNDAÇ~O ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

1 Dt:NOMINAÇ~0
1 .- ANALISTA OE h~~INISTRAÇXO P0BLICA

CNiv•l Suporior)

CLI\SS&

i

l'ADR1\o

QUANTIDADE

III
!:~pacial

II

16

I
VI

v
IV
l•

32

III
li

l
Vl

,.

v
IV
III"-

--

.

II

I

,.

IV
III
II

I

.
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A H E
-~ (l't.rt. 1!1, da Lei nl

do

CARREIRA ADl'!.INISTitTIÇÃO PÓDLICA

D E N

0

o

X

DA

de 1939)

do

Futro1\Ç1J.O ZOODOTÃNICA 00 DISTRITO FEDERAL

I

MI N A Ç X O

I

CLASSE

QU'ANl'lPl!.'Ot:

I'AORÃO
UI

2) TtCNICO DE ADMINISTMÇI\o l''OBLICA

.,

II

Espocial

{N.ivol M.dio) ,

I
IV

,.

"'

III

II
I
IV

,,

'"

III

II
I

v

,.

IV

331

l~I

II
I

v

J) 1-UXILIAR CC ADMINIS1'RAÇAO pJJaLICA

IV

---

(NÍYRl h'siço-)

!Jnica

III

II
I

11

~

N

X

·.o

• tio

SI't'UACÃQ
CII:IIHUCO OltCI,

J".M

CMU;1~tlth

(tm

U

ele

de 1989)

SITUAÇÃO

1\N'j'_ERIOR

"'

Ofi/B3

- CPt>)

Pl\DRl'i.O

A!lVOGAOO

61 4 62

VI

A"Ml N I !lTfl ... DCR

,.

v

EllC&tÚ!E.IRO FLORZSTAL

NOVI\

CARltEIRh 1\0M.. PllBT.lCA DA FUNDAÇÃO ZOOilOTÂNICli.

REFERt:NCIA

CATEGORIA FUNCIONAL

GM

GO

CLASSE

c

A

R

G
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do Distrito Federal)

MENSAGEM N• 126, DE 1989-DF
(n• 116/89-GAB, na origem)
Brasília, 22 _de novembro de 1989

EXcele:ntíss_imo Senhor Presidente do Sena-

do Federal,
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência
para apreciação dessá Casa Legislativa Projeto
de Lei que cria a Carreira Assistência Social
Pública no Distrito Federal e seus _empregos,

fixa os valores de seus salártos e dá outras
providências.

Dentro_da_fiiQs_o_fi_a d_e_implantação do Plano
de Carreiras para os sêrvidores do Distrito Fe~
dera!, em observância a_o preceito constitucional inserido no artigo 39, da Carta Magna,
elaborou-se o supracitado Projeto de Lei, tomando por paradigma a Carreira Administração Públita do _Distri_t_o __Federal, criada pela
Lei n~ 51, de 13 de novembro de 1989, diferindo, apenas, nas peculiari~ades da Fundaç_ão
do Serviço Social.
A Carreira-Assistência Soda\ Pública no Distrito Federal foi e_st:ruturada em três empregos-:
Analista de Assistência Sociãl, Técnico de Assistência Social e Auxiliar de Assistência Social, respectivamente de níveis superiores, médio e básico. Esses empregos serão distfibuídos, por área de atua_ção_ govemal)1ental, na
Tabela de Pessoal da FundaçãO--do Serviço
Social. Destarte, um Analista de Assistência
'Social portador de diploma de nível superior

poderá írigressar no emprego de acordo com
sua habilitação e a necessidade da Administração.
O ingresso nos empregos integrantes da
menctonada Carreira obedece o princípio da
exigência de habilitação em concurso público,
inserto na Constituição Feder_al.
O desenvolvimento dos servidores na Carreira regulamentar-se-á pelos institutos da
progressão e ascensão funcionais; a última
somente terá lugar, vale a ressalva, concomitantemente com a realização de concurso público, destinando um terço das vagas para essa clientela, À primeira ascensão, excepcionalmente, que será realizada no prazo de 1
(um) ario, poderão concorrer todos os servidores, reservando-se, para essa, 2/3 (dois terços)
das vagas disponíveis.
Ficam extintas para os integrantes da Carreira todas as gratificações atualmente percebidas, inclusive o abono mensa_l_ criado pela
Lei no 4, de 28 de dezembro de 1988. A nova tabela remuneratória, em que o valor-padrão de NCz$ 4.173,66 (quatro mil, cento e setenta .e três cruzados novos e sessenta
e _seis centavos)~ correspondente ao padrão
inicial dO nível superior, servirá de base de
cálculo pai"a a fiXação dos demais padrões,
obededdos os_ índices da tabela de escalonamento.
A transposição dos servidores a que se destina a proposta será realizada linearmente, na
conformidade do Anexo 11 e observado o posi-
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danamento no atual Plano de Oassfficação
de Cargos. A "efetivação- dos servidores contemplados pela estabilidade de que trata o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transjtórias processar-se--á através de concurso público, para a qual serão inscritos ex offfdo.

_Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.
_-Joaquim Domíngos Roriz, Governador do
Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF N• 83, DE 1989

Cria a Carreir<J Assístênda Social Pública no Distrito Federal e seus empregos
permanentes, fixa os valores dos seus sa~
/án'os e dá outras_ provídêncías.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica criada na Tabela de Pessoal
da Fundação do Serviço Social a Carreira Assistência Social Pública ilo Distrito Federal,
constituída pelos empregos de Analista de AssiStência Social, Téçnic_o de Assistência Social
e Auxiliar de Assistência Social, respectivamente de níveis superior, médio e básico, conforme o Anexo l desta lei.
Parágrafo Unico. Os empreg95 de que trata este artigo serão distribuídos.. por área de
competência governamental, na Tabela de
Pessoal da Fundação do Serviço Social do
Distrito Federal, por ato do Secretário de Desenvolvimento S_acial.

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 2~ Os servidores efetivos ocupantes
de empregos das atuais categorias funcionais
da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal
serão transpostos na forma do Anexo 11, por
ato do Governador, para a Carreira a que Se
refere o artigo 1~. atribuindo-se um padrão

a cada período de doze meses de efetivo exer_dcio prestaGio à Fundação do Serviço Soda!
do Distrito Federal.
§ 1" O aproveitamento de que trata este
artigo dar-se-á, independentemente do número de empregos criados e de vagas em cada

classe ou padrão, revertendo-se ao padrão e
dasse iniciais ou_ extinguindo-se, na medida
em que vagarem, até o ajustamento ao quantitativo de empregos criados na forma do Anexo

L
§ 2~> Atendido à disposto no caputdeste
artigo, serão_ considerados extintos os empregos vagos remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação do Serviço
Social do Distrito Federal, integrantes das categorias funcionais relacionadas no Anexo 11.
§ 3~> Os ·seNidores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação do Serviço Social, amparados pelo artigo 19 do Ato das Disposições
ConstitucionaJs Transitór'ias, passarão a integrar Tabela Suplementar, nas condiçõe_s em
que hoje se encontram, até que se submetam
a Concurso, para fins de efetivação.
§ 4° Os servidores a que se_ refere o parágrafo anterior que lograrem aprovação ser.3o
transpostos para a Carreira de que trata esta
Ie~ na forma do Anexo li.
§ 5"' Os servidores que não lograrem
aprovação no concurso passarão a integrar
Tabela Suplementar nas condições em que
hoje se encontram, extinguindo-se os respectivos empregos à medida que vagarem.
§ 61 Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do dispOSfó ne.§fe
artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao servidor, a diferença corria vantagem pessoal nominalmente identificável.
Art. 3o Os s:ervidores integrantes da Tabela de Empregos Perm"nentes da Fundação
do Serviço Social, não amparados pel6artigo
19, do Ato das Disposições Constitucíonais
Transitórias, serão InScritOs ex offido, .em concurso público, para fins de efetivação, passando a integrar a Tabela de que trata o § 3_9,
do artigo 29, nas condições. em que hoje se
encontram.
Parágrafo único. Os servidores a que se
refere este artigo, classificados no concurs.o
público, serão transpostos para a Carreira Assistência Social Púbica no Distrito Federal, na
forma do Anexo II, pennanecendo na Tabela
Suplementar os que não lograrem aprovação.
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-Art. 4~ 6ingresSo'na.Catreira de que trata cento e setenta e três cruzados novos e sesesta lei fãr-se-á no Padrão I, da 3' Classe dos senta e seis centavos), servirá de base para
empregos de Analista e de Técnico de Assis- a fixação do valor do salár_io dos demais inte-:
tência Social e no Padrão I, da Classe Única
grantes da Carreira As_sistência Social PúbliCa
do empre_go ·de Auxiliar de Assistência_ Soeiª!, no Distrito Federal, 9bservados·os índices es- ressãlvado o dlspásto noS artig9s 2o e 6", me- - tabelecidos na Tabela de Escalonamento Verdiante concurso--público. tical, constantes do Anexo mdesta lei,
Art. 5'·' Poderão _concorrer aos empregos
Parágrafo único. O valor do salário preda Carreira Assis.têncla Social Pública no Dis- visto neste artigo será reajustado nas mesmas
trito_ Federal:
datas e nos mesmos índices adotados para
1- para o emprego de Analista de Assis- os servidores do Distrito Federal, ocorridos
tência_ Soda! os portadores de diplori1a de cur- a p-artir de 1o de rlOVembro de 1989.
Art. 51 O desenvolvimento dos integranso ·supêtior ou habilitação legal equivalente,_
tes da Carreira Assistência SOcial Pública no
com formação na ârea específica para a qual
Distrito Federa!Tar-se-á atrãvés de progressão
ocorrerá o ingressõ;
entre padrões_ e de promoção entre classes,
l i - para o emprego de Técnico de Assis-_
cOnforme dispuser o regulcil.mento.
tência Social os portadores de et?itificado de
Art. 9Q Os Concursos públiCos em andaconclusão de c;urso de 1~ou 2o graus ou habilimento, na data da publicação desta lei, para
tação;
m- para o emprego de~uxitT'ar de Assis-_ ingresso nas categorias funcionais relacionadas no Anexo II, serão válidos para atenditência S_ocial os portadores de comprovante
de escolaridade até a 8f Série de 1~ grau, con- mento ao disposto no art. 4?.
forme a área de atuação.
Art. 10. Ficam extintas, a partir da data
Art 6? O ocupante de emprego de nlvel
da transposição a que se refere o art. 2ç, -para
básico_ ou médio ql:!e_ alcançar, respectivamenos seiVidores de que trata esta lei, todas as
te, o último padrão da Classe Unica ou da
vantagens percebidas, a qualquer titulo, incluOasse Especial e preencher as condiçõeS exisive o Abono Mensal criado pela Lei n 9 004,
gidas para ingresso poOerá, media~ascen
de 2'8-0e-dezembro de l988, e a Gratificação
s_ão,' passar para o emprego de Técnico de
de Incentivo ao Trabalho nas Unidades DesAssistência Social ou Analista de Assistência
centralizadas, de que trata o inciso V, do art.
SOcial, em padrão correspondente a salário
2~, da Lei n~ 036, de 14_ de julho de 1989.
imediatamente superior.
Art. 11. Fica criado, a partir da transpo§ 1~ A regulamentação fixará as regras do
sição de que trata o art. 2?, para os servidores
processo seletivo, compreendendo, entre ouabrangidos por esta lei, a Gratificação Adiciotras dispogjções~ a obrigatoriedade de utilizanal por Tempo de Serviço.
ção de concurso público para ingresso nos
Parágrafo único. A Gratificação Adicional
empregos de Técnico de Assistência Social
por Tempo de Serviço será calculada na base
e de Analista de Assistência Social.
de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de
§ 29 A Fundaçào do _Serviço Sodal do
efetivo exercício, sobre o salário do padrão
- Distrito Feder~l reservará llrn terço das vagas
em que o servidor estiver_ localizado.
f[}(ada_s em "Edital de ConCUrso "PúblicO para Art 12, o regilnejurídico dos integrantes
os servidores a que s-e refere este artigo, os
da Carreira ·criàda por esta lei é o previsto
quais terão classificação distinta dos demais
na CofisólidaçãO das Leis do Trabalho e legisconcorrentes.
la_ção que o complementam.
§ 3o As vagas referidas
pãrágrafo ante- __ Art. 13. OS servidores da Tabela de Emrior, que não forem providas, serão automatipregos Permanentes da Fundação do Serviçocamente destinadas aos habilitados no COtJSocial do Distrito Federal que se encontrarem
curso.
com os respectivos contratos de trabalho sus§ 4~ A exigência·de posicionamento no
pensos terão o prazo de 30 (trinta) dias para
último ~padrão da· ClasSe Única do- emprego
optarem· pela Carreira de que trata esta leí.
de Auxiliar de Assistência Social e da Classe
Parágrafo -único. Os servidores que não
Especial de Técnico de Assistência Social, não
optarem na forma deste artigo, passarão a
se aplica, excepcionalmente, à primeira ascenintegrar a Tabela Suplementar de Pessoal a
são.
que se refere o § 39 do ·art: 2?.
§ 59 Na ascensão de que trata o parágrafo
Art. 14. O Goverrlaãof CIO Distrito Federalanterior, que será realízada no prazo de um
baixará os atas n-ecessários à regulamentação
_ano, serão_ reservados dois terços das vagas
desta lei.
_
_
Art. 15. Esta lei ent-ra em vigor em 19 de
para a clientela interna.
Art. 7~ O valor do salário de Analista de janeiro de 1990_
Assistência Social, da 3·' Classe, Padrão I, que
Art. 16. Revogam-se as disposições em
corresponderá a Ncz$ 4.173,66 (quatro mil
contrário.

na
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emprego de acordo com sua habilitação e
A transposição dos servidores a que se des-a necessidade da Administração.
tina a proposta será realizada linearmente, na
conforrriidade do Anexo ll e observado o posiA Carreira Atividades Culturais é composta
Brasília, 22 de novembro de_ 1989
dos empregos -de Especialista de Atividades
cionamento no _atua1 Plano de Classificação
Culturais, Spalla e Músico Solista, de nível su- _ de_ C_ªrgos. A efetivação .Pos servidores conExcelentíssimo Senhor Presidente do Senãperior; Técntco de Atividades Culturais, Músitemplados pela estabilidade de que trata o artido Federal,
go 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Honra-me encaminhar a Vossa Exce!lênda- co, nivel l,_Músico, nível 2 e Músico, nível
Transitórias· processar-se-á através de concur3, de nível médio; e Auxiliar de Atividades Culpara apreciação dessa Casa LegislatiVa Projeto
turais, de nível básico.
- - s6 PUDLico, para a qual serão inscritos exO!ficio.
de Lei que cria as Carreiras Administração PúO ingressá nos empregos integrantes das
Na oportunidade, reite"iã~a Vossa Excelência·
blica da Fundação" Cultural do Distrito F edera_l
prõtesto~.de elevada estima _e _consideração.
rilencfonadas Carreiras obedece o princípio
e a de Atividades Culturais _e seus emprégõS,
-Joaquim Domingos Roriz, Governador do
fixa os valo(es de seus salários e dâ outra_s_ da exigência de habilitação em concurso pú'b!ico, iriserto na Constituição Federal.
Distrito Federal.
providências.
6 -aesenVolvim-erltO dos servidores. nas CarDentro da. filosofia de implantaç~o do Plano
PROJETO DE LEI DO DF N• 84, DE 1989
de Carreiras para os servidores do Distrito Fe- _reiras regulamentãr-se-á pelos institutos da
Cria as Ca?ieiFiiSAdmlnistração Pública
progressão e ascensão funcionais; a última
deral, em observância ·ao preceito constitue Atividades Culturais na L<:Jbeli) de Pessomente terá lugar, vale a ressalva, concomicional inserido no artigo 39 da Carta Magna,
soal da Fundação Cultural do Distrito Fetantemente com a realização de _concurso púelaborou-se o supracitado projeto de .lei, toderal seus empregos. fixa os valores de
mando por paradigma a Carreira Administra- _ blico•. destin-ando _um terço das vagas para esseJJ.s salários e dá outras providências.
tação Pública do Distrito Federa1 criada pela
sa clientela. À primeira ascensão, expeciona1mente, que será realizada no prazo de 1 (um)
Lei n? 51, de 13 de novembro de 1989, diferinO Senado Federal decreta:
do, apenas, nas peculiaridades da Fundação
ano poderão concorrer todos os servidores,
Art 1o Ficam criadas as Carreiras AdmiCuJtural. As_sim, é que o emprego de Músico
reservando-se, para essa, 2/3 das vagas disponistração Pública e Atividades Cultura.is na Tamereceu estrutura diferenciada da do _cargo
níveis.
bela de Pessoal da Fundação Cultural do Disde TéCnico de Administração Pública,
Ficam extintas para os integrantes da Cartrito Federal, nos termos dos Anexos I e 11
A Carreira Administração Pública da Fun- reira todas as gratificações atualmente percedesta Le;.
dação Cultural do Distrito Federal foi estrutubidas, inClusive o abono mensal criado pela
§ 1o A Carreira Adrrílnistraçâo Pública é
rada em três empregos: Analista de AdminisLei no 4, de 28 de dezembro de 1988.
composta dos empregos de_ Analista de Admitração Pública, Técnico de Administração PúA nova tatlela remuneratória, em que o vanistração Pública, Técnico de Administração
lor-padrão de NCz$ 4.173,66 (quatro mil,ocen- · Pública e Auxiliar de Administração Pública,
blica e Auxiliar de Administração Pública, resto e se~enta e três cruzados novos e sessenta
pectivamente de níveis superior, médio e b~si
respectivamente de níveis superior, médio e
e seis centavos), correspondente ao padrão
co. Esses empregos estão distribuídos, por
básico.
inicial do nível superior, servirá de base de
área de atuaçâo governamental, na Tabela !=~e
_§ 2"' A Carreira Atividades Culturais é
cálculo para a fixa_ção dos demais padrões,
Pessoa] daquela Entidade. Destarte, urn_Anacomposta dos empregos de Especialista de
lista de Administração Pública portador de di- obedecidos os índices da tabela de escalo- .Atividades Culturais, $palia e Músico Solista,
na_mento.
ploma de nivel superior poderá ingressar no
de nível superior; Técnico de Atividades Cultu-

MENSAGEM N• 127, DE 1989-DF
(N•117/89-GAB, na origem)
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rais, Músico, nível-1, Músico, nível-2 e Músico,
nível-3, de nível médio; e AUXIliar de Atividades

Culturais, de nível básico.
Art 29 Os servidores efetivos da Fyndação Cultural do Distrito Fede_ral,_ocupantes de

empregos das atuais categorias funcionais integrantes do Sistema de Classificação de Empregos instituído pela ResoluÇão Normativa
n~ 8, de 4 de outubro de -1 98_3_, do Coos;elho
de Política de Pessoal do Qi_s_trito Federal, serão transpostos, na forma dos Anexo5 III e
IV, para as Carreiras referidas no artigo 1~.por
ato do Governador do Distrito Federal.
§ 1? O aproveitamento de _que trata este
artigo dar-se-á independentemente do número de empregos criados e do número de vagas
em cada classe ou padrão, revertendo-se à
classe inicial ou extinguindo-se, na medida em
que vagarem, até o aju~tam~nto ao número
de empregos criados na forma dos Anexos
I elL
§ 29 Atendido o disposto no -caput deste
artigo, serão considerados extintos os empregos vagos remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Cultural do
Distrito Federal, incluídos na sistemática da
Resolução Normativa no 08, de 4 de outubro
de 1983, do Conselho de Política de Pessoal
do Distrito Federal, integrantes das categorias
funcionais relacionadas nos Anexos l1l e [V,
§ 39 Os servidores da tabela a que se refere o parágrafo anterior, amparados pelo artigo
19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, passarão a integrar Tabela Suplementar, nas condições em que hoje se encontram, até que ser_ submetam a concurso para
fins de efetivação.
§ 49 Os servidores a que se refere o parágrafo anterior que lugrarem aprovação serão
transpostos para as Carreiras Administração
pública e Atividades Culturais da Fundação
Cultural do Distrito Federal, na forma dos Anexos lll e IV desta lei.
§ 59 Os servídores que não lograrem
aprovação no concurso permanencerão na
Tabela Suplementar, nas condições em que
hoje se encontram, extinguindo-se os respectivos empregos à medida que vagarem.
§ 69 Nenhuma redução de remuneração
poderá: resultar da aplicação do disposto neste
artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao servidor a ~iferença, como vantagem pessoal nominalmente identificáv~l.
Art. 3ç- Os servidores ocupantes de empregos permanentes da Fundação Cultural do
Distrito Federal, integrantes do Sis_tema de
Oassificação de Empregos de que trata a Resolução Normativa n9 08, de 4 de outubro
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§ 19 A regulamentação ftxará a~ regras do
de 1983, do Conselho de Política de Pes.soal
do Distrito Federal, não amparados pelo artigo
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a Obrigatoriedade de utiliza19 do N.o das Disposições COnstitucionais
Transitórias, serão inscritos exoffício, em con.:. . _Ção _de concurso público para ingresso nos
curso público para fins de_ efetivaç.ão, e integraempregos para os quais ocorrerá ascensão.
.rão a tabela de que trata o § -39; do artigo
§ 2? A Fundaçãq Cultural do Distrito Fe2.9,
condições em que hoje se encontram.
deral reservará 1/3 (um terço) das vagas fiXadas no edital de concur59 público para os
Parágrafo únkO.- Os servidores a que se
refere este artigo classificados no concurso servidores a que se refere este artigo, os quais
público serão transpostos para as Carreiras terão classificação distinta dos demais concorAdministração Pública e_ A_tividades Culturais, rentes.
§ 3ç- As vagas referidas no parágrafo ante· na forma dos Anexos lll e IV, permanecendo
na Tabela Suplementar os que não lograrem
dor que não forem providas serão automaticamente destinadas aos habilitados no conaprovação.
Art. 4ç- O ingresso hãs Carreiras de que curso.
§ -4;- A exigência de posicionamento no
trata esta lei far-se-á, ressalvado o disposto
nos artigos 2li e 69, mediante concurso público~ último padrão das Classes Única e Especial
dos empregos de nível básico ou médio, não
1- no padrão I, da 3" Classe dos EmpregoS
se aplica, ~xcepcíonalmente, à primeira ascende Ana_lista. de Adrninistr<;"~ção Pública, Técnico
São.
de Admlnistraçáo Pública, Especialista de Ati§ 5ç- Na ascensão de que trata o parágrafo
vidades Culturais e Técnico de_Atividades Culanterior, que será realizada no prazo de 01
turais;
(um) ano, serão reservados 2/3 (dois terços)
11- no padrão I, da Classe Ún_ica dos emdas vagas para a clientela interna.
pregos de AUXI1iar de Administração Pública,
Art 7ç- O valor do salário de Analista de
Auxiliar de Atividades Culturais, Spalla, Músico
Solista, Músico nível-1, Músico n1vel-2 e Mú- Adffiinistra-ção Pública da 3• Classe, padrão
I, que corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro
sico nível-3.
mil, cento e setenta e três cruzados novos e
Art 5~ Poderão concorrer aos empregos
sessenta e seis centavos), servirá de base para
de que trata esta lei:
fixação do valor do salário dos demais inte[-para os empregos de Analista de Admi- grantes da Carreira Adminisfração_ Pública,
nistração Pública, Especialista de Atividades
bem como do~ cargos integran~es da Carreira
Culturais, Spalla e Músico Solista, os porta- Atividades Culturais, observados os índices esdores-de diplonla de curSo superior ou habilitabelecidos na Tabela_ de Escalonamento Vertação legal equivalerite, com formação na área
tical, constantes dos Anexos V e V1 desta lei.
de competêncià para a qual ocorrerá o inParágrafo único. O valor do salário pregresso;
visto neste artigo será reajUStadO nas mesmãS
II- para os empregos de Técnico de Admidatas e nos mesmos índíces adotados para
nistração Pública, TécnicO de Atividades Cul- os servidores da Fundação Cultural do Distritõ
turais, Músico nível-1, Músico nível-2 e Músico
Federal, ocorridos a partir de 1o de novembro
nível-3, os portadores de certificado de condu~
de 1989.
·
são de 1oou 2o grau ou equivalente, conforme
Art. 89 O desenvolvimento_ dos integrana área de ãtuação; - tes das Carreiras Administração Pública e AtiviIII- para os empregos de Auxiliar de Admi- dades Culturais; far-se-á através de progressào
nistração Pública e Auxiliar de Atividéid€s Cul- entre padrões e de promoção entre classes,
turais, os portadores de comprovante de escoconforme dispuser o regulamento.
laridade até a a~ série do 1~ grau, conforme
Art. 9" Ficái'n extintos, a partir da data de
a área de atuação.
transposição a que se refere o artigo 21, para
. Art, 6n O gcupante de emprego de nível
os servidores de que trata esta lei, todas as
básico ou médio que alcançar, respectivamenvantagens, percébidas, a qualquer título, inclute, o último padrão da Classe Unica ou da sive o Abono Mensal criado pela Lei no 04,
Oasse Especial e preencher as condições exi- de 28 de dezembro de 1988.
gidas para ingresso poderá, mediante ascenArt. 10. O Governador do Distrito Federal
são, passar para o cargo de Técnico ou Anabaixará os atas necessários à regulamentação
desta lei.
lista de. Administração Pública, TécriiCO Ou Especialista de Atividades Culturais, Spalla, MúArt. 11, Esta' lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_ sico Solista. Músico nível-1 ou Músico nível-2,
em padrão correspondente a salário imediataArt. 12. Revogam-se as disposições em
mente superior.
contrário.

nas
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··Art. 1 L Poderão concorrer, observados os limites de idade mínimo de dezoito anos e máximo de trinta e cinco
anos na data do encerramento das inscrições:

Por outro lado, introduz-se também, através
deste projeto, uma alteração no sistema de
câlculo das gratificações referidas, a fim de
que seja observado o princípiO conStitucional
da igualdade de remuneração para trabalhos
Brasília, 22 de novembro de 1989
iguais.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena..:
A providência evitará que servidores da
do Federal,
mesma classe,_ porém posicionados em paTenho a honra de encaminhar a Vossa Exdrões diferentes, recebam, com base num únicelência, nos terrrihs do que dispõe o § 1~
co trabalho, a gratificação correspondente em
do art. 16 do Ato das Disposições Transitórias
valores desiguais.
da Constituição Federal, o projeto de lei que
Por essas razões, empenho-me com Vossa
altera a Lei n" 33, de 12 de julho de 1989,
Excelência, nos termos do art. 4Q da Resolução_
para apreciação dos ilustres integrantes dessa
n" 157/88; desSa Egrégia Corte Legislativa, paMagna Assembléia
ra que seja atribuído caráter de urgência na
O projeto objetiva corrigir uma distorção-;
apreciação do referido-projeto de lei.
que colocou em posição desigual dOis-cargos
Aprove\to a oportunidade para testemunhar
de nível médio da carreira Auditoria Tributária
a Vossa Excelência pr9testos de estima e concriada pela citada lei, quais. sejam o de Fiscal
sideração. - Joaquim Domingos Roriz. GoTributário e o de Técnico Tributário.
- vemador do Distrito Federar.
Entende-se que os ocupantes de cada um
PROJETO Df:LEI DO DF W 85, DE 1989
destes cargos devem ter igual tratamento, tan·
to no que respeita à estruturação corno no
_Altera a _Leí fl 3:3, de 12 de julho de
que se relaciona com o vencimento básico,
1989, e dá outras Providências.
sob pena de criar-se urna dicotomia prejuO Senado Federal decreta:
dicial aos interesses da Administração.
Art. 17 Os arts. 1O e 11 da Lei n~ 33 de
Como se trata de cargos cujas atribuições
12 de julho de 1989, passam.a vigorar com
são diferentes, as do Fiscal Tributário de exea s~guinte redação:
cução mais complexa do que as do Técnico
Tributário, mantém-se a diferenciação rernu"Art. 1O. O ingresso na Carreira Auneratória pelo índice das gratificações atribuíditoria Tributária far-se-á mediante condas a tais categorias, conforme o disposto no
CL.lrso público no Padrão I das classes iniart. 6' da Lei n" 33, antes mencionada:
ciais dos respectivos cargos.
Assim, taJ como na categoria de Fiscal TriParágrafo único. Para -_os fins deste arbutário, passará o cargo de Técnico Tributário
a ser-composto de primeira, segunda e terceira
tigo, as vagas ocorridas em qualquer paclasses. igualando-se inclusive quanto ao índidrão das diferentes classes reverterão ao
ce de escalonamento vertical.
Padrão 1 da classe inicial."
(À Comissão do Distrito Federal)

MENSAGEM N• 128, DE 1989-DF
(N• 118/89-GAG, na origem)

1- ao cargo de Auditor Tributário, os
portadores de diploma de curso superior
ou habilitação legal equivalente; __ _

II-aos cargos de Fiscal Tributário e
de Técnico Tributário, os portadores de
certificado de conclusão de curso de segundo grau ou habilitação legal equivaK
lente."
Art. 2~ Os §§ 3°, 4c e 5o do art. 13, da
Lei n~ 33, de 1989, ficam revogados.
Art. 3° Os Anexos I, II e III, da Lei n? 33,
de 12 de julho de 1989, na parte relativa ao
cargo de Técnico Tributário1 passam a ser os
constantes desta Lei.
Art. 47 As gratificações de que trata o art.
6~ da Lei no 33, de 12 de julho de 1989, respeitados os limites previstos em seus incisos r,
11 e III, serão calculadas sobre o v_alor do vencimento do maior padrão da correspondente
classe em que esteja posicionado o servidor.
Art. 5o Os efeitos finanCeiros -decorrentes
das modificações introduzidas por esta Lei
correrão à conta das dotações prôprias do
Distrito Federal e só se produzirão a partir
do primeiro mês seguinte ao de sua publicação.
_
Art. 6~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em
contrário.
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MENSAGEM N•129, DE 1989-DF
(N• 119/89-GAB, na origem)
Brasília, 22 de novembro de 1989

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena~
do Federal,
Em 30 de dezembro de 1988, foram editadas as Leis n<JS 13 e 14, criando no Quadro

de Pessoal do Distrito Federal, respectivamente, as Carreiras Finanças e· Controle e Orçamento. A retribuição auferida pelos integrantes
das mencionadas Carreiras consta de vencimento básico e diversas gratificações, cuja re-

muneração encontra-se defasada, não mais
correspondendo ao grau de responsabilidade
e complexidade das atribuições inerentes aos
cargos, bem como as expectativas de seus
integrantes.
·
Dentro da fLiosofia de implantação do Plano
de Carreiras parã oS SerVidOres do Distrito Federal, em observância ao preceito· constitucional inserido no artigo 39, da Carta Magna,
foram reestruturadas e criadas diversas carreiras na Administração do Distrito Federal, notadamente, a Carreira Administração Pública,
instituída através da Lei n9 51, de 13 de novembro de 1989. Essa Carreira tém servido de
paradigma para a reestruturação ou criação
das demats no âmbito do Distrito Federal.
Assim, elaborou-se o anexo projeto de lei,
que dispõe sobre a reestruturação das Carreiras finanças e Controle e- Orçamento, o qual
encaminho a Vossa Excelência, para os fins
pertinentes.
O aludido projeto de lei incorpora ao vencimento todas as gratificações atualmente percebidas, igualando esta remuneração aos dos
cargos integrantes da Carreira Administração
Pública. Essa providência visa a uniformização
das carreiras implantadas no Distrito Federal
e a raclonalizaçáo dos procedimentos referentes a administração de pessoal, além de
proporcionar transparência aos atos administrativos.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de estimei e distinta consideração. -Jaaquim Domingos Roriz, Governador
do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF N• 86, DE 1989

Ntera dispositivos das Leis n~ 13 e 14,
de 30 de dezembro de 1988. e dá outras
providências.
O Senado Federal decreta:

.Art. 19 As Carreiras Finanças e Controle
e Orçamento, criadas pelas Leis n9s 13 e 14,
de 30 de dezembro de 1988, ficam reestruturadas na forma constante do Anexo 1.
Art 29 O valor do vencimento dos cargos
de Analista de Finanças e Controle e de Ana-

lista de Orçamento da 3• Classe, Padrão I, que
corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro mil,
cento e setenta e Uês ç(UZ_a_dQs_novos e sessenta-e-Seis centavos) servirá de bãse para
fixação do valor do vencimento dos demais
integrantes das Carreiras Finanças e Controle
e Orçamento, observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical,
constantes do Anexo 11 desta lei.
Parágrafo único. O valor do vencimento
previsto neste artigo será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados
para os servidores do Distrito Federal, ocorridOs partir de 19 de novembro de 1989. . .
Art 3° Os ·servidOres integrantes daS Carreiras Finanças e Controle e Orçamento serão
reenquadrados na forma do Anexo li( desta
lei.
Parágrafo úniCO. - NeilflurTta redução de remuneração poderá resultar da aplicação do
cü:sposto neste artigo devendo, quando for o
ca_so, ser assegurada ao funcionário a di_ferença, como vantagem pessoal.
Art. 4" Fkéim extintas, a partir do reenquadramento de que trata o art. _3", para os
servidores das Carreiras Ananças e COntrole e _Orçamento _aS seguintes_gratificações e vantagens:
1- Gratificação de Produtividade, criada
pelo Decreto-Lei n"_1.544, de 15 de abril de

a

1977;

D- Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação ou Fiscalizaç!o dos Tributos_do Distrito Federai; instituída pelo Decreto-Lei n" 2.107, de 13 de fevereiro_ de 1984;
lii- Gratificação instituída pelo Decreto-Lei
n" 2.367, de 5 de novembro de 1987;
IV-Gratifió3ção de Nível Superior, criada
pelo Decreto-Lei no 1.544, de 15- de abril de
1977;

-

V- Gratificação pelo Desempenho de Atívidades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n"
2.22.4, de 9 de janeiro de 1985, alterado pelo
Decreto-Lel n9 2367, de 5 de novembro de
1987;

-

VI.- Abono Mensãl, criado pela- Lei no 4,
de 28 de dezembro de 1988;
Art. s~ Respeitado o disposto no artigo 3°,
poderão coriCorrer aos cãrgos de que tratam
as Leis nçS 13 e 14, de 30 de dezembro de
1988;.

I - para os cargos de Analista de Finanças
e Contróle e Aõallstá de Orçamento, os portadores de_diploma de cwso superior ou habilitação legal equivalente, conforme a área de
atuação;
11- para os cargos de nível médio, os portadores de certificado de conclusão de 1" ou
29 grau--EM habilitação legal equivalente, conforme a área de atuação.
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Parágrafo único. Posteriormente ã nomeação os integrantes das Carreiras Finanças
e ContrOle e Orçamento serão submetidos a
curso de formação profissional, na forma a
ser estabelecida em regulamento.
Art_. 69 9 o_cu_E_~~~ __9e cargo de n(v~l-~é
dio-das Carreiras Finanças e Controle e Orçamento que alcançar o último Padrão da Classe
Especial e preencher as condições exigidas
para ingfesSo poderá, mediante- ascensão,
passar, respectivamente, para o cargo de Analista de Ananças e Controle e Ana1ista de Orçamento, em padrão correspondente a venciménto imediatamente superior ao percebido.
§ 1o A regU!arrientação fixará as regras do
processo sele"tivo, compreendenào, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de conCUrso público para ingresso nos
ca-rgos de Analista de Fiili:inças e Coiitrole e
Analista de Orçamento.
§ 29 A Administração reseJVará_l/3 (um
terço) das vagas fixadas no Edital de Concurso
Público para os funcionários a que se refere
este artigo, os quais terão classificação distinta
dos demais concorrentes.
§ 39 As vagaS referidas no Parágrafo antedor que não forem providas serão automaticamente destinadas aos habilitados no__ çoncurso.
§ 4<> A exigência de posicionamento no
último padrão da Classe Especial dos cargos
de Técnico de Finanças e Controle e Técnico
de Orçamento das Carreiras Finanças e Controle e Orçamento, não se aplica, excepcionalmente, à primeira ascensão.
§ 5" Na ascensão de que trata o parágrafo
anterior a Administração reservará dois terços
das vagas para a clientela interna.

Art. 79 O desenvolvi.mento dos servidores
nas Carreiras de que trata esta lei far-se-á através de progressão entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. 89 OS fundonári6s aposentados em
cargos integrantes das Carreiras de que trata
este lei terão se.us proventos revistos para inclusão dos direitos e vantagens ora concedidos aos serVidores em atividade, inclusiVe
quanto a poSicionamento e denominação.

Art._ 97 O disposto no artiQÕ anterior aplica-Se à revisão das pen_sç,es espe(;:iais pagas
à conta do orçamento do Distrito Federal.
Art. 1O. o·aovemadcir dõ Distil:tO Federal
baixará os atos necessários à regulamentação
desta lei.
Art. 11. &ta lei entra em vrQ-or em 1~ de
janeiro de 1990.
Arl 12. Revogam-Se as disposições em
contrário.
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MENSAGEM N• 130, DE 1989-DF
(1'1' 121/89, na origem)

Excelentíssimo Senhor Governador,
Temos a honra de submeter à elevada con-~I~~-ão de_'-:'ossa Excelência o anexo ProJeto
Brasília, 22 de novembro de 1989
de Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrii
ao Orçamento do Distrito Federal (Lei n" 3,
Senhor Presidente,
·-- de 21 de dezembro de 1988}, créditos supleNos termos do art. 3 9 da Resolução no 157,
mentares até o limite de NQ$ 282:216.000,00
de 1"-11-88, tentiO a honra de submeter à
(duzentos e oitenta e dois milhões, duzentos
e dezesseis mil cruzados novos).
elevada deliberação dessa Casa, acompatibado de Exposição de Motivos dos Senhores
Secretários de Planejamento e da Faz..enda,
O ajUstamento Previsto na receita do cor~
o anexo Projeto de lei que autoriza o Poder rente exercido, conforme Quadro I, decorre
Executivo a abrir créditos suplementares até de um esforço adicional para incremento da
o limite de NQ$ 282.216.000,00 (duzentos arrecadaçáo do Imposto sobre Operações Ree oltenta e dois milhões, duzentos e dezesseis lativas à Circulação de Mercadorias, sobre
mil cruzados novos), e dá outras providências. Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação, do Imposto sobre
De outra parte, c_om fundamento nas dispo~
ServJços de Qualquer Natureza e de excesso
sições do art. 49 da mesma Resolução, venho
solicitar urgência para a apreciação da matéria de recolhimento do lmposto de Renda Retido
na Fonte e da Receita Patrimonial.
proposta.
Valho~me do ensejo para testemunhar a
Vossa Excelência a certeza de meu alto apreço
e consideração. - JOl1t/w'rn Domingos Roriz,
Governador do Distrito Federal.

As aplicações programadas destinam-se a
atender deficiências dos dispêndios com pes~
soai e encargos socia:ls, decorrentes de ajusta~
mentos nominais dos salários dos servidores
e cobertura de gastos de capital e de custeio,

r

-

eo-:dó

ckp:;;r,;
--;4:-

/;~;fif'rJI~

·-

.

--·

.
/êck~t-r!

,,

;

)

-Y1

compEementares do programa de trabalho do
corrente exerclcio.
Des.se modo, a deStinação dos recursos a
que se refere o proposto Projeto de Lei, no
montante de NCz$ 282216~000,00 (dúzeritos
e oitenta e dois milhões, duzentos e dezesseJs
mil cruzados novos), segundo os grandes grupos de despesa, se apresenta da seguinte forma:

NCz$ 1,00
-Pessoal e Encargos Sedais.... 150.000.000
-Amortização e Encargos de Financ:-iamen~
to. 6.339.000 - Outras Despesas Correntes·
e de CapitaL 125.877.000
Em vista do _exposto, temos a honra de sub~
meter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de_ Lei que autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de NCz$ 282216.000,00 (du~
z.entos e oitenta e dois milhões, duzentos e
dezesseis mil cruzados novos) ao Orçamento
do corrente exercício. - Zilda Jordão Emerenciano, Secretária de Planejamento Substituta - Ozias Monteiro Rodrigues. Sec;retário
da Fazenda.
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PROJETO DE lEI DO DF N' 87, DE 1989

I

~.19J,5l1 12..\SMH.Jil~

tM:t;.m,x:;:

AutoriM o Poder ExecutJ'vo a abrir créditos suplementares até o limite NCz$
282216.000,00 (duzentos eojtenta e dois
milhões, duzentos e dezesse/s mil cruzados novos) e dá outras providências.

de 1988- até o limite de NCz$
282.216.000,00 (duzentos e oitenta e doiS milhões, duzentos e dezesseis mil cruzados no~
vos), utilizando os recursos oriundos do excesso de arrecadação das receitas, a teor do art.
43, § 1o, inciso U, e § 3~ da Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, sendo:

O Senado Federal decreta:
Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado
a abrir créditos suplementares, conforme discriminado no Anexo I, ao Orçamento do Distrito Federal - Lei n9 3, de 21 de novembro

-Pessoal e Encargos SociaiS .............................. .
!50.000.000,00
-Amortização e Encargos de Financiament
o
6.339.000,00

Ncz$,00

I CUDUO SIJM.EIIOOAR
I
I
I PRO..ETO DE: LEI lo.

: <:e:!,U

~

-Outras Despesas Coiientes e de Capital.~ .....
!25.877.000,00
..
Parágrafo único. Os créditos adicionaiS
abertos na forma deste artigo incorporam-se
ao Orçamento do Distrito Federal para o exercido financeiro de 1989 e somam-se ao valor
de cada projeto e a_tiyida-de para efeito da aplicação do limite a que se refere o inciso I do
art. 8 9 da Lei n9 3, de 21 de dezembro de
1988.
-NC 2° Esta lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 3° R~vog~m-se as di_sp(;)Sições em
contrário.
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-

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 74,_ de 19.89,
que dispõe sobre a remuneração do Vice-Govemador do Distrito Federal e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 -de .novembro de 1989~ - Nelson Cimeiro, Presidente - Nabor__.)unior, Relator_ ...._ Pompeu
de Sousq _-.Antônio Luiz Maya.
ANEXOAO PARECER N• 332, DE 19_89

Redação final do Projeto de Resolução
n" 74, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, proffiulgo ~ seguinte
RESOLUÇÃO N"

Dispõe sobre a remuneração do V7ceOovemador da Distrito Federal e dá outras pTov!dências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ A remuneraç_âo' do Vice-Governador do Distrito Federal é ftxada em valor correspondente àquele estabelecido na Resolução Tt' 2_13, de 15 de dezembro de 1988, para
a remuneração dos Secretários do Governo
do Distrito Federal, acrescidó.de cjnçg por
cento.
Parágrafo único. A remuneração estâb_elecida neste _artigo é inacumulável éom a de
qualquer outro cargo ou função que o ViceGovernador vier a exercer no Governo do Distrito Federal.
Art 2° A remuneração fixada nesta r:esolução ~erá reajustada nas mesmas dat:)s e nos

-~-:

2a2.2H.m :

mesmos índices adotãdos para os servidores
do Distrito Federal.
Art. 3° Enquanto não fixada, para o exercício financeiro seguinte, nova remuneração
para os cargos de Governador, Vlce~goyer~
nadar e Secretários do Distrito Federal, preva~
lecerão os valores estabE~lecidos em virtude
da aplicação do disposto nesta e na Resolução
n~ 213, de 15 de dezembro de __ l_9_8_8~
Art. 4·, A despesa decorrente da aplicação
desta resolução correrá ~~ conta de dotação
orçamentária própria do Distrito Federal.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE ~:Pompeu de Sousa)
- O expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido con:;,tam os Projetas de
Lei do DF no~ 80 a 87, de 1989, _que serão
remetidos à Comissão do Distrito Federal, on~
de poderão receber emendas pelo prazo de
5 dias. O Projeto de Lei do DF n~ 85, de 1989,
foi encaminhado ao Senado nos termos do
.art. 4? da Resolução no 157, de 1988, devendo
ter tramitação urgente e parecer emitido no
prazo máximo de 25 dias. (PauSa)
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. lo Secretário.
-. -J:: lido- o Seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 371, DE 1989

Caracteriza a prátim da tortura, o tráfiCo
ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os crimes considerados
hediondos, tomando eficaz o inciso XU/!
do art. 5o da Constituição da República
Federativa do Brasl'l e dá outras provi-·
dências.
Q_Congresso Nacional decreta:
"Arl 1o serão considerados crimes ina·
fiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de

graça, anistia, ou qualquer beilefício em termos de liberdade, imunid.:1de ou privilégio, de
que trata o Indso XUII do art. 5° da Constituição brasileira, os p-raticadOs por pessoa que:
l - imponha a alguém ato de suplíCio, causando-lhe sofrimento físico, psíq~ico ou moral, com o propósito de castigo, 'vingança ou
obtenção de confissão ou informação;
II- trafique, ministre dissemine ou fabrique
substâncias entorpecentes ou que determine
dependência física ou psíquica, ou que incorra
nos atas previstos no art. 12 e parágrafos da
- Lei n~ 6.368n6;
III- cause dano extenso e considerável,
provocado através de meio capaz de criar perigo comum, ou quando se emprega meios
perigosos para provocá-lO, gerando-se temor
generalizado, colocando-se em risco a vida
e a incolumidade pessoal do indivíduo;
IV- cometa ato considerado repulsivo, de·
pravado ou sinistro, que 'denote que o meio
empregado para a sua prática seja degradante
ou suscite agressão moral ao bom senso e
aos bons costumes, sendo contrário aos preceitos e regras inerentes à natureza humana;
V- prive alguém de sua liberdade, median·
te seqüestro ou cárcere privado com o objetivo
de assalto, de extorsão, favores ou outras vantagens, ou sob ameaças _de revelações escan~
dalÕsas, verdadeiras ou falsas, ou para vihgança ou perversidade; _
VI- constranja alguém a conjunção cama\,
mediante violência ou grave ameaça, de que
resUlte a morte.
Art 2" As p·enas previstas -para os ilícitos
penais acima descritos são as contidas na legiSlação vigente do Pais, exceto para os crimes
dos incisos V e VI, cujas penas são as seguintes:
1- a quem privar alguém de sua liberdade,
mediante seqüestro ou cárcere privado e com
o objetfvo de assalto, extorsão, favores ou outras vantagens, ou sob ameaças de revelações
escandidosas, verdadeiras ou falsas, ou para
\tin9ança ou perversidade::

Pena - Reclusão, de três _a trinta_ anos.
1o A pena é de reclusão, de três a cinco
anos:
a) se a vítima é ascendente, descendente
ou cônjUge do agente;
b) se o crime é praticadb mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;
c) se a privação da liberdade dura mais de
quinze dias.
§ 2o Se resulta. à vltima, em razão dos
maus tratos ou danatureza da detenção, grave
sofrimento físico ou moral.

*

Pena -

reclusão, de três a doze anos.
Se resulta a morte da vítima.
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
!1- a quem constranger alguém a cdnjunção carnal, mediante violência ou grave amea~
ça, de que resul~e a morte:
-§- 3"

Pena- reclusão, __de de\z a trinta anos.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação
Inegável que a sociedade__hodierna é por

demais dinâmica, não obstante a perfeição
das leis penais existentes.·. Entretanto, a despeito de também _o_ C6dig'o Penal vigente de 1940 - prescrever penas para o crime
de seqüestro ou cárcere privado em seu art.
148, para o crime de ~stupro em seu art. 213,
inclusive para as hipôteseS de resultado com
lesão corporal de natureza_ grave e de morte
em seu art. 223, crimes esses que, com a
necessária atualização, poderão ser abrangidos pela definição de crin1eSi ''hediondos" e,
ao mesmo tempo, de ..terrorismo", con_c_eitos
da norma constitucional vigente, um reajuste
matemático de suas respedivas penalidades..
S.M.J., se faz necessário. ____ _
Em suma, o objeto do 1presente projeto é
dar maior clareza e especificidade no que tange aos crimes de seqüestro ou_cárcere privado
e de estupro seguido de ffiorte, tão impunemente em voga nos dias de hoje.
Assim, com a graduação penal tradicional
geralmente consagrada na maior parte dos
países latinos, crê-se que a -mêlhor forma de
apenar com justiça pelos aludidos crimes é
a redusão de três até trinta anos, inclu_indo-se
a hipótese do homicídio qualificado.
Certo da necessária refiexão_.dQs distintíssimos Pares sobre esse palpitante assunto_ que
tanto aflige também o povO brasileiro, tão condigna e pujantemente reprt~sentado pelo Congresso Nacional, espera-se o acolhiró_entQ
unânime do presente projeto.
Sala das Sess6es, 22 de novembro de 1989.
-Senador Sílvia !Yame.._ ---~- -

LEGISLAÇÃO ÇFTADA

substância entorpecente oiJ que determine dependência física ou psíquica, sem autorrização
ou_ em desacordo~ com c!eterminação legal
ou regulamentar;
Pena- Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze)
anos, e pagamento de 50 {cinqüenta) a 360
(trezentos e sessenta) dias-multa.
~ 1o
Nas mesmas pena'S incorre quem,
indevidamente:
[-importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda 9u oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em
@pósito, transporta, traz consis.o ou 9uarda
matériaMprima destinada 'a preparação de
substância entorpecente ou que_determina dependência física ou psiquica;
II- semeia, cultiva, ou faz a colh~ita de plan@:S _d_e.stinadas à prepação ·de entorpecente o~
de substância que determina dependênda física ou psíquica.
§ 29 Nas mesmas penas incorre, ainda,
quem;
1- induz, instiga ou auxilia 'alguém a usar
entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquic~;
H- utiliza locaJ de que tem a propriedade,
posse, administração,_guarda ou vigilância, ou
consent•.e que outrem dele Se utilize, ainda que
gratuitanente, para uso in-devido ou tráfico
ilicito de entorpecente ou,de substância que
determ ne _dependência fiska ou psíquica.
Hl- :.ontribui de _qualquer forma para incentiva· ou difundir o uso fndevldo ou o tráflco
ilícito _c e_ sub_stância entorpecent~ ou que determine dependência física- ou psíquica.
DECRETU-LEI i'l" 2.848, DE 7 .DE
DEZEMBRO DE 1940 (!) .

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBUCA FEDERATivA DO BRASIL

O Presidente_da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180, da Constituição, decret~~ seg~inte lei:

XLVll- não haverá penas:
a) de morte, salvo em c~so de guerra declarada, nos termos do art._Bl't, XIX; --~- ·---.
b) de c.arâter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVI- a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a .natureza
do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX- é assegurado aos presos o respeito
à integridade física e moral;

CÓDfGO PENAL
PARTE GERAL

LEI No 6368, DE 21 DE OUfUBRO DE 1976

Dispõé sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfi.co i/icito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência. ffsica ou psfquica,
e dá outras providências.
Art. 12. Importar ou· _exportar, remeter,
preparar, produzir, fabrifar, adquirir, ·vender,
expor à venda ou oferecer; fornecer ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
ou entregar, de qualquer forrria, a consumo

TÍTULOJ
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Art 4~ Aplica-se a lei brasileira, sem p[ejuízo de convenções, tratados e regras de direitos internacional, ao crime cometido, no todo
ou em parte, no território nacional, ou que
nele, embora parcialmente, produziu ou devia
produzir seu resultado.

Extraterritorialidade
Art 5~ Ficam sujeitos á leí brasileira, embor_a_corpetidos no estrangeiro:
L os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) contra o -crédito ou a fê pública da União,
de Estado ou de Município;
c) contra o patrimônio f~_deral, estadual ou
municipal;
d) contra a administração pública, por
quem está a seu setviço;
11. os crimes:
af que, Por tl-atad6·-ou Converição, o Brasil
se obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro.
§ 1o No caso do n? l, o agente é punido
segundo a lei brasileira, ainda que absolvido
~u condenado no estrangeiro.
§ 2"' Nos casos do n" n, a aplicação da
lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

(I) O novo Código Penal, aprovado pelo Decretb-Leíh" 1.004,de21-10-19ô9, Vem fendo sua vigênda constantemente prorrogada. Deverá_ entrar em
vigor juntamente com o Novo Código de Processo
Penal, em estudo, nos termos da !-ei n" 6.063,_ de
17-6-1974 (DOO da mesma d~ta):
- -Os valores das penas de .multa foram convertidos para a moeda _atual. O art. :4" da Lei nQ 6.416,
de 24-5-1977, estabêlece para os valores previstos
neste Côdigo, o reajUStame~nto para o atua\ padrão
cruzeiro, na proporção de 1:2.000 (um por dois mil)
(2) V. arts. 70 e 71 do C.P. Penal sobre competência pelo lugar da infração.

Da aplicação dd lei penal
Anterioridade da lei
Art. J ~ Não há crime sem lei anterior que
o defina. Não há pena sem prévia cominação
legal.
A lei penal no tempo
Art. 2~ Ninguém pode ser punido por fato
que a lei posteríOi" deiXa de conSidE:rar crime,
cessando em virtude dela a excução e os efeitos penais da sentenç-a cõnde:natôl'ia:
Parágrafo único. A lei posterior qUe- de ou;
tro modo favorece o agente, aplíca-se ao fato
não definitlva-mente -julga-dei" -e, na parte em
que -comina pena inenos rigorosa, ainda ao
fato -gulgado por sentença condenatória irre~
corrível.
Lei excepCional ou temporária
Art. 3'' A l€j- excepcional ou teinporária,
embora decorrido o período de sua duração
ou cessadas as circunstâncias que a determia
naram, aplica-se ao fato prático durante _s_ua
vigência.
- --

cAPfrULO VI
Dos crlmes·contrã a}ibi:rdilde índividual
SEÇÃO I

Dos crimes contra._a liberdade pessoal
Con~tra!'iJlmento }legal
Art. 146. Constranger alguém, mediante
violência ou gr'aVe ameaça, OU depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio,_ a
capacidade de- resist€i1Cia, a r1ão fazer o que
a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de trés meses a um ano,
ou multa de cinqüenta centavos a cinco_cruzeiros.

Aumento de pena
§ 1'

As penas apHcam-se cumulativamete em dobro, quando, parã execução do
crime, se reúnem mais de trés pessoas, ou
há emprego de armas.
2' Além das penas cominadas, aplicaf'!l--Se as· correS-pOndências à violência.

*

a
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§ 39 Não se compreendem na disposição
deste artigo:
I. a intervenção média ou cirúrgica, Sem
o -consentimento do paciente ou de seu repreM
sentante legal, se justificada por iminente periM
go de vida;
n. a coaç:ão exercida para impedir suicídio.

Ameaça
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de _um a seis meses, ou
multa, de trinta centavos a dois cruzeiros.
Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.
Seqüestro e cárcere pn"vado

Art _148. Privar alguém de sUa liberdade,
mediante seqüestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.
§ 19 A pena é de reclusão, de dois a cinco
anos:
I. se a vítima é ascen,dente, descendente
ou cônjuge do agente;
!L se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde _ou_ hospital;
III. se a privação da liberdade dura mais
de quinze dias.
§ 29 Se resulta à vítima, em razão .dos
maus tratos ou da natureza da detenção, grave
sofrimento fLSico ou moral:
Pena - reclúsão, de dois a oito anos.

e dos demais órgãos, bem como seus asso-

Art. 4"

ciados;
d) não-distribuírem qualquer parcela de seu

contrário.

património ou de suas rend<fs, a título de lucro
ou participação no seu resultado;
e) aplicarem integralmente, no País, os
seus recursos n<J manutenção dos seus objetivos instituciqnais;
{) determinarem, seus estatutos, que no ca-

so de extinção, os bens serão doados a instituição congênere, também sediada no território
nacional;
g) manterem escrituração de suas receitas
e despesas em livros revestidos de formali- dades capazes de assegurar sua exatidão;
h) serem registradas no Conselho Nacional
de Serviço SOcial do Ministério da Educação.
Art. 2o Não configuram fatos geradores
de obrigações tributárias das instituições de
que trata esta lei:
I - quanto ao imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, III, da
--conSUfufÇãó Federal):
a) a renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da cominação de ambos;
b) os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos na alína anterior;
U- quanto ao imposto sobre produtos industrializad_os (art. 153, IV, da Constituição Federal): - a salda, da sede ou de outro local
de prcidução pertencente- à institUição, indu-

····························--~·························· ....··~-·._...,._.._._..,.._.._. _-~ive por motivo de comercialização, do protu~
Art. 213, Constranger mulher à _cõnjund? industrializado ou semi-elaborado, confec-

Clonado, transformado, a~apatado, montado
ou beneficiado, quando estes procedimentoS
Pena - reclusão, de três a oito anos.
ocorrerem na mesma instituição;
III- quanto ao imposto sobre propriedade
:····:······:·····~···--···········:-·--····- territorial rural (art. 153, VI, da Constituição
Art. 223. Se da vtolencJa resulta lesao corFederal):- a propriedade, o domínio útil ou
peral de natureza_ grave:
a pOs-se 'de imóVel situado fora· da zonã urbana
Pena - re;l~sao, de quatro a doze anos.
e que sirvã de sede da instituiç-ão ou ao desem_Parágrafo umco. Se do fato resulta a ll'!_orpenha das suas atividades sedais;
te.
IV- quanto ao imposto sobre operações
Pena - reclusão, de oito a vinte anos.
relativas à circulação de mercadorias (art. 156,
......................................................................._.............~ I, b, da Constituição Federal): - a saída, da
sede ou de outro local pertencente à institui(À ComiSsãa_de Constituição,_ JJlstiÇêJ
ção, inclusive por motivo de comerciliazaç_ão,
e Cidadania- competencia terminativa.)
de mercadoria produzida, confeccionada,
adaptada, montada, beneficiada, criada ou
PROJETO DE LEI DO SENADO
cultivada pela mesma instituição;
N• 372, DE 1989
V- quanto ao imposto sobre propriedade
Complementar
predial
e territorial urbana (ar1:.156, I, da ConstiDispõf? sobre as imunidades tributárias
tuição
Federal):
- a propriedade, o domínio
referentes ás instituiÇões de edUcação e
útil ou a posse de bem imóvel situado na zona
de Assistência Social, sem fins lucrÇJtivos.
urbana e que sirva de sede da instituição ou
O Congresso Nacional decreta;
ao desempenho das suas aüvidades sociais;
Arl 1" As instituições de educação e- as_ ... Vl- quanto ao imposto sobre serviços de
de assistência sociaJ, sem fins lucrativos, coqualquer natureza (art. 156, IV, dctConstituição
munitárias, confessionais ou filantrópicas, são
Federal):- a prestação de serviço:
consideradas de relevante interesse social e
a) inerentes aos seus objetivos institucio~
gozam de imunidades tributárias, atendidos
na is;
os seguintes requisitos:
b) para terceiros, quando executados na
a) serem pessoas jurisicas de direito priva~ , sede ou em locajs pertencentes à instituição;
do, instituídas como fundações ou constituíc) para terceiros, mesmo quando execudas como sociedades ou associações civis;
tados fora da sede da instituição, atendidos
b) te,rem, sede no teiritório nacional;
os requisitos da lei municipal.
c) não remunerarem, em razão dos cargos
Art. 3e Esta lei entra em vigor na data de
"que ocupem, os membros da sua diretoria
sua publicação.
ção carnal, mediante violência ou grave amea-

ça:

.. H

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

Novembro de 1989
Revogam-se as disposiçõesem

Justificação
A presente iniciativa estabelece as normas
gerais- que regulamentam o disposto no art.150. iildso VI, alínea C, aa-Constituição Federal, no pertinente -às instituições de educação
e de assistência social, sem fiils lucrativos,
elerlcando as imunidades tributárias relativas
aos impostos instituídos pela União, os Estados, a· Distrito Federal e os MunicípioS, em
consonância com a vedação de qualquer gravame sobre património, renda ou serviços daquelas entidades.
Quem quer que se detenha a observar,-pcir
este Brasil adentro, as atividades mourejadas
por milhares de entidades comunitárias, conM
fessionais ou filantrópicas, algumas das quais
com existência· centeliãrias, dedicadas à causa
do amor ao próximo desvalido e movidas pelo
espírito de solidariedade humana, por certo
não consegue esconder a emoção por ainda
poder aCreditar nas virtudes da compaixão pelOs asSistídos que hoje chegam a ffiilhões de
necessitados.
São obras beneméritas, as mais diversificadas, de assistência e prorhoção social impulsionadas pela filantropia e postas na prática
da caridade moral e material, sem distinção
de cor, raça, ideologia política ou credo religio. so, mantendo grupos escolares para alfabetiM
zação de crianças e adultos, alflbulatórios e
dispensárlos, albergues, creche~. alojamentos
para mães pobres e lactentes, lares para crianças abandonadas, asilos para idosos e inválidos, centros de ajuda no combate aos vfcios
humanos, afêin de outras· modalidades, sendo-lhes comuns o fornecimento de alimentação, roupas, calçados, remédios, material
escolar, etc:. Subsistem precariamente às cusM
tas de donativos de voluntários. As que mantém cursos profissionalizantes, como, por
exemplo, artesanato, corte e costura, bordado,
tapeçaria, marcenaria, artes gráfiCas, cülinária,
jardinagem, cultivõ de hortas e pomares, criaÇào de animais de pequeno porte, atividades
produtivas, fazem do ensinamento, da prestação .do serviço para terceiros e da produção,
suplementar fonte de fenda para seu sustento.
Or?!._ a educação e a assistência aos desamM
parados, a teor-do art. 51 da Carta Magna,
são direitos sociais, por isso merecedores de
tratamento privilegiado dentro do nosso sistema tributário, a começar pela não-incidência
do gravame sobre o patrimônio e os rendimenros provenientes da venda de produtos
e de serviços, por serem absolutamente essenciaiS à 5:ubsistência daquelas instituições, consideradas de relevante interesse social.
Nada mais justo, portanto, que as entidades
de educação e as de assistência social, sem
fins lucrativos e que preencham os requisitos
do dispositivo primeiro da nossa proposição,
·fiquem imunes dos tributos elencados e nas
condições descritas no art. 2'
Sala das Sessões_, 22_ de novembro de 1989.

- Sen21dor Mauricio Corréa.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cas Federais. Estamos.. portanto, diante de
O projeto lido será publicado e remetido - uma sitUação de extrema gravidade,
às Comtssões competentes. (Pausa.)
O eminente _Relator da Comissão Mista do
Sobre a mesa, requerimento que será lido
Orçamento, Deputado Eraldo Tinoco, decldiu
pelo Sr. 1~ Secretário.
desfirlar Uma Verba da ordem de_ 120 milhões
de cruzados novos para atender aos pedidos
É lido o seguinte
dos nobres parlamentares, Deputados e Sena~
REQUERIMENTO N• 610, DE 1989
dores. São mais de 2 mil emendas, cujo vaJor
total representa o dobro do Qrça_mento do
Brasília, 21 de novembro de 1989
Ministério da Educação.·
Senhor Presidente,
A situação asSume aspecto de eXtrema graw
Nos termos do artigo 256 do Regimento
vldade PC?rque, _na reunião notur_na de ont~m,
Interno, solicito a V. Ex• a retirada em caráter
da CorhTSSão ~ista ~de Orçamento, o Depudefinitivo da E'roposta de Fiscalização e Contado José Serra, falando em nome do seu
trole n~ 2, de 1985 que "proPõe fiscalização
Partido, o PSDB, defendeu a tese da inconstino Banco Nacional de Desenvolvimento Ecotucionalidade da· destinação desses 120 minômlco e Social - BNDES", _de minha aulhões de _cruzados novos para o atendiinento
toria.
dos pedidos de verbas subs_critos por Depuw
Atenciosamente, Senador Jutahy Magalhães.
tados e Seriadores.
O nobre Deputado José Seri-a se baseia no
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
que determinam dois at:tigos da Seção dos
- 0 requerimento lido será publicado e incluíOrçamentos da nova ConstituiÇão.
do na Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso li, letra c, n9 1O, do Regimento Interno.
t evidente que ninguém: pode- autorizar ver(Pausa)
bas para a construção de novas escolas técniM
·A Presidência fecebeu, do Governo do EstaM
_cas federais, de novas escolas agrotécnicas
do de Tocantins, o Oficio_ n~ S/35, de l98S
por conta de um ex.<:esso de arre<:adação de
9
(n 355/89,- õ~a origem), solicitando, nos terw
impostos a o<:orrer no próximo exercício. Tra·
mos do art. 52, inciso V, da Constituição Fede-taws_e,_nl:\ re_alidade, de um.ex,ercício de futuroral, autorização para que o Governo do Estado
logia. Se o novo Presidente, logo após tomar
do Tocantins possa contratar operações de
posse, decidir iniciar um processo de <:embate
crédito externo no valor de duzentos milhões
s_evero à inflação, obviamente esse excesso
de dólares americanos, destinados a investide arrec:;ada~ão previsto vai desaparecer.
mentos em infra~estrutura_ viária- i"fãquele EsEstamos, portanto, numa situação de extretado.
ma delic:adeza.. As pressões de todas as entidaA matéria será despachada à Comissã-o -de
des ligadas a·a ensino_ são válidas, mas esbarw
Assuntos Económicos.
ram na absoluta insuficiência das verbas previstas no Orçamento para o próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Para agravar ainda mais esse qu?l-dro, surge
- Hà oradores inscritos.
o problema resultante do art. 60 do Ato das
Concedo a palavra ao nobre Senador J.oão
Disposições Transitôria-S da nova Constitui·
Ca1mon.
ção, que determirl"a que "nos dez primeiros
anps ela_ promulgação da Constituição, o Pow
O SR. JOÃO CALMO!'! (PMDB - ES
der Público de~nvolverá esforço~ com a mo·
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiw
bilização de todos os setores organizados da
dente, Srs. Senadores, OCUPO a tribuna, na
sociedade e com a aplicação de, Pelo menos,
tarde de hoje, para transmitir ·aos meus nobres
50% dos rec;ursos. a__que se refere o art 212
Colegas as apreensões que me dominam, coda Constituição, para eliminar o analfabetismo
mo Relator do orçamento do Ministério da
Educação, no conjunto da Lei de Meios, em
e universalizar o ensino fundamental". Ess_e
exame na Comissão Mista do Orçamento.
artigo é de autoria do pobre Deputado perPara o Ministério da Educação foram destiM
nambucano Osvaldo Coelho, e fõi amplamennados 3 bilhões e 500 milhões de cruzados
te debatido pela Assembléia Nacional Cons_tituinte. ComO alguns setores ento;?ndiam que
novos. Entretanto, só a verba de pessoal do
esses 50% deveriam inddir sobre o total das
Ministério, de acordo com a proposta orçaverbas para a Educação, somando-se os rementária, se eleva a 3 bilhões e 700 ffiilhões
de cruzados novos.
_cursos. municipais, eStaduais e f~derais, um
grupo de Parlamentares apresentou uma
O hósso nobre Colega, Deputado Carlos
emenda eliminando do texto proposto pelo
Sant'Anna, atualmente _à _frente do MEC, já
declarou à imprensa, ao rádio e_ à televisão _ Deputado Osvaldo Coelho a referência aos
50% dos percentuais dos recursos destinados
que sabe que as universidades federais vão
à Educ:ação.
abrir as suas portas no dia -1 ~ de janeiro-do
Na sessão que se realizOu poucaS ·semanas
próximo ano, mas que não tem a menor idéia
antes do encerramento dos trabalhos da As-de como esses estabelecimentos de ensino
superior poderão continuar a funcionar a panir
sembléia Nacioilal Constituirite falaram vários
Parlamentares_ em favor da emenda proposta
do mês de março ou abril ..
O Ministro Carlos Sant'Annã não revelou
pelo Deputado Hermes Z_aneti e por outros
Parlamentares. Nessa o-casião o nobre Deputoda a extensão do drama, porque o mesmo
perigo que está ameaçando as Universidades
tado Osvaldo Coelho fol extrernamente incisivo no seu pronunciamento ~~ de~larou texFederais, também pode inviabiUzar o-fundow
tualmente: ·:nao é possível que o Brasil contiw
namento de uma boa parte das Escolas Tétni-
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nue a destinar a maioria dos recursos federais
ao 39 grau em detrimento das crianças que
nao terminaram o 1 c grau, numa base de
88% ''. E acrescentou que, "além deste deta~
lhe, que é tristemente verdadeiro, o Brasil tem
20 -milhões de analfabetos e 7 milhões de
crianças que sequer têm ac:esso ·ao ensino
de 1~ grau".
Encerrado o debate, fOi submetida à vota·
ção, pelo Presidente da Constituinte, Depu·
tãdo Ulysses Guimarães, a proposta apresentada pelo Deputado Hermes Zaneti.

na·

A decisão soberana da Constituinte fol
sentido da interpretação de que os 50% devem inc:idir sobre c:ada um dos n(veis de Governo.
Obviamente, os municípios já destinam não
50% dos seus recursos para o ensino, mas
70% e. provavelmente,_quas_e 8_0% ao ensino
de 1 9 Grau e para a Pré·Esc:ola. O mesmo
oc:orre, _com raras_ exceçôes, na área dos Estados, porque lhes cabe a responsabilidade principal da pré·escola e ao 1" Grau, como cabe
aos municípios, e parte da 2° Grau.
Portanto, o _art. 60 tem l!m destinatário c:erto,
é o Governo Federal, e na proposta de Orçamento da República para o_ próximo ano, o
ensino de 1~ Grau receberá apenas 7% dos
rec:ursos da União.
_
Segundo a exegese do nobre Deputado Jo·
sé Serra sobre os recurs_os destinados à cobertura de um percentual mínimo _dos valor_es_ ·
que constam das propostas de emenda dos
Srs, Senad_ores e Deputados, não enc:ontramos, até agora, nenhuma saída para o problemª~ e vamos enfrentar no próximo _ano, logo
após o primeiro trimeStre, uma situação calaw
mitosa que poderá provocar o fechamento de
várias Universidades Fede[-ais também, um
alto percentual de escolas técnicas federais.
Esse_ problema se reveste de extrema gravi_daçl_e. Não há uma solução a curto prazo.
Urna solução que exigiria majs algun_s meses, s_eria representada por iniciativa que tomel, no ano passado, como Relator do Capítulo do Ministério__ da_E_du__cação, quando pro·
pus a destioação de uma verba para financiar
uma ampla e profunda avaliação_ do universo
de educ:ação brasileira desde a préMesc:ola, o
ensino de l ~ _grau, até a universidade, com
seus cursos de mestrado_ e doutorado. É incontestável, que a educas:ão brasileira, está
gravamente enferma. Esses_sintomas são alarmantes e já foram .destacadps em várias avaliaçôes_se_toriais.
Por exemplo, o Ministério 9f Educação, re-centemente, c:ontratou uma avaliação, no eosfiip de 1 ~grau e no ensiiJq técnico~ à _rul)daçãp Carlos Chagas, que é uma instituição de
ex~elente reputação, e os resultados foram
melancólicos. A Fundação CarloS Chagas detectou graves deficiências na escola pública
de 1~ grau. Encontrou umã. situação, pelo menos razoável, nas esc:olas técnicas federais,
que como é sabido, têm um excelente -oí_ve_l_. lnfelizmente,_e_s_ta_IXlinha proposta, que foi
aprOvada por unanimidade e traduzida na destinação -de uma verba para o· fin~nciC~mento
dessa pesquisa, sob o patrodnio do -MioistériÕ

e,
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da Educação, não se concretizou no corrente
ano.
Vou de novo propor, no meu pare_cef, como
Relator da Comissão Mista de Orçameritó,
uma nova verba para essa avaliação ou para
essa auditoria que me sirito obrfgadO a desta-_
car, não é inspiração minha. Os d6is países
líderes deste planeta, o da ârea capitalista, Estados Unidos da_América, e o_ da área socialista. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, realizaram avaliações desse tipo.
Os Estados Unidos da América promove-.
ram essa avaliação no plano nacional, e os
resultados que foram anul)Ciados à nação pelo
próprio Presidente da epo'ca, Ronald Reagan,
estarreceram -o país. O resultado de todas essas análises, de todas essas avaliações, consta
de um livro com invejável espírito de síntese
do anglo-saxônico, de apenas 80 páginas. O
título é Uma nação em perigo.
O país que, segundo essa avaliação, está
enfrentando esse grave perigo se chama Estados Unldos da América, porque lá se descobre
que 11% dos americanos são funcionalrriente
analfabetos, isto é, não têm 8 anos de escolaridade. Eles ficaram atônitos com esta constatação.
Nós, no Brasil, de acordo com as estatísticas
do IBGE e do Serviço de Estatística do MEt,
temos 88% de crianças que não terminaram
a escola de 1o grau. Essa análise é muito ampla
e eu não poderia resumi-la neste momento.
Uma das conclusões desse do_cumento de importância histórica revela este detalhe estarrecedor. Se uma potência estrangeira quisesse
alaborar um esquema capáz de liquidar os
Estados Unidos, coffio país independente, não
seria capaz de elaborar um dispositivo tão eficiente quanto o atual sistema educacional
americano. No dia seguinte, os r~ultados dessa avaliação apareceram nas manchetes de
primeira página" dos jornais americanos e-no
horário nobre das redes de !elevisão. Essa foi
a atitude dos Estados Unidos diante da sua
educação enferma mas muito menos enferma, do que a nossa. Por sua vez, na União
SoVíética, já s_ãbre a liderança de-ste estadista
que é Mikhail Gorbachev, foram feitas avaliações semelhantes e, no seu livro, que é best
se/ler no mundo inteiro e também aqui no
Brasll - está em vigésima sexta edição há essa referência Incisiva. "Agora, na União
SoviéticO!!, depois das avaliações que lá foram
realidades, ''estão sendo fechados sumariamente fábricas e universidades reconhecidamente ineficientes". Creio que não seria demasiado insistir neste ponto: O Brasil precisa seguir o bom exemplo dos Estados Unidos e
da União Sócviéüca e· submeter a Educação
brasileira a uma ampla e profunda avaliação.
Eu me refiro ã avaliação, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não me refiro a uma auto-avaliação.
Não nos podemos contentar com avaliações, com análises feitas ou realizadas pelos
próprios interesSados, pelo próprio·segtneh1.o
que está despertando essas preocupações.
Transmito aos meus nobres Colegas estas
apreensões que estou enfrentando na Comissão Mista de Orçamento, -p-orque o quadro

que se depara aos nossos olhos _é, ·realmente,
de. extremf\ gravidade.
·Ontem; depois de ser l~vantada a tese de
que é inconstitucional - e me parece, também, que é - autorizar verbas por conta do
excesso de arrecadação do pró>simo ano, estamos numa situação, realmente, de extrema
dificuldade.
Só ·vejo uma solução a prazo maís curto;
é através dessa avaliação que estamos preconizando.
Entretanto, encontramos uma resistência
muito grande, porque ninguém está. disposto
a abrir mão de conquistas já asseguradas.
Agora mesm_9, nQ _Rio Grande d_o Sul, a Assembléia Constituinte resolveu aumentar o
percentual para a Educação, de 25 para 35%,
no mínimo, da receita de impostoS estaduais.
Essa decisão da Constituinte gaúcha merece
os nossos mais entuasiâsticos aplausos.
Infelizmente, uma professora gaúcha, do
Ensino Superior, pediu-me aparte, quando de
um pronunciamento meu na Universidade F edera! daquele Estado, para explicar que eu
não deveria me exceder nos elogios, porque
o aumento de 25 para 35% era imperativo,
já que a própria Assembléia Legislativa do Estado e, depois, a Constituinte constataram que
33% da receita de impostos do Rio Grande
do Sul se destinavam ao pa_gamento de pessoal da Secretaria de Educação.
Em última análise, ocorre, no Rio Grande
do Sul, fenômeno parecido com o que se veri·
fica na área federal, quando o total do piso
mínimo constitucional para a Educação -:3 bilhões e 500 milhões de cruzados - é
inferior às despesas de pessoal.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, não
pude adiar por mais tempo a manifestação
das minhas apreensões em relação ao quadro
extremamente difícil que estamos enfrentando
na Comissão Mista de Orçamento. Acredito,
entretanto, que, contando com ajuda e a imaginação criativa e inVejável dos nobres Colegas
do Senado e da Câmara dos Deputados, vamos encontrar alguma saída capaz de, pelo
menos, amenizar a gravíssima crise que se
delineia para a Educação no próximo ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas)
o·sR~-PRESJDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes Carvalho.
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trabalho prestados à nação,·a exemplo de outros ilustres companheiros, como o eminente
Senador Jarba._S_ Passarinho, que o fez com
justa razão.
Trago, de forma breve, as _minhas ap6eensôes no que diz respeito às nossas rodoviarias.
Já falei, desta tribuna, já requeri, e foi aprOvada
·por esta CaSa, a vinda a esta Câmara Alta,
do Sr. Ministro dos Transportes, muito menos
para criticá-lo do que para, juntos, tentarmos
encontrar uma solução, já que a Constituinte
exterminoU, acabou de-Vei- com os recursos
oriundos do Fundo Rodoviário Nacional, que
permitiam ao DNER a conservaçãô das nossas estradas.
Lamento ter que repetir - e estou sendo
repetitivo nesta tribuna ..:...._, mas esta Casa não
pode, rlo futuro, ser culpada, pela sociedade
brasileira, de ter-se silenciado, diante de tamanha indiferença do Poder Executivo, com r_elação ao património, que não é seu, mas de
toda a sociedade brasileira.
Inúmeros Presidentes, a nível tambám de
ministros, construíram essa mãgnífica rriálha
rodoviária de que o País dispõe, e não podemos ficar, aqui, calados, como se nada estivesse acontecendo, quando o dinheiro público
está sendo dilapidado, porque, quando a malha rodoviária nacional não está sendo conservada e -está acabando, os 8cidentes se mÜltiplicam. nos silenciamos.
Apelo a V. Ex.•, Sr. Presidente, no sentido
de que convoque o Sr. Ministro dos Transportes, porque o meu requerimento já foi aproVado. O Sr. Ministro deve ficar tianqüilo, pois
não vamos aqui execrá-lo, nem na Cãmara
Alta, e nem na praça pública, mas é preciso
qtie discutamos, e temos que enc-ontrar os
caminhos...

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me
V. Ex!' um aparte?
O SR. GOMES CARVALHO- Ouco V.
Ex", com muito prazer.

O_ Sr._ Jarbas Passarinho - Eu gostaria
de ascociar-me duplamente, a v_. ~e ao Senador João Calmon, que, no meu tempo de
Ministro da Educação, chamávamos de "Pai
da décadª da Educação", pelo esforço contínuo, pela verdadeira pregação missionária que
sempre fez a favor da educação brasileira. O
ponto que V. Ex' está tocando especificamente, que é esse das rodovias, V. Ex" fica muito
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro·
à vontade em fazê-lo, pois nós, que fomos
nuncia- o seguinte disCurso. Sem revisão do_ Constituintes, não podemos. Não sei se estou
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ini- sendo injusto comigo mesmo. e corn meus
cialmente manifesto minhas apreensões, ilustres Colegas, porque acabamos, com o traidêilticas às do~íllistre Senador João Calinon.
balho da Constituinte, no texto da ConstituiOs Governos, no inído, quando fazem os - ção, com o Imposto Único Sobre Lubrificantes
seus programas- pelo menos tem sido yma
e Liquidas Gasosos Combustiveís para que
prática usual neste País -, sempre colocmm V. Ex• tenha uma idéia, quando fui Ministro
a população, a sociedade brasileira no projeto de Educação e_ Cultura, no último ano, em
1973, eu viajava do Rio de Janeiro para Brasíbásico -Educação, Saúde e Transportes. Isso tem sido repetitivo ao longo de todos estes lia, junto com o Ministro Marcus Vinícius, da
anos.
-Indústria e do Colmércio, no avião privatiVo
No que ~iz ~espeito à Educação, ninguém dos Ministros, um jatinho da FAB, que tem
melhor para falar do que o ilustre Senador umas mesas que podem ser utiliza4as: depois
que me ãntecedeu, com todo o seu conheci- da decolªgem do avião; abri minha pasta para
mento, com toda a sua experiência e o seu estudar os meus problemas e vi que S. Ex'

_N_o_v_~_b_r~~e_1_9_8_9_____________:D~~~[O=·~D~O~_:~=O=N~GR~ES==S~O~NA~O=O~N~AL~(=Se=ç~ã=o~ll~)------~--~Q=u=Qll~re~..~-!=ei=rn~23=-~}~.0=9~3
tàmbém estudava os seus. Depois, conversamos a respeito e S. EX' me mostrou os Subsidias para o aço."Nobre_Senad_or, os subsídios
para o aço eram superiores, em grande parte,
aos que o Ministério da Educ~ção possuía para todo o seu otçamento anual." Em seguida,
conversando com S. Ex• ou disse: .'.'Já_ é a
segunda surpresa que tenho, neste campo porque eu lutava para aumentar o orçamento
de qualquer maneira, acho que_ o Senador
João Calmon prova isso, sabe disso; eu ia
até ao Presidente Médici - eu não parava

no Planejamento, nem no Ministério da Fazenda -; eu ia até ao Presidente Médici para
inistério. Pois bem, o Imposto Único Sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e gaso~
ses tinha urna vez e meia o. orçamento do
Ministério da Educação. Então, tínhamos es-.
tradas". E V. Ex" vê que o se.u. protesto é tão
autêntico e tão oportuno que estamos a(, todos
os dias, ouvindo ou lendo notícias de desastres
que levam à morte de muitos brasileiros. Mar~
re-se mais no trânsito dQ que se morreu na
Campanha da Itália, porque as estradas es.tão
em péssimas condições. Eu não sei, eu me
pergunto a mim mesmo: por que tivemos a
idéia de eliminar o Imposto Único Sobre Com~
bustiveis Líquidos e Lubrificantes?

O SR. GOMES CARVALHO-Agradeço
ao ilustre Senador Jarbas Passarinho pelo seu
aparte, que, sem dúvída, enriquece o meu pronunciamento.
Uustre Senador Jarbas Passarinho, o Congresso NadonaJ deveria ter grandeza. Na medida em que se criou o auto-selo, é mais ou
menos aquela história de quem não quer assumir; parece-me que foi um remendo. Deveríamos ter a grandeza de identificar, realmente,
a razão: erramos. Embora não tenha Votado,
não tenha tido esse privilégio, eu ass.umiria
esta posição: erramos. Vamos modificar.
Não estou querendo, neste momento, nem
propor aumento, no Orçamento, para a construção de novas estradas, tão necessarias,. ou
para a duplicação das estradas rodoviárias do
BrasiL O modelo escolhido, no Brasil, é.o rodc·viário. O que estou propUQnando, neste momento~ é que não silenciemos, sob pena de
sermos nôs, da Câmara Alta deste País, c:olocados em praça pública como responsáveis,
porque quem cala concorda.
O que preconizo é que se ·dêem, emergencíalmente, condições ao DNER, .que aí está
com uma estrutura magnífica, com técnicos
excepcionais, porque já provaram que são
bons; agora, sem orçamento, como se faz?
Não me conformo com a indiferença do Governo, como se nós, agora, devêssemos tratar
tão-somente da eleição presidencial no segundo turno, como se até março nada fosse acontecer no País.
·
De forma que, Sr. Presidente, enCareço· à
Mesa convoque o Sr. MinistrO, para que, junto
com os ilustres Senadores.. possamos procurar medidas alternativas. É isso que propOnho
a V. Ex<'.

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me
V. Ex" um aparte?

O SR. GOMES CARVALHO - Com o
maior prazer, Senador Jutahy Magalhães.

Com efeito, segundo os dados_ do Anuário
Estatístico do BrasJ1, de 1989, tomandowse como referência os Estádos da Bahia, São Paulo
O Sr. Jutahy Magalhães - Apenas para
apoiar as palavras de V. EX', é lógico, é também · e Maranhão,. verifica-se que a Bahia tem a
maiOJ- relação entre o que a União arrecada
informar que encaminhei e foi aprovado pelo
e o que despende; agora, essa matar relação
Plenário desta Cãsa- pedido de informações
é negativa.
ao Ministério dos Transportes a respeito do
A receita federaLarrecadada correspondeu,
auto-selo, inclusive dos reCUrsos qUJ? estão
no último ano, a 154,7%, e .a despesa a tão-se~
sendo transferidos para essa finalidade espemente 64,6% do total. Em São Paulo, esses
cífica. Infelizmente, como muitas vezes aconpercentuais corresponderam a 116,9% e
tece, esses pedidos de informações ficam sem
85,5%, respectivamente. N_o Maranhão, contu~
respostas. Até o mom~ntQ não recebi a resdo, para uma arrecadação ®_apenas 24%,
posta do Sr. Ministro, para que tivéssemos,
foi efetivada uma de.spesa que ascendeu a
aqui, as· condições necessárias, em termos de.
4!6.8%.
informações, para debater o prob_lema. ~orno
Esses números, que comprovam a parc.iabem lembrou o Seriador Jarbas ·Passarinho,
lida.de.do Governo na distriBuiÇão das reCeitas:
retiramos, ria ConstitUinte os recursOs qUe
explicam também as dificuldades enfrentadas.
eram especificas para a construção e conserpelos Executivos estaduais na administração
vaçã.o de estrãdaS. Mas procuramos fazer um
de suas obras e serviços mais prementes, com
remendo, e mesmo esse remendo não.está
reais e irrecuperáVeis prejuízos para as popUlasendo suficiente para atender às necessidades
ções E: para o desejável crescimento sócio-e-:.
do DNER Principalmente porque OS recursos
conômico dos Estados.
que vão para o caixa único do Tesouro não
Na Bahia, por exemplo, restringiram-se os
estão sendo encaminhados evidentemente
créditos da Ceplac, deflagiando-se Qrave crise
para a finalidade a que foram instituídos.
na economia cacaueira. Faltaram .recursos paO SR. GOMES CARVALHO- Este é
ra o prosseguimento normal das obras _da .H i~
o .sEande problema, Senador.
drelétrica de Xingó, ·ameaçando grande parte
da Região Nordeste, cujo desenvolvimento in~
O Sr. Jutahy Magalhães - Por isso mesdustrial depente, fundamentalmente, da enermo eles não responderam ao pedido de inforgia
elétrica, sobretudo na prôxima década. Há
mações que fiz; porque, respondendo, terão
cortes inexpiiCáveís no Orçamento do Deparque inforrriã.r a verd~~e.
·
tamento Nacional de Produção Mineral, que
inviabilizam a própria política desse setor bási~
OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço
co da economia .e escasseiam as 'lerbas destiao ilust!~e Senador JutabY Magalhães seu apernadas à assiStência técniCã. e exten.S216 rural
te e com ele concordo plenamente. No mo- programas indispensáveis ao crescimento
mento em que se criou o caixa único, centralida produção agrícola.
zando todos o_s_ rec:.urs.os. çlª {.ln ião, ficou mais
Esses fatos demonstram. cOmo vem sofren._
dificil realmente. Mas volto a insistir para o
do a população dos Estados, sob o jugo de
fato de que o requerimento já está aprovado.
wn governo sem legitimidade e injusto."CcimA nossa Sessão Legislattva está por terminar
provam também, definitivamente, o que tanto
- no próximo- dia J5; precisaríamos, então,
o ex-Governador Waldir Pires quanto o atual
convocar o EX' Sr. Ministro dos Transportes,
Governador Nilo Goelho tanto sublinharam:
pedindo, desta tribuna, que S. Ex" saiba que
o Governo Federal discrimina a Bahia e penahá intenção desta Casa, já manifesta por diverfíza sua população com um tratamento francasos Senadores. no sentido de acharmos uma
mente desigual pera11te _o restante da fedesolução.
ração.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Pr_esidente. (Muito
Tenho, há alguns anos em pronunciamenbem! Palmas)
tos proferidos neste plenârio, demonstrado a
retaliação do Governo Samey para com .a B.a~
O SR. P~SID,ENTE (P_ompeu de Sousa)
hia.
- A Mesa informa ao nobre .Senador Gomes
Apresentei dados demonstrando este "trataCarvalho que o seu requerimento foi transmento diferenciado" às avessas que nos tem
mitido ao Sr. Ministro _dos Transportes no dia
sido conferido, com graves prejuízos para o
8 de. novembro. Nos termos do Regimento.
nosso povo, pfindpalmente para as âres mais
S. EX dispõe de 30 dias, infelizmente. para
carentes.
marcar a sua vín~a aqui, ou s~ja, até Já as
Apontei diferenças nas transferências de re~
estradas continuam como estão, _(Pausa)
cursos na área de saneamento básico e de
CoO Cedo a paJavra ao nobre senador Jútab.y
habitação entre os Governos do Sr. João DurMagalhães.
val e do Governador Waldir Pires.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discur~o.) -~-~- Pre-Demonstr_ej que ínúmeros processos tisidente, Srs< Sehaôores, enquanto o governo
nham sido aprovados pelos órgãos técnicos.
Federal continua negando ·a prática de discrida administração e, por orde.m.direta das _autominação ·na partilha das receitas devidas às
ridades superiores, os recursos não eram .reUnidades da Federação, renovam-se as dew
passados.
núncias de que o PreSidente da República
Provei, com trans.crição de telex, qu~_os dire-: __
prossegue pi'íVilegiando o Maranhào, em detritores das empresas estaduais tinham sido
mento ~dos outros Estados.
convidados a, em ato. público, assinarem os

7094

Quinta-feira 23

DIÁRIO DO- CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

convênios e, ao ·chegar à solenidade, foram
informados de que, por ordem superior, os
convênios nêlo mais seriam asSinados.

políticas desse tipo, para evitar que a União
continuasse a praticar atos como esse, pode__ríamos ter resultados. Infelizmente, a voz que

Com a ajuda dos meus nobres Colegas, - reclama é solitária; é urna -voz que,- por isso
consegui, através de um trabalho de obstrumesmo, fica sem força, sem força para exigir
ção, "'obrigar" o Executivo a enviar para o Se-

de um Governo, cujos oUYidos são moucos,

nado o processo de autorização de emprés-

que tenha pelo menos a sensibilidade de não

times do interesse do Governo do Estado da
levar ao povo baiano mais prejuízoS-do que
Bahia. Com O "teslérTi.unho público do Líder
os que têm ocorrido até este instante. Sobre
de minha Bancada, que participou dos enten~
o aSsunto, Sr.- Presidente, era o que eu tinha
a dizer.
dimentos na área do Executivo; c• Presidente
José Samey comprometeu-se a liberar os reMas eu gostaria, ainda de fazer uma procursos dos empréstimos aprovados pelo Seposta, que é a continuidade da que ontem
nado. ·o que não fez até o momento: Esperei,
apresentei, aqui, em aparte ao Senador Jamil
Sr. Presidente e Srs. Senadores. que com a
Haddad, uma complementação daquela idéia.
Venho procurando o interesse geral para
administraçào Nilo Coelho acabasse a retaliação com a Bahia. O Presidente José Sarney,
que tenhamos um debate entre os dois candimats urna vez, não cumpre os seus compro~
dates ao segundo turno, a respeito das suas
missas públicos, assumidos em pronunCiapropostas de governo, na área administrativa;
mentes em· praça pública na Bahia - isto
e Os seus programas apresentados á saciesem faJar nos compromissos assumidos, pes~
dade.
soalmente, com o Governador Nilo Coelho.
Sr. Presidente, peço a atenção de V. Ex~.
No entanto, até hoje continua a ação indeporque o pedido lhe é dirigido para transniitir
co_ros_a do Governo Federal para com o Goverà Mesa. Por que a Mesa Diretora do Senado,
no baiano.
o Presidente do Congresso Nacional, o PresiOs prejudicados não são apenas os admidente do Senado, especificamente, não exanistradores estaduais, impedidos de realizar
minani a hipótese de convocar os dãis candidatas para um debate, no Senado, a fim de
obras imprescindíveis; o malar prejudicado é
o povo baiano, vítinia da mesquinhez de um
responderem a perguntas objetivas dos Senagoverno incapaz. Agora, Sr. Presidente, chedores, que desejam conhecer os seus progragam ao meu conhecimento os seguintes damas? Aqui, perante os Representantes do povo
dos:
-- dos Estados brasileiros, eles poderiam de~
Na Bahia:
monstrar o que realmente pensam a respeito
Receita Federal arrecadada - NCz$
das medidas que propõem. Acho que acabou
217.990.001.000,00.
·a hoia de generalidades, de chavões,_de palavras ocas, que o povo pode estar até_querendo
, D e s p e s a r e a Iiz a d a - N C z $
140.868.184.000,00.
-Ouvir, mas que não -representam a diferenDiferença para menos - NCz"$
dação entre o pensamento de cada um dos
77.121.817.000,00~
dois .candidatos. Por isso, levó essa ídéia cf"
A Bahia está sendo obrigada, pela ação ne-V. Ex, Sr. Presidente, para o Senado convide
os dois candidatos a que, em debate no "Audifasta do Governo FederaJ a, sem poder, transformar-se em exportadora de recurs_os para
tório Petrónio Portella", com a pres_ença dos
a-União. É a comprovação final de uma perseSrs. Senadores, dos Srs. Jornalistas, com perguntas feitas por S~nadores, e também pelos
guição sempre negada e continuadamente
jornalistas credenciados, no Senado, tenhacomprovada por nós.
É hora de dar um basta a essa prática admlmos um debate franco e aberto entre os dois
nistrativa.
candidatos, e possamos conhecer o verda0 Senhor Presidente José Samey tem_ o
deiro pensamento de cada um.
dever de mandar repassar os recursos já auto0 Sr. Wilson Martins _ Permite-me v.
rizados pelo Senado, a começar pelos que Ex" um aparte?
já estão aprovados na Caixa Econômica Federal e a renegociação da dívida relativa á Pedra
O SR: J(]TAHY MAGALHÃES - Pois
do Cavalo.
não, S~nadorl
Sr. Presidente, era o que eu desejava trans,.mitir a ·esta Casa. Apesar de hoje o interesse
O Sr. WilsOn Martins -Solidarizo-me
maior ser a discussão de apoiados ou não
com V. EX' pela idéia luminosa que traz à Casa
a determinados cahdidatos que venham a dise submete à consideração do nosso Presiputar o segundo tumo, mostro, para que fique
dente. Creio que serici da maior conveniência
nos Anais do Senado, o que este Governo, a vinda de ambos os candidatos incluídos no
segundo turno para que, em local próprio da
Governo do Senhor Presidente José Sarney,
Casa ___;_V. Ex~ já menCionou o Auditório ''PeGoverno de um nOrdestino, vem fazendo em
trônio_ PorteUa:: :--:-_fossem submetidos a uma
prejuízo do Estado da Bahia.
Ora, Sr. Presidente, fazer com que a Bahia Sabatina de alto nível sobre problema nadose transfqrme em exportadora de recursos panais, para que revelassem à Na:ção o conhecik
ra a União é uma demasia. A União gasta,
menro--que têm, as propostas, os programas,
as sugestões baseadas nos recursos, no su~
na Bahia, muito menos do que ali arrecada.
Tem que haver um basta. Se pudéssemos agir
porte_ e, assim, argüidos pelos Parlamentares
em conjunto, se pudêssemos dar~ nos as
e também pelos jornalistas, pudessem mos~
mãos, aqui, neste Senado, para trabalhar em
trar à Nação, que está aflita neste instante para
conhecer de perto o que têm a propor para
conjunto contra med_idas dessa ordem; contra
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que os graves problemas, a crise brasileira
seja debelada. Dou inteiro respaldo e _cumpriM
menta -v. Ex' pela idéia. Espero que o nobre
Presidente a acolha, porque, realmente, vem
ao encontro dos interesses da Nação.
O SR. J(ITAHY MAGALHÃES - Agadeço a V. Ex', nobre Senador Wilson Martins,
e mais uma vez fico honrara_ de p·::~der contar
com s_ua solidariedade. V. E~ sabe muito bem
da minha satisfação em tantas vezE:s votarmos--em conjunto e muitas delas até solitariamente.
Mas a importância que V. Ex" tem neste Senado realça o valor da proposta que apresento.
Espero que tenhamos condições de fazer
esse_ convite. Logicamente, teríamclS umas regras a estabelecer. A primeira delas seria que
as perguntas fossem feita-s objetivamente, sem
que tivéssemos o direito, até de expressar o
nosso_ relacionamento, mas apenas o de acolher o pensamento dos candidatos.
EntãO, esSa Seria urila das primeiras regras
a serem estabelecidas para haver tempo de
se raz.er as indagações e obter as respostas.
Espero que V. ~. nobre Senador Iram Saraiva, que está presidindo neste momento os
trabalhos ·da Casa, consiga convencer os seus
colegas para levar avante esta sugestão.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me dá licença para um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALfiÃEs- Pois
não, nobre Senador.

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, V. Ex• sempre traz a esta
Casa assuntos de interesse nacional. Apóio
esfa PrOposta de V. Ex:', haja vista que tivemos
no Senado Federal a Comissão da Dívida Externa, para a qual foram convidados os presidenciáveis. Esteve nesta Casa a maioria dos
presidenciáveis e debatemos com eles as suas
propostas. Entendo que é uma maneira inteligente de mostrar à Nação brasileira, depois
de 30 anos, que o povo brasileiro nào teve
o direito de escolher o seu Presidente da República, os dois candidatos consagrados nas urnas do primeirp turno, na Casa do Poder Mo~
derador do po~o brasileiro, que é o Senado
da República, para debater suas propostas.
De rriiflha p-arte, Como Senador que apóia Fernando Collor de Mello desde o início - fui
um dos primeiros Senadores do Nordeste a
apoiar o futuro Presidente da República, Fer~
nando Collor de Mello - não haverá empecilho e tenho_ quase certeza t.::~mbém de que
d<il parte-ao Governador de Alagoas não haverá
empecilho, porque o povo brasileiro já _conhe~
ce a sua proposta. Tenho certeza de que S.
Ex' irá homenagear o Poder Legislativo, pois
tem junto de si, como seu Vice-Presidente,
um hqmem que todos nós conhecemos.
S. Er sempre defendeu os interesses de
Minas Gerais e do Brasil. Tenho absoluta certeza de que a proposta de V. Ex" é aquela que
todos devemos apoiar e os candidatos a Presidente da_ República poderão, aqui, debater
Com todos nós. Parabéns a V. ~
O SR. J(ITAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex' a solidariedade, nobre Senador
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levará a sua opinião e esta proposta, qLie está

sendo apresentada, ao candidato que apóia
e S. ~ também estará pronto para compa~
recer perante esta Casa, coino o OUtro candidato, com a possibilidade de apreseritar suas
idéias, suas sugestões e suas -propostas de

governo, para podermos fazer comparaçôes
e tomar nossas decisões.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, não tenha dúvida d·~ que
o _candidato Fernando Collor de Mello irá acei-

tar o convite. No primeiro turno não aceitou.
Os dois últimos debates a que tivemos ocasião
de assistir, promovidos pela TV Bandeirantes

e pelo SBT, causaram pena. Sabiamos que
CoUor, entre todos os candidatos, era o mais
visado. Ele, naquele debate, não tinha _condiçõ_es de explicar e defender seus pontos de
vistas da melhor maneira. Esse foi um dos
motivos por que ele não quis participar dos
debates no primeiro turno. Entretanto, um debate na Casa de Rui Barbosa, no Senado "da
República~ tenho _quase certeza de que ele irá
receber esta proposta de braços abertos. Parabéns a V. Ex", nobre Senador _Jutah~ Magalhães;
O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Muito
obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, espero que V. Ex", como advogado da causa, consiga levá-la adiante.
Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas)

(Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Pompeu de Sousa, 3"' Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que e ocupada pelo Sr. Iram Sãraiva, J9
Vice-Presidente.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Sara;va) Nobre Senador Jutahy Magalhães, a Presidência ouviu atentamente a sugestão de V. Ex"
e a levará à apreciação da Mesa. Como sempre, as questões levantadas por V. Ex- são lúddas. É claro, neste momento importante da
vida nacional, elas merecem se ãnalizadas pela
Mesa. Faremos chegar até aos demais Pares
a questão suscitada por V. Ex·-(Pausa)
Concedo a palavra à nobre Sr• Senadora
Alacoque Bezerra.
O SRA. ALACOQOE BEZERRA (PFLCE. Pronunda o seguinte_discurso. Sem_r~1-

são da oradora.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, a educação é a mola-mestra propulsora
da civilização e do progresso. Nenhum Pais
pode desenvolver-se satisfatoriamente se não
investir, prioritariamente, no ensino fundamental, médio e universitário, na pesquisa, no
saber.
Por isso são imensas as minhas preocupações, quando contemplo -o quadro educacional no Brasil, com suas falhas e inadequações. Numa visão_ desse quadro, evidencia-se,
serri dúvida que, uma das grandes distorções
da política educacional brasileira é a aplicação
maciça das verbas destinadas ao setor no ensi·
no universitário, numa inversão cruel de priori·

dades. Assim é que 80% dessas verbas são
careadas para as universidades.
O ensino fundamental, básico? Obviamente, fica rele9ado a segundo plano; a tal ponto
que 8 ffiilhões de crianças em idade escolar
não se matriculam, porque não há escolas
suficientes. Cerca _de 90% das crianças que
têm a sorte de ingressar no ensino de J9 grau
não chegam ao curso secundário ou não o
concluem, ou seja, apenas 1O% conseguem
fazê-lo.
-- No Japão, ocorre exatamente o contrário:
90% das crianças concluem o curso secundário. Nos Estados UnidOs, _da América, conforme veicula a imprensa, esse percentual é
de 70%, fãta· que alarmou o Presidente George
Bush, levando-o a reunir os governadores para
somarem -esforços no sentido de assegurar
a permanência dos alunos nas escolas até a
conclusão do curso _secundário (ln Jornal do
Brasil, 24-1 O-B9)
Infelizmente, temos de reconhecer que, no
Brasil, 90% dos alunos do 1" grau não chegam
ao secundário, ou não o concluem, e que 8
milhões de crianças, como já disse, sequer
têm acesso aos bancos escolares. Esta informação nãO tira ó sOno" ·dos nossos governantes. mais preocupados em garantir incentivos
fiscais e subsidias para-peqUenas e médias
empresas, para a agropecuária~e- para çleterrninadas regiões.
Enquanto isso, deteriora-se_ a educação em
todos os níveis. As universidades, regiamente
aquinhoadas com as verbas públicas, estão
sempre em greve, mercê da efervescência política e do corporativismo qUe envolvem e agitam o corpo docente, O corpo discente e os
servidores, em detrimento dos interesses
- Tilãíores do ensino.
O ensiiio fundamental careCe de recursos
essenciais. seJa para coristri.tção, conservação
e repa5açã_o das escolas, seja para paQ:ar dignamente os professOres. que passam a maior
parte do ano letivo em greve, exigindo melhor
remuneração.
Este é o quadro caótico que se nos afigura,
porque investimos muito no ensino superior
e ignóramo_s o ensino fundamental. As escolas
públicas, que antigamente eram exéplos de
eficiência, hoje a-presentam péSsimO rendimento e qualidade interior, com raras e honrosas eXCe'"çOes. Assjm, as escolas particulares
assumiram a lideranÇa na qualidade do ensino
fundamental e médio.
Essa política educ2icional inadequada e injusta produz, comonão p--Qdia deixar de ser,
um efeito extremamente negativo que salta
aos olhos de qualquer observador menos
atento: as crianças das classes mais pobres,
que têm acesso ao ensino fundamental, raramente conseguem atingir e concluir o ensino
médio, como vimos as crianças e adolescentes da classe média que consegUem concluir
o curso secundário nas escolas públicas não
adquirem a bagagem cultural necessária para
vencer o vestibular na universidade pública,
mas somente nas particulares, menos exigentes. Os filhos das classes mais abastadas cursam o 1~ e 29 graus em escolas particu1ares,
que os preparam adequadamente para o m.:.
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gresso na universidade" gratuita. Aí está o paradoxo: assegura-se ci ensino Universitário gratuito para as elites - 80% das verbas da educação, como- dissemoS-- e_ não-se dá a prioridade que requer o ensino fundamental e médio.

Essa política é tanto mais desvirtuada quanto são criminosas as s_uas·implicações. SaOe-

mos que há crianças superdotadas das clasSes
de baixa e média renda que, não recebendo
a instrução necessária para desenvolver Suas
aptidões, em pouco tempo partem para asenda do crime. Sabemos que há cerca de 37
milhões de menores carentes e 8 milhões de
abandonados -em nosso País. HOuvesse- esco- las para todos em tempo integral e resolveríamos em grande parte o problema da delinqüencia inf.:ii'ltil. Se lhes déssemos instrução
e profissionalização; de modo que pudessem
o(erecer um trabalho qualificado, não iriam
eles, mais tarde, superlotar os presídios. Sim,
podemos dizer que a fafta de instrução é a
causa prindpal de todos os nossos problemas,
inclusive o da pobreza. Bem _sabemos que o
salário será tanto maior quanto mais elevado
for o nível de produtividade. Ora, a mão-deobra qualificada garante a produtividade e melhor salário_ e rnell::!ores níveis de renda são
responsáveis pelo aumento da demanda e do
cõnsumo. Cresce, então o mercado interno,
exçiande-se a econOmla:-o estado se verá revigorado com o_ aumento da reçeita, haverá novos investimentOs e, pois, maior oferta de emprego, reduzindo-se a economia iriformal que
hoje, no Brasil, equiVãlé a 40% , talvez 50%
da economia formal.
As vésperas das eleições,_oS jornais comentam o resultado das pesquisas realizadas pelo
JBGE, para apurar o perfi(- dos eleitores. E é
constrangedor saber que "O nome do presidente é ignoi'ãdO por--20% dos eleitores", e
que "ó eleitor típico tem -apena:s o curso do
1o grau, gailha um sãiilrio mínimo- ou~ menos..." (inJornaldoBrasi7, 25-10-89). Tudo Isso são provas do abandono a que
foi relegada a educação e reflete o descaso
com que os nossos governantes tratam do
principal patrimôOio do País, a criança, que
não recebe os cuidados rnínTnios do estado
para assegurar-lhe saúde e instrução.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. a rede oficial
de ensino fundamental e médio está enfraquecida, sobretudo por falta de decisão política
que consulte os verdadeiros interesses n-acionais. A própria díStfi~,uiçãç d_e verbas, que deVeríà ·ser auto_tliãtíCa;-nâOiai:'amente está Sujeita a critériOs políticos.
Não é de estranhar, pois, qUe o setor educaciorial esteja agitado por greves sucessivas,
nem que as eScolas públicas tenham perdido
o prestígio que desfrutravam noutros tempos.
Mas, ao invés de corri_g_ir essas falhas flagrantes
e clamorosas da rede ofidâl de ensino, o governo tem agido inadequadamente junto às
escolas particulares, exigíndo que elas reajustem as mensalidades de acordo com os critérios que lhes impõe.
Ora, as escolas públicã.s podem ser pàdronizadas mas não as particulares, porque estas
se destacam pela sua diversidade, uma vez
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que visam atender clientelas exigentes e de
níveis de renda diferentes. Se pressionarmos
as escolas particulares, impondo-lhes exces-

sivo controle sobre os preços de suas mensalidades, conseguiremos apenas reduzir a quali-

dade do ensino, afastando do magistério os
vereadores educadores, substituídos que se-

rão por professores inexperientes, que se contentarão com salários menores. Outro artifício
que poderá ses usado é o aumento do número__
de a1unos por sala de aula.
Não temos dúvida de que a melhor política

para regularizar a oferta de ensino e garantir
a sua quaJidade_será o fortalecimento da esco-

la pública. Esse fato não passou desapercebido do Consituinte de 1988, que estabeleceu
a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental (arl 208, I, CF) e, aprovar as fontes
de recursos, determinou:
"Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito _e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco -por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, ·compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvovimento
do ensino." --O-Constituinte de 1988 teve, ainda, o cuídado de assegurar, durante dez anos, "A aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cento dos
recursos a que se_refere o art. 212 da Constib.Jição, para eliminara analfabetismo e universalizar o ensino fundamental" (art. 60 do Ato
das Disposições Transitórias).
O Sr. Antônio Luiz Maya - Permita-me
V. Ex" um aparte?
A SRA- ALACOQUE BEZERRA- Pois
não.
O Sr- Antônio Lulz Maya -Traz V. Ex"
hoje, à análise da Casa, aSsunto de fundamental importância. Aliás, anteriormente o nobre Senador João Calmon também o fez, com
referência exatamente aos recursos do Orçamento da União destinados à Educação. V.
EX' vem reafirmando que _a Educaçáo está
relegada a segundo plano, que não lhe são
destinados recllrsos suficientes, sobretu.do para o ensino público, e o ensino público há
bem pouco tempo tinha qualidade. Reconhecemos isso. Nas décadas de 50 e de 60, os
colégios padrões eram todos da rede pública
e os colégios particulares pautavam o seu
comportamento educacional pelo padrão, que
era o colégio público. Hoje vemos exatamente
o inverso. Quer dizer, a qualidade parece que
está do Iado da rede particular. A rede pública
está desmoralizada. Por falta de quê? Exatamente de c'ondições, de condições de trabalho. Congratulo--me corri V. Exi', nobre Sena~
doraAiacoque Bezerra, exatamente no sentido
de trazer aqui um apelo veemente para que
a própria Nação assuma a responsabilidade,
a responsabilidade que lhe é atribuída pela
própria Constituição; de considerar a Educação como prioridade número um -a destinação de recursos. O que é de qualidade requer
recursos específicos. Ensino de qualidade é
caro. Vemos aí as redes particulares cobrando

mensalidades altas. Para_ quem está acompanhando o problema, sabe perfeitamente__ que
o ensino é de melhor qualidade. Por quê? Porque estamos pagando e, por isso, nossos fi.
lhos estão recebendo uma educação melhor
do que na rede pública, que não tem as mínimas condições de oferecer ensino de quali~
dade. Queremos exatamente inverter a situação. Que a Nação se empenhe no sentido
de que a destinação de recursos necessários
à educação seja prioridade na rede pública,
que é gratuita, pois é obrigação do Estado
dar educação, sobretudo para o ensino fundamental, para o ensino de 1o Grau, ensino básico. Isso é fundamenta! com referência às universidades, as nossas Universidades Federais
~esempenham papel da maior importância.
Elas não podem absolutamente cumprir o seu
papel se não houver recursos suficientes.
Quando as univ:ersidades hoje -V. Ex' mesma acabou de afirmar - entram em greve,
elas estão lutando por recursos para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e para
o trbalho de extensão. Se 80% do Orçamento
da educação são destinados à universidade,
não significa que isso seja suficiente. Tem os
que cana1izar mais fecursos para o ensino fundarriental,_ sem desprezar o ensino de 3° Grau,
poiS o Brasil precisa eliminar de vez o analfabetismo, precisa cuidar das crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, que é o ensino fundamental;
o B~asil precisa também d_e profissionais capazes de arcar com a responsabilidade do desenvolvimento e do oroqresso deste País.
O SR. PRESIDENTE (fram Saraiva. Faz
soar a campainha.)

O Sr. Antônio Luiz Maya - Sr. Presidente, já terminarei o meu aparte. Só para
colaborar, porque é de grande importância
o assunto que a nobre Senadora está tratando,
no sentido de charriar a atenção deste País
para a educação.
Por isso, é necessário que aumentemos os
recursos para financiar o ensino de qua1idade
na-rede públtca, a começar pelo fundamental,
sem desprezar o 3~ Grau. Muito obrigado, nobre Senador, e meus parabéns pelo assunto
que traz à baila,· neste plenário.
A SRA. AIAéOQUE BEZERRA- Fico
muita agradecida a V. EX~' pelo aparte, que
me dá ânimo novo, nobre Senador. Concluo
Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Resta~nos estab_eJecer as diretrizes e bases
_da educação naclqnal em conformidade com
esses dispositivos, a fim de revertermos o quadro desolador do ensino em nosso País. Temos de apreciar os Projetas de Lei em tramitação sobre a matéria com atenção especial
e cOm urgência, porquanto já se passou um
ano desde' que foi promulgada a nova Constituição. Ternos, afnda, de exercer o poder fisca~
lizaclor do Cohgresso Nacional, para assegurar
o cumprimento das normas que estabelecermos com esse propósito.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta responsabilidade está em nossas· mãos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RaY BACELAR (PMDB - BA. Pro·

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho, hoje, a esta tribuna
tratar do deplorável estado em que se encontra
o Pelourinho que, segundo os vários especialistas nacionais e estrangeiros, é um dos mais
importantes e ricos corijfiritcis -cOloniais da
América Portuguesa.
Localizado no "Coração de SalvadOr" apre~
senta-se como singular conjunto histórico urbano, tendo excepdonal valor cultural e esté~
tico, pos-sui a área um papel estratégico e prioritário, devido à sua íntima conexão funciOnal
com a cidade e, por outro lado, por consti~
tuir-se em pólo de gravitação, catalisador e
instrumento de consolidação definitiva do pa·
trimônio ambiental da ddade.
Um povo que não visualiza a importância
do seu passado no seu futuro, não respeita
o presente da sua sociedade. Assim, o Pelourinho não pode ser visto apenas na imagem
pitoresca, embora rica, "dQ Quincas berro D'água", ... da escadaria do Pagador de Promes·
sas", dos antigos muros da cidade, da Casa
da condessa de Barrai e de Castro._Alves, ou
mesmo na tentativa heróica e idealiZante de
um Clarindo Silva, bem como na criação de
um território dos jovens dos movimentos negros da Bahia. Por essa cultura do passado
presente já justificar-se-la a preservação do
Pelourinho. Mas ele é muito mals, apresen·
ta~se, sobretudo, como a possibilidade real de
revitalização funcional de todo o centro antigo
de Salvador.
A partir da década de 60 o centro antigo
de Salvador já deixava de ser o Centro-Espetáculo, o local básico da troca de bens e
serviços, o centro de decisão política. Iniciava-se _a descentralização administrativa, ~líti
ca, comercial e social de Salvador com a criação de outros subcentros. A administração pú·
blica transfere~se para o centro administrativo,
a função comercial e di:: serviços, polariza-se
nos centros comerciais, notadamente Shop~
plngs Cent_ers e a funç~o habitadonal - sobretudo a classe média e alta - descola-se
para orla marítima.
Marginaliza-se funcionalmente o centro an·
tigo com a apropriação de suas funções bási·
cas por outras áreas, estimuladas e amparadas
pelo capital e pelo Poder Público.
Mas o c~ntro antigo, e nelJ'! o Pelourinh_o,
não desaparece, não morre. A população em~
pobrece, mas ainda são milharescde pessoas
nele vivendo. A administração pública concen·
tra seu poder em outros locais. mas, no entan·
to, jamais pôde ausentar-se completamente
do centro. O seu. cOmércio e sua área de servi·
ços perde o seu status de mercado privilegiado, mas continuã, embora enfraquecido
pelo abandono dos poderes públicos, cada
vez mais amplo. Por sua vez, com toda a mo·
dernização, o circuito viário, pelas caracterís·
ticas da cidade, permanece inteiramente_ conectado com a sua posição estratégica. Ainda
é o grande palco da circulação diária de milha-
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res de pessoas, mormente da população das
camadas baixas de Salvador.

Portanto, pensar na revitalização do centro
antigo, tendo como ponta de lança a preserR
vação do Pelourinho, é sobremodo atentar RéJ.·
ra o futuro de Salvador.
Desde os inícios de 70, momento em que
se processava com maior ímpeto- a modernização de Salvador e a descentralização funcional, desenvolviam-se na B;ahia pro-gramas
e projetas, visando. recuperar o excepcional

conjunto arquitetônico.
Com a deteriOi'S.ção já então expressiva da
"Primeira cidade de arte do Brasil", no dizer
de Jv\ichel Pai"ent, criou-se, através do Poder_
Público, a Fundação do Patrimôn_io Artístico

e Cuhural daBah_ia-_hoje Ipac- tendo como
área prioritária dé sua atuação" o :conjunto h is~
tórico- do Pelourinho. Desde então, associaram-se, na perspectiva de renovação_ do Pelourinho, outras entidades públicas e privadas
destacando-se dentre elas a Prefeitura Munidpal de Salvador. Vários programas fofãm elaborados por essas entidades, _inclusive o últímo plano de desenvolvimento social do Centro Histórico. Formou-se, na Bahia, um -dos
mais importantes ~;;· r-ompetentes núdeos de
preservação do País. É-nesse-quadro que o
Pelourinho é tombado pela Un_esco como Patrimônio da Humanidade.
Portanto, observamos na Bahia, no decOrrer
desses anos, a elaboração de programas e
projetas sérios, -consistentes, a formação de
uma geração de técnicos altamente qualificados e o_re.conhecimento nacional internacional do Pelourinho. Entretanto, com todo
o esforço- dos poderes e entidades regionais,
o que se verificou, ao conts:árjo do esperado,
foi a aceleração do processo de degradação
tisica dos imóveis e do sítio histórico como _
um todo. Dos aproximados 6% de ruínas que
tínhamos em 1969, ein 1978, sem contar as
semi-arruinadas, tínhamos m.cUs de 20% dos
imóveis completamente destruidos e, hoje, essa situação apresenta dados ainda_mais !:lSsus- .
tadores.
Atentando para esse inimaginável quadro,
órgãos de imprensa como a revista !stoé/Senhor e o jornal A Tarde mostraram de forma
contundente o processo de degradação--do
Pelourinho.
Com a centralização tritiutária e política do
Governo Federal, tomaram-se os Esta-d,os e
Municipios inteiramente dependentes das decisões e ''Humores" do Poder CenteaL Jamais
faltou dinheiro para os "Projetas Mo_dernizantes" feitos nos gabinetes de Brasília. Como
poderia o Estado ou Muncipio. sem autono·
mia, sem recursos, empobrecidos. investi;
maciçamente na recuperação do Centro Histórico? Com-o .Crescimento assustador da cidade e das suas contradições urbanas, o Centro Histórico. compulsoriamente. esteve sempre no ponto de vista orçamentário. em segundo plano.
Lamentavelmente. o int.eresse do Governo
Federa!. com lodo o se_u poder e recursos
pela preservação do nosso património. foi bre·
ve. através do programa de recuperação- das
cidades historicas do Nordeste. vinculaçlo à

e

Secre@ri~ Qe_Plahejamento Gla.J2residéncia da
RepGí:blica. Ess~ foi o único momento de apOrte de recursos e, conseqüentemente, de obrãs
no Pelourinho, capaz de propriciar a reversão
do seu quadro de deterioração..._ Mas foj l)[rl
curto_ momento, com a transferência do programa para o bojo pulverizador do Miriistério
da Eçly_ç-ª-çãã -e Cultut:a. Deixqu_ de. existir, a
nível feQ~rai,J.tméJ: poljtica explícita de recuperação do_ nosso patrimônio e o Pelourinho é
um retrato dessa sRuação.
Spment~. cqm a participação do Governo
Federal conseguiremos preservar o património da humanidade que é o Centrq Histórico
de Salvador. Caso tal não ~e ve~:ifiCp.Je, _o que
_ter.emos, em brevi, se.r_á a sUa destruição. O
úniço be11eficiârio dessa destru_ição será o capitalismo selvãgem, com a provável transformação do Pelourinho em um_ grande "Parque
de estacionamento". Gahhará nieia dúzia dos
já privilegiados e perderá ·tOda ª-_ctÇktde_, tOdo
o seu povo.
_
_
Portanto, vale uma advertência e um.a exigência que _c-reio é de_ toda a Bahia e de todos
9s bra_sileirOs: -de nada vale se falar. em_'Tudo _
pelo Social': pela ecologia e meio ambiente
se, pela omissão do Governo Federal houver
o arruinamento d~ UJTI patrimônio da humanidade. Não será apenas omissão, mas um cri.me contra_ o povo brasileiro.
E_ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
SoáfeS~

-ô sR-:-ooACIR SOARES (PFL _: RO.
Pronuncia o seguinte disCurso.) - Sr. Pr~t
dente, Srs. Seilador-es. comemorOu-se, em todo o mUndo, dia20 de novembro, o 3_07_a_ntver:sáriõ da Declaração Uniyersal.dos _Direitos-da
Criança. TranScorre taffibém o 10~ an[vers_ário
do Ato lntcmJacional da Criança. __
.
- - CoffioSepOdeverificar'norelatórioSituaçao
Mundial da lnfânci_a - 1989, ~o- Fundo daS
Nações Unidas para â Infância ~ UniC:ef, qüe
desenvolve__ esf_orç:Os em_ flível_ mundial para
que todas as crianças tenha-m uma chance
-de sé tornãretn cidadãos ativos do mundo de
ã"mânhã; enc?ra com grande preocupação o
fLJtufO de graflde parte das crianças do planeta.
- É-certo_ qUe_ Sítuação não deve ser vista
apenas sob __seus aspectos negativos. Em ver·
~.ade,~ em decorrência da Própria aÇã_o do Unicef, houve_um_a grande evolução_noS j)ro.cedfmentos destinados· a conter as "dmsas da mortalidade iri[ãotit _benelkiançlo,_ portanto, a População lrífantil do planeta, especialmente
aquela residente nos países subde:ienvolvidos.
-- Durante ei metade dos _anos_ 70, por -exemplo, quase 5 milhões de crianças morriam,
todo ano,
sciiampo. tétanO~coqueluê:he, aifteria, 'tUberculoSe~ e- PoliOróielite, além· de ou-troS rriiltlões -que ficàvam incapacitadaS permanentemente. devido a essas se_is _doenças.
Gt3Ças ãa Programa Ampliãdo d~ l~uniza
ção, lançado_ pela Organização Mun.dial de
Saúde, em 1974, ·que--·i:frómõVêll u_ma v_etda;_de_ira.revolLtçâo na saúde pública mundial. a
meta da Imunização Universªl (ja._Jnfã.ncia fica

a
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o;ad~ vez mais pn?xima, estimaf'!do~se que 70a 80% das crianças_nascidaS durante -1 Q9_0,
nos países em desenvolvimento, estarão imunizadas quandO completarem 12 meses.
Do mes_rno modo, errLl~BO •. quase 4- rrlilhões de criançª-s_ morriam, a cada ano, de
deSidratação causada pela diarréia. NaQuela
época, menos de 1% de Crianças com diarréia
estava sendo tratado corri_a· têrapia de re"id(at!'lç_áo o.ral~ TRO,_método relativamente _?imples e de baixo cus_to que pode impedir quase
todas as mortes por desidratação.

Hoje, há uma radical transformação nesse
quadro. Cento e doze países em desenvolvimento têm programas para promover o uso
da TRO. Quãse um quarto das crianças com
problemas diarréicos está sendo tratado cOm
sais de reidratação oral e o número de óbitos
por desidratação áiarréiééi Vêm diminuindo.
A meta da__ Organização Mundial de Saúde é
obter 50% de .uso da TRO até o fihal deste
ano.
De igual significado para a causa da saúde
materno:.iiif~mtil tein sido a· rápida- disseminação, durante_ os anos 80, dos conhecirOén:
tos sobre espaçamento entre partos, uma vez
que, como se terrf tentado divulgar, partos
muito numerosos e muito próxirrios, Ou ·gestações muito precoces ou muito tardias são responsáveis por até "25% de todos os óbitos
materno-infantis do mundo. A promoção do
espaçamento entre os partos tem sido de tal
forma eficiente que boa parte dos- casais do
mundo em desenvolvimento já tem o necessário--córih-ecimehtopara decidir quantos filhos deseja ter e quando tê-los, ensejando um
grande avanço na área de saúde, que pode
evitar que- moiram, ãhllalniente, Cerca âe-trés
- riíilhõeS de ·cri6nçaff e- de 200.000 joVeriS-

mães. ·

-

~

--

_ --

TOdo_esse__gigaritesco eSfor"ço ·para-_g-a-rãftttr
-à_S:Criál!_~_s uma chance de sobrevivência digna·, elitretaritõ", nãõ escõnde o profundo fosso
sódo-ei:Onômico qi.tê séPara aS naçõeS de=
Senvolvidas do mundo em desenvolvimento.
E'ara se teruma ídéia-dessa distânciã, basta
verificarmos -um indic_ador soc:içll: a JTLQrtalidaci.e materna~ O riscO_ de morrer de cayS!':Is
relaclonadas com a__gestaçâô, embora diminuído pelo espaçarnent? en.tre os p-~rtos_,_é
pelo menos quarenta vezes maior no mundo
desenvolvii:rie"ntq do que nOs países industrial_izados. Nos países mais pobres, o Íisco
se eleva 150 -vezes mais. Na Áfrka, existem
.quase 700 óbitoS&~ mães ~m_dda 100.000
cri"ãnças naSCidaS y[vqs. No_$:U,fd_~ Ásia, regi~
tram-s€_ mais de 500, en.quantb;- !Íõ niündO
industrializado, a média não-passa de dez. EssaS estatísticas mostrarri~C:rue· aprbxinüfdamente meio milhão de mulheres ainda morre
anualmente de causas_ maternas, deixando,
·nesse rastro, mais de um~ rllilhão de crianç_as
Sem mãe. COrri o atu~f ÇQ.iíJu_ntQ- de conh.ecimentos disponíveis, a malOftã _dessas rn_ortes
e_ muito desse _sofrimento pode:riam ser evitados. ___
__
-· __ _ __
Adema,is, á!? perspectivas cje uma i_ilfân<_;:ia
melhor para as crianças dos países em desenvolvimento, as quais .. graças ~~s .a'.'a~ços ob!i-

em
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dos nas áreas de imunização, espaçamento
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to para as conquistas do passado quanto para
a vadnação antipólio tenha atingido uma coos ganhos no futuro.
b-ertura de 90% da populaçãO até 5 anos,
dratação de origem diarrêica, mostravam-se
À medida que os efeitos so'ciais _dos precesdoenças como o sarampo, a difteria, a coque-_
bastante animadoras, parecem esboroar-se
ses de ajuste da economia tomam-se rriais
luche~ 9 tétano e a tuberculose têm uma coneste final de década.
evidentes, é possível perceber que a carga
bertura que atinge apenas pouco mais da mePara um sexto da humanidade ----: quase
mais pesada recai sobre aqueles que têm metade das crianças.
um bilhão de pessoas - a marcha do pronos condições de carregá-la: os pobres, e enNoss.a ~a de .mort~idade infantil, até um
gresso humano tornou-se um retrocesso.
tre estes~ especialmente as crianças pobres.
ano de vida, está em 64 por 1.000, número
Na maior parte da África, e em boa parte
Em -outras palavras, na década de 80 são
que, no Nordeste, aumenta para 105.Amortada América Latina, as rendas médias cairam
ascriançasqueestãocarregandoofardomais
lidctde maler.n~- é de I5_ü por 1.000. Entre osentre 1O e -25% n-a- déCada- de- 80. A- média-- pesado da dívida e da recessão. Num trágico
recim-nascidos, 8% nascem com baixo peso,
peso-por~tdade das crianças maís- riOvãs~ -um-- -resumo., eStima-se que peJO meiloS 500.000
e_ as mães que amamentam seus filhos até
indicador vital do crescimento em níveis norcrianças morreram no ano passado, como re3 meses são em torno de 60%
Sr. Presidente, coroo disse, no início de mimais, está dimiúuindo em muitos países onde
sultado do desaquecimento ou da reversão
existem dados disponíveis.
do progresso no mundo em desenvolvimento.
nha oração, este ano comem01:a-se, em todo_
o mundo, o.30? aniversário da Declaração UniPor maior que tenha sido o esforço realizado
Durante os últimos anos, nas 37 nações
pelas nações em desenvolvimento e pelos órversal dos Direitos da Criança e o 1Q? anivermais pobres, os gastos per capita com -saúde
sário do "Ano Internacional da 1Criança·•.
gãos internacionais, ainda morrem cerca de
sofreram uma queda de 50-%, e, com educação, de 25%. Em quase metade dos 103 paí14 milhões de crianças, a cada ano, de desnuA melhor forma de comemorarmos tais d,ases em desenvolvimento, para os quais há datrição e de doenças comuns, as quais, em
tas é lutarmos não só para impedirmos a reversUa maiOria, poderiam ser evitadas por métosão das grandes conquistas já obtidas- gran. dos disponíveis recentes, obseiVa-se uma redução na proporção de crianças entre 6 e
dos simples e de custo relativamente baixo.
des pelo que representam, embora pequenas
11 anos matriculadas no primeiro grau.
Em muitos países pobres, as despesas com
diante do que ainda está por fazer -, como
também para obtermos novos e valiosos avanO que leva a essa sensível plora nas condisaúde e educação são vistas, com excesslvª
ções de vida do_s países em desenvolvimento? . frei:jüéricla, cói"no uma forma de consumo,
ços na busca de uma vida melhor para as
qt.ie só POde existir em tempo de abundánda,
crianças (e os <tdultos) do Brasil e de todo
Nos últimos anos, dois fatores econômicos
exerceram papel preponderante na deterioraquando, na verdade, tais esforços representam
o mundo.
não somente melhorias como também contrição do panorama económico de boa parte
lntemamente,_o_Brasil tem muito a fazer.
buições fundamentais ao desenvolvimento
_Nossa Constituição garante direitos que sodo mundo em desenvolvimento: a elevação
dos compromissos decorrentes da dívida execonômico de longo prazo, o que acaba remente conseguiremos faz~r valer com govertema e a queda dos preços dos produtos exdundando num círculo vicioso: o P~fs não lnnantes sérios e competentes, comprometidos
portados por esses países.
veste em saúde e educação porque é pobre,
com o bem-estar gera! da População. O Legislativo tem um pape! fundamental na conseCom a dívida crescente, mediante elevação
e continua pobre porque não investe em saúde
dos juros, e as rendas decrescentes, com a
e educação.
_
cução desses direitos, quer na fiscalização do
Executivo, quer em Sua ilObre função de elaqueda dos preços dos produtos de exportaNo Brasil, essa realidade se manifesta de
borar leis. Mas a matriz de !'\OSsos problemas
çâo, as naçôes pobres pararam de receber
forma veemente: 70 milhões de pessoas, cerca-de 50% da POpUlação, vivem na mais absoé apenas interna? Basta nossa ação para resoldinheiro das nações ricas, que as auxiliassem
vermos nossos problemas internos? Num
na luta contra a pobreza. O fluxo financeirO
luta pobreia,- s-em perspectiva de melhoria,
mundo interdependente como o atual, o que
mudou de_direção. Enquanto, em 1979, o flufrente à dívida e à recessão. Tal situação se
devemos buscar, no âmbito externo, para auxixo líquido do Hemisfério Norte para as nações
mostra mais dramática quando analisada reliar-nos a alcançar nos_sos objetivos?
em desenvolvimento no Hemisfério Sul foi de
gionalmente. Nas regiões mais pobres do País,
A Unicef,_que _entende a questão da criança
<JS$ 40 bilhões, atualmente,. c:onslderando
c:omo o Nordeste, concentra-se grande parte
não corno um problema isolado"de cada nados brasileiros em piOr sitüação econômica.
empréstimos, ajuda externa, pagamentos de
ção, mas subordina-a às relações econÇlmiLá, a percentagem da: população que vive na
juros e amortizações, o Hemisfério Sul está
cas, sociais e cu1h.irais entre os países, apOnta
transferindo ao hemisfério norte pelo menos
pobreza absoluta chega a 72%, contra 36%
caminhos: é preciso, mundialtliente, re_exami<JS$ 20 bilhões ao ano. Se se levar em conta,
na região Sudeste e 3-5% nà região Sul, confornãr a orientação a ser dada· ao _esforço de
me dados do lBGE. entretanto, a transferência efetíva de recursos
desenvolvimento, assumindo Um novo comNo Nordeste,_ seis milhões e quatrocentas
implícita na redução dos preços pagos pelas
nações tndustrializadas na compra de matémil crianças em idade escolar estão fora das - premissa para com o tipo d~ progresso que
rias-primas- proVeniEmtes-- dOS ·paíSeS em -deesColas.
atende às necessidades e que aprimora a casenvolvimento, o fluxo anual dos países PciEmtodooPafs,oproblemadomenor.:iban- -pacidade daquela quarta parte mãis pobre da
humanidade.
bres para os ricos pode atingir OS$ 60 bilhões
danado é gravíssimo. SãO milhões de jovens
Esse compromisso enVolve a revers_ão dos
a perambular pelas grandes cidades, vivendo
a cada ano.
Com a piora da situação econôrnjca, a~ naQe expedientes e de pequenos delitos, sem
atuais fluxos financeiros mundiais, mediante
a redução das dívidas externas e a ·estabilições afetadas vêem-se ob~:igadas a praticar
lar, sem escolas, a caminho da marginalklade
za<;ão dos preços das matéi"ii~s-pri!llas e oue do cririle.
políticas de ajuste económico, numa tentatiVà
tros produtos_ de exportação dos países em
de corrigir Os desequilíbrios da balança de paA garantia de escolas, merenda escolar e
desenvolvimento, e,a diruinu.!ç_ã_o_das.b.arreiras
gamentos, e, ao mesmo tempo, floriá~r os asst.Stênda- médica, ria-s periferias daS cidades
compromissos d~ dívida, manter as_ impor- e n-o ínte-rior, -é- furldamental pcira o desenvolprotecionistas e o aumento da ajuda externa
e dos investimentos por parte dos países detaçôes essenciais e lutar para retomar ó -cresci- virnento ffsico e tTienta! de cerca de 36 milhões
senvolvidos.
menta económico.
- çl.g menores carentes de nosso País!
São obje"tivos externos pelos quais temos
Tais políticas de ajuste se traduzem, em g-e- - Nossa Constituição, reCém-promulgada,
de lutar, e sem o atingimento dos quais tereral, em desaquecimento da demanda, desva- traz dispositívos expressos a respeito da prote.
mos imensas dificuldades para implem_en~ar
lorização da moeda, retirada de subsídios de çãq aos m~nores que hoje estão pelas ruas.
combustíveis e de alimentos, além de profun- O teXto é -elogiado pela ONU e pela Unicef, __ as medidas de proteção à criança e de desenvolvimento económico e social inscritas em
dos cortes nas despesas governamentais. Mais pelo grande avanço que representa no reconossa Constituição e exigidas pela consciência
de 70 naÇõeS- em desenvolvimento -~st~o lu- nhecimento dos direitos das crianças. Mas ê
tando para ajustar suas economias utilizando preciso Colocá-lO em ação.
nacional.
esse modelo. Os efeitos, após décadas de
Há muito que fazer par<! corrigirmos essa
Todas as questões essenciais do desenvolvimento se__Combinam nas necessidades das
avanços graduais, têm sido _devastadores, tan- reali~ade:. Em termos de imunizaçào, embora

entre os partos e combate às mortes por desi-
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crianças, e é preciso buscar mecanismos para
proteger a vida e o desenvolvimento físico e
mental da maioria das crianças do mundo.
As crianças de hoje são o mundo de amanhã. Temos de assumir nossa parcela de responsabilidade na gestação desse mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Mu_ito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -

RO. Pronuncia o seguiri.l~ discürso.)-=-Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 24 de agosto
último, nós ouvimos nesta Casa um veemente
discurso proferido pelo nobre colega Senador
Olavo Pires, ilustre membro do PTB do meu
Estado. No seu pronunciamento, marcado peJo calor da denúncia e pelo brilho da retórica,
S. EX' fazia violentos ataques e pesadas açusa·
ções contra a administração do GoVernador
Jerónimo Santana e, particularmente, contra
a Lei n~ 234, de 27 de julho de 1989, que
autorizou o Executivo estadual a transferir o
controle acionário da Centrais Elétricas de
Rondônia SA- Ceron, mediãnte cessão dos
direitos de subscrição relativa ao aumento de
capital.
Tendo-o na conta de homem de bem, pelo
qual tenho grande apreço, eu dizia, ao aparteá-lo na ocasião, que S. Ex', no mínimo, estava sendo precipitado ao qualificar aquela medida polítíco-administratiVã de "falcatrua",
"transação imunda", "negódatã escandalosa", "irresponsabilidade", "ladroagem", "desfaçatez" e outras expressões equivalentes do
rico vocabulário do fogoso tribuno. Como S.
Ex' é um homem de respeito e eu não possuía
então as informações que tenho agora, tentei
dizer que o nobre Senador estava sendo por
demais rigoroso nas suas diatribes.
Mas hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de posse de importantes documentos que
contam a verdadeira história -do processo de
privatização da Ceron, venho à tribuna desta
Casa, também como representante do meu
bravo e_sofrido Estado de Rondônia, reStabelecer a verdade dos fatos e mostrar que o
meu colega Senador Olavo Pires não só foi
precipitado no seu julgamento, como também
foi passional, injusto e cruel nas suas críticas,
pois acabou atingindo e conspurcando, a um
só tempo, o nome do Executivo e dq Legislativo do meu Estado. E a verdade dos fatos,
Sr. Presidente, é a que passo a expor.
A crise energética por que passa Rondônia
já faz parte de uma crise- maior, de âmbito
nacional. O desequilíbrio entre a geração e
o consumo de energia elétrica no País chegou
a tal ponto que, segundo cálculos do Ministério
das Minas e En_ergia, atualmente a demanda
nacional é de 4 megawatts!ano·de energia no·va, ou seja, uma nova ltaipu a :cada 4 anos.
As possibilidades de atendimento a essa demanda gigantesca são cada vez menores, devido aos vultosos investimentos necessários,
hoje totalmente inviabilizados pelo pagamento
da divida externa do País e pela dívida interna
do Governo. Portanto, em nível nacional, a

situação económica, a tendência política e o
clima governamentar favorecem a iniciativa
privada, despe que disposta a assumir a responsabilidade e os risços inerentes à prestação desse serviço público. Ainda mais que
a nova Constituição _brasileira, além de nãq
defender o monopólio estatal na produção e
distribuição de energia elétrica, ainda consagra, no seu art. 173, o princípio de que "a
exploração direta de atividade económica pelo
Estado só será_ permitida quando necessária
aos impE:ratrvosda segurança nacional ou de
relevante interesse coletivo, conforme definido
em lei", Ora, Sr. Presidente, quer-nos parecer
que a geração de energia elétrica é hoje um
dos- setores em que os imperativos de segurança nacional e o interesse coletivo estão a
exigir predsari"Jente o oposto do que apregoam os defensores intransigentes da estatização a qualquer preço. E este é o caso da
Região Norte, Sr. Presidente, ~ em particular,
do Estado de Rondônia. É sabido que a região
amaiônica_aSSiste hoje ao surgimento de_"pólos de modernidade", como os que formam
o triângulo Ca~:ajás ~Zona Fra_ncçrde_Manaus,
Guruá e.Urucu, pontos de exploração de petróleo e gás. Não se pode negar também a grande
vocação agropastoril do eixo que liga Rio
Branco a Porto Velho, descendo ao longo da
BR- 364, avançando através das novas fronteiras agrícolas de Mato Grosso e invadindo
o novo Estado de Tocantins. Em algum ponto
desse eixo deverá surgir, necessariamente e
num futuro próximo, um pólo indUstrial para
suprir tanto o mercado interno, sobi·etudo da
Região Norte do País, quanto o mercado externo dos pafses fronteiriços.
Eis aí, portanto, um momento histórico para
o Estado de Rondônia. A possibilid:=tde de vir
a ser esse pólo industriãl, em que pesem todas
as deficiências de infra-estrutura. susfenta-se
no dinamismo do setor, patente nas informações levantadas pela Fiero no trabalho intitu- ·
lÇ1d9: A indústria de Rondônia.
E interesse do Governo estadual colocar
Rondônia na dianteira dessa corrida deSerivolvimentista, -para--o qUeSãO de vital importância
a lniciativa das ações -e a rapidez das decisões.
Só assim, através de moderno parque industrial, o meu Estai:lo poderá assumir esse papel
his_tór_i_ço ele_ liderança política e _eCánõmica na
Região N.orte do Brasil.
/11as aqui, exat_amente, _se_ coloca a questão
básica: como consegúir toda a energia necessária à viabilização desse projeto? A resposta
a essa pergunta está nas medidas governamentais do Sr. JefôriimO GarCia de Santana
em relação à privatização da Ceron, em ·que
a clet_erminação, a cor8f)em e a visão do estadista se antecipam ao futuro, transcendem o
fato momentâneo e as divergências menores.
Com· -efeito, Sr. Presidente. a Ceron apresentou lucro pela última vez em seu balanço
financeiro de 1982, Desde então; ·a empresa
vem acumulando prejuízos _constantes, taxas
de remuneração negativas e patrim6nio líquido decre_~cente, Os _débitos acumulados com
a Petrobrás e a Eletronorte, já em 1987, são
da ordem de 8.878.165 OTN, ou seja, 14 bilhões de cruzados, quando os empréstimos
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e financiamentos tomados pela Ceron já equivalem a 90% do capital-social, o que significa
um alto índice de endividamento. Por outro
lado, o crescimento anual do mercado da eriipresa em 16% nos últimos cinco anos, einDo·
ra significativo, é insuficierite para Uma demanda reprimida de 70%:0 seu Patrimôiik:i·líquido, em junho de 1988, é negativo e"rn Cz$
2 bilhões. Essa realidade da Ceron, aliada à
deficiência dos serviços prestados e à absoluta
falta de recursos estad1,mis ou federais para
investimentos no s_etor, torna inviável o projeto
governamental de colocar Rondônia na vanguarda do pro~_essode industrialização naquela área. O Sr. Governador comeÇava então
a analisar com sua equipe uma pré-prop-osta
do grupo de concessionárias de energia elétrica, formado por Cainá - Setviços de Eletricidade 8/A. Empresa Bragantina S/A, Cia. Jaguari de Energia, Cia. Sul-PaUlista de Energía;
Cia. NacionaJ de Energia Elé-trica; Empresa
de Eletricidade Vale Pãranapanemii S/A e Cía.
Paulista de Energia Elétrica, representadas então pelo Sr. Fernando Quartim BarboSa Figueiredo.
Na pré-proposta e no protocolo de intenções assinado entre as partes, em 19 de julho
de 1988, manifesta-se a inteitÇâo de transferir
da área do Governo estadual para a iniciativa
privada e cOricessão do serviço público de
energia elétrica de Rondônia e a elaboração
-conjunta de "projeto detalhado de viabilidade
técnica, econômica e financeira, bem como
os necess_ários equacionamentos administrativos e político-sedais para a plena satisfação
das intenções acima".
No desenvolvimento do referido projeto estabelece ainda o protocolo de intenções:
"1-ao representante das concessionárias (caberá) a responsabilidade da
condução e elaboraç-ão do projeto, arcan::_
do as concessionárias com todos os custos necessá~ios para movimentação de
pessoal técnico especializado a ser alocado ao projeto, bem como com sua locomoção até Porto Velho e estada em Ron·
dônia;
2 - ao Governo do Estado ou a quem
este indicar, destacar pessoal para acompanhar paripassu todas as etapas do projeto e fornecer as informações necessárias. Participar com apoio logístico dentro
do Estado, oferecendo a cOndução- necessária à locomoção dos técnicos em
serviço, arcando tão-somente com as
despesas de hospedagem e alimentação
do seu pessoal."
De fato, o Sr. Fernando Quartim BarbOsa
Figueiredo apresenta três m"eses depois, em
18 de outubro de 1988, uma proposta de parti- dpação do capital privado nos ·serviços de
energia elétrica do Estado de Rondônia. Depois de 'analisar as perspectiVas tegionais do
setor energético em seus aspectos econômico-financeiros, comerciais e técnicos, o documento propõe, além de várias me·didas de saneamento administrativo,-investiinento de recursos- da Ordem de 22 milhões de dólares
por- ano, sem considerar aqueles destinados
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à construção de usinas hidroelétric:as; aumento de capital, no valor de 3 milhões _de_dólares,
que serão integrali..zados pela iniciativa privada
através das concessionárias; transferéncia de
60% do capital, em ações, ao grupo propo-

nente; o Governo do Estado reinvestirá seus
dividendos durante um prazo mínimo de 6
anos; o Governo do Estado capitalizará, em

ações prefe~;enciais, pelo menos 70% do Valor
que venha a arrecadar em impostos estaduais
sobre serviços de energia elétrica.
Mas a_ Sr. Governador, movido sempre pelo

em

desejo de acertar, sobretudo
assunto de
tal importância para o futuro do EStado, não
se contenta com a prop-osta de um grupo de
concessionárias privadas. Faz questão de ou·
vir outros_especia1istas, de consultar outras autoridades no setor energético.
Neste sentido é que em 7 de janeiro de
1989 ele recebe o Sr. Luís Marcello Moreira
de Azevedo, gerente da PrOspectiva- Planejamento, Organização e Proj€tos Ltda., firma
paulista de consultaria técnica~·uma carta_em
que se propõe a criação de uma comissão
especial para levar avante um trabalho de auditoria na Ceron, ·caPaz de apontar a real situação e.con6mico-financeira da empresa e, conseqüentemente, o valor de suas ações. Permita-me destacar aqui alguns tópicos desse documento~

"Desejo, antes de mais nada, agradecer a
honra de ter sido consultado por V. Ex" acerca
de uma possível solução para o problema do
abastecimento eletroenergético de Rondônia.
Depois de inúmeras conversas que mantivemos e de examinar os vários,documentos
que me foram fornecidos, chego a algumas
conclusões. que me parecem de meu dever
colocá-Ias por escrito, mesmo d~pois de havêIas apresentado pessoalmente.
Que a situação do abastecimento elétrico
do Estado deixa muito a desejar, paiece-me
fato de domínio públiCo aceito pór todos. Que
a Ceron enfrerita sérios problemas técnicos,
administratiVos e, sobretudo,. ecoriõ-rriícofinanceiros também é coisa bastante apregoada.
No meu entender, contudo, o 'Governo não
pode chegar a uma decisão sobre o ássunto,._
estribado exclusivamente em assentimento de
contornos imprecisos ou, pelb menos, _destituído de uma análise mais objetiva e fundada.
E ass[m por diante.
Com base._nesse raciocínio e justas ponderações de um especialista com largo currículo
em consultaria técnica e jurídica, a 18 de janeirode 1989 o Governo estadual assina o Decreto n~ 4.070, criando a Comissão Especial PróEnergia- Cepe, diretamente subordinada ao
Governador, com a atribuição de:
"[-tomar as providências que julgar
convenientes para elabon:tr diagnóStico
atual do abastecimento energética' doEstado;
II- promover estudos que propidem
uma visão do crescimento da demanda,_
sobretudo levando_ em conta a'ampliação
do parque industrial no Estado;

III - solicitar coll)pleta 'auditoria e"Con6mico-financeira da Ceron;
IV -levantar quadro doS recursos necessários para atender às necessidades
atuais e futuras da empresa;
V- p~~por as ações possíveis para a
solução dos problemas presentes e futuros, relativos ao fornecimento de energia
elé.trica no Estado."
A Cepe será constítuída por 3 membros nomeados pelo Governador, sem qualquer ónus
adicional para o Tesouro do Estado, e deverá
"pautar os seus trabalhos nos critérios de celeridade, transparência e eficiência" (art. 6Q).
Feita a sua publicação no Diário Oficial do
Estado, o Sr. Governador trata de nomear incontinenti os membros da recém-criada Comissão Especial, que será presidida pelo Sr.
Paulo Henrique de Almeida.
Quase em seguida, no dia 26 de Janeiro
de 1989, o Governador Jerónimo Garcia de
Santana despacha à Cepe, nos seguintes termos;
"Depois de haver longament~ examinado
o assunto, analisado acuradamente inúmeros
documentos· e ouvido o parecer e a opinião
de várias pessoas afetas ao problema, o Governo decidiu traçar uma diretriz para o equacionamento do problema de energia elétrica no
Estado, o que s_e consubstancia no Decreto
n~ 4.070, de 18 de janeiro de 1989.
Diante de tal diretriz, o anexo Protocolo de
Intenções firmado em 19 de julho de 1988
ficou prejudicado e deve ser tido, a partir de
agora, como de nenhum efeito.
Como, por outro lado, o Sr. Fernando Qúartim Barbosa de Figueiredo, como representante das concessionárias no anexo documento de 19 de outubro de 1988, solicitou a formaM
lização da aceitação dos term(>S da proposta,
a comissão deve oficiar-lhe comunicando a
suspensão de qualquer novo entendimento,
considerando-se prejudicados os que porventura tenh-am sido realizados.
Se, no futuro, após os estudos aprofundados que estão sendo realizados, o Governo
opJar pelo caminho de uma possível de.sestatização da Ceron, as empresas representadas
pelo Sr. Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo deverão ser convocadas, caso se interessem, a apresentar nova e detalhada proposta,
em competição com outros possíveis interessados etc ... "
A simples leitura desse documento, Sr. Presidente, evidencia a seriedade e transparência
com que o titular do Executivo estadual vem
tratando o problema energético_ de Rondônia,
e refuta cabalmente a afirmação tão apaixonada quanto injusta do Senador Ol~v:o Pires,
quando se ref~riu no seu discÜrso a uma "trama que se urdia nas intimidades palacianas
para a aprovaçãO' da privatização da Centrais
Elétrlcas de Rondônia - Ceron, pela Assembléia Legislativa, e·_sua posterior venda ao Grupo Rede, de São Paulo, encabeçado por Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo.
E: para deixar ainda mais claro, Sr. Presidente, que o Governador Jerónimo Garcia de
Santana, também nesse caso foi um demo-

crata e não agiu autQritariamente, ho própi'io
interesse ou sem o conhecimento e o consentimento da população, quer informar que no
dia 14 de fevereiro daquele ano, sob o número
de Protocolo 144, a Govemadoria recebeu um
longo abaixo-assinado do qual me permito
ler alguns Wpicos:
··sr. Governador:
- Este abaixo-assinado e urna colaboraçã:o da comunidade ao-Governo de V.
Ex', traduzindo a sugestão daqueles que
efetivamente tentam.equacionar um problema que afeta a todos, Sem ficar inSanam.ente atacando o poder público.
Temos acompanhadcJ, ao longo dos
anos, o esforço de todos os governantes
que passaram _por Rondónia na busca de
solução para o gravíssimo problema da
energia elétrka em nosso Estado. Mas
também sabemos que, com todo o esforço já efetuado, Rondônia ainda é extremamente deficiente em eletriddade: 50% de
todas as nossas unidades operacionais,
comerciais e industriais não dispõem
deste serviço essencial, e este quadro não
se alterará substancialmente com Samuel( ... ).

-~

De outro lado, nossa empresa pública
de energia elétrica opera no vermelho e
sabidamente não dispõe de recursos para
novos investimentos no setor (:.. ).
A nível federal, a necessidade de redução do déficit público, para o combate
à inflação, fatalmente obrigará a grandes
sacrificioS na área-dos investimentos, já
prenunciados com a operação· desmonte
( ... ).
Por isso, Sr, Oovemador, vimos pedir
a V. Ex' que sem demora abra perspectivas ao capital privado nos sistemas elétricos do Estado. Estamos convencidos
_de que, além de ser esta a única solução
viável para a questão, a curto, médio e
longo prazo, será também um gesto do
_governante que pretende estar afinado
com um movimento que hoje toma a Nação e com os reclamos do seu povo. Terá
V. Ex·~ para este empreeOdilnento, o pronto ap.~io de todos os abaixo-assinados
etc ...

O documento vem assinado por representantes de 107 assOciações de classe, 24 sindicatos, I 7- associações de moradores, 31 clubes, 10 cooperativas,' 7 federações, além de
entidades. educacionais, agremiações religiosas, lojas maçônlccis, prefeituras municipais
e subseções da OAB de Rondônia, num total
de 289 assinaturas.
Portanto, Sr. Presidente, não é só o Governador de Rondônia que "apregoa" a inviabilidade económica da empresa pública de
energia elétrica do-Estado e deseja a sua PriVatização, mas é a sociedade_rondoniense como
um todo, pela voz de suas entidades mais representativas. Mais uma vez, aqui, foi parcial
S. EX'-0 Senador Olavo .Pires. Mas não é só.
Enquanto a Comissão Especial Pró-Energia
dá início aos seus trabalhos, o Sr. GovernadOr
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recebe o Telex no 21/89, _da Petrobrás Distri~
buidora (BR), em que essa estatal informa que

"no dia 17 de janeiro de 1989, o Conselho
de Administração da Petrobrás decidiu, por
unanimidade, suspender os fornecimentos de
combustíveis a crédito, caso~o pagamento das

faturas vencidas não venha a ser solucionado

até 15 de fevereiro de 1989, .a partir de quando

todos os fornecimentos só serão efetuados
com pagamehto antecipa&>''.

Esse fato vern agravar ainda mais a situação

financeira da Ceron. Felizmf1nle, não se chega
ao corte no forhecimentO de combustível e
a um b/ack~out de conseqüências imprevisí-

veis para a economia do Estado, unicamente
devido aos· ingentes esforços desenvolvidos
pelo Governo e graças ao espírito público da
população do meu Estado, demonstrado pela
união de todos os setores, partidos e lideranças em torno do problema. Desde então, o
T escuro do Estado vê-se obrigado a pagar
antecipadamente o combustível utilizado pela
Ceron em seu parque gerador, à razão- de
NCz~ 450.000,00 por semana. J:: uma tremenda ,sangria nas parcàs finanças estaduais, é
umá. queima de recursos importantes que deveriam ser aplicados em hospitais, escolas e
obras de infra-estrutura, de que somos tão
carentes.
Após analisar friamente_ a situação econômico-financeira das Centrais Eléiikas de Rondônia, a Consultaria apresenta 6 opções possíveis de solução para o caso; Opção A- solução do próprio acionista m,ajoritálio, mediante
injeção de cerca de 85 n1ilhões de dólares;
Opção B - solução na transferência do controle acionário aos credores da Ceron: Petrobrás Distribuidora e outros; Opção C - solução via poder concedente: a União Federal;
Opção D - solução pela alienação, total ou
parcial, das açóes do acionista majoritário a
grupos privados; Opção E - solução pela
composfção acionária com outras concessio·
nárias de energia elétrica. Nas suas considerações finãis, a prospectiva pondera:

dente da Comissão Especial, faz duas consultas preliminares da maior importância. A
primeira é dirigida à Secretaria da Fazenda,
sobre a possibilidade de o T escuro do Estado
carrear para a Ceron, no curto prazo, a importância de US$ 85 milhões. No Parecer no 6,
de 28 .de feVereiro de 1989, aquela Secretaria
responde que "não há possibilidade de o Esta~
do assumir tal compromisso, pois, se o fizer,
estará comprometendo to,d.ra sua estrutura".
A segunda, solicita à Eletronorte informações
técnicas sobre a usina hidroelétrica de Samuel, a fim de se aquilatarem os reflexos que
poderá trazer ao sistema Ceron a sua entrada
em operação. Os dados da Eletronorte simplesmente confirmam as previsões feitas pela
Prospectiva, segundo as quais, o financiamento de Samuel e do sistema de transmissão
a ela associado permitirá um alívio tll8nsitório,
de 6 a 12 mes_es, no fomedmehto de energia.
Reduzindo em cerca de 3D% a sua demanda
reprimida, o sistema deverá provocar um aumento ainda mais acelerado do consumo de
energia, anulando, de certo modo, os benéfi.:os efeitos da substituição do combustível
na sua geração.
A partir desses dados e das sugestões..2J:?resentadas pela Cepe no Oficio n" 007/8Çi,- de
27 de fevereiro, o Sr. Governador despacha
àquela comissão, no dia,-seguinte, determinando-lhe:

- ·• 1) que prepare, em regime de máxima urgência, mensagem à augusta Assembléia Legislativa propondo a aprovação de projeto de lei que permita à Ceron
r€aliUir-aumento -de capital, pelo montante que for apurado em processo licitatório, ficando ao mesmo tempo a Fazenda do Estado autorizada a ceder, com
-encargos, os direitos de subscrição relativas ao aumento de capital;
2) que tome as medidas necessárias
para promover, em âmbito nacional, a
licitação 6om o_ objetivo de -selecioilar
empresa ou grupo de empresas interes·
"Em síntese, convém anotar que a opsado em participar do quadro de adoção A. a de o Governo permanecer com
nistas da Ceron, com recurSos, meios e
o controle acionário da Empresa, é a mais
tecnologia capazes de executar plano de
onerosa para os cofres públicos do Estaobras que confira às Centrais Elétricas
do de Rondônia. As demais opções aprede Rondõnia condições de operacionasentam-se indiferenteS, em termos ecolidade condizentes com a qualidade de
nómicos para o Govetno estadual (... )"
serviços exigida pelo bem comum doEs''To das as opções 'levantadas estão,
tado:
evidentemente, disponíveis ao acionista
3) que estude e proponha requisitos
majoritário. A escolha final, contudo, de·
que assegurem aos fui1çíõnári0s da Ceverá depender de outras condicionantes
ron a oportunidade de subscrever, em
de natureza política, que escapam à aprecondições especiais, parte do aumento
sentação deste relatório. ·•
de cap~ta! _que Vier a ser J?rOposto; etc.-·_·
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Com esse !eor, Sr. Presidente ·e- s-rs. Senadoo relatório da Prospectiva - Organização e
res, é enviado à Assembleia Legislativa Projeto
Projetas Ltda, não se me afigura tendenciosa
nem sugere ao Governador a venda pura e de Lei do Executivo, acompanhado da Mensasimples da Ceron, c-onforme-tendenciosamen- -gem ri" 282.. de 10 de maio de 1989, na qual
o Sr. -GOVernador faz qt..estão de esclarecer,
te afirma o nobre COlega, Senador pelo meu
Estado.
-- entre outras coisas:
"Com a criação do Estado de Rondônia
Mas a si_tuação da empresa é cada dia mais
delicãda e a solução tem de ser rápida, eficaz
pela Lei COmplementar ri" 41, de 22 de
e definitiVa. Por recOmendação do Sr. Goverdezembro de 1981, as ações represennador, o Dr. Paulo Hemique de Almeida, presitativas do controle acíonário da Ceron,
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cuja titularidade pertehcia à União Federai, foram transferid<;JS, em sua totalidade
para o património do Estado de Rondônia, que, assim, se tor11ou o sucessor pleno jure de todos os qireitos e obrigações
pertencentes originalmente ao Govenio
Federal."
A mensagem govemainehUd sintetiza ainda
os fundamentos legais da proposta com fulcro
ná art. 173 da nova ConstituiçãO Federal:
"... se, por um lado, a intervenção do
Poder Público em atividades económicas
é desaconselhada pela Carta Constitucional vigente, do outro, a Concessionária
atravessa gravíssima crise que está a exi~
gir medidas profuridas, como mais adiante se demonstrará (... ). O mesmo propó-sito, sem dúvida alguma, deve ser seguiao pelos Estados, não só para se ajusta~
rero à norma programática da Constituição Federal, como também para não desviarem qs escassos- recursos públicos de
atividades próprias e exclusivas da atuação estatal para outras que podem ser
satisfatoriamente atendidas por entidades
particulares que encontrarão aí c~mpos
propícios para a aplicação de suas economias."
E dessa forma, Sr. Presidente, é aprovada
em 27 de jUlhO <;ie 1989 a Lei n" 234, que
"autoriza o Poder Executivo a transferir o controle acionário das Centrais Elétricas de Rondõnia SA.- CerOn, mediai"lte afíeilaçãoCom
encargos, através de licitação, dos direitos de
subscrição relativa ao aumento de capital e
dá outras providências.
São esses os fatos. Essa a história verdadeira, limpa e transparente de uma medida
político-administratiya do maior alcance para
o futuro do meu Estado.
Daí por (rue afirmar, com o Senador Olavo
Pires, que tudo foi maquinado, projetado e
executado por um Exeéutlvo corrupto e por
uma Assembléia venal, c_ujos deputados foram, na sua maioria, comprados a peso de
dólares, é· uma acusação demasiadamente
grave para não ser acomPf:!nhada de provas.
E como S. Ex• ·não aduzfu essas provas, o
mínimo que dele se pode dizer é que foi, no
seu pronunciamento feito aqui nesta Casa,
passional, injusto e cruel com os homens que
governam o meu Estado. S. Ex",_ a pretexto
de fazer oposição, prestou um enorme desserviço ao desenvolvimento político e económiCo
do nosso bravo e sofrido Estado de Rondônia.'
E isso não fica bem ao Senadoi -oJavà Pires!
(Muito bem!)
O SR.- PRESID-ENTE (Iram Saraiva) Coi1cedo a palavra ao nobre Senador LouriVal
Baptista.

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PfL - .
SE. Pronuncia o segu1hkdi5curs0.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta fase da economia nacional, que alguns encaram com desânimo, pela complexidade conjuntufal desse
estágio de noss_o desenVolvimento, com as
dificuldades de investimentos substanciais,
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em áreas importantes e estratégicas, devido
ao endividamento externo e interno. em Ser-

gipe surge uma boa notk:ia para o Nordeste
e para o País. A implantação de uma grande
indústria no Pólo Cloroquímico de Sergipe.
A empresa que será administrada pe"Ja Oo~
roetil Paulista é associada à Shell. O investimento será da ordem de 51 Omilhões de dOlares em capital nacional, e a partir do terçelro
ano, numa primeira etapa, produzirá 240 mi-

lhões de toneladas de ácido acético e 250
milhões de toneladas de metanol, além de
liberar 600 milhões de litros de álcool, devido
à utilização exclusiva de gás natural, que é
abundante em Sergip~.
No último dia 8

do Corrente, fui com o Go-

vernador Antonio CarlOs Valadares apresentar
o projeto ao Ministro Roberto Cardoso Alves,
da Indústria e do Cor11ércio, quando fui assegurado que a tecnologia a ser utilizada é pioneira no Brasil. Segundo o Diretõr-Presidente
da Cloroetil, Dr. Fernão Manfred, este projeto
de produção de ácido acético e matanol vai
mudar o perfil álcool-químico do Brasil, permitindo-lhe ingressar competitivamente no mercado internacional com estes produtos e substituindo as importações que vêm sendo feitas
a um preço muito alto.

É lida a seguinte
Brasília, 22 de novembro de 1989
Of.n'222/89
Sr. Presidente,
Sirvo-me do presente para comunicar a V.
Ex~ o meU desligamento do Partido Democrata Cristão - PDC, no dia 19 do mês em
curso, pelo que solicito dessa Presidênda as
providências de praxe.
Com os meus protestos de alta conside·
ração e distinto apreço,
_Atenciosamente~- Senador Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) A comunicação lida vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão li•dos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 611. DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do arl
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Cãmara n" 49, de 1989 (no
_2256/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera
a redação do inciso Vil do art. 33 da Lei no
7.729, de 16 de janeiro de 1989.
Sala das Sessões, 22 de novembrO de 1989.
Esta indústria é_de vital importância -para -Mauro Benevic/es - Chagas Rodrigues a economia sergipana, s_endo mais um passo - JiJrbtJs Passarinho- Carlos Patrocínio- Edidecisivo para a utilização de suas abundantes son Lobão.
reservas naturais de sal-gema, melhora do seu
REQUERIMENTO N• 612 DE 1989
produto interno, além de contribuir para reduRequeremos
urQência, nos termos do art.
zir a profunda -âiferença entre o Brasil - Sul
366, _al_ínea c, do Regfment9 Interno, para
e o_ Brasil- Nordeste.
o Pi.,.C oonsa de 1989 que ··estabelece normas
Devo ressaltar que o projeto mereceu a
sobre a partidpaçáo dos Estados e do Distrito
maior receptividade de parte do Ministro CarFederal no produto da arrecadação do Imposdoso Alves_, o Robertão, pelo fato de Sergipe, to sobre Produto industrializados - !PI, relatidesde a implantação do Pólo Clorocjulmico, vamente às export8ções".
estar contribuindo com a atual política do GoS~a das Sessões, 22 de novembro de 1989.
verno, objetfvai1do descentralizar a indústria
- Ronan Tito- Chagas Rodrigues -ftlárdo
petroquímica e álcool-química do _Sul e do
ftlaia - Carlos Patrocínio.
centro-Sul do País para outras regiões do terriO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
tório nacional que tenham, também, condirequerimentos lidos serão votados após a Orções técnicas e de recürsos.
dem do Dia, nos termos regimentais. (Pausa.)
- Sobre a mesa, redação final que será lida
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é com grande satisfação que registro este pelo Sr. 1o Secretário.
acontedmento que vejo prestes a se realizar.
É lida a seguinte
Estou na política de Sergipe há mais de 40
anos e sempre fui um defensor e incentivador PROJETO DE LEI DO DF N• 66, DE 1989
da industrialização do Estado, principalmente
Cria a Cai'reira Magistéiio Púf5liêo-_do
da implantação de indústrias voltadas para o
Distrito Fedéal, seus cargos empregos
aProveitamento de suas abundantes reservas
fixi1 os valores de seus vendmentos e sanaturais. Portanto, é sempre gratificante quanlários e dá outras providências.
do participo por iniciativa própria ou sou solfcitado a participar do esforço de progresso e
O Senaaa.Feder.al decreta:
...
desenvolvimento do meu Estado. Quero, nesArt. 1~ FJca criada no Quadro de Pessoal
ta oportunidade, congratular-me com o Go- do Distrito Federal e na Tabela de Pessoal
vernador Antonio Carlos Valadares e com os da Fundação Educacional do Distrito Federal,
dirigentes da Cloroetil e da Shell pOr este im- a Carreira Magistério Público do Distrito FedePortante empreendimento.
ral, composta dos cargos e dos empregos de
Era o que tinha a dizer, S-r. Presidente. (Muito
Prefessor Nível 1 (com formação de nível mébem! Palmas)
dio), Professor Nível 2 (com licenciatura de
curta duração), Professor Nível 3 (com licenO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So-- ciatura plena) e Especialista de Educação
(com licenciatura plena), conforme Anexo l
bre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. ]9 Secretário.
desta lei.

e
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Parágrafo único. Os_ <;argos e empregos
integrantes da Carreira de que trata este artigo
serão c:Hsttibuídos nO- Quadro de Pessoal do
Distrito Federal e na Tabela de Pessoal da
Fundc:~ção Educacional do Distrito Federal,
por niveis de habilitação exigida: na formação
de professores e de especi~istas de educação
para o ensino_ de 1\'e 2l' graus, conforme determina a Lei n" 5.692, deJ 1_de agosto de 1971,
e 6 Estatuto do Magistério Oficial do Distrito
Federal (Lei n" 6.366n6).
Art. 29 Os ocupantes dos cagas efetivos
de Professor de Ensino de 1c e 2~· Graus do_
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, _os prOfessores e os especialistas de educação efetivos ocupantes de empregos permanentes da
Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educacional do Distrito Federal, íntegrantes do Quadro de Carreira do Pessoal do Magistério, homologado em 4 de maio de 1987,
serão transpostos, na forma do Anexo II, para
a Carreira a que se refere o art. 1\ atribuindo-se
um padrão a cada período de 18 (dezoito)
meses de efetivo exercício prestado ao Magistério do Distritç Federal, por ato do Governador' do Distrito Federal.
§ 1? O aproveitamento de que trata este
artigo dar-se-á independentemente do número de cargos e empregos criados.
§ 2> Efetivada a transposição pfevista no
Ci1put deste artigo e ressalvado o disposto no
§ 39, serão considerados extintos os cargos
efetivos e os empregos permanentes remanescentes do Quadro e_da Tabela de Pessoal
do DiStrito Federal e da Tabela de Empregos
Perman~ntes da Fundação Educac_ional çio
Distrito Federal, de que trata o Quadro de Carreira do Pessoal de Magistério.
§ 3~ Os professores e os_especialistas de
educação da Tabela de Empregos Permanen. tes daEundação Educacional do Distrito Fe-deral, amparados pelo art. 19, do Ato das Dis·
posições Constitucionais Transitórias, passarão a integrar Tabela Suplementar até que se
submetam a concurso ·para fins de efetivação.
§ 4ç Os professores e os especialistas de
educação a que se refere o parágrafo anterior,
que lograrem aprovação, serao transpostos
para Carreira a que se refere esta lei.
§ 5 9 Os pfofessores e os especialistas de
educação que não lograrem aprovação no
processo seltivo passarão a integrar Tabela
Suplementar,nas condições em que hoje se
encontram, extinguindo-se os respectivos empregos à medida que vagarem.
§ 6 9 Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste
artigo. devendo, quando for o caso, ser asseguraaa ao servidor a diferença, como vantagem pessoal nominalmente identificável.
Art. 3 9 Os_ ocupantes de cargos efetivos
e empregos permanentes de Técnico em Assuntos Educacionais do Quadro e da Tabela
de Pessoal do Distrito Federal poderão, mediante opção manifestada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta lei, ser
transpostos para a Carreira criada por _esta
lei, desde__que possuam licenciatura específica
para ingresso no cargo de Especialista de
Educação
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Art. 49 Os profess_ores e os especialistas
de edu_cação integrantes _do Quadro de Carreira do Pessoal de Magistério da Fundação

Educacional do Distrito Federal, hQmologado
em 4 de maio de 1987, não amparados pelo
art. 19 do Aro das Disposições Constitucionais
Transitórias, serão inscritos ex offició~ nO praZo

de um ano, em concurso público, para fins
de efetivaç:ão, integrando Tabela Suplementar,
no regime jurídico e condições em que hoje

RESOLUÇAO N~

, DE 1989

____ Autoriza a Prefeitura .Municij:ial de V/tó·na da Coaquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzqdos novos, a
2.006.188 Bônus _do Tesouro Nacional

-BTN.
O Senado Federal res€live:
Art. 1·> É a Prefeitura Municipal de Vitória
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que autoriza a República Fede:ra_tiv~ do Brasil
a ultimar contrataÇão de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$
55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e
seiscentos mil dólares americanos), junto ao
Banco [nteramericano de DesenvolvimentoBID.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de novembro de 1989. =-=-- Nels_on C,;~meiro, Presidente - Nabor Júnior; Relator - Pomj;eu

se encontram.
Parágrafo único. Os professores e os es·
pecialistas de educçaão a que se refere este
artigo, classificados ·no conclir.so;se:rão trans-

da Conquista, Estado da Bahia, autorizada a
de Sovsa ___:Antônio Luiz Maya.
contratifr, nos termós·do art. 52, inciso VIl da
ANEXO DO PARECER N' 334, DE 1989
Constituição Federal e da ResoluçáO n9 93,
_RedaçJo _final do Projeto _de ResoluÇão
de 11 dE: outubro de 1976, alterada pela Reso---nv 76, de 1989.
portas para .a Carreira Magistério Público do
lução no 140, de 5 de dezemUro de 1985,
DistritOFeileral, naformadoAnexoU, rescindi· _ ambas do Senado Federal_,_ operação de créFaço saber que o Semido Federal aproVou,
do-se, nos .termos da legislação vigente, os
dito no valor Correspondente, em<::ruzados nonos termos do art. 52, inciso V, 'VII -e VIII, da
contratos de trabalho dos que não lograrem
vos,_ a 2.006.188 Bónus do Tesou_ro Nacional Constituição, e eu,
, Presidente,
aprovação.
-c- BTtl,_jüflto à Caixa Econõrriica_ federal,
promulgo a seguinte
Art. 59 o jngresso na carreirã de que trata. destinadã_a __finahdar a execução de projetas
esta lei far-se-á- mediante concun;q público,
de infra-estrutura básic~ -no bãirro Kadija, naqUele Muhicípio. ·
··
- · ·
·
ressalvado o disposto nos arts. 29, 39,"7? e 19,
RESOLUÇÃO N'
, DE 1989
no Padrão I da Classe ÚniGa dos empregos
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na
Autoriza a República Federativa dO
de:
data de sua publicação.
Brilsi! a ultimar contratação de operação
" 1- Professor Nível 1;
Art 3~ Revogam-se as disposições da Rede crédíto externo, no valor equivalente
II ~ Professor Nível 2;
solução no 140, de 11 de outubro de 1988, - -a até (JS$ 55,600,00Q.OO (cinqüenta e
lli -Professor Nível 3;
do Senado FederaL_
cinco milhões,- e seiscentos mil dólares
IV- Especialista de Educação.
amen"canos).
O SR. -PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Art 61 Poderão- concorrer aos cargos e
redação final Jiçla vaí à publícação~
O Senado Federal resolve:
_
empregos de que trata esta lei;
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
Art. 19 É a República FederatiVa -do Brasil,
I -para o emprego de Professor Nível 1,
pelo Sr. 1o Secretário.
nos termos do inciso V, VII e Vln do art. 52
portadores de habilitação específica de 2~
da Constituição Federal, autórizada a contratar
grau, obtida em curso de magistério;
É lido e aprovado o s~g~inte
operação de crédito externo no valor equivaII - para o emprego de Professor Nível 2,
REQUERIMENTO N' 613, DE 1989
lente_? até US$ 55,600,000.00 (cinqüenta-e
os portadores de habilitação de grau superior,
Nos
termos
do
art.
321 do Regimento Intercinco milhões e seiscentos r:nil dóJares ameri~
em nível de graduação, representada por lino,
requeiro
dispensa
de
Publicação,
para
imecanos),junto aó Banco lnteramericari.o de Decen<:iatura de 1o grau, obtida em curso de
diata disCussão ·e Votação, da redação final senvoJvimento - BID, destinada a financiar
curta duração;
do Projeto de Resolução n;, 75, de 1989, que parcialmente o Programa de Irrigação no NorIII - para o cargo de Professor _Nível 3,
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da deste, sendo órgão executor a Companhia de
os portadores de habilitação específica de
ConquiSta, Estado da Bahia, ã contratar opera- desenvolvimento do Vale do São Francisco
grau superior, em nível de graduação, corresção de Crédiio no valor correspoildente, em -CODEVASF.
pondente à lkenciátura plena;
Art 2° Esta _resolução entra em vigor na
IV- para o cargo de Especialista de Educa- cruzados novos, a 2.006.188 Bôilus dO TesCuro Nacional, junto à Caixa Econômica FederaL data de sua publicação.
ção, os portadores de habi\itaçã_o específica
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.
de grau superior, em nível de graduação, cor- -Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (fram Sarãíva) - A
respondente à licenciatura plena.
redação final lida -vai à publicação. Sobre a
O SR. PRESIDENTE (lram- Saraiva) requerimento qUe sera lido pelo Sr.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata mesa,
PARECER N• 333, DE 1989
1~>-Sec-retário:-~ -apreciação da matéria.
(Da ComiSsão Diretora)
Em disç_ussão a redação fmal. (Pau:;;a.)
_.é:
lido e aprovado o seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
Não ha'{endo quem peça a palavra, encerro
n• 75, de /989.
REQUERIMEJ't!O.I'I• 614, DE 1989
a discussão.
_Em votação._
_
A Comissão Diretora apresenta a redação
Nos termos do art. 321 dõ Regimento Interos- Srs.. Senado_r_~s que a aprovam queiram no, requeiro dispensa de: publicação,_ para imefinal do Projeto de Resolução n? _75, de 1989,
pe:tmilnecers·entados. (Pausa.)
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória
diata discussão e votação, da redaç:ão final
Aprovada.
do Projeto de.,Resolução nQ 76, de_19_89, -que
da Conquista (BA) a contr~t~r: operação de
Aprovada
a
redação
final,
o_
projeto_
vai
à
crédito no valor correspondente, em cruzados
au_toriza a RepúbliCa Federativa
Br'asi! a
promulgação.
novos, a 2.006.1 88 BTN.
,.. ultim;;1.r conttatação de operação de crédito
Sala de Reuniões da Coniissão, 22 -de noexterrio, nO Valor- equivalente a até OS$
. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_:, So·
vembro de 1989.- NclsQn_Camt:Lro~_Presi
5"'5,600,000.00 (cini(üenta e cinco milhões e
bre a mesa, redação final que vai ser lida pelo
dente - Nabor Júnior, Relator - Pompeu
seiscentos mil_ dálores ~_mericanOs) junto ao
Sr. 19-Secretário.
de Sousa - An_tónio Luiz Maya.
6_.;mçoJnterameric~mo de Qesenvolvime_n!OÉ lida seQUinte
BID.~
~
~
·~
ANEXO AO PARECER N' 333, DE 1989
Sala das SessõeS, 2:i de no-vembio de i 989.
.PAREt::EIH!• '334, DE !989
Redação final do Projeto d_e__Resolução
- Pompeu de Sousa.
(Da Comissão Diretora)

ao

a

n' 75, de L989.

~

Faço saber que o Senado Federal aprovou.
nos termos do a_rtigo 52, inCisO VII, da Constituição, e eu,
, PreSidente, promulgo a seguinte __

RedaÇiO _fifJài CJO~J?i{;Jjeto de -Resolução

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - :Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
A Comissão Piretora_ãpresenta a redação apreciação da redação final.
Em disc_ussão_ a redaçãq_ finat _(Pa_usa}
f!nal do Projeto de ResolUção Q~_76, de 1989,
~n'76,âe/989.

·

~
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senàdores que a aprovam- qUeJram

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

Aprova-da.
Aprovada a redação final, o projeto vai à
promulgação.

O'SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
redação final será lida e vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
·pelo Sr. 1o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva)- So-

·REQUERIMENTO N' 615, DE 1989

permanecer sentados. (Pausa)

bre a mesa, redação final que vai ser lida pelo

Sr. 19 Secretário.

É lida a seguirite
PARECER N• 335, DI! 1989 .
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de ResOlução

n• 77, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redaçã-o

tios termos do art. 321 do Begimen_tQ Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discuSsão e votação, da redação final
do Projeto de Resolução no 77, de 1989, que
autoriza a Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE, a ultimar aditivo contratual
à operação de crédito externo, fiiTTlada em
12 de outubro de 1978, junto a um consórcio
de bancos franceses, com vistas a possibilitar
a aquisição de equipamentos de odgeril fra"Ílcesa pata a atnpltaÇão- da Central _Termoelétrica Presidente Médici, no Rio Grande do

Novembro de 1989
EMENDAN• 1
(Corresponde à Emenda n~ 1 -

CCJ)

Substitua-se, no art. 39, a expressão "no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários de referênçia"
por: "'no valor de 40 (quarenta) a 400 (quatn>-centos) Bônus do Tesouro Nacional- BTN",

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
redação ftnal lida vai a publicaÇão. Sobre a
mesa, requerimento _que será"lido pelo Sr. 19
Secretário.

É lido e 8.Provado o seguinte
REQUERIMENTO N• 616, DE 1989

Nos termos do_art. 321 do_Regimentointerno, requeiro dispensa de j)ublicaÇao, pãra imediata discussão e votação, da redação final
da Emerida do ~Senado aO Projeto de Lei da
Câmara n991, de 1986 'no 1.894/93, na Casa-de origem), que toma _obrigatóri~ a inclusão
de- espetáculOS il-iU:SíCãJSao vivo nas casas
de diversões.
Sala das Sessões, 22 de novembrO de 1989.
- Porhpeu de ~ousa..

fmal do Projeto de Resolução n~ 77, de 1989,
que autoriza a Companhia Estadual de Energia Elétrica - _CEEE. a ultimar aditivo contratual à operação de crédito externo, firmada
Su'
em 12 de outubro de 1978, junto a um conSala das Sessões, 22 de no"venibro de 1989.
-Pompeu de Sousa.
·
sórcio de bancos franceses, com vistas a posO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -.
sibilitar a aquisição de equipamentos de oriAprovado o requerimento, passa-se à imediata
gem francesa para a ampliação da Central _
O SR. PRE!?IDENTE (Iram Saraiva) apreciação da matéria.
Termoelétrica Presidente Médice, no Rio Gran- -Aprovado o requerimento, passa-Se, imediata-Em discussão a redação final. (Pausa)
de do Sul.
mente, à apreciação da matéria.
Nâollavendo quem peça a palavra, encerro
Sala de Reuoiões da Comissão, 22 de- nO~
Em cfiscussão a redação finaL (Pausara discussão.
vembro de 1989. - Nelson Cameiio, Presi·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Em votação.
dente ~ Nabor Júnior, Relator - Pompeu
a discussão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
de Sous_a -AntôniO Luiz Maia.
Em votação.
permanecer sentados.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
_Aprovada.
ANEXO AO PARECER N" 335, DE 1989permanecer sentados. (Pausa)
-Aprovada a redação final, o projeto vai à
Redação final do Projeto C/e Resolução
Aprovada.
Câmara dos Deputados.
n• 77, de 1989
Aprovada a redação final, o projeto vai à
prõmulgação.
Faço saber que o Senado Federal aprovou
COMPARECEM JIWS OS SRS. SEIYADQnos termos do art. 52, incisos V e Vlll, da ConsRES:
_OSR. PRESIDENTE ((ram Saraiva)-So·
tituição, e eu,
, Presidente, pro·
bre a mesa, redação final que Vai s_er lida pelo
Mário Maia- Moisés Abrão- Carlos Patromulgo a seguinte
Sr. 1o Secretário. _
cínio - João Castelo- Hugo Napoleão RESOLUÇÃO N"
, DE 1989
Od Sabóià\de Carvalho - José Agripino - .
É lida a seguinte
José lgnácio Ferreira - Severo GonÍes Autoriza a Companhia Estadual de
Mauro Borges - Iram Saraiva -Mendes CaEnergia Elétrica- CEEE, a ultimar EtdWPARECER N' 336, DE 1989
- nale - Carlos Chiarelli .:..__José FOgaÇa.
vo contratual à operação de crédito exter(Da Comissáo J?iretora)
no, firmada em 12 de outubro_ de 1978, junto a um Consórdo de banCOS franceRedação final da Emenda do Senado
SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está
ses, com vistas a possibilitar a aquisição
- ao Projeto de Lei da Câmara n9 91, de
esgOtado o tempo destinado ao Expediente.
de equipamentos de origem francesa pa1996 (áa 1.894/83, na Casa de origem).
Passa-se à
ra ampliação da Central Termoelétrica
Presidente J11édici, no Rio Orande_do Sul
.A Comissão Diretora apresenta a re-dação
final da Emenda do Senado ao Projeto de
0-Seilado Fedéal res_olve:"
OI~DEMDO DIA
Lef da Câmara no 91, de 1986 (no 1.894/83,
Art. 1"' t: a Companhiéf EStadu.ilJ de Enerna Casa de orígem), que torna obrigatória a
gia Elétrica -:- CEEE, autorizada, nos termos
inclusão de espetáculos musicais ao vivo nas
Item 1:
do art. 5.2, indsosV e vm da -Constituição Fedecasas de diversões.
ral, a aditar o contrato de operação de crédito
(Incluído em Ordem do Dia, nos ter·
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de no:
externo, de natureza_ financeira, firmcido em
mos do art ...353, parágrafo único, do Regivembro de 1989. - Nelson CarneirO, Presi·
12 de outubro_de 1978 junto a um conSórcio
mento Interno.)
dente- Poinpeu de SouSa; RelatOr-Antônio
de bancos franceses liderados pelo "Credit
Discussão, em turno único, do Projeto
Luiz
Mé!ía
Nabor
Júnior.
ComJnercial de Fiãriá'.--e pe16-"Banco Frande Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~
çals du Commerce Extérieur", no valor equiVa112/89, na Câmara dos Deputados), que
ANEXO AO PARECER N" 336, DE 1989
lente a até FF 734.107.831,00_ (setecentos -e
aprova o ato que renova a concessão outrinta e quatro milhões, cento e sete niil, oito_torgada à Rádio Imperatriz Sociedade Lt- ~ Redação final da Emenda do Senado
centos e trinta e um francos franceSes), meda., para explorar serviço de radiodifusão
ao Projeto de Lei da CâmtJra no 91, de
diante garantia da União, para os fins exclusoflora em onda média, na Cidade de
1986 (n~ 1.894183, na casa de origem),
sivos de prorrogar o prazo de utilização ae
Imperatriz, -Estado do Maranhão, tendo
que torna obrigatória a inclusão de espePARECER PREUMINAR, por pedido de
crédito derivados de tal operação para 31 de_
táculos musicais ao vivo nas c.?tsas de
diligência..
dezembro de 1989.
diversões.
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Este item será retirado da pauta, por se encontrar a matéria em fase de diligência.

A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redaçãõ fiila[
-- -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Ê o Seguinte o projeto aprovado:

Item 2:

PROJETO DE RESOLiiÇÀO
. . !'!· B3,DEt989 .

(Incluído em Ordem dó Dia, nos ter-

mos do art. 376, e, do Regimento Interno.)

Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução de expressão contída no § 2o
do art 2o di! Lei n 9 Z 721, de 6 de janeiro
de 1989.

Votação, ·em turno único, do PrOjeto
de Decreto Legislativo no 43, de 1989 (n~

70/89, na'Câmara dos Deputados), que

aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação T écnka, celebrado entre o Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil
e o Governo da República da Nicarágua,
em 1o de abril de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVÇ:L, profeno

em

Plenário, da Comissão

_

-de Relações Exteriores e Defesa Na-

donal
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior, tendo a votação sido adiada
por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à promulgaçãó.

É o seguinte o projeto _aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO !'!• 43, DE 1989
(N9 70/89, na Câmara dos Deputados.)
Aprova o texto do Acordo Básk:o de
Cooperação Técnica, celebrado entre o
Oovemo da República Federativa doBrasl'l_e o Governo da República da Nicarágua, em ]9 de abril de 1987.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do (\cardo
Básico de Cooperação Técnica celebrado_ entre o Governo da República Federativa doBra·
si! e o Governo da República da Nicarágua,
em 19 de abril de 1987.
Parágrafo único. OS-ajustes cõmplemeritares entre as Partes COntratantes, referidos
no presente Acordo, ficam, para ter validade
legal, sujeitos à aprOvaÇão -do Congresso Nacional.
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicaÇão.
Q

O SR. PRESIDENTE (Iram Sai'aiva) Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 83, de 1989 (apresentado pela Comissão de Constituição, Jus·
tiça e Cidadania como conclus_á_Q_de seu
Parecer no 297;de 1989), que suspende,
por inconstitucionalidade, a execução de
expressão c_ontida no § 2~ do art. 2" da
Lei nç 7.721, de 6 de_jaileiro de 1989.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior; tendo a votação sido adiada
por falta de quorurp.
·
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Artigo único. É suspensâ, çiOr iilconstitu~
cionalidade, à vista d~ decisão definitiva proferida pelo Supfeffio Tribunal Federal, em 13
de setembro de 1989, nos autos da RepresentaçãO no 14-4, requerida pela Associação dos
Magistrado~ Brasileiros, a execução das' expressões "..~-e vantagens pessoais (adicionais
por tempo de serviço)", constantes do § 2"
do art. 2~ da Lei n~ 7.721, de 6 de janeiro
de 1989.
O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) Jtem4:

Votação, em turno único, do Parecer
- nQ- 305, de 1989, da Corriissão Espectai,
__ concluindo p~lo arquivamento da denúncia contra o Presidente do Supremo TribunaLFederai e o Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, imputando-lhes "crime de discriil,linação atentatória dos direitos- fUfiCiámêfifãlsPI'eviStOS no inciSo
41 do art. ?o <:I_~ Constituiç:ão Federal''.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior, tendo a votação sido adiada
por falta de quorum.
Em votaçãO o parecer, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria será arquivada.
É o seguinte o parecer aprovado
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Ainda segundo o autor da peça vestibular:
"Os dois Ministros denunciados transgrediram proposftádamente o art. 2° do
Ato das Dlsposlções TranSitórias, impedindo a campanha presidencial do candidato denunciante, deferisor da Monarquia
Constitucional Pai'larrientar. A nova estrutura do poder prevê a coroaÇão do PríncíPe Dom Pedro de Orleans e Bragança,
legítimo herdeiro do trono brasileiro, recebendo título de D. Pedro m, passando
a ocupar o cargo de Chefe de Estado
Permanente da Federação Imperial do
Brasil."
A denúncia fundamenta-se na suposta violação do inciso XI...I do art. 5ç da Constituição,
verbis:

"Art. 5•

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

. XLI - a lei punirá qualquer discriminação
atentatSria dos- direitos e liberdades fundamentais."
Na parte conclusiva da petição verr{ descrito
o comportamento tido por ilícito:

"A próxima eleição de 15 de novembro
próximo; sem a participação de Presidentes Monarquistas, dará diploma de imbecil ao eleitor que comparecer às umas.
A eleição de presidente republicano presidencialista, sem esclarecer o eleitor sobre
as conseqüências sobre o plebiscito de
93, acarretará, sem sombra de dúvida,
Nulidade de Pleno Direito das próximaS
eleições. Se existem apenas candidatos
Presidendalistas Republicanos no páreo,
está configl!rada a discriminação com o
indeferimento de uma candidatura monaquista, como é o caso do denunciante,
devendo os ministros acusado_s serem
processados e julgados por este grave
crime contra a cidadania e contra o destino da Nação. A disputa entre um Presi-PARECER No 305, DE 1989
dente Presidencialista Republicano e um
Presidente Monarquista Parlamentar serDa Comissão ESpecial constituída nos
vir'á para esd:irecer o eleitorado sobre _o
termos dos arts. 44 da Lei no 1.079, de
sistema de governo e forma de estado
- 1O de abril de 1950. e 380 do Regimento
que melhor se adaptam à realidade brasifnterno para apreciar a denúncia por criJeira, de acordo com o modelo de fls.
me_de responsabilidade oferecida pelo Sr.
1O, desta denúncia."
Hercílio Ricarte contra os Presidentes do
Lida a matéria na sessão do dia 20 de outuSupremo Tribunal Federal e do Tribunal
bro do carente ài1ó, foi coÍlstittiída a presente
S,UpéiiOi Eleitori!l
Comissão Espe-cial nos termos previstos nos
arts. 44 da Lei no. 1.079, de 10 de abril -de
Relator: Senador Wilson Barbosa Martins
1950, e 380 do R~'gimento Interno.
Sr. Hercílio Ricarte forrilulou denúncia
Preliminarmente, cumpre esclarecer que ao
por- crime de responsabilidade contra os PresiSenado Federal, na conformidade do iridso
dente do Supremo Tribunal Federal e do Trili do art. 52 da Constituição, cabe processar,
bunal Superior EleitOral Ç~[egando que:
- -- por crime de responsabilidade, os Ministros
-""'O Dr. José Francisco Rezel< indeferiu
do Supremo Tribunal Federal, o Procuradoro pedido de registro da candidatura do
Geral da Repúblicá e o Advogado-Geral da
Denunciante e o Dr, José__Neri da Silveira
União, sendo o texto omisso q!Janto aos memoão decidiu em tempo hábil o Recurso
brosdo"TribunalSuperiorEieitoral.Aieitutelar
Extraordinário e a Ação Direta de lncon~- ·dos delitos funcionais, em seu_- art. _41, tam- tit.uc_iona_li_dad~, acarretando a não partici- ___pciuco confere poderes à Câmara Ãlta para
paçao- do candidãto denunciante na camprocessar os magistrado_s integrantes da Alta
panha eleitoral; principalmente no horário
Corte -~leitora!. Assim sendo,_ no tocante _ao
gratuito e çomo figurante da cédula eleif'll.inistro José Francisco ReZek considerando
torai."
que os atos a ele imputados foram ~initiC_ados

-o-
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como Presidente do TSE, não está a Câmara
Alta sequer habilitada a conhecer do pedido.
Deveria a pretensão ter sido encaminhada ao
STF por forÇa dõ preVIsto no art. 102. Jnciso
I, alínea c, da ConstitUição.
ConqUanto a lei a55egure a qualquer cidadão o direito de denunciar autoridadé por cri·
me de responsabilidade, existem certos. pressupostos a serem observados. Dispõe o_ art.

43 da Lei n" 1.079/50:

•rArt:--43. A denúncia, assinada pelo
denunciante com a firma reconhecida,
deve ser acompanhada dos documentos
que a comprovem ou da declaração de

impossibilidade de apresentá-los, com a
indicaÇão do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova
testemunhal, a denúncia deverá conter
o rol das testemunhas, em número de
cinco, no mínimo." De plano, verifica-se que ·a petição não tem
a firma reconhecida, formalidade essencial ao
regular processamento do feito. Seria esta razão suficiente para o indeferimento liminar da
matéria.
Existe- eii.tretantQ faJha mais gfaVe. Como
já salientado, o autor fundamenta o seu pleito
no inciso XU do art: s~ da Constituição que
expressamente remete para a legislação ordinária a tipificação ,dos atas discriminatórios
ou atentatórios "doS direitos e liberdades fundamentais".
Na conformidade do art. 41 do Código de
Processo Penal, aplicável a_o caso ern virtUde
da disposição- contida no art. 73 da· Lei n"
1.079/50, a denúncia deve conter, além da
exposição do fato criminoso, ..a- classificação
do crime". Caberia assim ao denunciante qualificar e en-quadrar sua pretensão numa das
hipóteses expressamente previstas no art. 39
da citada lei que define os crimes de responsabilidade e não fazer genérica alusão a um dispositivo constitucional ainda carente de regulamentação.
_
Segundo expressamente prevê o incise>
XXXIX do art s~ da Constituição:

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n'' 568, de 1989, do Senador Jutahy Magalbã_e::>~ solicitando, itos termos regimentais, a retirada, em caráter defini·
tivo, do Projeto de Lei do Senado n~ 52,
de 1989, de sua autoria, Cjue assegura
aos maiores de 65 (sessenta e cinco)
anos a gratuidade dos transPortes coletivos urbanqs.

O Sr. Jutahy Magalhães- Si. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem) -Sr. Presidente, apenas para
lembrar que, como já existe decisão a respeito
do assunto, entendo que não há mais necessidade d9 projeto,
O SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (PaUsa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei
do Senado n" 52, de 1989, será detrriitivamen~
te arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 6:
Votação, em primeiro turno, da Pro~
posta de Emenda à Constituição n" 1,
de 1989, de autoria do Senador João M~
nezes e outros Senhort,?s Senadores, que
_altera os prazos estabelecidos no § s~ do
art. 14, para desincornpatibilização 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 Rodrigues ~ Mauricio Corrêa.

"não há crime sem lei anterior _que· o_
Passa-se à votação da matéria que, nos terdefina, nem pena sem prévia corninação mos do art. 354 do Regimento Interno; depenlegal.''
de, para sua aprovação; do voto favorável de
A toda evidência, estamos em face de um 315 da composição da Casa, devendo a votacaso onde o libelo é manifestamente inepto ção ser feita pelo processo eletrônico.
porquanto o fato _narrado não está definido
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
em lei corno configurando crime de responsa- peÇo a paJavra para encaminhar a votação.
bilidade~

Pelo exposto, e considerando as disposições contidas no arl 43 do Código de Processo Penal e 45 da Lei n9 1.079/50, opinamos
no sentido de que não seja a denúncia objeto
de deliberação por absoluta falta dos requisitos essenciais, devendo a matéria ser arqui~
vada.
Sala dâs Comissões, 6 de novembro de
1989. - Jarbas Passaririho, Presidente tWson Martins - Relator - Louremberg l'f.

Rocha -Mauricio Correia- Gda Sabóia de
CBIValho- Chagas Rodrigues- Divaldo Suroagy -

Mauro Benevídes -

cínio- Alexandre Costa.

Oirlos Patro·

O SR. PRESIDENTE(Jra~ Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PÀPara
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é realmente lastimável que essa
propOsta de emenda à Constituição. n9 1, d~
1989, de minha autoria, esteja _há mais de
mês aqui, no Senado Federal, sem que se
consiga votá-la.
É por isso que, depois, se fica a dizer por
aí que se fazem leis _casuísticas e que o Senado
não trabalha.
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Ora, esta emenda é apeiiús no sentido de
melhorar aquilo que se encontra na Constituição Federal, que a desincompatibilização
dos governadores de Estados, do Distrito Federal, e dos Prefeitos ficjue sujeita a um prazo
menor~

Creio que essa obrigéi:toriedade da desincompatibilização deveria acabar na legislação
brasileira. Em outros países mais civilizados
do Mundo não existe essa desincompatibilização. Nos Estados Unidos, na Alemanha, por
exemplo, o cidadão exerc-e o cargo e, depois,
se quiser candidatar-se, o faz no\':amente. Se
ele fez uma boa administração, tem chance
de ganhar. Do contrário, não ganha. Mas no
Brasil, não. Supomos que o cidãdã"o-pode usar
o Poder Público, que ele pode locupletar-se
com o dinheiro público, que ele pode usar
a influência do poder se não tiver um prazo
em que se afaste do poder. Te mos que acabar
com isso! Tem os que meter na- cabeç-a que
também somos um Pals sério; nós também
somos um País que tem uma classe poHtica
capaz de enfrentar as situações e de saber
comportar-se nos momentOs mais difíceis.
Não sei porque não se aprovar essa emenda.
Aqui, o que nós queremos é para ãs outras
eleições, é para ficar perene na Constituição,
que não -precisa esse prazo de 6 meses para
se desincompatiblllzar e concorrer _ao cargo
eletivo. Estou apenas reduzindo esse prazo,
quando devia era tirar tudo. Mas como sei
que aqui não vai dar, pois até para três meses
existem dificuldades, levando-se em conta que
os Líderes, aqui, são contra, tudo é contra,
·embora na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania tenha sido quase votação unânime, com dois votos contrários apenas- uma
se não me engano, do Senador Chagas Rodri~
gues; outro, do Senador Maurício Corrêa, não
tenho certeza; os outros dez ou nove Membros
foram favoráveis -, foi aprovado por grande
maioria na Comissão, e, quando -cfiega_ ao_Plenário, não se aprova. Não se aprova porque
é uma emenda à Constituição que vai reduzir
o prazo de desincornpatibilização para o cidadão exercer dettrminado cargo público.
Ora, temos que mudar essa mentalidade.
E eu acho que já nao é sem" telnpo. O que
acontece é pior ainda: em lugar de se votar,
para o caso é necessário um número de 45
Senadores, então, não estão presentes os 45
Senadores, os Senadores não estão vindo ao
Plenário, não há quorum. O
aContece_?
Não se vota, Fica todos os dias essa emenda
na Ordem do Dia e não há votação. Para mim
é bom! Eu acho até bom ficar! Não se consegue votar, no Senado, a proposta de Emenda
à Constituição n9 1, de 1989. Este seria o primeiro passo de emenda constitucional. E é
daí também a razão de verificarmos que existe
uma quantidade enorme de emendas complementares que precisariam ser apresentadas
e votadas, e não chegam a ter curso. Dezenas
e _ci~en_as de medida_s complementares estão
à espera de apresentaçãOe vOtação. uma delas diz respeito à aposentadoria. Precisamos
decidir sobre_ essa matéria. Os aposentados
não podem ficar na situaçao _em que se encontram. Porque, se a Constituição lhes concedeu

que
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novas vantagens, por que o Senado não deci-

de, desde logo, regulamentar o dispositivo
constitucional?

São essas pequenas grandes coisas que
não entendo, e esses fatos, sim, dizem respeito
ao interesse, à situação, à especificaçãO e à
motivação do funcionamento do SenadO. Es-

sas são medidas fundamentais que precisamos, realmente, levar em consideração.
Sei, Sr. PreSídente, que hoje, mais uma vez,
não há aqui 45 Senadores, mais uma vez não

vai ser votada essa Proposta de Emenda a
Constituição n~ 1' de 1989: Lastimo que, após
tanto tempo, não se consiga votá-Ia.
Em todo caso, para mim; pelo menos, Sr.
Presidente, levo esse galardão de ter apresentado essa primeira emenda a ser discutida no

SenadO da República.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho.

O SR- -!UTAHY MAGAUIÃES (PMDB ~
BA)-Não.

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Como vota o I'loble Uder do PFL?- (Pausa.)
_S. Ex: não eStá presente.
Comô vota o-nobre Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- (PSDB
-PO-Não.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ComoVota o nobre Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
Como vota o nobre Uder do PDC?
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Estão na Casa 59 Srs. Seriãdores.
A Mesa vai suspender a sessão por 1Ominutos e fará soar as campainhas, com a esperança de contar com presença de 45 Srs. Senadores em plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa -às 16_ horas

e 25 minutos,

a sessão é reaberta às 16 horas e 35 mi·
nutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDCTO.)-Não.

- Está reaberta a sessão.
Peço aos Srs. Senadores o_cupem os seus
lugares. (Pausa)
Vai ser procedida a votaç-ão nominal.
Os Srs. Senador~ já podem vo~r.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o nobre Uder do PDT?

O Sr. Maurício Corrêa ..:...._Peço a p.aJavra,
Sr. Presidente, pela ordem.

OSR.MÁRIOMAIA(PDT -AC)-Não.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurido Corrêa.

O SR- PRESIDENTE -(Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Líder do PDS?

o SR- MAtiRíCIÓ coRiili\ (PDT- DF.
Pela ordem.) -Sr. Presidente, V. Ext poderia
esd~recer se vamos proceder à verificação
() SR. PREsiDENTE (Nelson Carneifo)
de quorum ou à votação_ do projeto do Sena-ComO Vota o nÓbre Uder do PSB? (Pallsa.) _ dor João Menezes.
S. Ex• não es~ presente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. JARBÃS PASSARINHO (PDSPA.)-Não.

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDSPA. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho um grande ãpreç6 pessoal pelo meu querido Colega de BanOs Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
cada, o senador João Menezes. S. Ex• citou
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pauque os Líderes todos aqui são -contra, e na
sa.)
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada(Procede-se à votação)·
nia estariam a favor.
Não faço parte da Comissão de ConstituiVOTAM "SIJI1" OS SRS. SEIYADORES:
ção, Justiça e Cidadania, e tenho votado sistelrapuan Cósta Júriior
maticamente contra, por uma razão pes_soal.
João Menezes
Fui vencido, sistematicamente, nos trabalhos
da Constituinte, porqUe fui- contrário, exatá-- VOTAM "NÃO" OS SRS. SEIYADORES:
mente a que se colocasse em texto constituAlacoque Bezerra
cional aquilo que deveria merecer mudanças
--Antonio Maya
de acordo com as circunstâncias. E acabamos
Chagas Rodrigues
fazendo uma Carta Constitucional pesada,
Cid Carvalho
com um número enorme de artigos, com desDirc__eu Cãmeiro
vantagens como esta que, no momento, cita
Divaldo Suruagy
com multa razão o Senador João Menezes.
Gerson Carri.ata
Mas serei sempre contra, Sr. Presidente,~ter
Hugo GontTio passado 20 meses para fazer ·uma ConstituiHurriberto Lucena
ção e mal ela fez um ano de promulgada já
[ram Saraiva
existe quase uma centena de propostas de
Jarbas Passarinho
emenda à Constitui_ção.
Jorge Bomhausen
Esta é apenas a minha posição. t uma pOsi-José Agripino
ção talvez, até, de um certo ressentimento de
José Fog~ça
quem não conseguiu, junto a seus Pares, que
José (gnádo
a Constituição brasileira fosse alguma coisa
Jutahy Magalhães
diferente de uma lista telefónica.
Lavoisi_e:r Maia
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Luiz Viana
Presidéncia nota que é evidente a falta de quMansueto de Lavor
roum e vai adonar as _camj:jaítihas, para que
Marco Maciel
se processe a votação pelo processo eletrôMa_rcos Meridonça
nico. (Pausa)
Mário Maia
Mauricio Corrêa__
O Sr. Iram Saraiva la Více-Presldente,
Meira Filho
deixa a cadeira da presidência, que é ocuPompeu de Sousa
pada pelo Sr. Nelson Carneko, PresidenRonaldo Aragão
te.
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O $R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vamos proceder à votação, _que na forma -Votaram "Sim" 2 Srs. Senadores.
regimental, será nominal.
Houve 27 abstenções.
Como vota o nobre Líder do PMDB?
Total de votos: 29.

- Nobre Senador Maurído Corrêa, informO
a V. Ex" que não houve número pafa que se
fizesse a votação da proposta de emenda
constitucional do _S_enador João Menezes.
Deste modo, vamos proceder à nova votação,
esperandO hcija número suficiente pani aprová-la ou rejeitá-la e não apenas apuremos o
número de presentes.
Desta forma, os _Srs. Senadores que estiverem de acordo votarão "sim" e os que forem
contrários, "não."
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Tódos os Srs. Senadores já votaram? (Pau·
sa.)

VOTAM ''SIM" O$ SRS. SENADORES:
AJacoque Bezerra
frapuan Costa Júnior
João Menezes
Leopoldo Peres
Nabor Junior
Rachid Saldanha Derzi
VOTAM ''NÃO" OSSR$_ SEIYADORÉS: ~
Antonio Maya
Carlos Alberto
Carlos Cbiarelli
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldo SuruaQy
Gerson Camata
Hugo Gontijo
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Jarbas Passarinho
João Calmon
-Jorge Bomhausen
José Agripino
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José Fogaça
José Ignácio

A Pfesidência incluiu a matéria no Ordem

·ao Dia, sem o relatório da Comissão do Dis-

Jutahy Magalhães

Lavoisier Maia
Luiz Viana
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Marcos Mendonça

Mário Maia
Maurício COITêa
Melra Filho

Mendes Canale

Prazo

Mo!ses Abrão
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão

RuyBacelar
Silvio Name
Wilson Martins

ABSTÉM-SEDE
VOTAR O SR. SEfWXJR
1
João Lobo.

-

o _

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "sim" 06 Srs. Senadores; e "não",
34.
Houve 1 abstenção.

Total; 41 votos.
Não há quorum para votação de emendas
cohstitucionais, -mas podemos dar prosseguimento d~ votação de outras matérias constal}tes da Ordem do Dia, já que para istO ba~ta
a presença de 38 Srs. Senadores em plenáno.-

o· SR.
-

trito Federal, em razão do têrmino do prazo
desta Comissão para o exame do veto, _que
ocorreu a 13 do corrente.
Entretanto, para que os Srs. Senadores estejam capacitados a delib-erar sobre a matéria,
a Presidência fez distribuir, em plenário, a Mensagem contendo as razõ~ do veto, e todos
os documentos que instruíram a tram.ítação
qo projeto original, indusi"ve seus pareceres
e emendas.
Poderá usar da palavra, na discussão, pelo
de 20 minuto_s, qualquer dos- Srs. sena~
dores.
Concederei a palavra, preferencfallnente, a
um orador que seja favorável, e, a outro con·
trário ao veto.
Em discussão. (Pausa)
_Q Sr_ Mauricio Corrêa - Sr. Presidente,_
peço. palavra, para discutir contrariame:nte.

PRESIDEriTE (Nelson Carneiro)

Os itens 7 e 8, de igual mõdo, tratam da

proposta de emenda constitucional, ficando,
deste modo com sua votação adiada.
São os seguintes os itens cUja votação
é adiada:

7
Votação, em primeiro turno, da Pro~
posta de Emenda à Constttu1ção n~ 2,
de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e outros Senhores Senadores, que
modifica o§ 3~ do art 4 9 do Ato_das Dispo~
sições COnstitucionais Transitórias.
8

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coilcedo- a palavra a V. ~
OSR.MAURÍCIOCO~(PDT -DF.
Para discutir. Sem reVisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há pouco tempo,
apresentei à Mesa requerimento que solicitava
dessa Presidência pronundamento sobre a
tempestividade ou intespentividade, do veto
aposto pelo Sr. GovernadOr ao projeto aprô~
vado pelo Senado, de interesse dos Assistentes Jurídicos do Distrito Federal. Imaginava
que a Presidência iria decidir sobre o requeri~
menta antes de tratar da matéria relativamente
ao veto, porque as matérias são correlatas.
Deste _modo, Sr. Presidente, à guisa de questãO de õrdem, eU indagaria" de V. E.xo se iria
resolver sobre esse requerimento agora, ou
se insiste em que, prioritariamente, já discuta·
mos sobre o veto objeto de pauta.

() SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa ia manifestar o seu pensamento
sobre o requerimento de V. Ex~ após o debate,
porque o que se está discutindo é o veto. Mas
se V. Ex' prefere, a Mesa vai dar a sua opinião
sobre o requerimento de V. Ex', e p"asso a
fazê-lo.
Votação~ em primeiro turno, da Proposta de Eme-nda à Constitt.ifçãb n~ 3,A Mesa pede atenção dos Srs. Senadores,
de 1989, de autoria dO -sena r Marco para a decisão que vai ser proferida. Como
fv\aciel e outros Senhores Senadores, que é sabido, e acaba de ser afirmado pelo nobre
acrescen.ta parágrafo ao art 159 e altera Senador Maurício Corrêa, este veto foi inqui~
aredaçãodoincisolldoart.161 daCons~ nado de intempestivo por -s. E~. mediante
o requerimento enviado -à Mesa.
tituição Federal.
A Mesa vai proferir sua decisão, sujeita, co·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carri.elro)
mo sempre, à crítica dos Srs. Senadores.
- Peço novamente aos Srs. Senadores não
Em 18 de outubro último, chegou ao Sena~
abandonem o plenário, porque a matéria sedo Federal a Mensagem n9 103/89, do Sr. Goguinte é discussão de veto, que requer, para
vernador do' Distrito Federal, comunicando
sua apreciação no mínimo, 38 votos.
haver vetado o Projeto de Lei n~ 54/89, do
Passa-se à matéria seguinte.
Distrito Federal, que reestrutura a categoria
Item 9:
funcional de Assistente Jurídico ftXa a sua
Discussão, em turno único, do veto to- retribUição.
tal aposto ao Projeto de Lei do DF n9
Na sessão de 6 de novembro corrente, o
54, de 1989, que reestrutura a categoria nobre Sr. Senador Maurício· Corrêa requereu
funcional de Assistente Jurídico do Plano à Mesa que, tendo esgotado o prazo de 15
de Oassificação de Cargos de que trata dias úteis sem manifestação do Sr._Govemaa Lei n9 5.920, de 1973, fixa sua retribúi- dor, fosse com amparo no art. 215 do Regição e dá outras providências.
mento Interno, promulgada a referida lei, já

ao

e

Novembro de 1989

que no dia 12 de outubro fora dia útil. Em
conseqüência, a competência para vetar ou
sancionar o referido projeto de lei se esgotara
no dia 16, e não no dia 17.
Os autógrafos.foram encaminhaaos ao Sr.
Governador no dia 22 de setembro passado.
A dúvida reSide em saber se 12 de outubro
foi dia feriado ou não. O Decreto-Lei no- 6.459,
de 2 de maio de 1944, que dispõe sobre o
descanso _em feriados civis e religiosos de
acordo_c.om a tradição local e dá outras providências~ a-ssim rezava em seu art. 29:

·~autOridadeS muiclp"ais competenw
teS prOporão os feriados locais e atestarão
o costume relativo à guarda dos Dias Santos, observados pela tradição local, devendo os respectivos atas, em 1944, ser
submetidOs, dentro de 30 dias contados
da publicação deste decr_eta-lei, à aprova---ção do GOYemo do seu Estado e por este
apreciado em igual prazo."
E no seu Parágrafo único ressalvava:
"Os__ ª-tos que na forma desse artigo
foram elaborados_ pelas autoridades dos
Ter-ritórios federais e do Distrito Federal
_serão submetidos à aProvaçao prévia do
Presidente da República."
A Lei 605 de 5 de janeiro- de 1949 não
mais reproduz a ressalva anterior ao dispor
em seu art 11:
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cente do Senhor Presidente da República,

neste ano, fez o mesmo com o Dia de
Finados.
A questão dos feriados no Distrito E;.ederal há que ser apreciada sob o seguinte
prisma: o art. 11 da Lei nQ 605_, de 5 de
janeiro de 1949, que não sofreu alteração

ness_e ponto, como acaba de ser exposto,
esclareceu: são feriados civis os

rados -

decla~

este .foi aquele que fixava em

sete.
Ocorre que o dla T2 de outubro é um dos
quatro feriados que a lei federal possibilitou
à lei municipal frxar. São apenas quatro. Dentre
esses, em Brasília, desde_ 1967, estã incluído

o dia 12 de outubro. Esse não.era considerado
feriado nacional, e sim feriado municipal. Ainda hoje, no Estado do Rio de Janeiro, é feriado
na cidade de Niterói, porque é o dia de Eman-
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:se o...aproVar, manterá a deciSão da Presidên~ -- deçr~tar_ feriados, de acordo com decreto de
1967. Portanto, -é _uma data que está cristada; se o rejeitar, por intempestivo, estará danlizada na vida de Brasília.
do razão ao nobre Senador Maurício Corrêa.
Em sendo aSsim, a Mesa subffiete a SUa
De modo que não há necessidade de fazer
~ecisão ao Plenário. Isto é que V. Ex" deseja?
duas votações; o próprio plenário decidirá soberanamente acolhendo ou não a interpreO Sr. Maurícil) Corrêa- Exato!
tação da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~iro)
Acho que esta seria uma solução melhor
- Depois, se a decisào for riiantida, SUbmedo que por a votos o requerimento para de~ois
terei o voto, para que não se confunda a prelivotar o Vefo.- ---minar com o mérito.
Vamos votar o veto. Se for mantido significa
que a decisão da Mesa foi acolhida; se rejeit,jO Sr. Maurício Corrê a - Com relação
do, aí prevalecerá o ponto de vista do nobre
ao requerimento que V EX" nomina como preSenador Maurícto Corrêa.
liminar, eu gostaria de falar para encaminhar
o SR. MAliRÍCIO éoRRêA- Em prin- o requerimento.
cípio, nenhuma dúvida sobre o que V. E:0 deliO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
bera. Só que, ilo meu modo de entender caso
-Pois não. Concedo a palavra a V. Ex.,_-----prevaleça essa decisão, V. Ex" a!:>re uma interOSR. MA(JRÍCIO CORRÊ:A (PDT- DF.
pretação futura ·romo se criasSe' uma jurispru-Para encaminhar. Sem revisão do orador.)dência a respeito da matéria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Presidência
O ãrt 215- é taxativo:
decidiu sobre matéria da mais alta importân"Art. 215. São .escritos os requericia. Todos aqui, nesta Casa, devem recordarmentos não referidos no artigo anterior
se que se estab_eleceu _uma grande discussão
e dependem de votaç:._ão por maioria simem torno de um projeto que o Governador
ples, presente a maioria da composição
do Distrito Federal remetera ao Senado, a prodo Senador, salvo os abaixo expecificapósito de adiantamento ou de compensações
dos:"
salariais para os funciõnários do Dístrito Fede-Em se tratando de uma sit.Llação anôma!a,
ral, e que, no bojo desse projeto, apareceu,
acredito que V. Ex> Cria Uma hermêutica que
apresentada peiÕ nobre Senador Mário Maia,
emenda no sentido de assegurar à_- categoria
estabelecerá um critério duvidoso com relado_s_Assistentes Jurídicos alguns privilégios,
ção ao futuro.
alguns favores, à guisa _de _e_quiparaç:ão,_ de
Mas, de -miriha parte, confesso a V. Ex' que,
isonomia com Os Procuradores do dOvemo quanto à deciSão, eu me conformo c0a1 ela.
do Distrito Federal.
o~SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- A Mesa vai pôr a votos - agradecendo
Argumentava-se que não era possível, naa colaboração do Senado Maurício Correa quela ocasião, colocar-se dentro de um- pro·
o veto.
jeto daquela natureza um dispositivo anômalo.
Houve uma polêmica muito grande.
__
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
Daí quero avivar a memória dos Srs. Senapeço a palavra pela ordem.
dores. InfeliZmente não tenho aqui as· notas
o-sR. PRESIDE-NTE (Nelson Carneiro) taquigfáficas...
-_ -V. Ex• cjtier discutir o veto?- ·
O Sr. Mário Maia - Essa polêmica está
O Sr. Mauriào Corrê a - V. EX vai pôr
sem um acordo.
o veto ou o requerimento em votação?
O SR. MA(JRÍCIO CORRÊ:A - Exata-

cipação da cidade. Evidentemente, que, entre
os quatro dias, está incluído o dia 22 de novembro, Dia da EmancipaÇào da ci<lade de
Niterói.
Todos nós que vivemos no interior e o conhecemos, sabemos que todos os dias de
emancipação dos municípios são feriados
municipais, ihcluído entre aqueles quatro.
A meu ver, depois de examinar a legislação,
conduí que o dia 12 de outubro não é feriado
nacional, e não o era naquela data. Há tentativa
de incluí-lo. Porém, no momento, são-apenas
quatr.o -os feriados locais. Dentre esses, um
é o dia 12 de outubro. Dir-se-á que nesse
dia algumas repartições funcionaram. Mas_, no
caso, deu-se uma infração à lei. Mas, não é
a lei. Tem-se qUe cumpri-Ia: OTato de alguma
repartição haver funcionado, mesmo no Distrito Federal, deve ser criticado, porque se feriu
o texto da lei. De qualquer forma, não se pode
invocar esse fato para concluir que esse não
era um dia feriado. Sabemos e constatamos
que o dia 12 de outubro é feriado no Distrito
Federal, como, p-orexemplo, no dia 2 de julho
é feriado na Bahia. Ninguém imaginaria que
não se incluísse entre os quatro o dia 2 de
julho e fosse discutir porque algumas repartições trabalhassem nesse dia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
De modo que sinto não poder acolher o
requerimento do nobre Senador Maurício Cor- - - Meu propósito seria por a votos o veto.
Mas V. Ex• tem em parte razão porque se
rêa, porque no dia 12 de outubro, o Distrito
Federal, foi feriado, e sendo feriado não estava poderia confundir o mérito e a preliminar.
incluído entre aqueles 15 dias úteis; razão por
O Sr. Maurício Corrêa - Entendo que
que a mesa, sempre sub censura do Plenário,
a decisão de V._~ fere frontalm~nte o Reginão acolhe o requerimento .de S. Ex•
mento.
O SR. MA(JRÍCIO CORRÊ:A- Sr. Pres<O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
dente, ainda sobre a matéria, e_u_me permitiria
- Eu gostaria qUe V. Ex" citasse o artigo.
chamar a atenção de V. Ex' invocando, tam·
O Sr. Mauricio Correa - Já apontei o
bém como questão de ordem e :eom amparo
inteirO reor do art. 215, mas eu me confornlo
no art. 215. qúe V. Ex' remetesse à deliberação
com a deciSáo de V. Ex'. O CJue quero dizer
do Plenário o inteiro teor do requerimento,
é que isso abrir_~ precedéntes com· re!a_ção
na medida em que se trata de requerimento
ao futurõ. -de natureza especiaL
Então. no meu modo de entender, _V, Ex-'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
teria que submeter ao PlenáriO a deliberação
- Eritão para-que não haja precedentes. no·
sobre o Regimento e não apenas. potestativabre Senador. vou submeter a votos a decisão
mente. a Mesa deliberar sobre matéria que
da .Mesa.
e da competimcia do Plenario.
A Mesa conclui que o dia 12 de outubro
foi feriado em Brasilia. Esta lncluido entre os
O SR. PRESIDENTE ((Nelson carneiro'
- Acredito que se o Plenario votar o veto.
qüatro dias em que o poder municipal pode

mel-ite. N_ão tenho aqui as notas taquigráficas,
mas o Senador Ronan Tito, Líder do PMDB,
Jãvantou-se e disse: "S-e for retirada essa
emenda, o Governo se compromete a mandar
um projeto específico para os assistenteS jurídicos".
Depois que o Líder do PMDB acabou de
dizer isso, o eminente Presidente da Comissão
do Distrito F eaeral, Senador Mauro Benevides, _
endossou integralmente as palavras do nobre
.
_.
Líder do PMDB.
Não bastasse isso, Sf. Presidente, o nobre
Senador Me_ira Filho, como Senador também
ligado ao Governo do Distrito Federal, garantiu
que:_ o Governador mandaria esse projeto ao
Senado, para apreciá-lo.
__
O Senador Mário Maia retirou asua emenda,
e 6 Governador cumpriu a sua palavra: mandou o projeto. Feito isso, houv_e:_.uma votação
unànime:.todos votamos a favor desse projeto
de interesse dáS assistentes jurídicos. Veio_ o
Governador e, atrõpeladO talvez, por solicita~
ção paralelas, vetou o projeto. E vetou de que
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forma? O Projeto de Lei do Distrito Fecfera]
nQ 54 foi aprovado em 22-10~89 é a·este qUe
estou fazendo referência, o projeto dos _assistentes jurídico-s·-:........:. e· recebido os autógrafos
pelo GoVernador do Distrito Federal em

22-10-89.
Dispunha, portanto, o Governador, de 15

dias úteis para vetar ou sancionar- Resolução no 157, de 1988- e nessa-contagem
não se incluíram sábados, domingo e o·c:lia
9 data da comemoração ·cto feriado do dia
12-10-89. No dia 9, segunda-feira, comemoramos·o feriado do dia 12. Então o que ocorreu no dia 12? O Governador, talvez pressionado pela::> autoridades eclesiásticas, entendeu que deveria dar também como ponto facultativo o-día 12, só que o Senado, as repa-rtições da Justiça. todos os Tribunais do Brasil
funcionaram e. inclusive, os assistentes'jurfdf:cos tiveram audiência nes_se dia, está provado
aqui, e o Governador o que faz? Veta a -destempo, intempestivamente, porque; na forma da
Lei no 7320, que regula a questão dos feriadoS
nacionais, está taxativo que prevalece a imposição da lei federal que determina exatamente
o critério de apreciação e de valoração dos
feriados nacionais. Evídente qu-e iSto é verdade, que o próprio Governador manda, agOra,
uma mensagem ao Senado, no sentido de
dizer quais são os dias que ele, Gõvenlador,
quer que sejam feriados do Distrito FederaL

TivemoS;-a§ora, o orçamento dO_Qistrito Pederal mandado, remandando, repetindo, esta"
mos aqui engolindo, todo dia, erros do Governo do Distrito Federal; estamos aqui. todo dia,_
recebendo mensagens que são aditadas que,
depois, são complementadas, numa prova evidente da incompetência administrativa desse
Góvemádor, da forma_ pela qual S. Ex• está
administrando a cidade, e agora que S. Ex•
veta fora do prazo, uma lei, será que não vamos sancionar essa lei?
- ·
Portanto, Srs. SenadOres, confiõ~-e"Xataníei"l
te na capacidade de cada um para averiguar
essa situação. O Governador nãOtii-IFla autonomia legal para decretar um feriado no dia
12, já que toda~ Nação brasileira, na forma
da Lei n"" 7.320, comemorou o dia 12 no dia
9, que foi uma Segurlda-feira.
Espero que, acima de qualquer dúvida, lios
baseemos na lei, que é federaL Em razão dissO,
vamos votar a favor deste requerimento, para
que se considere fora do prazo a aposição
do veto e, portanto, o eminente Presidente do
Congresso Nacional, neste_caso-P_restdlmte do
Senado, que fãZ as vezes dé -presidente da
Câinara LeQislativa, que S. &, apenã:s Cumprindo a obrigação constitucional, promulgue
o veto que foi apreciado intempestivamente.
Eta o que eu tfnha á dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne rio)
-Concedo_ a palavra aõ nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA Encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
preliminarmente, congratulo-me com V. Ex•
por ter submetido o requerimento do nobre
Senador Maurício Corrêa ao PlenáriO. Acho

que isso, realmente, como S. Ex~ ainda há
pouco chamava a atenção, preserva a figura
de V. Ex• em não levantar qualquer precedente
que, amanhã, lhe seja incômodo, quando feita
qualquer correlação ou lembrança a respeito.
Agora, tenho a im-pressáo de que a Casa
não ouviu, com o silêncio que era de merecer,
a informação que V. Ex' deu contrariamente,
acr mérito que é levantado, agor.a, pelo Senador Maurício Corrêa, com referência à data
de 12 de outubro ser ou não feriado no Estado
do Distrito Federal.
V. Ex• leu um longo parecer e, para mim,
como Líder, o problema fica na seguinte circunstância: a Mesa, atray~_$ _do Presidente e
muito fundamentadamente, fez referênciãS a
vârias leQislações, mostrarido que a legislação
estadual era compatível com a decisão que
a Mesa tinha tomado, de considerar aquela
data como uma data não útil, que é o ponto
de conflito frontal com o argumento do Senador Maurício Corrêa.
Ora, a MeSa pensa desse modo e o ilustre
Senaâor pensa de rhodo contrário, nós vamos
ter que decidir entre os dois.
Conseqüência: se nós dermos o parecer favoráVel, Oesâe já, ao ponto de vista do Senador
Maurício Corrêa, não examinaremos o Veto;
o veto cairá, porque foi intempestivo.
O veto é favorecido por um quorum qualifi- .
cada. A nossa decisão não será de quorum
qualificado; será de maioria simples.
Então, eu, ouvindo a colocação do Presidente Nelson Carneiro, com a alta justificação
que S. Ex- fez, em que pese o alto preço que
tenho pelo Senador Maurício Corrêa, enteridO
que a Mesa justificou a razão de colocar o
veto em votação. Razão pela qual. como Líder.
pedi a palavra, para chamar a atenção dos
meus Colegas, porque, no· momento em que
ó nObre Senador Nelson Carneiro -lia o seu .
parecer, nós estávamos recebendo, no plenário, visitas ilustres e simpátiCas, femininas, que
chamaram muita atenção dos Senadores e,
conseqüenteme11te, não houve__a atenção devida ao Presidente.

se

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho.- Sr. Presidente, peço a palavra pela PMDB.

Liderança do

O SR. PRESIDENTE (Nelson_Carneiro)
- PeJa Liderança, do PMDB, concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Como Uder. Para encaminhar
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o requerimento do Sen-ador Maurício Corrêa
funda, nesta Casa, na hipótese do seu deferimento, uma situação de difícil_solução.
Imagine V. Ex' se, na Condição de Presidente, houvesse deferido a questão de ordem.
Iríamos para uma nova situação regimental
e o veto não iria a exame. O quorum aqui
existent-e, que, por certo, não seria satisfatório
no exame do veto, poderia sê-lo, no entanto,.
no _exame da questão de ordem.
Decidiu V. Ex' a questão de ordem contra_
o requerimento do Senador Maurício- Corrêa,
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e, como este contra-argumentasS:e, ã títulq de
enc"amjnhar a votação, V. Ex• transmitiu ao
Plenário a decisão sobre a questão de ordem.
A Liderança do PMDB qüer saber, Sr._ Presi"
dente, se V. Ex" rescindiu a sua decisão e se
a transfere para o Plenário.
Dependendo da resposta de V. Ex', a Lide"
rança do PMDB deverá posicionar-se durant~
esta votação.
V. Ex" rescindiu a decisão pr(?latada ex ofticio
e transmitiu ao Plenário, ou V. Ex" quer ouvir
o Plenário para corroborar .a_ deci$iio de V. Ex>,
ou para negá-la, sem que haja recursos. Não
entendi bem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece a V. Ex•, nobre Senador
Cid Sabóia de Cmvalho.
O nobre Senador Mauricio Corrêa argüiu
-que o veto do Sr. Governador do Distrito Federal ocorrera no décimo sexto dia e não no
décimo quinto dia. S. Ex• incluiu o dia 12 de
outubr9, que é, desde 1967, feriado municipal
em Brasília, entre os dias úteis. Daí, se não
fosse dia útil, S. E~ teria razão. Mas ocorre
que, no Distrito Federal, o dia 12 de outubro
é, desde 1967, urr;t dos quatro dias feriados
chamados religiosos. Os outros são o dia 8
de dezembro,_o dia da Paixão e o dia de Corpus
ChristJ; Depois, foi retirado o dia de Corpus
ChristJ:

A dúvida é esta. S. Ex" inclui como dia útil,
um dia que é feriado em Brasília. Como é_
ato do Governador do Distrito Federal, não
é__ato de âmbito nacional, a Mesa entende que
não se transpôs o número ftxado pela Constftuição de 15 dias. S. Ex- entende que se transpôs. Dai, então, como S. Ex" entende - e
há um requerimento - . submeto esse requerimento- e só o requerimento. Se o Plenário
for da opinião de que o veto foi intempestivo,
evidentemente o veto não será examinado. Se
o Plenário for da opinião de que o veto foi
tempestivo, será examinado o. veto no seu mérito, aprove ou não o Plenário o·- mérito do
debate~ Por enquanto, estamos decidindo se
o veto foi tempestivo ou intempestivo.
O nobre Senador Maurício Corrêa entende
que é intempestivo, porque o dia 12 de outubro, feriado municipal, não devia ser incluído
como aquele dia que rião era útil. A Mesa
.entende que, sendo r1o Distrito Federal, esse
dia era dia não útiL Portanto, o Governador
teria vetado no último dia, no décimo quinto
dia, e não no décimo sexto dia.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, entende a Ude:rança do PJ>.IDB
que há uma distinção dos feriados que se antecipam para segunda-feira. Os fefíãdos que_se
antecipam para segunda-feira sáo os de cará~
ter gerei!~- são os feriados de carát~_r ~acion~J,
nacionalmente observados. Não há, assim,
nessa técnica de antedpação, o procedimento
correspondente ao feriado municipal. _
V. Ex'. ao que tudo indica, está decidindo
que o feiiado, cujo dia sé ifidUi entre aqlleles que não são computados para esse prazo, era
meramente de caráter municipal. É essa a decisáo de V. Ex" e o Plenário terá que decidir
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sobre isso. A Liderança do PMDB acampaM
nhará a decisão de V. ~

O Sr. João Menezes - Peço a palavra,
Sr. Presidente, para discutir.-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senãdor João

Menezes.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
decisão de V. Ex• foi perfeita.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado.
O SR. JOÃO MENEZES- V. Ex~ esmiuçou e demonstrou, com todos os detalhes,
a existência do feriado no dia 12 de outubro.
Eu entendo, e tenho admiração até pelo Senador Maurício Corrêa, mas, quando se trata de

assunto sobre o Distrito Federal, S. Ex• fica
irritado, deixa de ser aquele grande jurista que

é e olha os assuntos só por um prisma.
Realmente, a decisão de V.E.x• riáo deveria
nem ser submetida ao Plenário, porque V. Ex"
tem poderes para decidir;e O fez, porque quis
dar esse ar de benevolência, e até talvez para
prevenir, não sei qual o futuro, se será feriado
ou não o dia 12 de outubro. O fato de se
comemorar o feriado antecipadamente não
quer dizer que o dia exato não seja feriado.
Posso fazer aniversário no dia 9 e comemorar
no dia 7, não 'deixando de ser o dia 9 o de
meu aniversário. Então, a questão do feriado
é secundária, porque o que foi verificado, pelos
comentários feitos pelo eminente colega Se~
nadar Maurício Corrêa, é que S. EX' realmente
não gosta do Governador do Distrítci Federal,
o que é lastimável, porque, na verdade, estamos tendo um grande Governo em Brasília,
atendendo a todas as dasses sociais, sobretudo as mais pobres, com toda a presteza e
propriedade.
E ainda mais, Sr. Presidente, se o Governador apôs este veto, é porque ele está coberto
de razão, e eu me admiro que um constitucionalista, como o é o eminente Senador Maurício Corrêa, nãO-vejã o que determina a COnstituição em seu parágrafo único do art. 134.
Diz o art. 134:
"Art. 134. "A Defensoría Pública é
instituição essencial à função jUrisdicional
do Estado, incUmbindo-lhe ã orientação
jurldica e a defesa, em todos Os graus,
dos necessitados, na forma do art. s~, LX-

XIV.

Parágrafo único. Lercomplementar organizará a Defensaria Pública da União
e do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na class_e inicial, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia
de inamovibilidade. e vedado o exercício
da advocacia fora das atribuições institudonais."
. Portanto, foi perfeitamente Justo e~ legal o
vt!to apresentado pelo Sr.. Governãdor, porque

originário de uma medida constitucional, de
um ato eStabelecido expressamente pela
Constituição.
Desta forma, não vejo a não- ser uma bolha
política em tomo de s_e estar a favor ou contra
o belo, irriportante e magnífico Governo do
Sr. Joaquim Roriz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência vai colOcar a votos O l'equeriM
mento d_o _nobre Senador_ Maurlcio Corrêa. E
apenas para melhor esclarecimento do Plenário, e sem querer influir na sua decisão, sentekse no dever de dizer que a sua opinião é,
também, a já expressa pelo Ministério do Traba.
lho no Parecer n" 45, de 1988~ da lci\lra do então
ProcUrador Almlr Pazzianotto. Dizia S. Ex•:

A Lei no 7 320, -de 1985, que é a lei
geral, não revogou, apenas derrogou, a
Lei n" 605, de 1949,_ apesar de se referir
genericamente_ a filiados, uma vez_ que,
não retirando poder dos Municípios, e fixar os filiados religiosos _sem interesse,
não poderia violentar essas mesmas tradições locais.
Nesse parecer que apenas cito COJ"'!10 adm~
nfculO, S. EX" sustenta a tese que nesse momento é exposta pela Mesa.
O SR. MAURÍCIO CORREA~r. Pres;dente, acredito que, p"ela regra parlamentar
e pelo princípio do contraditório, V. EX' vai-me
assegUrar pelo menos uma explicação do que
V. Ex' acaba de cUz_~r.

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Carneiro)_
:__ A Mesa está pronta para acolher todas as
sugestões de V. ~; quer que o Plenário decida livremente- sem qUalquer ihfluência. Como
o debate é travadõ e o nobre Senador João
Menez_e_s citou o texto constitudorial, entendi
que, apenas nesse pequeno trecho do parecer
do então Procurador-Geral, foi aceito no ano
de 1988, fl.o mesmo seiltido da decisão do
Plenário.
Mas a Mesa está pronta e dá a palavra a
V. EX', para que traga os esclarecimentos e
a réplic.a-ã ·essa contribuíçãb trazida pela Mesa.
O SR. MAURÍCIO CORREA- Sr. Presidente, não conheço o parecer da lavra do eminente consultor Jurídico do MiniStério do T ra-.
balho, nem sei se seria o caso _d._e._ __aplicá-lo
à e:?pécie.
Entretanto,~ queria__apenas argumentar que
-se trata de um feriado municipal. A Lei n~ 7.320
regulamenta a antecipação dos feriados nacionais. No caso, o Governador do Distrito
Federal, sem -ter amparo em lei local, determinou também que se comemorasse no dia
12, que é o verdadeiro "Dia de Nossa Senhora
Aparecida", ó feriadO no Dístrito Federal. De
sorte que os funcionários do Distrito Federal
tiveram o privilégio de contar com dois feriados: ficaram de folga no dia, 9, que é um
_fertado dado pela lei, e ficaram de folga no
dia 12, que foi o feriado que o Governador
decretou sem base legal.
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Tanto é que a Constituição determina que
quem legisla para o Distrito Federal, enquanto
aqui não' for iriStalada a futura Câmara- Federal,
é o Senado. E o Goverilador, dando-se conta
do seu inequívoco erro, encaminhou para o
Senado Federal. O Projeto de Lei do Distrito
Federal n1 73, de 1989, que dispõe sobre feriados no Distrito Federal:
"O Senado Federal deçreta:
"Art. 1 ~ São fertados no Distrito Federal:
1 - dia 21 de abril, data da fundação
de Brasüia;
2-'- dia 12 de outubro, data consagrada à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil.
- Parágrafo único. saQ igualnlente feriados a Sexta~Feira da Paixão eCorpós
Chirst1; dataS-mores.
Art. 2: Os feriados instituídos na formã-desta"Tei serão comemorados na própria data, ...

Sr. Senador, o próprio Governador manda
um projeto de lei para querer cons_ertar _a situa·
ção. F ai equfvoco de S. EX'
De modo que encerro aqui esta observação,
Sr. Presideote, apenas dizendo que quem votar"não" estará vOtando, evideiltemente, para a
derrubada do veto, e quem votar "sim" estará
votando, evidentement~. a favor da manuten. ção do veto. Como a dotaçã_o é simples, é
aberta, eu poflderaria ao juízo de V. Ex•, à ponM
- deração e ao equilíbrio de V. EX', não fizesse
aquela votação que quem sempre está na Presidênci"- det_euninª: quem é a favor fique sentado, e quem é Contra fique de pé. 'Qt,t~V.
EX' faça a votação pausadamente, para que
todos possam entender e votar conscientemente.
_
É-o apelo que faço a V. Ex~; Sr. Presidente.

-o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Quail.do V. Ex' Completar o seu esclar•:!cimento ao Plenário, gostaria que o nobre Senador lesse a data dessa mensagem a que acaba
de se referir.
O Sr. Maurício Corrêa -

Projeto de Lei

no 73. de-1989.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Foi precedida por uma mensagem, certamente se o Governador a enviou por uma
mensagem.
O Sr. MauríCio Corrêa de outubro de 1989.

Vinte e sete

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Veja, V. Ex•, n_obre Senador Mat,Iricio Corrêa:
no__ dia _27 de outubro j;i havia _trahscorrid9
o prazo. S. EX' reafirmou e, pelo qUe V. EX'
está dizendo, o Sr. GovernadOr-apenas raHficou o que estava na lei anterior. A Mesa não
está discutindo essa lei que não existe. Baseiase no decreto de 1967, do Prefeito Wadjô Gomide, que, entre os quatro feriados, Incluiu
o dia 12 de outubro. O fato de o dia 12 de
outubro ser feriado nadonal em Brasilia e ser
antecipado parà o dia 9, é uma decisão que
o GoVernõ pode tomar. Mas a lei que o Gover-
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nadar tem que cumprir é a lei de 1967 que
fixa~a o_

dia 12__ de ou(tJ.bro, e nesse dia foi
feriado municipal. e continua sendo. A afirma-

ção de S. Ex" não muda, porque o Sr. Governador, em 27 de outubro, reafirmava outra
vez que o dia 12 de outubro seria feriado local

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
apenas uma ponderação.
Quando promulgamos a ConstituiçãO, evidentemente que nenhum Governador do Dis-

trito Federal, por mais biônico que fosse, poderia alterar a regra constitucional.
Ora, hoje quem legisla para Brasília é o Se-nado, e o Governador não tinha competência

legal de dizer que no dia 12 era feriado, porque
esse decreto do Prefeito Wadjô Gomidejá tinha

sido sepultado há muito tempo pela ilegalidade, tendo em vista a advento da Lei nQ 7 .320,
que define a antecipação dos feríadoS:
Portanto, Sr, Presidente, o decreto do Sr.
Wadjô Gomide, Governador passado, puro e
simplesmente não existe, por isso é_ que O
Governador mandou agora um projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~:_neiro)
- Eu naõ quero dialogar com V. Ex", mãs
esclareço.- Todos aqui são bastante esclarecidos, para saber o seguinte: o fato de_ não
existir uma lei posterior à ConstrtULçãó ~hão
impede que as leis anteriQres estejam em vigor. Quaritas leis aí estão em vigor, antes--da
vigência da Constituio;ão e continuam· em:~
gor? Ou varfl'ós )lip_difk:ar toda le_g_jslaçã_o,
porque houve uro_a _Constituição intermediária?
Evidentemente o nobre advogado, brilhante
jurista que é V. &:sabe que a promulgação
da Constituição não irripediu que as leis ant~
riores vigorassem, desde que com ela não colidissem. E esta não colide, porqUe não há.
Se o núi'nero de ferLados fosse supe-rior àqUele
que a autoridade municipal Pode_ fixar, V. EX'
teria razão. Mas a autoridade muniçipal pode
fixar quatro, de acordo com_ a tradição local
que, em Brasilia, é c:jue o Dia da sua Padroeira
seja dia santo, e foi, como são certas datas
em cada um dos nossos Estados, em cada __
um dos nossos Municípios, não são feriados_
nacionais. (Pausa)
Vamos colher votos.

ª

O Sr. Mário Mala - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Co{lcedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

O SR. MÁRIO MÁIA (PDT - AC. Para
encaminhar votação. Sem revisáo do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. S_enadores, resta uma
dúvida ainda para nós: saber se: o Governador
deu feriado~ na s_egunda-feira, também aos
funcionâriciS do Distrito _Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se deu, a culpa é do Govemádor. Eu c_um·
pro a lei, não procuro saber se ele deu ou
não o feriado. O principal é que no dia 12
de outubro, pela lei é feriado em Brasüia. CO-

mo também O dia 21 de abril. Não sei, V.
Ex" .está informado.
O SR. MÁRIO MAIA- Então, peço informação à Mesa e, por intermédio da Mesa, à
Comissão do Distrito Federal, para saber se
S. Ex·, o Sr. Governador, deu feriado duas
vezes para os funcionários. E saber se ele tinh .
competência para dar feriado duas vezes aos
funcionários. Se não tem, quem é que vai pagar, indenizar os cofres do Distrito Federal pelo
feriado de segunda-feira? _.Porque os fun_cio·
_nários do Distrito Federal deveriam trabalhar
segunda~f~ira, neste caso, e teriam' o seu feriada normal no dia 12.
De modo que se o Governador assumiu
essa responsab~ídade, também deve assumir
a responsabilidade financeira e indenizar os
cofres do Distrito Federal pelo pagamento que
deverá ter feito aos funcionários pelo feriado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Respondo a_ V. EXo
Se, por acaso - não tenho informação -.
no dia 9 de outubro o Governador, .por sua
própria decisão, concedeu feriado, qualquer
cidadão do povo pode propor urna ação popular contra S. Ex·r para que ele faça o ressarcimento aos coJres do Di.s.trito Federal do prejuízo c"ausado pelo pagamento àqueles funcio- nários que não trabalharam e receberam.
De modo que essa é uma ação popular
que V. Ex", ou qualquer cidadão do povo, pode
propor, para ressarcir o prejuízo acaso ocor·
rido ao Distrito Federal.
Estamos no debate de direito, saber se_o
feriado do dia 12 de outubro, vigente desde
1967 no Rio de Janeiro, decretado pela autoridade competente, é ou não dia útil no Distrito
federal, se é dia útil ou não. A Mesa entende
que não é dia útil, porque desde 1967 hâ um
decreto proclamando que não é dia útil. O
nobre Senador Maurício Corrêa entende que
é dia útil.
De_modo que vou colher votos. E, atendendo à solicitação do nobre Senador Mauricio
Corrêa. vou fazê-lo com a maior c;:1utela e tran1
qüilidade, para que ninguém erre o seu voto:
-A Mesa s_ustenta que o Sr. Governador do
Distrito Federal vetou o projeto no 15° dia.
O nobre Senador_ Maurício Corrêa entende
que veto_u no 16°. De modo que passo a colher
votos,

O Sr. Jarbas _Passarinho- Si'. Presidente, só para: um esclarecimento. (Assentimento
da Presidência.)
Quem votar "sim" vota com com a:"iriterpretação da Mesa, ou com a interpretação d'?
SenadOr Mauricio Corrêa? O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
-_Quemvotar "sím" vota com a interpretação
da Mesa; quem votar "não" vota_com o ponto
vista sustentado, tão ardorosa e brilhantemente, pelo. nobre _Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Leopoldo Peres - Um esclarecimento, Sr. Presidente, sobre a votação: "sim"
é com a Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-'"Sim" é com a Mesa. (Pausa,)
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Peço_ aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares, porque é preciso que tenhamos
a presença de 38 Srs. Seiiadores.

O Sr. Mário Mala- Então, Sr. Presidente,
para ficar bem claro, o que está sendo objeto
de votação é a decisão da Mesa e não o requerimento.
-0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Apenas a preliminar. É-só.

O Sr. Mauricio Corfêa -Sr. Presidente,
peço a palavra pel~. ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
-Tem a pala~a o nobre Senador.

OSR.MAURlCIOCORReA.(PDT -DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, apenas para ratificar o que levantou o nobre Se.nador Jarbas Passarinho.
Quem votar "sim" vota com a interpretação
da Mesa; quem votar ''não" vota com a.inter-pretação que eu dei, através do requerimento.
Eu encaminhei pdra votar "não".

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro)
- Peçci aos Srs.- Senãdores- ocupeni seus lugares. (Pausa)
"Sim" aprova a decisão de Mesa; "não" rejeita essa decisão. (Pausa)
Os Srs. Se[l.~goresjá podem votar. (I?ausa.)
Todos os Srs. Senadores já voltaram? (Pausa)

(Procede-se à votação)

VOTAJ<1 "SIM"' OSSRS. SEf'IADORES:
__ :ÃJmir Gabriel
Antonio Maya
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Gerson Camata
Humberto Lucena
Jarbas Passarinho
João Menezes
Jorge Bomhausen
J.osé Fogaça
..José lgnácio
Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres
Marcos Mendonça
Moisés Abrão
Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Wilson Martins.

VOTAM "NÃO"" OS SRS. SENADORES·
Alacoque Bezerra
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Francisco Rollemberg
"Gomes carvalho
_Hugo Gontijo
Iram Saraiva
-João Lobo
José Agripino
Lavoisier Maia
Mâr(oMaia
_Mauricio €orrêa.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-

Votaram SIM I 8 Srs. Senadores; e NÃO,

12
Não houve abstenção.
Tatai: 30 votos._

.

Não há número. A Mesa irá suspender a

sessão por 1O minutos, e aciõ-nará-as campãiM
nhas , para ~ vinda dos Srs: se-naOores -ao
Plenário.
Esfá Süspensa a seSsão._-

(Suspensa às _] 7 horas e 30 minutos,
a sessão -é reaberta às 17 horas e 40 minutos)

O SR. PRESIDENTE (NElson Carneiro)

- Estâ reaberta a sessão. Peço aos Srs. Senadores- qUe se e!lc611ir8m
na Casa venham ao plenário, para a verificação
de votação. (Pausa)

Peço aos Srs. Senadores:ocupem os seus
lugares, para se proceder à verificação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A presença dos Srs. Senadores é indispensável para que tenhamos número para o votação. (Pausa)
Vai ser procedida a votação. (Pausa)
Esclareço aos Srs. Senadores que não participaram da primeira parte da sessão que o
debate se resume no seguinte~ o nobre Senador Maurício Corrêa enviou re-querimento à
Mesa. pedindo para que não acolhêssemos
o exame-do veto __do Sr. Govema__dor do Distrito
Federal, porque o mesmo- teria sido proferido
no 16~> dia, e não no 15°:
A Mesa estudou o requerimento o concluiu
que realmente o veto foi proferido no 15° dia,
dentro do prazo legal.
De modo que o que se vai decidir agora
é se a decisão da Mesa é mantida pelo Plenário
ou se aceita o requerimento do nobre Senadm
Maurício Corrêa. A alegação de S. Ex-, repito,
é a de que o dia 12 era dia útil no Distrito
Federal, e a Mesa sustenta _qu_e, sei1do um
feriado religioso, entre aquéléS quatro exigidos
pela lei vigente, não era dia útil.
Portanto, se resume no momento a decidir
essa questão preliminar. não é ainda exame
do veto, é apenas o exame da aprovação ou
não do ato da Mesa.
O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente,
permita-me. (Assentimento da Presidência)~
Só para rememorar aos nobres Ser..adores
que não estavam presentes antes.
Nós estamos votando o parecer da Mesa
em resposta ao requerimento do Senador
Maurício Corrêa. Quem votar "sim" aprova o
parecer, que admite_ que o Governador fez o
veto _em tempo útil; quem votar "não·· fica
com o ponto de vista do Senador Maurício
Corrêa, e, conseqüentemente, não haverá a
apreciação do veto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-"Sim" aprova ã decisãO da Mesa, que entende que o veto foi proferido no 15< dia; "não"
apóia o requerimento do nobre_Senador Maurício Corrêa, que entende que- o vetõ-fõi Proferido intempestivamente no 16" dia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Peço aos-SI:-$. SenãBOfi:s-qU:eocUpem seUs
respectivOS IUQ.3reS. ·- - -

A mesa vai colher os votos das Lideranças.
Como vota -o nobre Líder do PMDB?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB_ -·CE) ~-o__PMPB,'Sr. Presidente,
vota com aMesª: "SIM".
- O-SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Líder do PFL?
O SR. JOÃO LOBO (PFL Presidente, o PFL vota "SlM". _

PI) -

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...:..:... C:orru):vota o nobfe~Lider do PSDB?

o sR: CHAGAS RODRIGUES (PSDB
-PI)- -sr. Presidente, os Membro~ que integram a Bancada não tiveram pronunciamento
uniforme~ De modo que cada um votarâ, nesta
matéria, de_ acordo com o. seu entendim~ntÇJ.
Considerando, entretanto, que a maioria da
Bancada foi favorável ao entendimento da Mesa, acompanho a maioria da Bancada e voto
"sim'',.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o nobre Uder do PTB? (Pausa.)
S. Ex" está ausente.
·-- _
Como vota Oil.óbre "Líde-r -do PDC?

-

O SR. MOISÉS ABRÁO (PDC Sr. Presidente, o PDC vota "sim.. ,

TO)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o nobre Lider do PD17
O SR. MÁRIO MAIA (PDT "Não".

-

AC) -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Como vota_ o nobre Líder do PDS?

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPÀ)- Sr. Presidente, o PDS vóta "Sim".
O SR. PRESIJ)ENTE- (Nelson Carneiro)
-Como vota o nobre Líder do PSB? (Pau~a)

s: EX• eStã ãUSente~-
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Louremberg Nunes Rocha
Lourival Baptista
LWz Viana
Mansueto de Lavor
JV1arcos Mendonça
Moisés Abrbo
Rachid Saldanha Derzi
Ronaldo Aragão
Wilson Martins
VOTAM "NAO" OS SRS. SÇ/'{ADORE$:

Dirceu Carneiro
Divaldo Sur_uagy
Francisco Roll~'ffiberg
- Hugo Gontíjo
Iram-saraiva
Jorge Bomhausen
José AgripinoJosé lgnáclo Ferreira
Lavoisier_Maia
Marco Maciel
Mario Maia
Mauricio Corrêa
Nelson Wede:kin
Pompeu de Sousa
_Róbertõ Campos
SilvioName
Teotonlo Vilela Filho_
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votaram SIM 23 SiS:- Senadores; e NÃO,
17.
Não houve abstenções.
Total: 40 votos.
A decisão da Mesa foi mantida.
Vai-se Proceder, agora, à discussão do Veto,
no seu méritO.
Peço aos Srs. -Senadores não se retirem do
plenário, porque é indispensável a presença
de 38 srs: Senadores. (Pausa)
Em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão,
Em votação.
- O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Con-cedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os S_rS:-S_enado_res já podem votar. (Pausa)
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC Para
To dos os Srs. Seana!1ores já votaram? (Pau-_ encaminhar a votação. Sem revisão do oraçlor.)
sa)
-Sr. Presidente, a minha_ intervenção será
(Procede-se à votação)
rápida. Apenas para cobrar da Liderança do
Governo rio Senado - do Líder Ronan Tito,
do Uder Mauro Benevides e do Senador -Meira
VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
FilhO, que hoilraraffi o ác0id6 que se fez nesta
Alacoque Bezerra
Casa.
--Nmir Gabriel
Por ocas_ião da votação .de matéria pertiAntonio Maya
nente aos assistentes jUrídicos, apresentei
Cha_gas ~-~drigues
uma emenda que favorecia essa classe. Foi
ê:id Carvãlho
feito Um acOi'"do em plenário, diante dã Mesa,
Hugo Napoleão
em voz alta perante o públiS(),_ de__ palavr~ __d_e
Humberto Luc_ena
honra, que S. -Ex' o Sr. GoVernador, ~travéz
lrapuan Costa Junior
da Liderailça do PMDtf do Senaclor M_eira
Jarbas Passarinho
Filho, ligado ao GOvernadOf, mandaria um
João Calmon
pÍ'ojeto Para compertScrr--'-a- injUstiça: que
JOão LObo
tava fazendo a esses servidores do_ Distrito FeJQâOM~nez~
deral _que~grandes serviÇos prestam à pOpuJosé Fogaça
lação desvalidã.
Jutahy Magalhães

e__

se es=.
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Faço, agora, Sr. Presidente, um apelo, em
razão dessas circunstâncias, aos Srs. Senado·
res, uma vez que, atropeladamente, S. Ex!'
tou o projeto, e, aliás, honrou o acordo, mandando o veto para cá. Só que, agora, depois

ve-

de enviar o projeto e nós o· aprovarmos, ao

ser encaminhado à sanção_ do Governador,
S. Ex" veta o seu próprfo projeto~Nã.o entendo
mais o que está acontecendo.
De ·modo que, cobro às Lideranças, porquanto desejo saber qual a solução que foi
dada, qual o ac_ordo e qual a situação em
que vão ficar esses' fu-ndonáríos, se vão fiCar

desamparados com a retirada desse veto do
Governador, o qual representou um desapreço à manifestação do Senado e ao acordo
que fizemos, ou se S. Ex" pretende dar uma
solução justa à classe dos assistentes jurídicos.
Esta é a interpelação que faço, principalmente aos Srs. Senadores, por intermédio das
Uderanças do Governo e do PMDB e do nobre
Senador Meira Filho. Gostaria que ~ss_as Lideranças e o Senador Meira Filho se manifestassem sobre o assunto. para que tivéssemos
a tranqüilldade e pudéssemos levar também
aos assistentes jurídicos uma palavra.
Era a intervenção _que des_ejava fazer, Sr.
Presidente.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra, como Uder.
OSR.PRESIDENTE(Nelson Carneiio)Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho, que falará como Líder'-O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA. Como Líder. Para encaminhar a votação.)
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, também so,u
testemunha, aqui, do acordo feito naquela
ocasião~ _inclusive o Senador Mário Maia retirou uma emenda para permitir que o acordo
fosse bem-sucedido e, infelízmente, por uma
assessoria que, naturalmente, não aconselhou
corretam ente o_Sr. Governador do Distrito F edera!, ele se arrependeu de ter feito o acordo,
dizendo -que iria mandar agora uma nova mensagem.
V. Ex" verifica que, ainda antes, votei com
a Mesa, contra o Senador Maurício Corrêa.
Nesta a1tura, acompanho o ponto de vista do
Senador Maurício Corn~a. e do Senador Mário
Maia, porque acho que o veto, neste caso,
caracteriza;· acima -de tudo, uma falta de competência da assessoria do Governo -do Distrifo
Federal.
-0 Sr. Mauricio Corrêa- Sr._Presidente.
peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Lamenta não conceder a palavra a V. EX',
porque no encaminhamento da votação fala
apenas um pelo Partido. Já falou o nobre Senador Mário Maia.
Lamento, mas nao é- passiVei. Cada Partido
fala pelo seu Uder. Se o Líder faJou, ou alguénÍ
falou_ por ele, não ppsso conceder a palavra
a dois do mesmo Partido.

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente;
não quero polemizàr com V. Ex-", mas, ainda

há pouco, antes do interreg_no, V. EX" _usou
e ab_u-soã do tempo como Presidente da CaSa,
interferindo, acrescentando, aduzinQo, e eu
pacientemente esperei. Agora eu quero ler os
compromissos: os votos dos senadores Ronan
Tito e Meira Filho. Lerei rápido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
---'- V. EX' poderia ter dado ao nobre Senador
Mário Maia. Ele teria lido, ou, então, V. Ex~
falaria. O_ que não é possível é atropelar o
Regimento.
O Sr. Mauricio Corrêa- Não vou-atropeta r, Sr: Pregjdente. Eu me conformo com a
decisão de V. &

De modo que, em face desta argumentação
a nossa· Bancada, apreêiaildO es-se vefO total
do Sr. GOVernadOr ao Projeto de Lei do Distrito
Federal n" 54, de 1989, "que reestrutura a
categoria funcional de assistente jurídico do
Plano de Classificação de Cargos de que trata
a Lei n" 5.920, de 1973, fiXa sua retribuição,
e dá outras providências, a Bancada, pór sua
Liderança, Sr. Presidente, pronuncia-se contra
o veto e a favor do projeto, por uma questão
de compromisso que precisa ser honrado e
porque o projeto faz justiça a uma importante
categoria de serviP,ore~_públicos.
-

O SR. PRESIDENTE (Nels_on_Carneiro)
-Todos os dias é_ a mesma decisão.

O Sr. Mauricio Corrêa- Mas não prevaleceu para V. ~
O SR- PRESIDENJ'E (Nelson Carneiro)
- Não. a Mesa deu sempre os esclarecimentos neceSsáfiõS'para que o Plenário decidisse
livremente.--O Sr. Jutahy l'tagalhães -Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem a palavra o nobre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGADIÃES (PMDBBA. Como- Líder, para encaminhar a votação.
Sem revisãQdo ora._dor.) -Sr_. P_re_si_dente, ape:.
nas para dizer aos Comp_anh_eiros da Bancada
do PMDB que deveremos manter o acordo
estabelecido por nossas Líderanças, votando,
portanto, contra 6 veto.
O Sr. Chagas-Rodrigues --Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Com a palavra o nobre representante do
PSDB, Senador Chagas ~odrigues.

O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro)
A Mesa pede aos Srs. Senadores que se

encontram na Casa venham ao plenário, pois
dentro de poucos segundos vai-se proceder
à votação do veto.
O Sr. João Menezes -

Sr. Presidente,
como üder do PFL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o_nobre Sena~or João Menezes.
peço a

pala~ra

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como Líde:r, Para encaminhar a votação.).=.__ Sr.
Presidente, Srs. Senadores, está-se discutindo
aqui que houve um acordo entre LídE:-res para
a votação dessa matéria, Mas não se pode
fazer um.acor:dO sobre uma coisa ilegal. Como
fafemos acordo sobre uma coisa ilegal? Este_
e que é o ponto cara-cterístico. Está muito bem,
se se comprometeram, aceitãram na hora que
conversaram e emendaram - aliás, este é
um vicio que veio da ConsUtuinte. Mas o problem~ é_que é ilegal.
A Constituição Federal, no seu art. 134, proíbe que Lsso se faça. É expressa, não é nem
interpretação. Vou ver aqui:
"Art 134. ADefensoriaPúblicaéinstituição e-ssenCial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a orientação
jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. s~ LXXIV."'
"Parágrafo únlco. Lei complementar
organizará a Defensaria Pública da União
e -do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreverá normas g~rais para sua organ_ização nos Estaâos, -em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia
da iri.amovibilidade e vedado o exerdcio
da advocacia fora das atribuições institucionais."

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
- PL ComO Líder, para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e-Srs. Senadores, em
primeiro lugar houve um acordo. Um acordo
deve ser rigorosamente cumprindo. De modo
que a Bancada do PSDB votará contra o veto.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, leio na
mensagem de S. Ex-, o Sf. Governador do
Distrito FederaJ, que consta do seguinte:
- "Um exame mais acurado do projeto sub exa·
mem revela-nos que o mesmo não se limi·
ta, como nos induz a ementa, a simples reestruturação da Categoria Funcional de AssisEntão, ao invés de os Líderes terem feito
tente Jurídico_ do Plano de Cargos do Distrito
acordo para votar esta matéria, deveriam ter
Federal. fixando, ainda, a sua retribuição, pois
feito acordo para fazer--a lef cOmplementar.
ao dar outras providências incorreu o projeto
no principal equívoco, s6 agora detectado, e E ai, sim, nessa Jeí cOmplementar, incluir-se-ia
que nos obriga ao exercício do veto total, tendo aquilo que estão querendo que seja através
de projeto de lei, um que não fira a lei.
em vista que .o art. 4~ invade a seara alheia
Então, Sr. Presidente, cbamaria a atenção
numa flagrante usurpação_de poder, ... "
Qra, Sr: PreSidente, se prevalecesse o argu- desta Casa de que n~o é possível o Congresso
mento de S. Ex,•, _o Sr. Governador do DiStrito -estar fazendo votaçóes contra o que dispõe,
expressamente, a Coirstituição. E q-uanto a
Federal. deveria ter sido vetado o art. 4o e não
acordos feitos, lembro que não se pode fazer
todo o projeto.
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Um acordo fora da lei. Então, houve um grande equívoco desses interessados na votação
desse projeto, S. ~ deveriam fazer acordo
para apresentação de projeto de emenda
Complementar que seria mais prático e correto.
Portanto, o veto é constitucional, também
acho que se deve regular a profissão da Defenseria pública, acho que eles têm direito de
regular, de melhorar de situação. Mas, agora,
ilega1mente, não pode, tem que fazer a lei
complementar. Sem a lei complementar não

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
- PO - Não.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_Como Vota 0 nobre Líder do PTB?
O SR. LO()REMBERG N()NES ROCHA
(PTB - MT~ _=-:: Não.

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_ Como vota 0 nobre Líder do PDC?
O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC _- TO)

-Não.
o SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro)
_ComO -votá 0 nobre Líder do PDT?

se pode aprovar esse projeto de lei.
E a razão do veto do sr: _Governador do
Distrito Federal - aliás Veto ao seu projeto
-, sobre o qual esta exercendo o direito de
O SR. MÁRIO MAIA (PQT--: AQ- Não.
veto, porque, verificou a sua inconstitucionaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
)idade. Como é que S. ~ _Vãi aprovar um
- Como vota o nobre Líder do PDS?
projeto contra o que está expresso na Constituição? Como sancionar ·uma lei inconstltuO SR. JARBAS PASSARINHO (PDSdona!? Daí a razão de o Sr. Governador enviar, PA) - Não.
cot;n muito bom senso, projeto para atender
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ao interesse dos fundonários, ao interesse -da- -Como vota o nobre Líder do PSB? (Pausa.)
queles que trabalham no Distrito Federal, rnas
S. EX" não es_tâ presente.
não contra o que a lei determinar. S. Ex" teve,
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
em tempo, a independência de fazer cumprir
Todos os SrS. Senadores já votaram? (~ausa)
aquilo que diz a Constituição. Portanto, os Srs.
(Procede-se à votação.)
Congresslstas, se querem--regularizar a situação, que o façam mediante lei complementar,
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
conforme determina expressamente a consti- _ Votaram SIM 06 -Sfs. SenadoreS; e não,
tuição.
31 ,___ _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_Não houVe abstenç_ão._-Peço, mais uma vez, aos Si'S. _senadores
Total de voto_s;_37
que se encontram na Casa venham <!O plenáPor um voto b veto foi mantido. Não houve
rio, para ser realizada a votação.
- - quorum.
A Mesa esclarece aos Srs. Senadores que
A questão é saber se o' Presidente conta
agora podem votar em qualquer lugar, pois
para quorum numa deliberação desta. Conta!
o voto é secreto.
Não vote LAgora não posso votar mais, porque
se conhece o meu voto.
OSR.MA()RiCiOCORRM (PDT -DF.
Vou iepetlr a "rotação.
Sem reVisão do orador.)-Sr. Presidente, apePeço a-os Srs. --senadores não saiam do -plenas usando o tempo,, enquanto não se completa o quorum, para explicitar bem que nário. Vai ser repetida a votação.
Ds Srs. Sehadores já podem votar em qualquem votar "sim" aprova ó Veto do Gover- quer
lugar. (Pausa)
nador, e quem votar "não", eVidentemente,
Todos os Srs. Senadores já podem votar,
derruba o veto e solidariza-se com a decisão
inclusive o Presidente. (Pausa )
do acordo de Lideranças desta Casa.
Todos os Sts. Senaaores já votaram?- (Pausa)
O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
- A decisão preliminar ilão tem nenhuma
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ugação com a dec[são que será tomada agora. -VOtaram·
"sirii"- 6 Srs. SenadoréS;--e "não",
O nobre Senador Jarbas Passarinho e ou- 32.
.
..
.
tros manifestaram-se favoravelmente à deciNão houve abstenção.
são da Mesa, e, no mérito, opinaram de modo
Total de votos; 38.
diferente. De mod_o qtJ~?Jl~9 bá_o~_nh_llmªJig_a
O veto íõf- mantido, pOrque apenas 32 Srs.
ção uma com a outra. Por isso mesmo, e
para colaborar com a lisura desse procedi- Senadores votaram "não". Era preciso que
38 võt"aSSein "ilão": Houve quorum e o veto
mento, a Mesa irá convocar as Lideranças.
foi mantido, porque não houve os 38 Srs.
Como vota o nobre Líder do PMDB?
Seandores para rejeitá-lo.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA)-Não.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C.meiro)
- Como vota o nobre Líder do PFL?

É a s~guinte a matéria em CJue incide
o veto m-antido
PROJETO DE LEI DO DF
N• 54, DE 1989

O SR. JOÃO LOBO (PFL - PI) - O
PFL, Sr. Presidente, fiel ao acordo de Lideranças, vota "não",

Reestrutura a categoria funcional de
Assistente Jurídico do Plano de Classificação de Caigos de "que-trãi8: a- Lei nP

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Como vota o nobre Líder do PSDB?

5.920, de 1973~ fixa a sua iétribuíção, e

-

dofOutrns providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1" A categoria funcional de Assistente
Jurídico, do grupo Serviços Jurídicos, do Plano -de Oassiflc~ç;ão- de_ Cargos de que trata
a Lei no 5.920, de 19 de setembro de _1 973,
a partir de 1o de setembro de 1989, passa
a ser constituída de:
Oasse _Especial
1• Classe
2' Classe _ _
Art. 2~ À_categoria funcional de Assistente
Jurídico é. atribuída a seguinte remuneração:

Vencimento ou

Oasse

Salário

Esf.e~-~-~~ .. ~:~~~~~~--~~~:~~~~~:::::~=~=~~== 1~1~~:i~
2• ············--····--··---··-··-- 4.278,71
Parágrafo único. É deVida aos integrantes
das Classes Especial, 1• e 2• a Gratificação
de Representação Mensal, nos percentuais de
190%, 185% e 180%, r~pectlvãmente.
Art. 3" São extintas, para os integrantes
da categoria funcional de Assistente Juridico,
todas as gratificações percebidas na data da
publicação desta lei.
Art. 4~ Compete à cateQoria funcional de Assistente Jurídico a prestação de assistência
jUrídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
M. 5" A gratificaçãO adicional por tempo
de serviço a que fazem jus os integrantes da
categoria funcfohal de Assistente Jurídico será
calculada, na base_ de 5% (cinco por centol
por qüinqCiênio de efetivo exercício, Sobre o
vencimento ou salário e a representação.
Art. 6° _Os integrantes da categoria filrlCTo~
na1 de Assistente Jurídico passam a inteQrar
o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sob
o regime da Lei nn 1.711, de 28 de outubro
de 1952.
.A.rt. _7~ _Os atl.iaiS ocupantes da categoria
funciona] de Assistente Jurídico serão aproveitados_ na categoria de que trata esta lei, da
seÇJuinte forma:

Situação atual

Situação nova

Classe C e E

l•Oasse

OasseAeB

2!0asse

Art 8°

Esta lei entra em Vigor na data de
sua _Pi.JJ?licaçã?.
Art. 99 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item tO:
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336,c, do Regimento Interno)_
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DF no 72, de 1989, de iniciativado Governador do Dístr[to Federal, que
cria, no Quadro de Pessoal do Distrito
-- Feà.eral, oS cargos de natureza especial
que menciona e dá outras providências,
tendo PARECER, proferido em Plenário,
dã- Comlssãó-...:.... _do Di$_tríto Fé_(feral,
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favorável ao projeto e à emenda ~presen
tada perante a Coriiissão.
A matéria constou da Ordem do Dia da

sessão or_dinªria dQA_@_anterior.
Passa-se à votaÇão_ do projeto, sem prejuízo

da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam quefram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à Comi.SSã&Djretor?, para redaç:ão final.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Sobre a mesa, parecer da Comissão ])iretora, oferecendo a ~dação final da matéria,
que será lida pelo Sr. 1o Secretário.

É Uda a seguinte
PARECER N• 337, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do DF

n• 72, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a Re.diiç4o ,
final do Projeto de Lei do DF no 72, de; _19?~.
que cria, no Quadro de P.essoal do Distrito
Federal, os cargos de natureza especial que
menciona e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de_!JQ~_

vembro de 1989.-- NelsOn Çarhêfró, Prési·_
dente - Pompeu de Sóusa, Relator Nabo~
Júnior- Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER N'' 337, DE 19~9 .
Redação flna! dQ Projeto de Lei do DF

no 72, de 1989 que cria, no Quaclro de
Pessoal da DIStrito Federaf._os cargos de
Natureza Especta! que menciona e-aãoutras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1~ São transformados em cargos de
Natureza Especial, do Quãdro de Pessoal do

Art. 4~ A retribuição dos cargos de que
trata esta Lei é f0-ada ~r:n:
Vencimento Representação %
~,IJQ;\)4_,

• 5.783.32

140

Total
9.914,26.

Parágrafo único. A remuneração de que
trata este artigo será reajustada aas mesmas
datas e pos mesmos índices adotados para
os setvidores -do Distrito Federal, ocorridos
a partir de 1~de outubro de 1989.
Art· s~ - Esta lei entra. em vigor na data
de
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

-sua

Afina] ofereceram agora aos _professores do
Distrito Federal ·o mínimo, que é o elementar
direito a uma caiieir~ funcional: _um plano de
cargos e salários, um plano da carreira ..Afinal,
veio uma mensagem cheia de_ injustiças. Tantas injustiças__ qye o Sr~ Governador_ teve que
nos__enviar três aditamentoS a ess~ mensagem
para qu~ o grau de injUstiça fosse, pelo menos,
redu~ao.

Ainda agofa mesma, o nobre Senador Jar·
bas Passarinho comentava .comigo, antes de
começarmos a votação desse projeto, que ainda era uma _mis~ria o que se esiava dando.
É: uma miséria, Sr. PreSi4ente, mas mis_éri~
maior é hão aproVar esse projeto. Espero que _
este Senado aprove--o, por unanimida~e.

O Sr.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em discussãÇI a redação firial. (Pa_usa)
. Não hayendo g~em. peça a palavr.a, e;ncerro
a discussão.
Em votaçãO.
Os Srs. Senadpre_s Que a aprovam queiram
permanecer sentados. (PauSa)
Aprovada.
_
_
A inatéria vai à sanção do Sr. Governador
do DlsÚito federaL
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 11:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n? 66, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
cria a carreira de Magistério Público do
Distrito Federal, seus cargos e empregos
· fiXa os valores de sus venciment,os e salá~
rios e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'' 320, de 1989. da Co·
missão
Do Distrito Federal, favorável ao Projeto
e às Emendas apresentadas perante a
Comissão_ de n~ 5 e 14; favorável às Emen·
das n,s 1, :3, 4, 8, 9, lÚ, 11, 1.5 e 19,
_ nos termos de ~ub_emendas que oferece;
contrário às Emendas de 0' 5 2, 5, 7_, _12,
13, 16, 17 e 18; e apresentando, ainda,
as Emendas de noS 20,21 e 2?~DF.
- A--discussão da matéria foi encerrada em ordinária anterior.
Passa-se _à vota,ção do prOjeto, sem prejuízo
das emendas e submendas.

se_~o

Distrito Federal, os seguintes cargos integrantes do Grupo Direção e Assessoramento .Su·
periores:
I - Secretário~~Adjuntos, Che(e.s de Gabi~
nete do Vice~Goye:m.ªdo_r e do Procurador·GeOSr. Pompeu de Sousa- Sr. Presidênte
peço a palavra para encaminhar a votação._
ral;
J[ - Dirigentes de Autarqu:ias;
O SR. [>RESIDENTE (Nelson Carneiro)
111 - Administradores Regionais;
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom[V Dirigentes de Órgãos RelatiVame"tlte
peu de Sou~._
Autônomos,
V - Ass_essores Especiais do Governador,
O SR. POM,PEU DE SOUSA (PSDB - -Diretores de Departamentos e Coordenadores.
__ _
_DF. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, a justiça que se comeÇa
Art. 2o _ É alterada a denominação de um
cargo de Cons_uttor Adjunto para Consultor
a fazer à sacrificada categoria _profissional dos
Jurídico Adjunto e transformado em Cargo de_ professores do Distrito Federal vem já_ tarde
Natureza Especial.
e pouca. Desde tempos imemoriais em que
Art. 3~ E -criado o cargo de Natureza Es·
eu era Secretário de Educação,~ lhe dei Q__
pedal de Chefe do Gabinete_Civil Adjunto.
lrripülso inicial, esse assunto vem rolando.

qe .1989

Jarbits PasSarinho- Sr. Pfesiden-

te, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, para encaminhar a votação, quero cb13.·
mar a atenção da Casa, infelizmente rarefeita
já aqui, que acabamos_ de yer mantido um
veto que para os assistentes jurídiços dava
um valor admitido, oão posso afirmar que seja
verdadeiro, da ordem de Cz$ 30.000,00 ao
mês.
ESSa-menSagem da GOVernador do Dts~ito
Federal é de outubro e, em base de outubro,
veja V. Ex• o que é a mer?agem. Leio o art
9':

"O valor do vencimento_ ou d9 s.aláJ;io
de Professor correspondente ao Padrão
· "· 1, da Classe Única, qu"e servirá de base
para fiXação do ven_drnento ou do salá.rio
dos demais padrões, obedecida a Tabela
de Escalonamento Vertical a que se refere
é fiXado:
o Anexo
I-~ NCz$ 1.072,27.(Hum mil :;;etenta _e doís cruzados novos e vinte e sete
centavos)_para o Professor de Nível 1,
com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais;
n-=-em NCz$ f.4l0$9 (HUin mil quatrOcentos e dez. cruzados novos e oitenta
e nove .centw_os} pára o Professor de Nível
_;2,_com carga horárra de 20 (vinte) horas
semanais;
lii- em NCz$ 1.856,44 (Hum mil oito·
centos e Ci_n'qUe,Dta e seis cruzados novos
e quarenta e _quatro centavoS! para o Pro- ·
fessor de Nível 3, com carga horária de
20 (vinte) horas _semanais.

m.

Quando a carga horária passa para 40, que
significa tempo integral, dá-se urna g_ratífica~ _
çâO de: 100%. Admita-Se C:jue isto corresponda
aqui, pdr- exemplo, NCz$ I.SOO,OQ a NCz$
3.600,00, meii.'os de NCz$ 4.0"00,00 para dedi·
ca:ção exclusiva, praticamente.
Por Outro lado, costuma-se dizer que o Ma~
gistério é favorecido porque só tem 180 dias
úteisdetra_balho.Tambémnãoéverdade,por·
que a minha experiência como Ministro da
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Educação me levou a conduir também que

a professora não trabalha apenas 1ao dias

do ano; ela tem problemas relacionados com_
a sua escola, tem o problema da recuperação,
tem vários problemas que o Magistério tem

que atender. A tabela que nós estamos votan~
do, seguramente comparada com esse veto,

mesmo o veto rejeitado, chega a ser altamente

contrastante, Sr. Presidente. Há professores
também com a lkencia.tura completa, licenciatura plena, e há os professores com licenciatura curta.
_
De- maneira que NCz$ 4.000,00 apresentados como uma solução, é

Q

que disse o

Senador Pompeu de Sousa, realmente, S. EX'
se refere a uma miséria, mas que é segura-

mente um vencimento ainda altamente insuficiente, e é, e não se _espere disso uma palavra
demagógica a respeito. A minha experiência
de quatro anos, três meses e quinze dias como
Mintstro da Educação, f!1-e leya a concluir que,
se não tivermos um recurso especial para pagamento do magistério, não teremos magistério bem pago no Br~sil jamais, Sr. Presidente.
Nós jamais repetiremos o Japão, que, no
começo deste século, não tinha mais praticamente 1% de analfabetos. Jamais repetiremos
a Alemanha, que _com Fichete elevou a qualidade do magistério. E nós estamos pagando
mal e cada vez pagamos ainda pior. t: até
com tristeza que, pelo meu Partido, aprovo
apenas este valor, Jastimadondo que ele venha, como disse o Senador Pompeu de Sousa,
tardiamente.
O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Em votação o projeto, sem prejuízo das einendas e subemendas.
Os srs: senadores que- 6 aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO DF N• 66, DE 1989
Cria a Carreira Magistério Público do
Distrito Federal. seus cargos e empregos
fixa os valores de seus vencimentos e salários~

dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica criada no QUadrO de Pessoal
do Distrito Federal e na Tabela de Pessoal
da Fundação Educacional do Distrito Federal,
a Carreira Magistério Público do Distrito Federal, composta dos cargos e dõs empregos de
Prefessor Nível 1 (com formaçáo de nível médio), Professor Nível 2 (com licenciatura de
curta duração), Professor Níve13 (com licenciatura plena) e ESpecialista de Educação
(com licenciatura plena), conforme Anexo I
desta lei.
Parágrafo único. Os cãrgos- e empregos
integrantes da Carreira de que trata este artigo
serão distribuídos no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal e na Tabela de Pessoal da
Fundação Educacional do Distrito Federal,
por níveis de habilitação exigida na formaç~o
de professores e de especialistas de educação
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para o ensino de 1~ e_2~ graus, conforme deterTransitórias, serão irlscritos ex offlaio, no prazo
mina a Lei n~ 5.692, de 1 1 de agosto de 1971,
de um ano, em concurso público, para fins
e o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito
de efetivação, integrãndo Tabela Suplementar,
Federal (Lei n• 6.366176).
no regime jurídico e condiçõeS em que hoje
Art. 29_ Os ocupantes dos cagas efetivos
se encontram.
de Profess_or de Ensino de 1ç e 29 Graus do
Parágrafo único. Os professores e os esQuadro de Pessoal do Distrito Federal, os propeciaijstas de educçaão a que se refere este
fess_ores_e os especialistas de educação efetiartigo, classificados no concurso, serão transvos ocupantes de empregos permanentes da
portas para a Carreira Magistério Público do
Tabela de Empregos Permanentes da FundaDistrito Federal, na forma do Anexo lf, rescindição Educacional do Distrito federal, integrando-se, nos termos da legislação-, vigente, os
tes do Quadro de Carreira do Pessoal do Macontratos de trabalho dos que não lograrem
gistério, homologado em 4 de maio de 1987,
aprovação.
serão transpostos, na forma do Anexo U, pata
Art. 59 O-ingresso na Carreira de que trata
a Carreira aqueserdere o art. 19, atribuindo-se
esta lei far-se-á mediante _conr;urso público,
um padrão a cada período de 18 (dezoito)
meses de efetivo _exercício prestado ao Magis- _ ressalvado o_ disposto nos arts. 29, ~. 79 e 19,
no Padrão I da Classe Única_ dos empregos
tério do Distrito Federal, por ato do Goverde:
nador do Distrito Federal.
I - Professor Nível 1;
§ 1ç O aproveitamento _de que trata este
II - Professor Nível 2;
artigo dar-se-á independentemente do númem- Professor Nível 3;
ro de cargos e empregos criados.
IV- Especialista de Educaçã_o.
_§ 2"~ Efetivada a transposição prevista no
Art. 6 9 Poderão concorrer aos cargos e
caput deste artigo e ressalvado _o disposto no
empregos de que trata esta lei:
§ 3 9 , serão cq_nsiderados extintos os cargçs
r - para O emprego de -PrOfessor Nível 1,
efetivos e _os empregos permanentes remaportadores de habilitação específica de _29
nescentes do Quadro e _da Tabela de Pessoal
grau, obtida em curso de m~gistério;
do Distrito fe_deral e da Tabela de Empregos
II - para o emprego de Professor Nível 2,
Permanentes da Fundação Educacional do
os portadores de habilitação de grau superior,
Distrito Federal, de que trata o Quadro de Carem nlvel de graduação, representada por lireira do Pessoal de Magistério.
cenciatura de 19 grau, obtida em curso de
§ 39 Os professores e os especialistas de
curta duração;
educação da Tabela de Empregos Permanenlll - para o cargo de Professor Nível 3,
tes da Fundação Educacional do Distrito Feos portadores de habilitação específica de
deral, amparados pelo art. 19, do Ato das Disgr?l~ superior, em nível de graduação, corresposíÇões ConstituciOriãiS Transitórias, passapondente à licenciatura plena;
rão a integrar Tabela Suplementar até que se
N- para o cargo de EspeCialista de EdUcasubmetam a_concurso para fms de efetivação.
ção, os portadores_ de habilitação especifica
§ 4 9 Os professores e O~i eSpedãllstas de
de grau superior, em nível de graduação, coreducação a que se refere o parágrafo anterior,
respondente à licenciatura: -plena.
que lograrem aprovação, serão transpostos
·
para Carreira a que· se refere eSta lei.
Art. 7o O ocupante do emprego _de Pro-_
§ 59 Os professores e oS especialistas de
feSsor Nível 1 ou 2, que preencher as condieducação que não lograrem aprovação no
ções exigidas para ingresso, poderá, median_teprocesso seltivo passarão a- integrar Tabela
processo seletivo, ter ascensão ao emprego
Suplementar,nas condições em que hoje se
de Professor Nível 2 ou 3 de _EspecialiStã de
en~ontram, extinguindo-se os respectivos emEducaÇão, de acordo com a nova habilitã.ção,
pregos ~ medida que vagarem.
passando a atuar nos graus e níveis de ensino
§ 69 Nenhuma redução de remuneração
correspondentes.
poderá resultar da aplicação do disposto neste
§ J9 Na hipótese deste artigo o servidor
arti_go~ devendo, quando for o caso, ser asseserá localizado em padrão correspondente ao
gurada ao servidor a diferença, como vantaque se encontrar.
gem pessoal nominalmente identificável.
§ 29 A regulamentação fixará_ as regras do_
Art. 39 OSocupantes de cargos efettvos
processo seletivo, compreeildendo, entre oue empregos permanentes de Técnico em As- tras disposições, a obrigatOriedade de ul:l1izasuntos EducacionaiS do Quadro e da Tabela
ção do concurso público para o__ingresso nos
de Pessoal do Distrito Federal poderão, meempregos de Professor Níveis 2 eJ e Especia·
diante opção manifestada no prazo de 30 (trinlista de Educação.
ta) dias, a contar da publicação desta lei, ser
§ 3~ A Administração r_es_e_rvará 1/3 (!.lm
transpostos para a Carreira criada por esta
terç_o) das vagas fiXadas no edital de conc_urso
lei, desde que possuam licenciatura específica
para os servidores a que se refere es_te artigo, .
para ingreSso no -cargo de Especialista de
os quais _te_r_ão classificação distinta d_os de- _
Educação
- mais concorrentes. '
§ 4n As vagas que não forem providas, ·
Art. 41 Os professores e os especialistas
de educaç:ão integrantes do Quadro de Car~
na forma do parágrafo anterior, serão, auto·
reir9 do Pessoal· de Magistério da FundaçãO
maticarnente_, destinadas aos demais habili·
Educacional do Distrito Federal, homologado
tados no concurso.
Art. & A carga horária do professor será
em 4 de maio de 1987, não amparados pelo
de 20 (vinte) horas semanais.
art. 19 do Ato das_ Disposições Constitucionais
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_§ 1o Serão admitidas cargas horárías eS--- novos oitenta e nove centavos) para a carga
§ 19 A Gratificação a que se refere este
pedais de trabalho de 30 (trinta) horas ou
- artigo sorriente será paga após 18 (dezoito)
horária de 40 (quarenta) horas semanais.
40 (quarenta) horas_ semanais,_ mediante opArt. 1 1. Os valores dos venctmentos e dos meses de efetivo exercício no magistério públição do professor e _de_acordo com o interesse_ salários de que tratam os artigos g~ e 1O serão co-ao Distrito Federal.
e necessidade da Administração, conforme rereajustados nas mesmas datas e mesrrios índi§ 29 A percepção da gratificação de que
gulamento próprio.
ces ftxados para os servidores da Adminis- trata este il:rtigO é aevida a partir da apresen§ 2~ Ser_â admitida para o -prOfessor com
tração Direta, Autárquica e Fundacional do tação do respectivo registro, permanecendo
carga horária de 20 ou 30 horas, cai'gã horária _ Distrito Federal, oç_orridos a partir de 1~ de o servidor no cargo ou emprego e na área
eventual de trabalho (hora suplementar), para
outubro de 1989.
de atuaçâo cOrrespondente ao seu concurso
fins de substituições eventuais, não excedendo
Art. 12. A progressão dos integrantes da de ingresso.
a 1 (um) semestre letivo.
Art. -16. A Gratificação Adicional porTemM
Carreira Magistério Público do Distrito Federal
§ 3o O professOr
regência de__ classe
farRSe~á POr ailtiQuidade e por merecimento.
po de Serviço será calculada na base de de
terá, obrigatoriamente, o percentual mínimo
§ -- f ~ A progressão por antigüidade dar-se- 5% (cinco pOr cento) por qüinqüênio de efetiR
de 20% (vinte po'r cento) dé sua carga horária
á por tempo de serviço de 18 (dezoito) em vo exercíCio, sobre o salário do nível e padrão
destinada às atividades de coordenação.
__ 18 (deizoito) meses, de um padrão para outro. em que o Professor e o Especialista de EducaM
§ 4o Ao professor em carga horária evenrespeitadas as interrupções previstas na pro- ção estiverem localizados, incidindo também
tual de trabalho, em substituição de regência
gressão por merecimento e o disposto no artiR sobre a gratificação prevista no art. 15.
de classe, é assegurado o percentual de que
_go 78,_ da Lei __I)~ 5.692, de 11 de agosto de
Art. 17. Os concursos públicos em andatrata o parágrafo anterior.
·
1971.
mente, na data da publicação desta lei, para
§ 59 A carga horária de trabalho do espe§ 2? A progressãO por merecimento pro- ingress"<fnos cargos e empregos relacionados
cialista de educação ê de 30 (trinta) horas
cessar-se-á 2_(duas) vezes ao ano, qUando no Anexo [,_serão válidos para atendimento
semanais, admitindo-se regimes especiais de -o professor ou especialista atingir o padráo, ao disposto no art. 5°.
20 (vinte) horas semanais ou de 40 (quarenta)
V, X ou XY, apóS aferição de mérito atráves
Art. 18. Na transposição de que tratam os
horas semanais, mediante opção e de acordO
de curSos -de treinarriento, aperfeiçoamento, arts. 2° e 39 desta lei, serão considerados:
com o interesse e necessidade ·da Adminisl-o interstício çl.e 18 (dezoito) meses de
especialização e outros, conforme regulamenM
tração, conforme regulamento próprio.
tação do Conselho Diretor da Fundação EduR um -padrão para o outro;
Art. go O valor do vencimento ou do salácacíonal do Distrito Federal, que será expedida
II- a concessão de até 3 (três) padrões
rio de professor correSpondente ao Padrão I, _ no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação aos atuais professores possuidores de incenda aasse Única, Cftie servii'á de base para frxaR
·
tivOS funcionais, nos termos da Resolução n"'
desta Lei.
çao do venc[mento ou-do salário dos -demais
Art. 13. Ficam extintas,_ a partir ·-da transR 2.451/88, do Conselho Diretor da Fundação
padrões, obedecida à Tabela de E_scalonaR
posição de que tratam os artigos 2° e -y, para Educadonal do Distrito Feder.,J, observandomente Vertical a que se refere_ o Anexo III,
os servldores a que se refere esta Lei, as se- se;
é fixado:
q) 1 padrão - até 7% de incentivos;
guintes gr?tificações e_ vantagens:
J- em NCz$ 1.072,27 (Hum mil setenta
1- Gratificação de Atividades Técnico-Adb) 2padrões-de8% a 14% de-incentivos;
miniStrativas,_criada pelo Decreto-Lei n~ 2.239, e
e dois cruzados novos_e_ vinte e sete centavos)
c) 3padrões- de 15% a 21% de incenR
para o Professor d_e Nívell, com carga horária
de 28 de fevereiro de 1985, alterada pelo Detivos.
de 20 (vinte) horas semanais;
cretoRLel nç 2.269, de 13 de março de 1985:
II-em NCz$ 1.410,89 (Hum mil quatro11-GratificaçãopeloDesempenhOdeAtiviR
Art. 19. Os servidores mencíonados nos
centos e dez cruzados novos e oitenta e nove_ _ dades de_ Apoio, criada pelo Dec[e_to-Lei n? arts. 2"' e 3~ Que se· encontrarem, à época da
centavos) para 0 Professor de nível 2, com
2.224, de 9 de janeiro de 1985; alterada pelo
implantação da Carrefra criada por eSta lei,
carga horária de 20 (vinte) horas semanais;
Decreto-Lei no 2.367, de 5 de_novembro de
em licença sem vencimentos, com os respecm-em NCz$ 1.856,44 (Hum mil oitocenR
1987:
tivos contratos de trabalho suspensos ou ceditos e cinqüenta e sels cruzados novos e quaIII-:- Gratificação criada pelo Decreto-Lei n?
dos por requisição para outros órgãos, terão
renta e quatro centavos) para o Professor de
2.367, de 5 de novembro de_1987;
o prazo de 60 (sessenta) dias para optarem
Nível3, com carga horária de 20{vinte) horaS
IV -Gratificação de Nível Superior, Criada pela Carreira de que trata esta lei.
semanais.
pelo _DecrtoMLei n9 1.544, de 15 de abril de
Parágrafo único. Os servidores que não
Parágrafo único. Nas cargas horárias es1977;
optarem na forma deste artigo passarão a intepedais de 30 (trinta) e -40 (quarenta)- horas
V- GratífkãÇâô de Exercido no Magisté- grar o Quadro Suplementar no Distrito Federal
riO, -cricida pela Lei no 36, de 14 de julho de ou a Tabela Suplementar a que s_e_ refere o
serã6 acrescidos aos valores referidos neste
artigo, respectivamente, os percentuais de
1989i- § 5• do art. 2•.
50%- (cinqüênta por centO) e 100 (cem por
VI-AjudadeCustopeloexercfcioemzona
Art. 20. o· especialista de educação ou o
cento).
longínqua ou de difícil acesso, prevista na Lei
técnico· em assuntos educacionais, exRocuR
n• 6.366, de 15 de oubúbro de 1976;
pante de cargo ou emprego de professor que
Arl 1O. O valOr do vendmento ou do saR
ingressou por concurso público, poderá optar,
VIl- [ncentivos Funcionais, previstos no
lario do Especia:Jista de Educação, ·com carga
,. horária de 30 (trinta) horas semanais, Padrão art. 19, da Lei n"' 6.366, de 15 de outubro no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
de publicação desta lei, pelo retomo ao empreI. Classe Única, que correSponderá a NCz $ de 1976;
VIII- Abono mensal, criado pela Lei n9 4, -go de professor, segundo sua habilitação para
2.784, 67 (dois mil setecentos e oitenta e quao magistério, sendo posicionado em padrão
de 28 de dezembro de 1988.
tro cruzados novos e sessenta e sete centavos),
equivalente ao que seria localizado pela tran.s...
Art. 14. Acam criados, a partir da transR
servirá de base para fixação do valor do_ venciposição a que se refere o art. 2~
mento ou do salário dos demais padrões, ob- posição de que tratam os arts. 2 9 e 3"', para
Art. 21. O regime jurídico dos servidores
servados os índices estabelecidos na T abala os servidores abrangidos por esta lei:
a qUe se refere esta lei, será:
[-a Gratificação de Titularidade;
de Escalonamento Vertical, constante do Ane·
l-0 da Lei nç 1.711, de 28 de outubro
11- o Adicional por Tempo de Serviço.
xolll.
de 19,52, para os ácupantes de cargos efetivos
Art. 15. A Gratificação de Titulariedade
ParágJ:Bfo único. O valor a que se refere
d6 Quadro de Pessoal do Distrito FederaJ e
este artigo é ftxado em NCz$ 1.856.44 (Hum será paga ao ProfessOr oU Especialista de Edude empregos perrrl.3!-terltes da-Tabela de Pes-mil oitocentos e dnqüenta e seis cruzados no- caçã,o que adquirir licenciatura curta ou plena,
na razão da diferença do padrão em ·que esti- soal do Distrito Federal;
vos e quarenta e quatro centavos) para a carga
II- o da Consolidação das Leis do Trabahorária de 20 (vinte) horas e em NCz~ ver localizado e o correspondente padrão do
lho, para os ocupantes de empregos perma3. 7 I 2,89 (três mil setecentos e doze cruzados nível para o qual adquiriu formação.
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nentes da Tabela de Empregos Permanentes
da Fundação Educacional do Distrito Federal,

cargos referidOs nos arts: 2? e 3? terão seus
proventos revistos para inclusão dos .direitos

até que seja instituído o regime jurídico único

e vantagens ora concedidos aos servidores

gas à conta do orçamento do Distrito Federal.
Art. 23. Esta lei entra ern vigor em 19 ~e
janeiro de 1990.

de que trata o art. 39, da Constituição Federal. em atividade.
Art. 22. Os funcionár[os do Quadro de
Parágrafo único. O disposto neste artigo
Pessoal do Distrito Federal aposentados_ em_ __ aplica-se ~ revisão das pensões eespeciats pa-

Art. 24.
contrário.

Revogam-se
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ANEXO I I

(Art.

da Lei ng

de

de

de 1989)

Situação nova
Carreira Magistêrlo PUblico do DF

Situação anterior
Categoria Funcional

Têcnico em Assuntos Educacionais

tlivel/
Referência

Classe

NS 05 a 25

Padrão

XVIII
XVII

Cargo

Espec_fal is ta em Educacão

XVI
XV

X! V

Professor de Ensino de lQ
e 2Q graus

XI II

Professor Nível 3

Xll
X!

Única

X

IX

Professor de Ensino de 1Q
e 2Q graus

VIU

VIl

Professor Nível 2

VI

v

IV

Professor de Ensino de lt!
e 2Q graus

!II
li
I

7119

Professor Nível 1

àS disPosições- em
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ANEXO ll
(Art.

da Lei nQ

de

de

de 1989)

Situação nova

Sltuacão anterior (QCPM)

Categoria Funcional

Carreira Magistério Público do DF

Classe

Níveis

Padrão
XIX
XVII I

09 a 16

F.special lsta de Educação
(MG I [[ E)

Cargo

Especi~llsta

em Educação

XVII
XVI

XV
XIV

Professor Categoria ''C"
(MG 11 I C}

09 a 16

PrOfessor NíVel 3

XJ l J
XI I
XI
X
IX

Única
Professor Categoria "B"

(MG lli B)

05

a 12

ProfesSOr Nível 2

Í/111

VII
VI

v

IV
rror~ssor

categoria MAH

(MG I A )

01

a

08

Professor Nível I

III
II
I

Anexo III

(Art.

da Lei n2

de
de
Tabela de Escalonamento Vertical
Classe

Cargo/Emprego

de 1989)

Padrão

XVII
XVI

220
215
210
205

XV

190

XIV

185
180
175
170
155
150
145
140
135
120
IJ5

XIX
XVIII

Especialista de EducaçãQ
(Superior- Licenciatura Plena)

XI I I

Proressor -Nível 3

XII

(Superior-- L1cenqiatura Plena)

XI

única
Professor - Nível 2
(Superior- Licenciatura Curta)
Professor- Nível 1
(Médio- Habilitação de 2Q Grau

X
IX
XVIII
VII
VI

v

IV

III
II
I

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votação, em globo, das Emendas n'~ 5 6
e 14, de parecer favOrável.
Os Srs. Senadores que estão de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovados as emendas.

São as seguintes as emendas aprovadas:

EMENDAN"6
Substitua~s-e no

indic:e

§ 3'~ do art. 7o a expressão:

"113 (Um terço), pela palavra "metade"
Somos _de parecer favoi-ável a essa emenda

na forma como se apresenta Nada mais Justo
rE7SeiVar metade das vagas aos atuais servido~

'110

105
100

res. O § .3", do art. "7°, passa
a seguinte redação:

"Arl

7~

a ter, portanto.

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

§ 39 A administração reservará meta~
de das vagas fixadas no edital de concurso público para os servidores a que
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ze) em 12 (doze) meses, de um padrão
pe~ra outro; excclo nos.Padrões \1'1, XII ou
XVIII.
§ 2° A.. porgressão por mere-cimento
processar-se-á quando o professor ou especialisa atingir o Padrão VI, XII, ou XVIII,
após aferição de mérito através de cursos
- de treinamento, aperfeiçoamento, especialização e outros, conforme regulamentação do Conselho Diretor da Fundação
Educadonal do Distrito Federal, segundo
as conclusões da Comissão Partidári9.,
- constituida de representantes do Sindicato dos Professores no Distrito Féderal
-e de representantes da Fundação Educacional do DistritO Federal- que será expedida, no prazo de 30 (trinta) dias, após
a publicação desta lei".

O SR. JARBAS PASSARINHO - Porqu·e- senâci-,---riOs corre-remo-s o rlSco de, daqui
a pouco, não votar a matéria, --ela fiCã incondusa. Votamo_s~o projeto e não votamos as
EMENDAN•14
emendas.
"Substitua-se no § 1" do art. 15 do Projeto
O SR .. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de Lei n9 65, de 1989, a expressào ..'dezollo" ·
---;::_!;:claro~
_
por ''doze".
·
.. _
·-·o~ destaques à Emenda n~ 3 é de autoria
Somos de parecer favorável a essa Emenda
do nobre Senador Gerson Cqmata. Não estann" 14 por considerar o período de espera de
do S. ~ presente. na forma do Regimento
12 meses mais que suficiente.
não é objeto de vot..tção~ (Pausa.)
Assim, o § 1" do art. 15 passa a vigorar
Passa-se a votação, em globo, das subecom a seguinte redação:
mendas do RelatOr, às Emendas de n~s
"Art. 15. ....................................................
1,3,4,8,9,10,11.15 e 19.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
se refere este artigo, os quais terão a clasM
sificação distinta dos -demais concorrentes."
-

§ 19

A gratificação a que se refere este

permane,_er-sentados~_(Pausa)

artigo somente será paga após 12 (doze) me-

Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas as e nendas respectivas.
São as seguintes as subemendás aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came"iro) _
- Passa-se à votação, em globo, das sube. mendas do relator às Emendas no~~ 1, 3, 4,
SOBEMENDA N• 1
8, 9, 10, 11, 15 e 19.
.
.
"AcresCF:nte-se o seguinte § Bo ao art. 2~:
Sobre a mesa, requerimentos que váo ser
lidos pelo Sr. 1o Secretário.
''Art 2".................................- -....· - - ses de efetivo exeróclo n,o niag'lstérí6 público
do Distrito Federal."

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 617, DE 1989

Nos termos do art 312, -alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Subemenda à Emenda
n• I, ao PDF 66/89
.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.

- Gerson Camata.
REQUERIMENTO N' 618, DE 1989.
Nos termos do art. -312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Subernendá à Efneilda
n• 3, da PDF 66/89.
..
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.

- Gerson Cama1a.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cárneiro)
- Em votação o Requerimentõ no 617/89,
de destaque para a subemenda à Emenda
n<? 1.

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. &

........................ ..-----,~-

§ 8'1 O-disposto neste artigo aplica-se
igualmente aos atuais ocupantes de cargos, funções de profess_ores ou de especialistas da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educacional do Distrito Federal, não _pos~uidores de habili-- _· _!ã~ão especificá, que hajam lngresscido
por concurso público."

SUBEMEl'I.DA N• 2
"Acrescenta parágrafo único ao art.
19":
"Art. 19.................. _ ..........................
. . . . , •••• o< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Parágrafo único. Na transposição excepdonalinente, os professores e especialistas que forem posicion-ados nos Padrões VI, XII ou XVIn, terão a sua aferição
de mérito considerada cumprida, ascendendo ao -padrão im-ediatamente supérior
quando completarem o tempo necessário de 12 (doze) meses." -SOBEMENDA N• 3
"O § 3~ do art. 2° pass~ -a ter a seguinte
redação:

"Art. 2°......................................................-..,

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-

PA Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, V. Ex• anuncfou ã votação de
um requerimento de destaque para a Subemenda n9 1. V. Ex• poderia dizer-me quem
é o autor do pedido de destaque?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É o nobre Sénador Gerson Camata.
OSR.JARBASPASSARlNHO-S,EJ<'
não está presente. Então, eu pediria a V. EX
que considerasse prejudicado. Nós não vamos_
nem saber o que S. ~ quer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Na forma do Regimento, está prejudicado
o requerimento.

-,---.,..-----,---·--··-·--§ 39
professores e os especialis~_O_s

tas de educaçãq da Tabelf!. de Emprego
Permanente da Fülidação Educacional
do Distrito Federal, não concursados, estáveis, passarão a integrar a Tabela Suplementar até que se submetam a çOncurso
para fins _de efetiva,ção."
SUBEMENDA N• 4
D~

nova redaç:ão_aos §_§ 19 e 29 do art. 12.
"Art. 12 .......::: ........ :.. :..................................:.

§ J9 A progressãO por_ antiguidade
dar-se-áportempodeserviço,de 12 (do-

SUBEMENDA N• 5

Acrescentem-se ao art. 12 os Sj;!guintes pa~
rágtafos 4?, 5~ e 6~;
Art. 12 ......~----·-~·-·----·-~----..

~=

'"§ 49 O temPo de serviço -E!letivarnente Prestaao ao magistério da União,
~dOs Estados e dos municípios pelos Professores e pelos Especialistas de Educação integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, será computado
após 10 (dez) anos, 3.650 (três mil, seiscentos e cinqüenta) dias, de efetivO exercício prestado ao Magistério Público do
Distrito Federal.
§ 5~ O tempo explicitado no parágrafo anterior será contado na razão de u_m
dia de serviço prestado na origem para
cada dia que _exceder os 3.650 (trê_s_ mil,
seiscentos e cinqüenta) dias de_efetivo
exercício no Magistério Público do Distrito
Federal.
§ 6° Fica facultado ao Profe.ssor e ao
ESpecialista transformar, por ocasião da
aposentadoria, a licença prêmio ou especial que lhe seja Concedida por força de
Lei ou de Resolução do _Cons_elho Dfretor
da Fundação Educacional do Distrito Federal, e não gozada, em tempo dobrado
de progressão por antiguidade, deixan-do-se de contá-la para fins de aposentadoria."
SOBEMENDA N• 6

_Acrescenta Vo apart. 15
. "Ar!, 15. .. ....................................... ..
§ 39 ·o professor que fizer jUs a:· essa
gratificação de titularidade-poderá a critério da administração, s_er _aproveitado na
área em que possui titularidade, desde
que haja vaga, e seja_d? .~e.u -~r:tteresse."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votação, em globo, das Emendas do relator
n"' 20, 21 e 22-DF.
. .
Os Srs. Senadores que as aprovam quelram
perrTianacer sentados. (pausa)
Aprovadas.
·
São _as seguintes as em-endas aprovadas:

~---~-------------"
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EMENDA N• 20-DF

Suprimir do final do teXto -do-caput -do art
13 a expressão "inclusive aqueles decorrentes
de Acordos Coletivos de Trabalho ou Judi~
ciais."

EMENDA N• 21-DF
O § 6° do art. 2° passa a ter a segU!rite-redação:

"1'\rt. 2°

,,,,,._,:,~"' .. "'""''~~-.:.: ....... ,m::.<««'<~-

§ 6° Os prófeS:SOreS- e OS técOicOs em
assuntos educacionaiS-qü~-n_ão_ ingressaram por concurso público e que não

como a gratificação de magistério estabe·
lecida na cláusula quarta do Acordo Coletive de Trabalho firmado entre o Sindicato
dos Professores no Distrito Federal e a
- Fundação Educacional do Distrito Fede~
ral, de 21 de julho de 1989, e na Lei no
36. de 14 de julho de 1989.'.
EMENDAN"13

Suprima-se os incisos V e VI do art. 13 do
PrOjeto de Lei dO "DF n" 66, de 1989.
EMENDAN•16

possuam habilitação para o exerdcio pro-

Substitua-se rio art. 16 a expressão na base
de 5% por qüinqüênio "para -"na base de 1%
ao ano

fissional (registro expedido pelo Ministério da Educação) serão posicionados na
Tab_ela Suplementar, obedecidas as disposições do § 59".

Substitua-se o art. 23 do Projeto de Ler do
DF n? 66, de_ 1989.

EMENDA N" 22-DF"

O art. 19 passá a: ter a seguinte redação:
"Arl 19. _Na transposição de que tratam os arts. 2° e .3~, será considerado o
intersticio de 12 (doze) meses de um padrão para outro, _contados a partir do in·
gresso na Secretaria de Educação ou
Füiidação Educacional do Distrito Federal, ficando assegurado o aproveitamento
do resíduo de tempo para a próxima pro·
moção."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votação, em globo, das Emendas n.,.. 2,
5,. 7, 12, 13, 16, 17 e 18, com parecer contrário.
OsSrs. Senadores qüe as aprovam queiram--permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
A matéria vaí à COmissão Diretora para a
redação final.

São as seguintes as emendas
das:
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rejeita~-

EMENDAN"2

"Acrescenta parágrafo ao art. 1~"
Somos de parecer contrário a Emenda
nq 2, uma vez que o projeto já contempla
o seu objeto."
EMENDAN"5

"Substitua·se- o_§ 2" ao ait. 7<>"
Somos d-e parecer Contrário- a essa
Emenda n~ 5, pois a mudança de nlvel
prevista, implica em passagem âe nível
médio para o nlvel superior. O concurso
prestado foi para o nível médio.
EMENDAN•7

"Substitua-se- _a expresSão "mínimo de
20% ",constante n-o§ ) 9 do art. 8~, por "50%."
EMENDAN•12

Acrescente-se um parágrafO- ao art. í3 do
Projeto de Lei n~ 66, do DF, de 1989:
"Parágrafo. Ficam mai1tidas as __ van~
tagens estatuídas pelo art. 19 da Lel n"
6:366, de 15 de outubro de 1976, assim

EMENDAN•17

~'Art. 23.
Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação e seus_ efeitos fi.
nanceiros s~ão retroativos ao mês de outubro de 1989."

"EMeNDA N• 18

Substitua·se o Anexo II, do Projeto de Lei
do DF no 66, de 1989, de--modo a que existam
apenas quinze padrões divididos em três grupos, na forma do quadro incluso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 12,

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n?67, de 1989, de_inldativa
do Governador do Distrito Federal, que
cria empregos em corriissão na tabela
de empregos em comissão da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e- dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n•32!, de 1989, da Comissão
-do Distrito Federal, pela constitucionalidade e jUridicidade.
A discussão da matéria foi encerrada em
sessão anterior.
Passa-Se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pei1Tlanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.A matéria vai à ComiSsão DiretOra, para a
redação final.

É o segL:Jinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 67, DE 1989

Cría emj;ffigos em ComiSsáO nit Tabela de EmpregoS em ComiSsão da Fundação Hospitalar do Distrito FeCJ"eral e dá
outi'ãs piovidências:O Senado Federal decreta:
Art. J<> São criados na Tabela de Empre:
gos em Comissão da Fundação Hospitalar do
Distrito Federar os seguintes empregos em
comissão:
Cen~ro de Processamento de Dados
- 1 {um) Diretor do Centro
EC-01

- 5 (cinco) Chefes de Núcleo
EC-04
-1 (um) Diretor de Divisão
EC-04
- 2 (dois) Assistentes
EC-09
EC-16
-2 (dois) chefes de Seção
-10-(dez) Encarregados deEquipe
EC-16
-1 (um) Secretário
EC-26
Art. zo A nova estrutura do CentrO de Pro·
ceSSã:fi1-ehf6-de Dados da FHDF, definindo as
competências orgânicas e as atribuições dos
titulares dos empregos referidos no artigo anterior, será fixa-da Pelo órgão próprio da Fundação e aprovada pelo Governador.
Art. 3~ Ficam extintos, a partir da implantação da nova estrutura referida no artigo anterior, na Tabela de Empregos em Comissão
da Fundação Ho.spitalar do Distrito Federal,
os seguintes empregos em comtssão:
-1 (um) Chefe de Centro
EC~Ol
-3 (três) Chefes de Seção
EC-16
:...;.;_ 1 (Uma) SeCretária
EC-:'26
Art. 4~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações
próprias do orç~mento da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69 Revogam-se_ as_ disposições em
c-ontrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 13'
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 13, de 1988-DF,
- que aprova a alteração da denominação
do Banco Regional de Brasília S/A BRB, dispõe sobre sua participação no
capital de empresas, e dá outras provi·
dências, tendo
PARECER, sob n~ 271, de 1989, da Comissão
-do Distrito Feiieiiil; pela constitudonalidade, juridicidade e, rio méritO, faVorável, com voto vencido do Senador lrapuan
Costa Júnior.

-A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior, tendo a sua votação sido adíada por falta de quorum ..
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.

O Sr. lrapuan Costa Júnior- Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ira~
puan Costa Júnior.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR
(PMDB - GO._ Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- Sr. P_r_esidente, Srs.
Senadores, tenho o dever de alertar esta Casa.
A criação, que está sendo autorizada, de 3
empresas novas. 3 estatais novas,_e, além do
·mars~ uam aUtorização para que o Banco Regional de Brasília crie tantas quantas quiser,
essa medida 'ofende frontalmente a Constituição Federal no s_eu_art~ 37, e,.ao mesmo
temPo. ense"Ja a CriaçãO de váT-iclS mordOmias;
a-- cada_ 'uma dessas ellipresas per_ry1itir-s~-á_
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criem diretorias tantas quantas forem previstas

nos estatutos sociais.
Em assim sendo, manifesto mlliha incon-

ORDEM DO DIA

formidade, para que fique registrada nos Anais

1

desta Casa, mesmo porque se trata de ri"tedida

PROJETO-DE DECRETO LEGISLATIVO
N> 36. DE 1989

totalmente desnecessária. O Banco_ Central,
através de dispositivo recente, perrõite a criação dos bancos múltiplos ou a transformação

dos bancos existentes em bancos múltiplos,
cumprindo todas as funções que essas empresas poderão realizar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Em votaÇão o projeto.

-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O Sr. lrapuan Costa Júnior- Sr. Presidente, peço verificação de quorum, secundado pelos ilustres Senadores Roberto Campos,

Luiz

V~ana

e_João Lobo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Será procedida a verificação solicitada.
(Pausa)
Evidentemente- não há número na Casa, e
já se esgotou o horário da sessão que__ seria
até às 18 horas e 30 minutos - estamoS já
às 18 horas e 3r miitUtos. De modo que a
Presidência vai encerrar a presente sessão- e
a matéria será objeto de votação na sessão
de amanhã.
Em virtude do término regimental da sessão, os itens 14 e 15 ficam com sua apreCiação
adiada. Ficam prejudicados os Requerimentos
n,s 611 e 612/89, lidos no Expediente.

São os seguinte os iteils_ Coffi apreciação, é adiada:

14
Dfscussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF no 52, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
extingue e cria regioriãls de ensino na
Fundação Educacional -do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 259, de
1989, da Comissão
--

-do Distrito Federal.

15
(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358,-do Regimento Interno.}
Acrescenta um § 6h ao art. 5o do Ato
das Disposições Constitucionais Trãnsitórias. ( 1n signatário, Senador Leopoldo
Peres.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores
que o Congresso Nacional está convocado
para uma sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ·
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vou encerrar os trabalhos, designando paráá sessão ordinária de_amanhã a seguinte

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 353, parágfafo único, do _Regimento
Interno)
-- - - -Discussão, em turno único, dO ProjetO deDecreto Legislativo n~ 36, __de 1989 (n~ 112/89,
na Cãfn.âra dos Deputados), que aprova a conc_essão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda médià, na Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PRELIMINAR, por pedido de diligência.
-

2
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Jamil Haddad, que dispõe sqbre o transporte
de presos e dá outras providências.
7
DiScussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer no 326, de 1989), do Projeto de Lei do
Senado n9 91, ae 1989- Comj:ile"mentar, ~de
autoria do _Senador João Menezes e outroS
Senhores Senadores, que esta:belece, nos termos do §.9~ do art. 14 da Constituição Federa],
pi-azo para desincompatibilização de Ministros
de Estado.

8
Discussão, em b.Jrtio úhic:o, da redação final
{oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 327, de 1989), do Projeto de Lei do
DF nn 63, de 1989, que aUtOriza a instituição
da Fundação Memorial Israel Pinheifo-_e ·aáoUtras providêildas.
-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 13, d~ 1988-DF, que aprova
a alteração da denominação do Banco Regional de BJasilia_ S/A- BRB, dispõe sobre sua
participação nó capital de empresas, e dá outras providências, tendo
_
PARECER, sob n• 271, de 1989, da Comissão
· - do Distrito Federal, pela constitucionatidade, juridicidade e, no mérito_,_ fa_v_orável,
com voto vencido do Senador Irapuan Costa
Júnior.

Discussão, em turno único. do Projeto de
Lei do DF n" 52, de 1989,-de iniciativa âo
Governador do Distrito Federal, que eXtingue
e cria regionais de ensino na Fuhdação Educadonal do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 259, de
1989, da Comissão

3

PROPOSTA DE EMENDA À
CONST1TUIÇÀO N> 4. 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 altera os prazos estabelecidos no§ 6° do art. 14, para desincompatlbilfZaÇãO 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 aci
prosseguímento da tramitação dã matéria;
com voto vencido dos Senadores Chagas Rodrigues e Maurício Corrêa.

4
Votação, em primeífo turno, aa Proposta
de Emenda à ConstifUlção no 2, de 1989, de
autoria do Senador Olavo Pir_es e o_ytros Se-nhores Senadores, que- modifica o § 3° do
art. 4~ do Ato das Disposições Constitucionais
·Transitórias.

5
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à ConStituição n~_3, de 1989, de
autoria do- senaaorMarcO M-adel.e outroS Senhores Senadores, (jue acrisc-ei1ta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do
art. 161 da Cons1ítuição 'Federal.

6
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pet:;: Comissão Diretora erh. seu Parecer nõ 32B, de 1989), do Projeto de Lei do
Senado no 22, de 1989, de autoria do Senador

9

· -do Distrito Federal.
10

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 358, do RegirTieri.to Internal
Acrescenta um § 6° ao art. 5o do Ato das
Disposições -Constitucionais Transitórias. ([?signatário: Senador Leopoldo Peres.}

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a se§:sâo.

- (Levanta-se a sessão às 18 horas e 35
minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CiD SABÓM DE CARVALHO NA SES.51\0 DE 8-11-89" E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERVI PUBliCADO POSTERIOR/11ENTE.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
~Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, ocupo ·a 1fibütiã:- ao Séliãdo -pedeial nu~ dia de graride
if!1portânc_i~ para a Nação. E que, no dia de_
hoje, Sr. Presidente, o Br?sil todo ferve e referve ·ante o exame e a expec-tativa de processos
na Justiça Eleitorãl.
- --0 processo primordial -é aquele que diz respeito à candidatura do homem de comunicação, Sefior Abravanel, qUe é o verdadeiro
nome do radialista, homem de televisão, comunicador Silvio SantOs.
Mas assomo à tribuna _do Senado, Srs. Senadores, para deplorar o que acontece no Brasil nesta hora, quando a campanha presidencial, na fraqueza dos partidos, abre espaço
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para uma competição que, na verdade, ocorre

muito mais CO!lf relação_ às cadeias de televisão.

Dizem, e com certa razão, que a candidatura
do ·comunicador Süvio Santos se deve, natu-

ralmente,_ao temor da eleição do Sr. Fernando
Collor de Melló, o "que -Sigi"lificaria, através d€:le;o esmagamento, pela Rede Globo-de Televisão, dos demais competidores, dentre- óS-quais o Sistema Brasileiro de Televisão.
O Sr. Sílvio SantOs lança-se~--iriidalmente,

num programa de televisão e o arremate fatal
contra a sua candidatura vem pela propaganda subliminar de outra cadeia de televisão.
Ora, Sr. Presidente, isto é o máximo que
poderia o-correr de estranho na sucessão presidencial brasileira. A verdade é que as argüições que estão sendo levadas â Justiça Eleí·
toral devem-se muito mais a esse ''Fia X Au"
da comunicação, do que propriamente ao Di·
reito Eleitoral brasileiro.
As impugnações estão calcadas primordialmente na emocionalidade _e não na letra da
lei, ao ponto de discutir-se, no momento da
aplicação, a própria lei.
Assisti, no_ debãte dos presidenciáveis, através_da Rede_Bpodeirantes de Televisão, às objeções feitas ao veto presidencial e, depois,
às considerações feitas pelo Deputado Guilherme Afif Domingos, em face da aprovação
do veto pelo Congresso Nadorial.
Ora, Sr. Presidente, quando abordamos a
questão judicial não se trata de discutir a lei
em si, mas, sim, trata-s.e_de_cumprir a lei ta!
qual se encontra o texto, de acordo com suas
determínações, suas regras, suas normas, s1.,1,a
filosofia; as obrigações e deveres resultantes
da aplicação de umalel. Mas tal é a convulsf!.o
político-emocional neste País, nõ momento
da sucessão, que é pre<:iso djscutlr-se por que
o Presidente vetou e o veto passou no Congresso Nacional. Não é comum, nas causas
do Direito brasil~ü:o submetidas ao Poder Ju·
diciário, a investig.9.ção da razão da própria
lei.
Na verdade, Sr. Presidente, dizem que Sílvio
Santós estaria iffip€dído de concorrer à Presi·
dênciã__dã-República pela sua e.Ohdição de per·
missionáriO- de um· órgao·ae comunfcéição,
de um canal de televis_ão- ou- de váflos canaiS
de televisão - não sei bem qual o poder eco·
nõmico do Sr. Silvio ·santos. Na verdade; a
lei refere-se à direçoo des-seS órgãos.
Sílvio Santos- alega que nunca dirigiu os
seus órgãos de comunicação e que, se ele
fosse dirigente, teria urn prazo para afastamento correspondenle a uma desincOmpati=-bi!ização, o que significa dizer que_, s_e: riilnca
foi,_não há, na verdade, do que se desincom·
patibilizar.

seja feita por um jornal, por dois jornais, por
três jornais, por tantas emissoras de televisão,
porque, afinal de c_ontas, devem ser preser·
vadas as condições do direito, para que se
examine, _corr_etamente, a condição_ de subsistência do Partido Municipalista Brasileii"o e a
consistênda da postulação do apresentar Sefiar Abravanel.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me

V. Ex• um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço V. Ex• com muito prazer, nobre Senador
Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador, eu gostaria de ouvir de V. Ex', como jurista,
resposta a uma consulta que V. Ex• hã de
me permitir que faça ....

Superior Tribunal de Justiça, e não para o
-Supremo Tnbunal Federal, que só deve conhecer matérií:1 constitucional. Se o Tribunal
der a decisão em caráter ordinário, não há
porque esse recurso ser encaminhado ao Su-premo Tribunal FeCieral; ele teria que ser encaminhado ao órgão que o substituiu nessas
matérias, que é exatamente o Superior Tribu·
na[ de Justiça.

O Sr. Jarbas Pas!õarinho- Agradeço a
V. Ex" a lição,e Deus me permita, um dia, que
V. Ex' me consulte sobre tática militar.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSeria um prazer enorme.

A verdade, nobre Senador Jarbas Passarinho, é que o recurso é a própria essência
do Direito. Não há Direito sem essa possibilidade
de esgotar tudo que é possível na defesa
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-.
de uma tese, na defesa daquilo que um cidaSe for de minha capacidade, de minha apii·
dão ou um ente jurídico eritende que é a razão
dão ..
de ser de sua postulação. Na verdade, o Supremo Tribunal Fedefal é hoje um- Tribunal
O sr. Jarbâs Passarinho- O pior é que
constitudonal.
As questões que não caibam
vou fazer- sem pagar; vou pedir que V. Ex•
dentro da Constituição ou que não tenham
não cobre.
seu- nascedouro na; Constituição devem ser
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHOsubmetido;~s ao Superior Tribunal de Justiça,
Não, não cobrarei.
que substituiu o Supremo-Tribunal Federal.
O Sr. Jarbas Passarinho - Hoje ainda,
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex'
fuí perguntado e tive a audácia de dar uma
um aparte?
resposta por conta própria: cabe recurso. ao
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSupremo Tribunal Federal, de uma decisão
Com p·razer, ouço o aparte de V. Ex•
do TSE, num caso em que este Tribunal vai-se
voltar exclusivamente para uma lei ordinária
O Sr. Leite Chaves - De acordo ·com
e, diante da nova Constituição que temos e
a Constitu(ção atua!, somente após um ano
estando res_eryada ao Supremo apenas a made aprovação pode uma lei eleitofal entrar em
téria de natureza constitucional, caberá recurvigência, isto é, nenhuma lei de cunho eleitoral
So, por exemplo, se amanhã, o Sr. Sílvio Sanpode operar resultados a não ser que seja
tos não for registrado pelo Tribunal Superior
aprovada com um ano de antecedência.
Eleitoral, e, nesse caso, teríamos um segundo
turno com um candidato sub judice?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOÉ vacatio leg~~ obrigatório, insti_tu__cional.
ÓSR. Cl1HiABÓIA DE CARVALHONobre Senador Jarbas Passarinho, é natural
O Sr. Leite Chaves- No caso, estamos
aO-Direito, pela própria razão democrática ao
aqui com uma emenda constitucional do Senossõ sistema, haver o recurso. Sempre há
nador Leopoldo Peres, que visa alterar esse
o recurso. O direito brasileiro é-- mãfca-dO pela
dispositivo em relação às próximas eleições,
existéncia do_ recurso. Aí está o nobre Senador
com a finalidade de regulamentar de forma
Leite Chaves e aqui estão outros juristas que
definitiva o processo eleitOl'al em _1990. Se
sabem que o recurso a própria razão de
não acolhermos essa emenda constitucional,
ser, quer do Processo Civil, quer do Processo
as mesmas falhas, atu.;~.lmen_te existente, vão
Penal. Sabemos que o Direito, na esfera traba·
prevalecer nas próximas eleições. Então, eu
lhisfa _ou__na esfera eleitoral, aplica subsidiachamaria a atenção do Senado - sou Presiriamente o Código de Processo_ Civil, quer didente dessa Comissão - para examinar essa
zer, a sistemática do Código de Processo Cívll,
matéria e possamos decidir de tal sorte o pleito
que significa a sistemática dos recursos: Nada
eleitoral próximo, a ponto de não ~ofrermos
deve ser impedido de servir de matéria para
surpresas dessa natureza; /oopnoles como esrecurso, desde que caiba no Processo Civil.
ses não devem alterar o processo eleitoral às
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas a per- vésperas do pleito. Estou aproveitamento este
aparte a V. Ex•, porque acho pertinente o
gunta. evidentemente teria implícita a possibiseu discurso, muito oportuno, e mostra que,
lidade do req.1rso~
Mas a questão não -é exatamente esta: .se
aà- invés de ficãrmcis Jame_ntando ilegalidade
há ou não desincompatibilização; a questão
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOou ilicitudes invocadas, temos é que nos preé mais uma medida de força entre- duas c_a- _ A possibilidade _material, neste caso.
parar para não termos novamente "a janela
dei as de televisão. E o que se espera da Justiça
O Sr. Jarbas Passarinho- A dúvida para arrombada" nO próximo pleito. Muito obrigado
Eleitoral é que paire acima dessa c-ompetição
aV.Ex
mim ê se o recurso seria cabível ou não quandos órgãos de comunicação soei~! deste País
do
não
afeta
matéria
constituciOnal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIOe que aplique o Direito exemplarmente, como
tem feito até o presente momento. Não há
Não. há dúvida de que restou a balbúrdia no
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOde se esperar que tenha valia a pressão que
sistema ele[toral bra_sileiro. Esse princípio
Ah,- sim! Neste caso, o recurso seria para o

e
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gem de uma situação. D_o ponto de vista moral, é profundamente condenável a candidatura Silvio Santos. Entretanto, não queremos
um precavido. Ele tem que deliberar, tem que
que o-Tribunal Superior Eleitoral julgue esta
legislar c;om a antecedência de um ano, porquestãO político-moral, político-ética. Quem
que somente depois de um ano é_ a lei entrará
vai julgar esta questão será o povo brasileiro,
em vigor. Quer dizer, a lei é publicada, mas
os 84 milhões de eleitores. Nã:o cabe ao T ribusó entra em vigor depois de um ano. Eu louvo
toda a iniciativa qiie houver para o ordenanal Superior Eleitoral julgar o comportamento
político daqueles que produziram a candidamento do sistema eleitoral brasileiro, na espetura Sílvio Santos e do próprio Sr SílVIo S"anrança de que, inclusive, num futuro muito prótos. I:. muito arriscado, é muito perigoso, é
ximo, estejamOS livres de uma disputa de teleextremamente danoso para o processo demovisão em substituição aos partidos, porque
crático tei"ltar passar por cima da lei para impenão há a negar que a TVS substitui, por certo,
dli esta candidatura. Portanto, neste aparte,
o PFL; a 7V Globo já hoje é mais forte do
concOrdo com a posição de V. Ex•. Os trâmites
que o PMDB. As cadeias de televisão substirecursais, evidentemente, deverão existir.
tuem os partidos, têm os seus candidatos, têm
V. Ex" tem razão. t da natureza do Direito. A
os candidatos que os partidos não conseguem
instância recursal deverá concretizar-se. A mi·
ter neste exato momento, e gera-se uma com~tha intervenção tem o objeto de clarear esta
petição muito mais pelo vídeo do que a comquestão. Alguns qUerem extrapolar ou estenpetição dentro de um sistema realmente deder _as funções institucionais -e cQnstit!cionais
mocrático, onde o direito de manifestação
do Tribunal, para que ele intervenha numa
fosse para todos.
decisão política. Eu me pergunto: quando se
O Sr. José Fogaça- Permite-me V. EX• - queria cassar subversivos, cassar mandatos
neste País, ímpedir que brasileiros tivessem
um aparte?
voz e vez no Congresso Nacional, a ideologia
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOdrJminante era também a ideologia aplicada
Ouço o nobre Senador JOsé _Fogaça.
à Justiça, contra a lei e contra a Constituição.
Isto me parece muito perigoso. Só há .ij(!la
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Od
maneira de impugnar a candidatura do Sr.
Sabóia de Carvalho, quero fazer uma pequena
Sílvfo Santos: nas umas, no dia 15 de novemintervenção, um aparte um tanto quanto mobro. É o que vamos fazer. ObrifladO a V. Ex"
desto, mas objetivo. Quero dizer a V. Ex" que
me debrucei sobre a legislação, examinei-a
acuradamente, detalhada e mínuliciosamenO SR. CID SABÓIÁ DE CARVALHOte, e não vi como embargar ou como impugAgradeço__ a V. Ex" o ap-arte.
nar candidatura Silvio SantoS~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Fazendo soar a campainha.) - Renovo
Na verdade não há.
o apelo aos Srs. Senadores que Se encontram
O Sr. José Fogaça- Não há como. Pernos seus Gabinetes e nas Conii's_sões, para
cebo, nobre Senador, que há uma pressão
que venham ao plenário. A matéria é urgente,
enorme. Há setores extremamente poderosos
de votação nominal, e requer a presença de
neste País que estão irritados, que estão fazentodos no plenário.
do pressão. Vejo, por exemplo, que o ex-MiDesculpe-!l1e V. Ex~ nobre.Sen_aóor Cid Sanistro Leitão de Abreu manifesta-se insistentebóia de CarValho, por haver interfompido seu
mente, de forma claramente política, e não
discu~so. V. Ex:> continua coma palavra.
jurídica, sobre a questão, a serviço de determiO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- ·
nada posição politica. Percebo que alguns
É um prazer histórico ser interrompido por
jornalistas perigOsamente--=--- perigosamente,
V. Ex' Ficarei na história por isso.
sublinho - dizem que o País está nas mãos
do Tribunal Superior Eleitoral, supondo oU
Sr. Presidente e Srs. Senadores" na verdade
o Senador José Fogaça tem razão. O Brasil
imaginando ou pressupondo que a lisura do
processo vá depender d~ pres_ença ou não
é um País que tem uma constituição belíssima
cOntra as diScriminações. Entretanto, tein-Os
do Sr. Sílvio Santos. Esta posição é extremamente perigosa, porque, se _a democracia bratambém facilidade para disciiminar. No caso,
aqui, é disciíminar. Temos uma tacilidade
sileira depender de uma agressão à lei e à
imensa, Luiz Inácio Lula-da Silva é discrimiConstituição, estamos muito mal e as perspec~
nado porque é operário, ·e muita gente acha
tivas para o futuro são sombrias. Fico imagique um operário não pode chegar à Presinando quando houver também uma pressão
da mesma ordem, da mesma dimensão e da
déncia da República. Sílvio Santos, neste momesma proporção em relação a um candidato
mento, é, na verdade, condenado, porque é
um competidor da Rede GIO&O,- Porque é de
considerado de posições políticas extremadas,
origem judaica, porque é um homem sem
ideologicamente subversivo, em que haja a
nível superior ou porque é um empresário não
pressão política originada das mesmas fontes
que hoje pressionam poderosamente contra
perfeitam~nte _encaixado no mundo empresarial brasileiro. -Uiysses Guimarã-eS:~ este é
o Sr. Silvio Santos. A questão legal é meridiana: não há como embargar ou impugnar
o pior de todos- é discriminado porC)ue tem
mais de 70 anos de idade. TOdos sabem que
a sua _candidatura. A questão ética, esta sim.
Há uma atitude antiética do candidato, que
é a pessoa mais apta para presidir o Brasil,
é a pessoa ·mais adequada, mais ·preparada,
entra num momento impróprio e tira vantaconstitucional de

um ano faz do legislador, necessariamente,
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demo_craticamente (palmas), para assumir a
Presidência da República, mas baixa nas pesquisas a um percentual que -é unia humilhação
para a sua grandeza. Por quê? Porque tem
mais de 70 anos de idade. Distingue-se o operário. Leonel Brizola vai à televisãO monta-se
em Lula, fica-contra ele e lança nele os esporões, porque Lula não soube_ formular uma
pergunta ao Sr. PaulQ Salim Maluf. E diz: não
é PorqUe ele seja oPerá-riCI;-é pbr(Jue~ê .deSpre-·
parado e não sabe bem fazer uma pergunta.
Essa ·observação também é um instrumento
de discfiffiinação, uma discriminação que_ se
manifesta forte e firme neste pleito eleitoral,
àso vésperas da eleição.
O Sr. Carlos Alberto - COncede-meV. Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOS6 ~m minutol Ouvirei já V. Ex•
O nobre Senador José .fogaça falou do aspecto ético. Eu gostaria de falar sobre isso
e pedir a atenção do nobre Senador Jarbas
Passarinho, que é um homem de um comportamento, aqui, que, de C)Uando em quando,
beira a profunda sapiência, pela sua qualidade
de observação~
Note bem, Senador Jarbas Passarinho, digo
que não é ética a candidatura de Süvio Santos,
mas digo que é legal. A lei, se não estão enganados os filósofos do Direito e os que se especiaJ_i4aram na_ parte geral do Direito, notadamente, a lei é uma_ projeção da moral. A lei
é uma projeção do ethos,_ do morus. A Jei
tem como fonte a própria moral. Então, tudo
qUe_ é legal ne~essariam_ente deve ser moral,
deve ser ético. Mas distinguimos a ética geral
de uma ética profissional.
Então, pergunta-se: Sílvio Santos não teria
sido ético. Mas qual ética? A ética profissiorial,
a ética do setor de comunicação ou a ética
geral, a moral, que é o termo preferido pelos
romanos ao ethos Çios gregos? QUal séiªmais
moral, má is ético;-deixar de candidatar-se ou
candid51tar-se? Então, se há uma infração mo-

ral ... ·0 Sr. José Fogaça ti obre

S~nadõr,

t: a ética política,
disputar em condição de

igualdade.
OSR. CIO SABóli( DE CARVALHOEu vou chegar lá
Nós vamos _chegar à condus_ão de que a
ética absorvida pelo legislador, consumada
pelo veto presidencial e consolidada pela aceitação do veto, essa ética é que nãO foi bem
captada, essa ética é que não foi perfeitamente
levada como fundamento da lei, como fonte
_dessa lei _gue estaremos a _aplicar neste momento. Mesmo que falte a êtica política numa
óptica presente, que falte a ética profissional,
também numa visão ptesente,_ou falte qualquer ttpo de ética, qualquer especialização da
ética, essa não será uma exigéncia a fazer-se
do candidato, mas a fazer-se perante_ o l_egislador. Afinal, nunca devemos dizer que algo é
antiético quando é legal, porque a utilização
_da lei,é o máximo-da perfeição ética, utilizar
a lei tal qual é e exigir dos Tribunais o respeito
exatamente à lei. Por isso, não sei onde é que
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está propriamente a falta de ética.

Seria~ falta

de ética frustrar o Dr. Roberto Marinho? Seria
isso?
-···

O Sr. Aluizio Bezerra -
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Permita-me

v. Ex' um aparte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPois não!
O Sr. Aluizio Bezerra - 0'-!ço V. Ex'
com muita atenção, até porque toca nos problemas, presentes e palpitantes, que dizem
respeito às candidaturas à Presidência da RepúHca neste instante, próximo de um momento de grande importância para nosso País, so-

bretudo a consolidação do processo democrático. Entendo, todavia, em que pese à admi-

ração que tenho pela maneira brilhante como
faz seu pronunciamento, neste plenário, que
a apreciação que a sociedade, naturalmente,
está fazendo sobre os candidatos, parece-me,
se ·dá em função da grande busca para uma
saída para os problemas nacionais.lnfelizmenM
te para muitos de nós que desejávamos vero nosso candidato acolhido 'pela maioria da
opinião pública -, foi citado agora que Ulysses Guimarães do nosso partido, não está tenM
do boa acolhida, como também o Sr. Aureliano Chaves, de outro grande partido. Creio
que a aceitação dos candidatos por parte da
opinião pública talvez não se desse em função
do critério ético. A questão passa por outros
critérios. Levando em conta o que ocorre em
outros países, em momento como este, de
disputa eleitoral em primeiro e segundo turM
nos, e se a·qui vier a se repetir o que acontece
em países europeus, como Portugal e I?paM
nha, o que se dá é que, no primeiro turno,
temos uma eleição em funçáo da apresentação dos candidatos, das posturas políticas,
das bandeiras políticas, e, no segundo, se dará
em função de uma disputa do posicionamento Ideológico. Se Isso acontece na Europa, e se a temos como berço da civilização,
como avanço poiLtico, elevação_ cultural, elevação políttcã;- da mesma forma processar-se-á
no Brasil o segundo turno, quando haverá um
confronto não somente em função de critérios éticos como em função de critérios políticos.
E esse cfit:ério político se dá em função da
luta dos contrários e talvez, nesse caso, possamos encontrar a raiz que alimenta esse grande
problema e combatê-la. Toca V. Ex~. com
inteligência, cOm brilhantismo, com a cultura
que possui, um problema palpitante, de grande importância para o nosso País, sobretudo
para a consolidação do processo democrático. É esta apieciação que eu faço neste aparte que me concede c que agradeç-o a V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado, nobre Senador.
Agora consegui captar com mais clareza,
meditando enquanto V. Ex' falava, o pensamento do Senador José Fogaça. Seria S. Ex•,neste momento, a pessoo que se refere à ética
polltica'Pela substituição dos partidos por candidatos que disputariam por qualquer um, no
afã de uma competição extrapolítica trazída
para o universo da sucessão presidenciaJ? Seria isso? -pergunto ao nobre Senador José Fo-

gaça. Porque, se for isso, eu concordo plenamente~

O Sr. José Fogaça- Este é um dos elementos que o candidato Sílvio Santos fere,
ou seja, não tendo gaurida no seu partido,
ele imediatamente a1uga outra sigla, com a
qual não tem nenhuma identificação - não
sei e nunca ouvi falar, jamais, qt.fe o Sr. Sílvio
Santos tivesse qualquer identiftÇação com a
ideologia municipalista do PMB .L- e se transfere, sem nenhum tipo, nenhurrj padrão ético,
para um partido com o qual el~' não se ide~~
fica, com o qual ele não confunde a sua atiVJ·
dade, a sua projeção ideológiCa, a sua visão
filosófica. Por outro lado, estarla a sua candidatura armada, urdida, tramada desde muito
tempo? Eu não sei. Enftm, .'quero dizer a
V. EX que, se o Sr. Silvio S~\os está ferin~o
a ética, e, no meu entender, essa transferênCia
de partido, para partido, na v~rdade, fere profundamente uma ética política, não é o único;
outros candidatos estarão submetidos ao julgamento pOpular no dia 15 de novembro. De
modo que esse juljamento nãp pode competir
ao tribunal. Compete, tão-só e' exclusivamente,
no meu entender, ao povo brasileiro. E esta
questão ética, como V. Ex~ dis'se, não está contemplada na lei, o que, portanto, justifica o
que vou dizer agora; talvez, o que vá dizer
não contradiga inteiramente_ aquilo que V. Ex"
aspeyerou da tri_buna.V. Ex· disse que toda lei
é ética.

um homem como José Paulo Bisai, que saiu
do PMDB e foi para o PT.

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHOAfonso Camargo, que saiu do PMDB para o
PTB.
O Sr. José Fogaça- Um homem como
Fernado Lyra, que saiu do PMDB para filiar-se
ao PDT.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMário Covas, que saiu do PMDB para o PSDB.
O Sr. José Fogaça- Esta é uma questão
que não cabe aos Tribunais j~lgar, mas ao
povo-brasileiro.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço ~ V. Ex•

O Sr. Carlos Alberto -

Permite-me

V. Ex•?
V.

O Sr. Jarbas Passarlriho- Permite-me
~um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSó queria ouvir, antes, o Senador Carlos Alberto, que já havia pedido. Em seguida ouvirei

V. EX

~

O SR. PRESIDENTE (Nels~m_Carneiro.)
-Fazendo soar a campainha.)-Faltam apenas dois Senadores para que haja número
pa-ra votação na Casa. De modo que peço
aos Srs. Senadores que se encontram nas dependências do edifício_ venham ao plenáriO
O~ SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- --cumprir o dever de votar<
Porque a moral é a fonte.
O Sr. Carlos Alberto- Tem razão o ilusO Sr. José Fogaça - Porque a moral
tre Senador José Fogaça. se não fosse a partié a fonle_ da leL Mas nem sempre toda ética
cipação de S. Ex', talvez eu aqui não estivesse
está_dentro da lei. Nem sempre a lei abriga
fazendo este aparte, porque, na verdade, se
esse campo imenso, diverso, rico e complexo
quer atingir uma candidatura que foi jogada
das_ relações humanas e do comportamento
dentro do xadrez político, -dentro do processo
ético dos homens. Muitas vezes a l_ei não conpolítico, faltando apenas 15 dias para o pleito.
segue abarcar ou abranQ-er- esse campo de
A presença de Sílvio Santos no PMB é aética
relações sociais, políticas, humanas, tão rico,
ma$ náO é aetica a presença de~ José Paulo
tão diversificado, tão complexo. Daí por que,
Biso! na chapa do PT. Isto de se falar que
mesmo dentro da lei, pode haver um comporo Sr. Silvio Santos leva vantagem enorme faltamento que seja, do ponto de. vista político,
tando i5 dias para a eleição, sabemos perfeitado ponto de vista da ética política, condenável.
mente- eu sei e tenho certeza de que muitos
Para mim, é condenável estar ftliadO a um
dos Senadores que aqui estão o sabem partido, que é um partido liberal, o partido
foi jogado peta Rede Globo de Televisão,
da Frente Liberal, e, tão-somente por uma
fazendo a cabeça do povo. Como políticos,
questão de candid~tura, do exerdcio da candisabemos todos que 15 dias para uma eleição...
datura, transferir-Se para outro partido que naQuem quiser que vá sair candidato a Goverda tem a ve_r com o PFL, que é o PMB, o
nador ou a Senador faltando 15 dias_para o
Partido Municipal Brasileiro. Isso mostra um
processo eleitoral. Quem quiser que venha,
vazio ideológico, um vazio político de parte
então, ficar dentro do processo, mastigando
do Sr. Sílvio Santos. Mas esse vazio político-io processo e só venha a se candida!ar faltando
deológico, essa- contradição de .ética política
15 dias -, perdeu o caminho! E evidente,
do Se Sílvio Santos, não quero que o Tribunal
Senador Cid Sabóia de Carvalho - e eu aqui,
Superior Eleitoral o julgue. Quem tem que
muitas vezes, quando participava da Bancada
julgar é o povo brasileiro. Assim como o povo
do PDS, como Vice-Líder do Governo, - tive
brasileiro vai julgar homens da dimensão políque defender o Presidente João Figuei'idO, ditica, da grandeza de um Almir Gabriel...
zendo que, enquanto o Governo não_ tinha atingido e não tinha ferido os objetivOs do Dr.
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHORoberto Marinho, o Dr. Roberto Marinho e a
Mesmo porque o Tribunal não tem lei em que
Rede Globo de Televisão se mantiveram fiéis
baseie o seu julgamento. Nisso V. Ex• tem
ao Governo João Figueiredo. Sei que, em darazão, não é um assunto legal.
do momento, o Dr. Roberto Marinho colocou
O Sr. José Fogaça- AÚnir Gabriel saiu
a Rede Globo de Televisão a favor das "Diretas, Já", e eu sei por quê. Agora, fereffi-se
do PMDB ~ foi para o PSDB. Vai-se julgar
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os interesses do Dr .Roberto Marinho, ferem-se
os interesses da Rede Globo de T eJevisão. E

a Rede Globo de Televisão começa a
articular e a buscar apoio, e, através da sua
fantástica audiência, começa a fabricar a opinião e a jogar no meio do povo que a candidatura Silvio Santos é aética. Senador Cid Sab6ia de Carvalho, V. Ex" que foi eleito pelo
povo do Ceará, acredita que uma candidatura

de 15 dias, se tratasse de qualquer outro cidadão que não ferisse os interesses do Dr. Roberto Marinho, V. Ex" acredita que nós estaría-

mos se_quer dis_cutindo essa candidatura?
Não! Como ninguém discutiu a candidatura
a Vice-Presidente da Repú~lica de José Paulo
Bisol. que saiu do PMDB _e foi para o PT.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEle sáiu do PMDB para o PSDB, e do PSDB ·
para o PSB.

O Sr. Carlos Alberto - E querri discutiu,
q,pem levantou qualquer palavra contra a candu:iatura de José Paulo Bisai, da Frehte Brasil
Popular? Ninguém! E por que ninguérri? Porque, primeiro, a imprensa em momento ai~
gum levantou a questão, e não levantou, Senador Cid Sabóia de Carvalho, porque em momento algum José Paulo Bisai feriu os interesses da Rede GlObo de Televisão. Hoje, "Senador Cid"Sãbõía de CárValho, a disputa neste
País não é pela eleição ·do Presid~nt~_ do
PMDB, do Presidente do PSDB, do Presidente
de qualquer partido, de quem quer _que seja
à Presidência da República. _A diSputa hoje,
no processo político-eleitoral, é Dr. Roberto
Marinho. -o Estado de S. Pau/o, __de hoje
publica matéria falando como foi o diálogo
do Dr. Roberto Marinho: "Eu queria ser Presi~
dente da República", Para um cidadão como
Roberto Marinho querer inteiferfr no comando
do País, porque tem a maior rede de televisão...
A candidatura do Sr. Sílvio Sanlõs- 'não estou
com Sílvio santos. é mei.t ãinigo pâitícular,
mas não estou com a candidatura de Sílvio
Santos, apóio o Dr. Paulo Salim Maluf{manifestação da galeria) ... (Pausa) Estão geinendo
porque são os sofredores da Nova República,
os derrotados, aqueles mesmos gritos eufóricos que ouvi aqui, o que asssifi aqu~ quãrido,
em plenário, defendia o Governo João Figueiredo, e agora ftzerarn-se lembrar QS mesmos
gemidos do passado. por que? Porque sofreram tanto, gritaram tanto por Nova República
e a Nova República foi uma decepção tão
grande que eles têm que gemer agora, quando
falam no candidato que foi derrotado pela Nova República. Senador Cid Sabói.ii CarvalhO,
o problema é Rede Globo de Televisão náo"
aético nem ético.

ae

e

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex!'
Ouço o nobre Senador J-arbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.) - Ainda uma
vez tenho que interromper o nobre orador,
para dizer que o Plenário aguarda a presença
dos Srs. Senadores. Faltam apenas dois Senâdores que se encontram na Casa. E.stão pre-

sentes, no Senado, 44 Srs. Senadores. Poctanto. há n~mero para a votação. Não podemos
perder a ~portunidade desta votação hoje.
Quem estiVé-r nas Comissões deVer vir _a_o plenário e aqUi -permanecer.
O nobre _Senador Jarbas Passarinho perdoará a minha interferência. ,

O Sr. Jarbas Passarinho- Ao coritrário,
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" até lembraria
que, para meio-c:li_a, -~sta~mos_ convocando os
Srs. 'senãaOieS-pertencenteS à Comissão do
Distrito Federal, porque há matéria da maior
importância para votar. Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, V. Ex', como Jurista em~
ritO que é, há de permitir-me que lembrar a
V. Ex' uma das primeiras lições em Teoria
do Estado, que é o mínimo ético. Estuda-se
em Direito o mínimo ético. Estamos falando
SQb_r:e_ _é_tiCa~Eu _conversava, há pouco, com
o Senador JOsé Fogaça. Gm grande pensador
contemporâneo francês, que é J-ulien Freund,
tem um livro erfl que pergunta: "Qu'est-ce
que la politique?"-E ele mesmo responde: "A
política não é -o reino da ética; a política não
é o- reino da moral; a política não é o reino
do direito; desgraçadamente1 a política é o
reino da força, porque ela é pitagórica, ela
depende_ do número- quem tem mais número impõe a sua vontade". Veja V. Ex" que, nesta
discussão que -Se faz a respeito da posição
de ser ética ou não uma candidatura, temos
que coffieÇãr a fazer o ju!Q-a"mento pela culpa
nossa, pela autocrítica nossa de políticos. Ontem,! V. Ex• estava presente à Casa, quando
ouviu aqui o discurso do Senador Hugo Napoleão. Foi um momentO, pã.rá- mim, c-aracterístico do desmoronamento da respeitabilidade do político perante a opinião pública. Porque um dos homens considerados altamente
éticos no BrasH é, exatamente, o ex-Ministro,
ex-\/ice-Presidente da República, Dr. Aureliano
Chaves. E, ontem, nós ouvimos aqui duas versões: a versão que havia do Senador Hugo
Napoleão, que mostrava que a conduta do
Dr. Aureliirià teriã: sido de autorizar uma conversa daqueles Senadores -com -o Sr. Sílvio
Santos e, depois, recuar dessa- autorlzação dada. Agora, pergunto eu a V. ~- Teria o Sr.
Silvio Santos oportunidade de Ser candidato
os políticos _como foi"? Foram os políticos que
foram à sua porta. E quanto a nós termos,
c-omo V. Ex'?- dizia no início do se_u _dis_curso,
um proletário,_ um trabalhador, um operário
como candid~to e_s_er discriminado, essa discriminação faz parte do elitismo em que vivemos. Porque os _candidatos, hoje, no Brasil
representam o perfil da sociedade brasileira.
Nós somos isso! E oxalá possamos ser isso
por .muito tempo, consolidando o processo
democrático,em que o povo, pela sua maioria,
escoiha os seus dirigentes! E, se amanhã, o
povo açhar que errou, como há pouco o Senador Carlos Alberto s_e referia a essa Nova república tão frustrante e tão malograda, que o
povo saiba corrigir, na pi'6Xíma eleição, o voto
que deu por equivoco._ Então, nesse ponto,
é que eu acredito que V. Ex _e o Senador
José Fogaça têm inteira razão, porque não
cabe ao julgador, -amanhã, no Tribunal Supe-
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rior Eleitoral, levar questão de natureza ética
para esse julgamento, porque da poderá ser
muito subjetiva de cada julgador, O que eu
receio é quanto à pergunta qUe ftz a V. Ex"
antes~ "Sehouver recurso_,n_ós vamos ter candldato subjudice "?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO[sso é impossível. EsSe recurSo não terá efeito
suspensivo, e ele r_estará no_ yazio: Evidente~mente, ele se esvaziará pela própria decorrência do fato: ele perecerá. Tâlvez, um caso,
não de decadência nem de presCrição, mas
de caducidade. O tempo decorrerá tão rápido
que o recurSô envelhecerá em poucos dias,
a ponto de s_e_esgotar o objeto que ele conduz.
Tai vez seja exatamente isto. V. Ex•, como sempre, tem muita razão nas suas observações,
in_clu_s_iv~ g_~Ci_nd9 disse _à pessª-oa que lhe fez
a pergunta que, na verdade, o Supremo não
há de conhe-cer isto; por ser matéria ordinária
e não matéria de ordem constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador, desculpe-me interrompê-lo, mas a Presidência inform_a a V. ~'---que o_ seu tempo se
encerrou às II horas e 2.5- minutos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, já fárer ci fecho di:i minhã. pã--:
lavra.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Um fecho de luz.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEu, apenas, encerrarei o meu discurso, dizen~
do que o mais democrático, no momento,
é que se cumpra a lei, nada mais democrático
do que cumprir-se a lei. QUe o Sr. SífviG Santos
concorra a este pleito e que _o ·povo veja, no
universo dos candidatos, que, na verdade, entre todos eles há um adequado para diriQir
a Nação, há um que_ está p~epar~do.,. democraticamente, na fornalha da luta democrática,
e esse um é·exatamente o ''velhinbo";UJ)ISSeS
Quimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente- este é.o
fecho de luz: Ulysses Guimarães! (Muito bem!
Palmas)
- -

ATAS DE COMISSÃO
-COMISSÃO DIRETORA
Reunião extraordinária realizada
às 17h30min dq. dia 9 de

· agosto de 1989

Às dezessete hoJ:as e trinta minutos do dia
nove de agosto de um mil novecentos e ~itenta
e nOve, na Sala de Reuniões da Comissão,
sob a Presidência do Senador Iram Saraiva,
Presidente _em exercício, presentes os Sena·
dores Mendes Canale, Pompeu de So_usa e
Antônio Luiz Maya, reúne-se a Comissão Dire~
to_ra._ Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da COmissãO: Abertos os tra- ba1hos, o Senhor Presidente _concede a palavra
ao Senhor Senador Mendes _Canale_que, em
seu parecer apresenta a redação final do projeto_de Resolução n 9 48, de 1989, que autoriza
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a Companhia pe Saneamento Básico do Esta·

do de São Paulo...,.... $ABESP, a contratar operaçáo de crédito exterrio no valo_r_ de- OS$

280,000.000,00 (duzentos e oitenta

m~hões

de dólares americanos). Aprovado o parecer,
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi:
dente dá por encerrada a reunião, lavfando,

eu, Leomar_Oioiz, Assistente _ad hoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi-

dente, vai à publicação.
Sala de Reuniões _da Com"is.São, 9 de ·agosto
de 1989:: ~ Sénadõr /rÇJ_m _s._araív?, Presidente
em exerdcio.

do_ projeto de Lei do DF n? 15, de 1989, que
dispõe sobre a criação_ da Carreira Fis-caliZação
e-Jnspeção, seus respectivos cargos, ftxação
dos v~lores de seus vencimentos e dá outras
pfóvidêitdas. Aprovado o parecer, e nada maiS
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerrada a reuniào, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc,a presente Ata que, uma
vez__ rubricada pelo Senhor Presfdnete, vai à
publicação:
Sala-de Reuniões da Comissão, 24 de agostó-de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Preside-nte.

Reunião extraordinária realizada
às 16h30min do dia 16 de

agosto de 1989.
Às dezesseis horas e trinta rnihutos· do dia
dezesseis .de agosto de um mil novece_ntos

e oitenta e nove, na Sala de Reuniõe_s da COmissão, sob a Presidência do Senador Nelson
Cameir6, presidente, presentes os ~enadores
Antônio Luiz Maya, Nabor Júnior e Aureo Mello, reúne-se a CorriísSão Dlretora. Ausentes,
por motivo- justifitãdó,- OS --dei'nZils- membros
da Comissã0.1-.bertos os trabalhos~ o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Antônio Luiz Maya que, em seus pareceres
apresenta as redações finais dos segUintes
projetes: _Projeto de Decreto__ Legislativo n~ 9,
de 1989 (n" 102/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Integração; Cooperação e Desenvolvimento, Celebrado entre o Governo da Repúblic"a Federativa
do Brasi1 e o _Govemo_da República Argentina,
assinado em 29 de novembro de 19_88; Projeto
de Resolução nG 50, de 1989, que autoriza,
em caráter excepcional e temporariamente,
o Governo do Estado de Minas Gerais_a_exi::_e_-:.
der o limite da dívida consolidada interna _do
Estado em 203.221.617,96Bônusdo T~_sou_ro
NaciOnal- BTN, equivalentes, em- 31 de maio
de 1989, a NCz$ 239.679.576,22 (duzentos
e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta
e nove mil, quinhentos e setenta e _sels cruz_a.::_
dos novos e vinte e dois centavos), para os
fins que especifica. Aprovados os pareceres,
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá_por encerrada' a re_união, lavrando
eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, val à publicação.
·
Sala de Reuniões da_Comissâo, em 16-de
setembro__cle_l989. -.Senador Nelson Çarnei-

ro;PreSidente.
Reunião extraordinária realizada
às 1O horas do dia 24 de
agosto de 1989.
Às_dez horas do dia vinte e quatro de agosto
de um mil novecentos e oitenta e nove, na
Sala de Reuniões da Comissão; sob a Presidência do Senhor Nelson Carnéiro, presidente,
presentes os Senadores Pompeu de Souzã,
AureoMello_e Nabor Júnior, reúne-se a Corilis~
são Diretora. Ausentes, por r:notivo jsutificado,
os demais membros da Comissão. Abertos
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra-ao Senhor SenadOr P.ompeu.de Sousa
que,
seu parecer apreserlta a redação final

em

Reunião extraordinária realizada
. às 16h30min do dia 24 de
agosto de 1989.

Às dezesSe~'horas e trin,ta minutos d~ dia

virlte e quatro d·e agOsto de um miJ noyecentos_

e oitenta e nove, na SaJa de Reuniões_da Comissão, sob a presidência do Senador Nelson
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sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação:
Sala_ de- Reuniões -da Comiss_ão, em -25 di!
agosto i::le 1989. -Senador Alexandre Costa,
Presidente em exercício.
Reurúão extraordinária realizada
às 13h30min do dia 30 de... _
agosto de 1989.
- Às tr~e horaS e trinia minutos do dia trinia
de agasto de um mil novecentos _e oitenta
e n·õve, na Sella· de ReuriiõeS da ·comissáO,
sob à PreSidênCia do senactar__ Nabor Júnior,
Presidente em- exercício_, presentes os Sena- _
dores Mendes Canale, Divaldo Stiruagy e Antônio Luiz Maya, reúne-se á Comissãõ Diretora. Ausentes, por motivo j;ustificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente_ concede a palavra
ao Senhor Senador Mendes Canale que, em
seu parecer apresenta a redação do vencido
para o turno Suj)leinentar do Substitutivo do
Senado ao projeto de Lei'· da Câmãra no 76,
de 1988 (no 844/88, n:a Ca,sa de origem), que
altera dispositivo da Lei rio 6.265, de 19 de
novembro de 1975, que dispõe sobre o ensino
no Exército. Aprovado o parecer, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente_dá por
encerrada a reunião, lavrando eu,_Leomar Diniz, Assistente ad hoc,_a presente Ata, que urlta
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala de Reuniões da Comissáo, 30 de agosto de 1989. ......, Senador Nabor Júnior, presi.dente em_exerd_cio.

Carneiro, Presidente, presente os Senadores
Antônio Luiz Maya, Pompeu de _Sousa e Aureo
Menõ; reúne-se a Comissã;o Dfret()ra. Ausentes_,_ por motivo justificado, os .demais membros da comissão. Abertos os trabalhos. o Senhor Presidente concede a palayra ao Senhor
Senador Antônio Luiz Maya 'que, em seu parecer,· apreSenta a redaç:ão final do projeto de
Lei da Câmara n• 34, de 1989 (n' 3.106/89,
na Casa de origem), que disp-õe sobre a criaçãO de empregos nas Escolas Técnkas Federais e dá outras providências. Aprovado o parecer,~ n~da_mais havenâo a tratar, O_ Senbor
Reunião extraordinária recilizada
Presidente dá por encerrada a reunião, lavranàs 15h20min do dia 30 de
do eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a pre---agosto de 1989.
sente Na que, uma vez rubrfcada pelo Senhor
Presidente, vai á publicação.
. Às quinze horas e vinte minutos do dia trinta
S_ala de Reuniões da ComiSsãó, 24 de ªgçts~ _ de agosto de um mil novencentos e oitenta
to d~ 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presie nove, na Sala de Reuniões da Comissão.
dente.
sob a Presidência do Senà'dbr Mendes Çanale,
President~.em exercício, presentes os Sena~
dores Pomnpeu de Sousa e Antônio Luiz Maya,
ReUnião- extraordinária realizada
reúne-se a ComisSão Diretora. Ausentes, por
às 14 horas do dia 25 de
motivo justificado, os demais membros da Coa 9os to de i 989.
misSão. AbertOs os trab-alhos, o Senhor Presi-Às quatorze horas do dia vinte e cinco de
dente concede a palavra ao Senhor Senador
agosto de um mil npvecentos e oitenta e nove,
Pompeu de Sousa que, em seu parecer aprena Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presisenta a redação final do projeto de Lei do
dência do Senador Alexandre Costa, PresidenDF n"' 26, de 1989, que dispõe sobre a Política
te em exercício, presentes os SenadoresAureo
Ambiental do Distrito Feder&! e dá outras pro:
Mello, Nabor Júnior e Pompeu de Sowa, reúvidências. AprOvado o parecer, e nada mais
ne-se a Comissão Dir&tora. AüSentes, pm mohavendo- a-tratar,-- o· Senhor-Presidente-dá- por
tivo justificado, os demais membros da comisencerrada a reunião lavrando eu, Leomar Disão. Abertos os trabalhOs, o1Senhor Presidente
niz, Assistenteadhoc, a presente Ata que, uma
concede a palavra ao Senador Aureo 'Mello_
vez_ reubricada pelo Senhor Presidente vai à
que, em seus pareceres -?J.presenta: reda_ção
publicação.
do vencido para o turno suj:llementar do Subs30 de
Sala de Reuniões da ComissãO;
titutivo do Senado ao projeto de Lei da Câmara
agosto de-1-989. ...:..-s,enadõi !':feh&!s Canale.
n~ 12, de 1989 (n~ 1.032/83, na Casa _de oriPresidente em exercício.
gem), que dá nova redação ao art. 132 da
Reunião extraordinária f'e!lllzada
Lei no .5.869, de 11 de janeiro de 1973 às.15 horas dO dia 30 de
Código de ProCesso Ovil e redação final do
agosto de 19~~projeto de Resolução n~ 62~ de 1988, que iOstitui a gratificação de Natal. Aprovad_os os pareÀs quinze horas do dia trinta de agosto de
ceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala
PresideiJ,te _dá por encerrada a reunião, lavrande Reuniões da Comissão, sob a Presidência
do eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, apredo Senhor Senador Iram Saraiva, Presidente

em
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em exercício, presentes os Senadores, Antônio
Luiz Maya, Pompeu de Sousa e Aureo MeUo,

reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por
motivo justificado, os demais m~mbros da Co-

missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi-

dente concede a palavra ao Senhor Senador
Antônio Luiz Maya que, em seu parecer apre-

senta a redação final do projeto de Resolução
n~ 54, de 1989, qt.ie autoriza o Governo da
União a elevar de US$ 27,632,939.00 (vinte
e sete milhões. seiscentos e trinta e dois mil,

novencentos e trinta e nove dólares americanos) para QS$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi·
lhões de dólares americanos), o valor a ser
contratado junto ao Governo da Confederação
da Suíça, no âmbito do denominado "Clube

de Paris", segundo os termos da "Ata de Entendimentos sobre a Consolidação de Alguns
Débitos do Brasil", firmada em 20 de julho
de 1988, entre a República Federativa doBrasil e diversos governos. Aprovado o parecer,
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerráda a reunião, lavrando
eu, Leomar Diniz.Assistenteadhoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agos.to de 1989.- senador Iram Saraiva, Presidente em exercício.
Reunião extraordinária realizada
às 17h30min do dia 4 de
setembro de 1989
Às dezessete horas e trinta minutos do dia
quatro de setembro de um mil novecentos
e oitenta e nove, na Sala de Reunióes da Comissão, sob a Presidência do Senhor Nelson
Carneiro, Presidente, presentes os Sen.adores
Áureo Mello, Nabor Júnior e Mendes Canale,
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por
motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Áureo Melia que, em seu parecer apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n9 34, de 1989,
que dispõe sobre a regularização ou desconstituição de parcelamentos urbanos implantados no território do Distrito Federal, sob a forma de loteamento_ou condomínios. Aprovado
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc,
a presente Ata que, uma vez· rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comlssao,4 de setem~
bro de 1989.- Senadoi Nelson Carnelro,Presidente.

Reunião extraordinária realizada
às 15 horas do dia 13 de

setembro de 1989
Às quinze horas do dia treze de setembro
de um mil novecentos e oitenta e nove, na
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência da Senhor Senador NelSon-- Carneiro,
Presidente, presentes os Senadores Pompeu
de Sousa, Nabor Júnior e Antônio Luiz Maya,
reúne-se a Comissão Djretora. Ausentes, por

motivo justificado, os demais membros_da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Pompeu de Souza (fue, em seus pareceres
apresenta as redações finais dos seguintes
projetas: Projeto de Resolução n9 55, de 1989,
que autoriza a Companhia d9 Metrop_olitano
de São Paulo a contratar operação de crédito
no valor co_rr~~nd~nte, em cruzados novos,
a 1.135.75.7_,_94Bônus do Tesouro Nacional
- BTN, junto à Caixa Ec6nômlca Federal e
Projeto-de Lei do_DF n9 38, de 1989, que
Cria a secreta:na dO Meio Ambiente; Ciência
e TecnolQgia edá outras providências. Aprovados cis pâreceres; "e- Õada maís havendo a .tratar, o Senhor Presidente dá por enc-errada a
reunião lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, -13 de-setembro de 1989. -senador Nelson Carneiro,Presidente.
Reunião extraordinária realizada

às 16 horas do dia 13 de
setembro
.
. de 1989

Às dezesSeis hOras do dia treze-de -Setembro
de unl mil novecentos e Oitenta e noVe, Óa
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Iram Saraiva, Presidente
em exercício, presentes os Senadores Nabor
Júnior, Antônio Luiz Maya e Divaldo Suruagy,
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por
motivo justificados os demais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Nabor
Júriloi', que, em seus pareceres apresenta assegujntes redações: Redação do vencjdo para
o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto
de Resbluçãp no 47, de 1989, que dispõe sobre
ã justifiCação de ausência de senador_ ás sessões nas_ hipóteses que menciona; Redação
final do Projeto de Resolução n 9 56, de 1989,
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a contratar operação de crédito .externo,
em valor equivalente a até US$ 24;007 ,558.00
(vtnte e quatro milhões, sete mil, quinhentos
e cinqüenta e oito dólares americanos_) junto
ao Export~lmport Bank of the United States
- Eximbank; redação final do Projeto de Lei
do DF n~ 40, de 1989, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar, com o aval
da União, operação de crédito no valor de
até US$ 200,000,000.00 (duientos milhões de
dólares americanos); redação final do Projeto
de Lei do DF nç 3.3, de 1989_, que cria, no
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a Car·
reira Apoio às Atividades Jurídicas e dá outras
providências; e redação final do Projeto de
Lei do DF n9 36, de 1989,-"que dispõe sobre
o tombamento, pelo Distrito Federal, de bens
de valor culturaL Aprovados os pareceres, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião lavrando
eu, Leomar Diniz, Assistenteadhoc; a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação-.
Sala de Réuniões da Comissão, 13 de setembro de 1989. - Senador Iram Saraiva,
Presidente em exercício.
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Reunião extraordinária realizada
às 15 ~ocas do dia 15
de setembro de 1989

Às quinze horas do dia quinze de setembro
de um mü novencentos e oitenta e nove, na
Sala de Reun1ões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro,
Presidente, presentes os Senadores Pompeu
de Sousa, Aureo Mello e Antônio Luiz Maya,
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por
motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o· Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Pompeu de Sousa que, em seus pareceres
apresenta as seguintes redações: redação do
vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto_ de Lei do DF n? 35, de 1989,
-que altera denominaÇões de unidades orgãnicasAa Secretaria de Segurança Pública do
Dístrito Federal e dá outras providências; Redação final do ProJe!f de Lei do Senado n?
163, de 1989~Complementar, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, na iorma da alínea a do inciso X do art
155 da Cçmstituição reaéia),_os produtos semi-elaborados que podem ser tribUtados
los estados e Distrito Federal quando de sua
exportação para o exterior. Aprovados os pareceres. e nada rnais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por enCerrada a reunião lavrando eu, Leomar Diniz. Assistente ad hoc. a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor
Presidente vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão,_15 de setembro de I 989. - Sénador Nelson Carneiro,
Presidente.

Pe-

Reunião extraordinária realizada
às 16 horas e 30 rnhlutos o dia 19 de
setembro de 1989

e

Às dezesseiS- hora~{ -frfntã mTõutõs dO cfia
dezenove de setembro de um mil novecentos
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Co-missão, sob a Presidência do Senhor Senador
Alexandre Costa, Presidente em exercício, presentes àS Senadores PomPeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Nab6r Júnior, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivo justifiCado, os demais membros- da ·comissão.
Abertos os trabalhoS. o Senhor Presidente
cOilcéde a palaVra-aO SenhorPcilnpeu de Sousa que, em seu parecêr apresenta a nova redação fmal do Projeto de Lei do DF" n" 40, de
1989, que autoriza oàovemo do Distrito_Fedeáil cciil.tratar, -cOm a aval da União, ·operação
de crédito no vato r de até US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares americanos).
Aprovado o parecer e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião lavrando eu, Leomar Diniz,,Assistente adhoc,a preSente Ata que, uma vez rl,.lbricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
sa:Ja de Eeuniões da Comissão, .19 de setembro de 1989.- Senador Alexandre Costa,
Presidente em exercido.

a

7130 Quinta-feira 23

• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Reunião extraordinária realizada
às 16 horas do dia 19 de
setembro de 1989

Reunião extraordinária realizada
às 15 horas e 20 minutos do dia 21 de
setembro de 1989

As dezesseis horas do dia dezenove de se~
tembro-de um mil novecentos-e oiferita e nove,
na Sala de Reuniões da comissão, s:ob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro,
Presidente, presentes os Senadores Pompeu
de Sousa, Antõliió Luiz Maya e Divaldo Surua-

Às_ quinze horas e vinte minutos do dia vinte
e úin de setembro de um mil novecentos e
oitfinta e-nove, na Sala de Reuniões da CoiniSsão, sob a Presidência do Senador Nelson Carneiro, PreSidente, presentes os Senadores Na~OJ_ Júnior, Áureo MIJo e Antônio Luíz Maya,
reúne~se a ComiSsão Diretora. Aúsentes, por
motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente_ col}_cede a palavra ao_ Senador Nabor
Júnior QUe, em seus pãfeceres apresentam
as ,redaç_õ~s fmais dos seguintes projetas; ProjetaS d"e Lei. do DF n~ 45, de 1989, que autOriza
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
até o limite de NCz$ 158.843.000,00 (cento
e cinqüenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil cruzados novos) e dá outras
providências; Pfojeto de Resolução_ no ;,7, .d_e
1989, que autoriza o Governo Clo Estado de
Santa Catarina a 'elevar, em caráter excepcional e temporariamehte, o limite de sua divida
consolidada interna, 1 para fins de emissão de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Santa-catarina - LFTC, em valai equivalente
ao do resgate de 72.123.640 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina- LFfC vinc:.endaS neste serrl.estre; e Projeto de Resolução n9 58, de 1989, qúe ã'utoriza
a pcefeltura Munlcipal de Recife, Estado de
Pernambuco, a codtratar operação de crédito,
no valor correspondente, em cruzados novos.
a 23.568:936 Bónus do Tesouro Nã:cionaiBTN. Aprovados os pareceres e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerràaa a reunião, lavrando eu, Leomar Di~
niz, Assistente ad hoc,a presente Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de se-tembro de 1989.- Sena-dor "'/15 Nelson
Cameifo,Presidente

gy, reúne-se a Cdmissão Diretora. ausentes,
por motivo justificado, _95_ __demais membros

da Cori1iSsã-o. Abertos os trabalhos c Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador
Pompeu de Sousa que, em seu parecer apresenta a redação final do seguir:!te projeto: Pro,.
jeto de Lei do DF n~> 46, de 1989, que altera
a redaç:ão do art. 2~ da Lei n~ 2,- de 30 de
dezembro de 1988,, e dâ outras providências.

Aprovado o parecei-, e nada· mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de_ Reuniões da Comissão, 19 de setembro de 1989. --senadOr /'lelson Carneiro,
Presidente.

Reunião éxtraordinárla realizada
às 19 horas e ·30 minutos do dia
20 d~ setembro de 1989

Às dezenove horas e trinta minutos do dia
vinte de setembro de um mil novencentos e
oitenta e nove, na Sala de ReurUões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador
Iram Saraiva, Presid.ente em exercício, presentes os Senhores Pompeu de Sousa, DivaJdo
Suruagye Nabor Júnior,_ reúne~s~ -~_Ç9_mtssão
Díretora. AUsenteS; Por motivo justifiCado os
demais membros da Con1issâo. Abertos os
trabalhos!, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Pol'l')Peu de Sousa que, em
seus par).ceres apresenta as redações finais
dos seguintes projetes: Projeto d_e Lei do Senado n" 45, de 1989, de autoria do senador
Ronan Tib!?, que institui, para os estados, Distrito Feder'f31 e municípios, compensação financeira -pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrlca de rec;ursos
minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências;
Projeto de Lei do DF n~ 54, de 1989; que
reestrutura a categoria funcional de Assistente
Jurídico do Planb de Classificação de .Cargos
de que trata a Lei. n~' 5.920, de 19 de setembro
de 1973, fiXa a Sua -retribuição e dá outras
providências. Aprové3dos os pareceres, e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por~encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Dirliz, Assistente ad hoc a presente Ata
que, uma vez_ rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de- se-__
tembro de 1989. -Senador Iram Saraiva,
Presidente em exercício.
4

Reunião extraordinária realizada
minyt~s do dia 26
de outubro de 1989

às 19 horas e 50

Às dezenove horas e cinqüenta minutos do
dia vinte e seis de outubro de um mil noveç:entos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões
da Comissão, sob a presidência do Senhor
Senador Iran Saratva, Presidente em exercício,
presentes os Senadores Pompeu de Sousa
e Nabor Júnior, reúne-se a Comissão Diretora.
Ausentes, por motivo justificado, os demais
membros da Comissão. Abertos os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Pompeu de Sousa que, em seu parecer
apresenta a redação final do Projeto de Resolução no 64, de 19.89, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar, com a garantia
da Oiiião, operação de crédito externo no valor
de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de
dólares americanos). Aprovado Q parecer, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Leomar Diniz, Assistentead hoc, a presente

Novembro de 19fl9

Ata que. uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
-Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro de 1989.-- Senador Iram Saraiva, Presidente.
Reunião extraordinária realizada
âs 20 horas do dia 26
de setembro de 1989.

As vinte horas do dia-vinte e seis de setembro de um mil novecentos e oitenta e nove,
na Sala de Reuruões da Comissão, sob a Presidência do Senador Iram Saraiva, Presidente
em exercício, presentes os Senadores Nabor
Júnior, Pompeu de Sousa e Louremberg Nunes Rocha, reúne~se a Comissão Díretora. Auw
sentes. por motivo justificado, os demais
membros da Comissão.Aberto,s os trabalhos.
o Senhor Prestdente concede a palavra ao Senador Nabor Júnior que, em seu parecer apresenta a redação do venddo para o turno suplementar do Substitutivo ao pr.ojeto de Lei do
Senado no 297, de 1989, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que estabelece normas para a_ realização de eleições em
1990 e dá outras prõvHências. _Aprovado o
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc.a
presente Ata que, uma vez rubricada peJo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outuw
bro de 1989. - Sblador iram Saraiva,Prew
sídente em exerdcio.
Reunião extraordinária realizada

às 16 horas e 30 núnutos do Dia 27
de setembro de 1989

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia
vinte e sete de setembro de um mil novecentos
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador
Iram Saraiva, Presidente em exercício, presentes os Senadores Pompeu de Sousa, Louremberg Nunes Rocha e Áureo Mello, reún~se
a Comissão Diretora. Ausentes, por motivo
justificado, os.(\lemais membros da Comissão.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
conc:ede a palavra ao Senador Pompeu de
Sousa que, em seus pareceres apresenta as
redações finais dos seguintes projetas: Projeto
de Lei do Senado no 217, de 1989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que faculta a dedução de despesas médicas e hospitalares em
um dos meses seguintes ao correspondente
pagamento, para fins de determinaç-ão mensal
da base de cálculo do Imposto de Renda das
pessoas físicas; Projeto de Leí do DF n9 48,
de 1989, que organiza o Gªbinete do Vice-Govemador do Distrito Federal e dá outras providências. Apr9vados os pareceres, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente Ad hoc, a presente Ata que,
urna vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
SalaReuniões da Comissáo, 27 de setembro de 19.89. -- Seríador Iram Saraiva,
Presidente em exercido.
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Novembro de 1989
Reunião extraordinária realizada
às 16 horas do dia 28

Reunião extraordJnária realizada

às 15 horas e 45 minutos do dia 28

de setembro de 1989

Às dezesseis horas do dia vinte

e oito

de

setembro de um mil novecentos e oitenta e
nove, na Sala de Reuniões da Comissão, sob
a presidência do Senhor Senador Nelson Car-

neiro, Presidente, presentes os Senadores Áureo Mello, Pompeu de Sousa e Mendes Canale,
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por

motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi-

dente concede a palavra ao Senador Áureo
Mello que, em seu parecer apresenta a redação final do Projeto de Resolução n<> 65, de
1989, que autoriza a Compànhia Energética
de Minas Gerais - Cemig, a coritratãr ·operação de_ crédito externo no valor de US$
90,000,000.00 (noventa milhões d_e dólares
americanos).Aprovado o parecer, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Dinlz. Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de setembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro,
Presidente.

de setembro de 1989
Às. quinze horas e quarenta e_cinco minutos
do .dia vinte e oito de setembro de um mil
novecentos e oitenta e nove, na Sala _de Reuniões d-a- Comissão, sob a-Presidência do Senhor Senador Iram Saraiva, Presidente em
exercício, presentes os Senadores Pompeu de
Sousa e Aureo Mello, reúne-se a Comissão
Diretora. Ausentes, por -motivo juStificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Pregjdente concede a palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, em
seu parecer apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 69, de 1989, que autoriza
a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito no valor de
até FF. 22.097.000,00 (vinte e dois milhões,
noventa e sete mil francos franceses). AproM
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad _
hoc, a Presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai_ à publicação.
Sala de Reuniões -da Comissão, 28 de setembro de 1989. - Senador frllm Saraiva,
Presidente em exercício.
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Reunião extraordinária realizada
às 10 horas 30 minutos do dia 28
de setembro de 1989

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte
e oito de setembro de um mil novecentos e
oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Comi~
são, sob a Presidência do Senador Nelson Carneiro, Presidente, presentes os Senadores Áureo Mello, Pompeu de Sousa e Mendes Canale,
reúne-se a Comissão Diretora. Ausente, por
motivo justificado, o-s demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Áureo
Mello que, em seu parecer apresenta a redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo ao Projeto de· Lei do DF n~ 29~
de 1989, que altera a estrutura da administração do Distrito Federal, extingue órgãos e
dá outras providências. Aprovado o parecer,
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Leornar Dinfz, assistente ad hoc, a presente
Ata que, urna vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da_ Comissão~ 28 de setembro de 1989.- Senador Nelson Cariiéfio,
Presidente.

República Federativa do Brasil
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BRASÍUA-DF

CONGRESSO NACIONAL

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• 70, DE 1989

Aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Togolesa.

Art. 1• É aprovado o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repúblicã!ógólesa, assinado em Brasília, em 18 de agosto de 1988.
Art. 2• Quando se reunir no Togo, a delegação brasileira que integrará a Comissão Mista será
chefiada pelo Embaixador do Brasil naquele país.
Art. 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de novembro de 1989. -Senador Nelson Carneira, Presidente

ACORDO SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA
COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO
ENTRE O GOVERI'IO DA REPúmjCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERI'IO DAREPÓBUCA TOGOLESA
O Goveffio da República Federativa do Bra-

sil e o Governo da República Togolesa (doravante denominados "Partes Contratantes").
Conscientes dos laços de amizade e de solidariedade que unem seus povos, e
Animados, pela vontade comum de intensificar e de reforçar a cooperação em todos
os campos de interesse comum ent{e os dois

ARTIGO II

ARTIGO IV

A Comissão Mista terá por objetivo permitir
a coordenação no que diz respeito aos assuntos de cooperação de interesse comum, assim
como buscar os meios e modos capazes de
promover e de refprçar a cooperação-em todos os campos entre os dois países, especialmente em ·assuntos económicos, comerciais,
culturais, científicos e técnicos.

1. A Comissão Mista reunir-se-á de dois
em dois anos em sessão ordinária, alternadamente no Brasil e no Togo, ou- em sessão
extraordinária, mediante Solicitação de uma
das Partes_ Contratantes.
I
2. A Presidência da Comissão Mista será
exercida pelos Ministérios das Relações Exteriores ou por membros dos Governoss dos
respectivos países.

ARTIGOlll

1. A Comissão Mista compreenderá:
países.
-uma Subcomissão de Assuntos EconôAcordam o seguinte:
micos e Comerciais, e
-uma Subcomissão de Assuntos CultuARTIGO I
rais, Cieritíficos e Técilicos.
As Partes Contratantes instituem pelo pre2. A Comissão Mista poderá instituir, na
medida em que se fizer necessário, Comités
sente Acordo uma Comissão Mista de Cooperação Brasileiro-Togolesa, doravante denomi- "ad hoc" para o estudo em profundidade de
- assuntos especlficos.na~ "Comissão Mista".
-

ARTIGO V

1. O projeto de agenda, proposto pelo pais
anfitrião, por via diplo!'Tlática, com dois meses
de antecedência, será adotado na abertura de
cada sessão da Comissão Mista.
2. Qualquer novo_assunto, para Ser examinado pela Comissão Mi~ deverá ser objeto
de notas dirigidas ao outro Governo pelo Governo que propõe a inscrição, ao menos wn
mês antes d~ data da sessão.
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL

DIÁIIIO DO COIIIGIIEUO OIACIONAL
responnbthd~de d• Me-u do Seno~do Feder•l

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Impresso sob •

ASSINATURAS

NCz$17,04

Exemplar Avulso .......................... "···············~··• NCz$ 0,11
Trr~;

- - Contratante, e entrará em vigor na data da
troca dos Instrumentos de Ratificação.
Os resultados da reuniões das SUbCoilllssões e Comitês "ad hoc" submetidos à aprovaARTIGO IX
ção da Comissão Mista.

2.200-exemPiares.
ARTIGO X

ARTIGO VI

ARTIGO VIl -

As conclusões da Comissão Mista serão
consignadas em ata firmada pelos Chefes das
delegações, e um comunicado final será dado
à imprensa.
ARTIGO VIII

1. O presente Acordo será válido por um
periodo de 6 (seis) anos, podendo ser renovado por tádta recondução por períodos subseqüentes de 6 (seis) anos.
2. _ Cada Parte Contratante poderá solicitar,
por escrito, a emenda do presente Acordo.

3. Os treChos emendados de comum

O presente Acõrd6 será submetido aos procedimentos constitucionais de cada Parte

acordo entrarão em vigor nas mesmas condições previstas no Artigo vm.
-

Cada uma das Partes Contratantes poderá,
a qualquer momento, denunciar o presente
Acordo. A denúncia surtirá efeitos 6 (seis) meses apóS a notificação por escrito à outra Parte.
FeRa. em Brasília, aos 18 dias do mês de
agosto de 1988, em dois exemplares originais
nas línguas portuguesa e francesa, os dois
textos sendo igualmente válidos.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República Togolesa: Yaovi
Adodo.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nbs termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o segwnte
DECRETO LEGISLATIVO N• 71, DE 1989
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular.

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular.
Art 29 São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em
reVisão do presente Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes complementares.
Art. 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de novembro de 1989.- Senador Nelson Carne_iio, Presiden_te.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ECONÓMICA
ENTRE O GOVERNO DA
REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA
ARGELINA DEMOCRÁTICA E
POPULAR

crática e Popular (doravante denominados
"Partes""),

- No espírito de amizade e de cooperação
que une os dois países;
D_esejesos de desenvolver a cooperação
económica e industrial entre os dois países,
numa--perspectiva de médio e longo prazo,

e
O Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da República Argelina Demo-

ErOpenhados em traduzir, em suas relações
de cooperação, os objetivos comuns às _duas

Partes para efetivar uma cooperação sul--sul
mutuamente proveitosa,
Convêm no seguinte:

ARTIGO I

A cooperação de que trata o presente Acordo visa à íntensifiCação e diversificação das
relações económicas e comerciais entre os
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dois países, numa perspectiva de médio e longo prazo e no quadro de uma abordagem
de conjunto.

ser subscritos pelas empresas dos do_is países
em suas relaçõ_es.
Elas agirão no sentido de facilitar a solução

ARTIGO II
A cooperação tem por objetivo aperfeiçoar
e reforçar a estrutura econômica de cada um
dos dois países, de acordo com os potenciais
respectivos, especialmente no âmbito dos

dos diferendos que possam surgir entre empresas e instituições dos dois países, e esforçar-se~o por buscar soluç_ões_mutuamente
satisfatórias a tais diferendos.

ARTIGO VI

As Partes procurarão garantir o desenvolvimento e ampliação de sua cooperação eco-

As Partes convêm em examinar as ~ibi
liddes de novas formas de cooperação é, em
especial, a criação de s_ociedade de economia
mista entre empresas dos dois países, com
vistas a atividades sejà em um dos dois países.
seja em terc-eiros países._ -

nómica, de acordo com as necessidades e

ARTIGO VIl

meios para a concepção e para a produção
econômicas.

ARTIGO III

capacidades de suas respectivas economias
e em função de suas complementariedades

e das prioridades estabeleddas em seus planos de desenvolvimento. -

As Partes convêm em estabelecer uma cooperação entre seus _organismos respectivos de
comércio exterior.

ARTIGO IV

ARTIGO VIII

As Partes promoverão o favorecimento de
condições _ótimas para a transferência de tec-

As Partes consideram que a cooperação financeira a médio é" longo prazo é fundamental

nologia por meio de medidas de estímulo,
apoio e encorajamento.
CorO esse objetivo, as ~artes procurarão garantir uma articulação eficaz e coerente entre
as diferentes formas de cooperação, em wna
perspectiva global, de méio e longo prazo.

paia--6 -desenvolvimento _das relações econômicas entre os dóis-paíseS~ é se Comprometem
a examinar, de acordo com as legiSlações respectivas, as condi<tões de financiamento sus_cetfVeis-de favorecer o desenvolvimento de sua
cooperação econômica e seu intercâmbio comercial.

ARTIGO V
A fim de assegurar um desenvolvimento durável e harmonioso_ em sua cooperação, as
Partes usarão aua influência e seus bons oficias, de acordo com as suas leis e regulamentos respectivos, para favorecer o _respeito
dos compromissos contratuais que _vierem a

ARTIGO IX
A ComisSão- Mista Brasileiro-Argelina para
a CooperaÇãO- Económica, Comercial, Oentífica, Tecnológica e Cultural, criada por Acordo firmado em Brasma-em3 de junho de 1981,
será encarregada de·a-CorTIPãnhar a execução
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do presente Acordo, de examinar os problemas decorrentes de sua execução, bem corno
de estudar as soluç_ões .apropriadas.

-- ARTIGO X
Todo diferendo sobre a interpretação ou sobre a aplicação do presente Acordo será soluciohado de comum acordo entre o~ dois Governos.

ARTIGO XI
1. O presente Acordo entrará em vigor na
data em que as Partes Contratantes tiVerem
notificado o cumprimento das formalidades
previstas em suas respetivas legislações.
2. O presente Acõrâo permanecerá em vigor por um período de cinco anos, sendo automaticamente renovado saJvo em caso de denúncia por uma das Partes Contratantes, formulada corri seis meses de antecedência.
3. O fim da vigência do presente Acordo
não prejudicará a realização de projetas cuja
execução já tenha sido iniciada durante s_eu
período de validade, a menos que as Partes
convenham _de outra forma.
Feito em Argel, a"os 20 dias do mês de setembro de I 987, em dois exemplares em português, árabe e francês, sendo ambos os tex~
tos igua1mente válidos.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: José Hugo Castelo Branco; Ministro da
Indústria e do Comércio.
Pelo Governo da República Argelina Demo~
crática e Populai": Fajtçdl Boudraa, Ministro da
Indústria Pesada.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arL 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISlATIVO N' 72, DE 1989

Aprova o texto do Protocolo de Cooperação na Área de Tecnologia Industrial finnado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Pçpular da China,
em Pequim, em 6 de julho de 1988. ··

Art. 1' Ê aprovado o texto do l?rotoloco de Cooperação na Área de Tecnologia Industrial firmado
entre o Governo da Repüblica Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim,
em 6 de julho de 1988.
·
Parágrafo único_ São sujeitos à aprov.ação do Congresso Nacional quaisquer ates de que possa
resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares ao
mesmo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de novembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente..
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NA
ÁREA DE TECNOLOGIA INDCIS1RIAL
ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

O Governo da República Federativa doBra-'

si! e o Governo _da República Popular da China
(doravante denominados "Partes Contratantes").
Com baSe no Acordo de Cooperação Cientffica e Tecnológica, assinado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o GOverno
da República Popular da Cflina, em Beijirig;- em 25 de março· de 1982, e no Acordo Coroe_r~
cial, celebrado em Beijing, em 7 de janeiro
de 1978;
Tendo em vista o Protocolo de Entendimento firmado em Brasília, em 1" de novembro

de 1985; e
Desejosos de desenvolver, em bases mutuamente vantajosas, a cooperação bilateral
no campo de pesquisa e desenvolvimento na
área de tecnologia industrial, e de estimular
a transferência recíproca de tecnologias, a
prestação mútua de serviços, as operações
comerciais e os investimentos industriais nos
dois países, _
Acordam_"o _seguinte:
ARTIGO!

A cooperação tecnológica industrial de que
trata o presente Protocolo será efetuada através das seguintes modalidades:
a) intercâmbio de infoimações· sobre patentes, licenças e tecnologias industriais, bem
como troca de listas de_ tecnologias disponíveis em cada Parte Contratante;
b) transferênCia de tecnologia;
c) pesquisa e desenvolvimento conjunto e
coordenado de novas tecnologias industriais;
d) investimentos;
e) prestação de serviços;

f) outras formas de prestação acordadas
entre as Partes Contratantes.
ARTIGO II

1. Com vistas à implementação do pre~
sente Protocolo, as Partes Contratantes poderão concluir programas de cooperação, com
base nos quais agências e empresas dos dois
países poderão desenvolver a cooperação tecnológica in"ttustrial. Estes programas Serão negociados, por via diplomática, pelas Partes

Contratantes.
-2.- Cada programa designará a:s entidades
reSponsáveis pela sua implementação, bem
como eStabelecerá as condições_ e as áreas
de cooperação.
ARTIGOill

as- programaS de cooperação desenvolvi·
dos no âmbito do presente Protocolo serão
_examinados pelã Comissão Mista de Cooperação Científica e Tecnológia prevista no Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica
de 1982, ou pela Comissão Mista Comerclal
prevista no Acordo Comercial de 1978, de
acordq _<:om a natt,~reza predominantemente
científico-tecnOlógica ou comercial da cooperação.
ARTIGON

1. Cada Parte Contratante facilitará a entrada no seu território, bem como a saída do
mesmo, de pessoal ou equipamento vinculado às ativides de .cooperação no quadro do
presente Protocolo.
z:--:- Cada Parte Coritratante concederá aõS
nacionais da outra os meios necessários para
a realização das atividades previstas no presente Pr-otocolo.
ARTIGO V

Cada Parte Contratante arcará com os custos de sua partici~ação nas atividades de coo-

peração no quadro do presente Protocolo.
Conforme o princípio de reciprocidade, as
despesas de viagem internacional estarão a
cargo do país que envia, e as outras despesas
decorrentes da visita estarão a cargo do país
anfitrião. Os meios específicos serão acordados nos programas de cooperação por ambas
a Partes Contratantes.

ARTIGO VI

Dispositivos referentes a patentes, licenças;
desenhos, segredos comerciais e direitos de
propriedade, decorrentes de atividades de
cooperação no quadr_o_do presente Protocolo,
serão regulados segundo a legislação nacional
de cada país e as disposições dos convêniós
interna-cionais sobre a matéria Qe _que façam
parte ambos os países.
-ARTIGO VII

1. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da aprovação do presente Protocolo, o qual entrará em vigor na data de recebimento da segunda dessas notificações.

2. o-·préséntê Protocolo terá a vigência de
quatro ·:anos -e será autõinatican1eirte renovado
por períodos sucessivos de um ano, a menos
que uma das Partes Contril.tantes comunique
por escrito à outra sua· decisão de termtná-lo,
com antecipação mínima de seis meses.
3. ·o-té[ffilnO do presente Protocolo não
afetará o desenvoMmento das atividades em
execução dele decorrentes, até sua conclusão.
Feit-o em Beijing, aos 6 dias do mês de
julho de 1988, em -dois exemplares originais,
nas línguas portuguesa e chinesa, sendo ambos_os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República Popular da China: Qian Qichen.
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SUMÁRIO
1 -ATA DA 181• SESSÃO, EM 23
DE NOVEMBRO DE 1989

1.2.2- Discursos do Expediente

1.2.1- Comunicação da Uderança
doPSDB

Greve
dos funcionários da Embrapa. Artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo sob
o titulo ''Palpite Infeliz", respeito de declarações do Dr. Mário Amato, Presidente da
Fiesp, de apoio ao candidato Fernando
Collor de Mello.

Referente a substituição dO_S_enador_José Paulo Biso! como Vice-Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, pelo Senador Dirceu Carneiro.

Justificando projeto de lei de sua autoria,
que dispõe sobre piso salarial para o início
da carreira do magistério público no niveis

1.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE

SENADOR NEY MARANHÃO -

a

SENADORA ALACOOOE BEZERRA-

fundamental e médio, e dá outras providências.
SENADOR MEIRA FTLHO- Artigo publicado no jornal Correio Brasl7iense sob
o título "Crime e castigo~, a respeito da
ocupação do Ministério da Fazenda por
manifestantes grevistas.
.

SENADOR CARLOS PATROC/N/0--: .
Reunião no próximo dia 3 do Partido Demo<.::rata Cristão. Safda do Senador Mauro
Borges do PDC.

1.2.3- Leitura de Projeto

do Presidente da República, dos Governaodres de Estado, do Distrito Federal e
dos PrefeítoS. Votação adiada por falta de
de autoria da Senadora Alac_oque Bezerra,
quorum.
que dispõe sobre piso saJarial para 0 intcio
PrOposta ae--Emenda à Constituição n"
da carreira do_magistérió público nos ní2, de 1989, de autoria do Senador Olavo
veis fundamental e rné.dio, e dá _outras proPires e outros SeilhOres Senadores, que
vidências.
mo'difica o§ 3-<> do art. 41 do N:.o das Dispo1.2.4 - Requerimentos
sições ConstitudOnais TranSifóriãs: Votação adiada por falta de quorum.
- N<:> 619/89, ·de autoria do Senador
Proposta de Emenda à Constituição no
João Lobo solicitando autorização para de3, de 1989, de autoria do Senador Marco
sempenhar missão no exterior:
Madel e outros Senhores Senadores, que
- N~ 620/89, de autoria do Senador
Chagas Rodrigues solicitabdO-ai.lt6iilaÇãõ -acrescenta parágrafo ao a:rt-159 e aJtera
a redação do incisO II do art 161 da Constipara desempenhar missão no exterior.
tuição Federal. Votação adiada por falta
-N9 621/89, de autoria do Senador
de quorum.
LourivaJ Baptista solicitando licença para
Reda~ão final (oferecida -pela Comissão
ausentar-se dos trabalhos da Cét_Sa, no pe- Diretora em seu Parecer n" 328, de 1989),
ríodo de 27 de novembro de 1~de dezemdo Projeto de Lei do Sei-tado n_~ 22, de
bro. Aprovado.
1989, de autoria' do Senador Jamil Had1.2.5 - Apreciação de matérias
dad, que dispõe sobre o transporte de pre- Redação final do Projeto de Resolusos e dá outras providências. Aprovada.
ção n~ 83189, que suSpende, por inconstiÀ Câmara dos Deputados.
tucionalidade, a execução de expressão
Redação- final (oferecida peia ComiSsão
contida no§ 2<> do art. 2 9 da Lei n<> 7.721,
Diretora em seu Parecer n9 326, de 1989),
de 6 de janeiro de L989.- AProVada, nos
do Projeto de Lei do Senado n~ 91, de
termos do Requerimento no 622/89. À Pr_o1989- Complementar, de autoria do Se ..
mulgação.
nadar Joao Menezes _e outros Senhore·s- Redação final do Projeto de:_ Lei do
Senadores que estabelece, nos termos §
DF n9-67, de 1989,-Que cria empregos
g~ do art. 14 da Constituição Federal, prazo
em comissã.o na Tabela de Empregos em
para desincompatibiJizaÇão de Ministros de
Cõmíssão da Fundação Hospitalar do DisEstado. Aprovada. À C.?lma[a dos Deputrito Federal e dá outras providências.
tados.
Aprovada., nos termo_s_ do Requerimento
Redação final (oferecida pela Corrüssão
n9 623/89. À sanção do Governador do
Diretora em seu Parecer n~ 327, de 19~9),
Distrito Federal.
do Projeto de Lei do DF" n9 63, de 1989,
- Redação fiilal do Projeto de Lei do
que autoriza a instituição da Fundação MeDF n9 66, de _1989,- -que cria a carreira
morial Israel Pinheiro e dá outras providênMagistédo Público do Distrito Federal, seus ~das. Aproyg_da: _À Sanção do Governador
cargos e empregos, fixa os valores de seus
do Distrito Federal.
vencimentos e salários e dá outras proviProjeto de Lei do DF n9 52, de 1989,
dências.Aprovada, nos termos do Requeride iniciativa do Governador do Qjstrito Fe~
mento n<>624/89. Àsa_nção-do Governador
dera!, que_ extingue e cria regionais de ensido Distrito Federal.
no na·Fundação Educadonal'do Distrito
Federal e dá outras providências. Discus1.3. -ORDEM DO DIA
são encerrada_ ficando a votação- adiada
Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de
por falta de quorum.
1989 (n? 112/89, na Câmara dos DeputaProposta de Emenda à Constituiçao n~
dos), que aprova a coRcessão outorgada
4, de 1989, cjUe acresCenta um § 6 9 ao
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
art._-5? do Ato das Disposições Constituexplorar serviço de radiodifusão sonora em
cionais Trail.sit6i:ias. -(19 signatário: Senaonda média na Cidade de _Imperatriz, Estador LeOpoldo Peres.) Votação adiada por
do do Maranhão, Retirada da pauta para
falta de quorum.
cumprimento de diligência.
1.3.1-Matérias apreciadas após a
Projeto de Lei do Senado no 13, de
Ordem do Dia
198S..DF. que aprova a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília
- Requedmentos n~~ 619 e 620/89, liS. A - BRB, dispõe sobre sua participação
dos no expediente da presente sessão. Vono capital de empresas, e dá outras provitação adiada por falta de quorum, após
dências, Aprovado. A Comissão Diretora
pareceres da Comissão competente.
para redação final.
1.3.2- Comunicação da PresidênProposta de Eme:nda__à__CQo_stit!Jlção n~
cia
·
-- - ·
1. de 1989, de autoria_ do Senador João
Menezes_ e_ outros Senhores Senadores,
,- Convocação de sessão extraordinária
que aJtera os prazos estabelec_id_os no §_
a realizar-se hoje às 16 horas, com Ordem
69 do art. 14, para desincompatibilização
do Dia que designa.

....:... Projeto de Lei do Senado
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1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 182• SESSÃO, EM 23
DE NOVEMBRO DE 1989
2.1 -ABERTURA

22- EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimentos
- N9 625/89; de autoria dos Srs. Sena-dores Mauro Benevides e outros, de urgênccía para-o Projeto de Lei -do DF n" 87/89,
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de NCr$
282.216.000,00" (duZentõS -e -Oitenta"e dois
milhões, duzentos e dezesseis mil cruzados
novps) e_ dá_outras_ providências.
' - N? 626/89, de autoria dos Srs. Jutahy
Magalhães e outros, de urgência para o
Projeto de Lei do Senado no__362/89, que
dispõe sobre o uso obrigatório da marca
aJusiva ao Centenário da República na Correspondência oficial dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, União, Estados e Municípios.

2.2.2 - A_preciação de Matérias
-Requerimentos n 9 ~ 619 e 620/89, dps _
Srs. Jo-ão Lobo e Chagas Rodrigues, respectivamente, solicitando autorização do
Senado Federal para aceitarem missão no
exterior, lidos na sessão anterior. Apro~

dos
2.3- ORDEM DO DIA
·~Projeto

de Lei do DF no 52, de 1989,
de iniciativa do GovernadOr do Distrito Federal, que extir\gue e cria regionais de ensino na Fundação Educacional do Distrito
Federal e dá outras providências. Aprov.:1do. A Comissão Diretora pai'a-·redação final.
- ·;.-Redação fina.! do Projeto dse Lei do DF
n9 52/89, Aprov.:1da, nos termos do Requeri~en?J n9 627/89. À sa:nçãó

2.3.1 -Matérias apreciadas ~pós a
Ordem do Dia
-RequerimentOs r,,.s 625 e 626/89, lidos no· e,{pediente da presente sessão.
Aprovados.

2.3.2 Dia

Discursos após a Ordem do

- SEJYADOR GD SABÓIA DE 0\li'Vr\LHO - Análise do }9 turno das eleições
presidenciais.
-SENADOR MÁRCIO lACERDA Evasão de divisas.
-SENADOR NELSON WEDEK!N Apoio do PMDB e candidatura do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, no 29 turno
das eleições presidenciais.
-SENADOR MAURO BENEWDES-'Falecimento do Dr. Fernando Campos
Gentil.
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-SENADORJUTAHYMAGALHÃESEmenda apresentada por S. Ex" ao Projeto
de Lei Orçamentária-para 1990, destinan-

noel Navais, õO saJãÔ nobre do Congresso
Nacional, ao ser lançado o· seu livro "Me-

mórias do São Francisco".

N•47/89.

do recursos para criação de Centros âe

Co!WfVénda de Idosos.
-SENADOR JOÃO MENEZES- Ho·
menagem aos 62 anos da Varig.
-SENADOR RAIMUNDO URA -As·
censão do Dr. Miguel Carlos Baroni à Presidência da Volkswagem do Brasil S. A.
-SENADOR LOORIVAL BAPTIS7AHomenagens prestadas ao Deputado Ma-

4 - PORTARIA DO DJRETOR-

GERAL

2.4 - Deslgna"ção da Ordem do Dia
da próxima sessão

5 -ATAS DE COMISSÃO
6 - MESA DIRETORA

2.5- ENCERRAMENTO

7 - LÍDERES E \':CE-LÍDERES
DE PARTIDOS

3 .,-ATOS DO PRESIDENTE

· · !1-. COMPOSIÇÃO

N'" 258 e 259/89

DAS COMIS-

SOESMISTAS

Ata da 181'-' Sessão, em 23 de novembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Mendes Cana/e e Pompeu de Sousa
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES

Mário Maia - A.iUÍZio Bezerra - Nabor Jú~
nior - Leopoldo Peres - Odacir Soares Almir Gabiiel - Antonio Luiz Maya - JoãoCastelo -Alexandre Costa - Edíson Lobão
- João__Lobo -ChagaS ROdrigues - Alaco~
que Bezerra - Od Sab6ia de Carvalho_Mauro Benevides - Carlos Alberto - José
Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes Gade1ha -Humberto Lucena - Raimundo Ura
- Marco Maciel - Mansueto de Lavor Francisco RoUemberg - Lourival Baptista . .:..:. :
Luiz Viana - Jutahy Magalhães.......,.... José Jgná~
cio FeiTeira -Gerson Camata -João Cal~
mon - Nelson CarneirO - Severo Gomes
- Fernando Henrique CardosO - Marcos
Mendonça - Mauro Borges --lran SaraiVa
- Irapuan Costa :.Júnior- Pompeu de Sousa
-Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes RoCna·-:Mendes_ Canale - Rachid SaJdanha Derzi Wilson Martins - Süvio Name- Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro -Nelson Wede~
kin- Carlos Chiarem -José Paulo B_isolJosé Fogaça.

como Vice";:U_cj_eJ do Partido da Soda! Demo~
cracia Brasileira.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
~ meus protestos de estima e consideração.
- SenadOr Fernando Henr;que Cardoso, Lí~
der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)_Será feita a substituição solicitada. (Pausa)
Há oradores inscritos.
-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,
os funcionários da Embrapa, estão resolvidos
a deflagrar uma greve nacional por tempo in·
dete-rminado, já que suas exigências salariaiS
não foram ãténdidas pelo Governo FederaL
Creio, Sr. Presidente, que muita inquietação
e muita insatisfação não teriam lugar, se as
leiS-e as·aecisõesjudiciais em nosso PaJs fossem cumpridas religiosamente, como devem
ser obedecidas todas as leis.
Jv\as, Sr. Presidente, há neste país uma ma~
nia soberba e infeliz de não se querer respeitar
as decisões dos tribunais. Os tribunais aí estão
para interpretar as leis e fazer com que elas
sejam cumpridas e dar~lhes a devida quando
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) .provocados.
A lista de presença acusa o comparecimento
O dissídio coletivo da Embrapa foi julgado
de 52 Srs... Senadores . Havendo número regi~
pelo Tribunal Superior do Trabalho,_e este de~
mental, dedaro aberta a sessão.
cidiu favorável i:! Embrapa, concedendo~lhe
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs
ganho do IPC integral, correspondente a
trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que seiá lida - 101%, que vai de maio de 1988 -a- maio de
1989.
pelo Sr. 1>'-5e.cretário.
Arlte tal determinação judicial, que deveria
É lida a seguinte
fazer o Governo? Executar a decisão do Tríbu~
nal~ Pois eassim que se vive em regime demoBrasília, 23 de novembro de 1989.
crático. A Democracia vive a devoção ·à sua
Senhor Presidente,
magistratura.
De acordo com o disposto no Regimento
Democracia vigorosa é a que respeita Leis[ntemo desta Casa~ tenho a flonra de diriglr~fne""
a V. ~para indicar o Senador Dirceu Cameirà e Tribunais. Entretanto, Sr. Presidente, não é
em substituição ao Senador José Paulo Biso!, assim que pensa a cise. Esta interp_reta o dissí~

dia_ ã _seu talante bem diferente__ da visão do
Tribunal Superior do Trabalho. Quer dar aos
funcionários da Embrapa aumento de 31 %_,
pouco lhe importando a determjnaç_ão judicial
superior.
_A Embrapa até agora, pacientemente, tem
pedido, tem implorado ao Governo para que
cumpra a decisão do Tribunal Superior do
Trabalho. Mas até agora o Governo não tomou
conhecimento do apelo dos funcionários dã
Embrapa que não querem senão o cumpri~
menta de uma decisão da Justiça, que é abri~
gação_ do Governo~
"Ontem, telegrafei aos eminentes Ministros
da Agricultura e do Tral;l_alho, solicitando a
S . .Ex->S- que intercedam junto ao Governo, façam tudo para que o pleito justo dos funcionáMos da Embrapa seja levado a bom tempo,
pois a situação inflacionária em que se vive
faz esta dasse viver em angústia financeira
muito grande, insuportável quase.
E se eles não forem atendidos em seus jus~
tos anseios, amanhã, dizem, apelarão para a
greve. Mais uma, Sr. Presidente, levando a inquietação e muitos lares e à sociedade, só
porque não se quer cumprir o que manda
uma decisão judicial superior.
Apelo, Sr. Presidente, para que os funcio·
nártos da Embrapa ~jãin atendidos em suas
justas reivindi!=ações_.
__
Sr. Presidente, o ·segundo assunto a que
me reporto diz respeito a artigo publicado em
O Estado de S. Pi!ulo, intitulado ''PaJpfte infe~
Iii:", do qual passo a ler alguns ttethos:
"PALPITE INFEUZ

- O preSidente da Federa_ção das lndús~

.triâs ao Estado de São Paulo (Fiesp), Má·
____ ri9_1\!'l!~to, garantiu, que os_ empresários
vão apoiar a candidatura de Fernando
CoJlor de Mello. do PRN, à Presidência
da República no segundo turno da eleição
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presidencial, em 17 de dezembro. "Não
importa se Collor gosta ou não dos em~
presários. A questão é que nós gostamos

do que ele diz que irá fazer", disse Amato,
depois de urna reunião do Fórum dos

EmpréSáriõS,--ailteontem.
A questão, contudo, não é bem esta
de saber se Coltor aceita OJJ não o apoio
do empresariado. O problema fundamental é descobrir se há algum interesse
da sociedade brasileira em conhecer qual
o candidato com quem mais o Sr. Mário
Amato, ou a entidade por ele presidida,
mais simpatiza. Tudo-fil.dica que ninguém

está minimamente interessado em invadir a cabine indevassáverna quan,- presidente da Resp cumprirá-seu dever cívico

A infeliz declaração de voto -de· Mârio
Amato só seria esquecida se os estrategfstas .da candidatura do PT no segundo
turno não _tivessem o menor senso de
oportunidade. O povo brasileiro-está cansado de saber que _esta eleição presidencial- até por seu valor histórico - não
pode- ser liffiltada a uma espécie de combate das_sista de segunda categoria. No
entanto, neste momento, interessa mais
do que nunca ao PT e à esquerda caracterizar a disputa dei Segundo turnO como
uma batalha entre capital e trabalho. A
frasi ae MáriO Amato - Segunda trapalhada dedsiva do mesmo protagonista no
processo _eleitoral- pode ser uma espécie de tábua de salvação desSes estrateg[stas. Basta repeti-la para poder transformar o segundo turno numa espécie de
escolha entre pobres e ricos, patrões e
empregados, ou mesmo numa guerra do
tostão contra o milhão, elemento demag~gico de valor considerável numa sOciedade desigual como é a brasileira~
Ao deçlarar seu_ voto em Collor, Mário
Amato; que não fez pronunciamento se~melhante--antes -de conhecer os resultados favoráveis nas umas ao candidato do
PRN, demonstrou grande senso de oportuniSl;llo. ·Afinal, será sempre boa a imagei'T! de alguém :que declare previamente
seu voto no eventual vencedor. A f1m de
favorecer sua própria imagem, contudo,
O presidente _da Fiesp termina por causãr
. -dificuldades a essa provável vitória, porque, sendo incapaz de ajudar seu candidato com um volume considerável devo~
tos, pode provocar um irresponsável desgaste na candidatura que, desnecessária
e extemporaneamente, resolveu apoiar.
o_ episódio é emblemático do rumo errático e equivocado adotado nesta eleição
pelas chamadas elites económicas brasileiras, que estão demonstrando se parecer coin o goVeffici sa:mey, pelo menosnum ponto: nã_o dispõe de nenhUm projeto político e parecem dispostas a atrapalhar quem ousar aparecer com algum.
Ainda bem, para o País, que o povo não
é tão bobo como elas imaginam."

para bisbilhotar e partilhar seu voto secreto. A bem da verdade, o-eleitor mostrou
que não quer saber nem em quem votam
os políticos. Então, dificilmente vai esperar a definição pessoal e intransferível de
um líder gremista para definir seu voto
em favor de um ou de outro _candidato.
Em resumo~ o Sr. MáriO Arilato perdeu
mais uma vez uma boa ocasião de ficar
calado, talvez por ignorar aquele dito popular segundo o qual "em boca fechada
não entra mosquito". Antes da eleição
deste ano, o Brasil era um País de inúmeros currais eleitorais. Mas, mesmo então,
não se podia definir a Fiesp, nein -qualquer outro sindicato patronal, como elemento de influência na hora da d~dsão
eleitoral da sociedade brasileira_. Em 15
de novembro - os resuhados dos votos
contados nas 250 mil umas estão _aí para
demonstrar -, as cercas desses currais
foram transpostas, altivamente, pelo povo
e não consta que a Fiesp tenha adquirido
posição privilegiada no sentido de conquistar status deformadora de opinião da
sociedade.
A única explicação para o intempeStivo pronunciamento do presidente da Fiesp
é um _exagerado apreço pela notoriedade.
Somente a vontade de aparecer nos jornais ou nos noticiários de rádio e teleVisão
pode justificar sua definição extemporânea. Ninguém lhe pediu opinião, o eleitor
não está precisando dela, a opinião pública prescinde a definição de seu voto e
Sr. Presidente, concordo, em número _e
a democracia brasileira é capaz de sobregrau, com este artigo de O Esfãdode S. Paulo.
Tive oportunidade -de lançar o meu-protesto
viver muito bem sem ela. Portanto, o melhor efeito que ela pode ter na campanha
e fiZ ver, da tribuna deste Senado, que, se
é a possibilidade de ser esquecida, por
eu n.3.o conhê:C_e:ss_e_,: pelo menos através de
ser inócua.
pessoas, o Pre_si_dente da F[e?p, quando S. Sa.
deu entrevista dizendo que aqueles milhares
Se bem que- conforme os fatos antede enipresários sairiam ao- Brasil se_o Sr. Luiz
riores já provaram - isso não será tão
Inácio fosse Presidente da R~pública, poderia
fácil assim. Basta lembrar que o mesmo
até pensar que o Sr. Mário Amato __queria gapresidente da Fiesp, pouco antes do prinhar dinheiro no b/ack. Porque o Presidente
meiro turno, previu a fuga de ~00 mil
da Federação das Indústrias do Estado de Sã<;>
empresários diante da _eventualidade da
Paulo não pode ser um irresponsável para dar
vitória do candidato do PT. A profecia só
nota- tão destoante c_omo essa úJtima, em conproporcionou, como não podia deixar de
sequência da qual o dólar paralelo, ciue estava
.ser, vantagens para Luis Inácio Lula da
numa pos!ção, subiu, de um d.i_a para outro,
Silva, em seu marketíng polltico, defiQinquase quatro peritos. lsso daria_ a_ entender
do-o como o adversário mais autêntico
que esse Pr~sjdente da f_ederação das Indúsdo "capitalismo salvagem"·e também do
trias do Estado de São Paulo tinha algum intepeleguismo patronal corporativista.
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resse· financeiro, o que nãO acredito, acredito,
sim, na irresponsabilidade do Pr!=sidente da
Federação d~ Indústrias, que já pela segunda
vez. dá _declarações irresponsáveis, contrariandÕ os seuS_ companheiros na importância que
dão ao Brasil, el~ :deve cuidar mais de suas
empresas, deve cuidar mais de ganhar menos
e repassar para o operário e para õ põvo brasileiro um pouco daquilo com que enche as
suas "burras", enquanto o saco dessa gente
nunca enche.
Assim Sr. Presidente,__ me congratulo COITl
EStado de-S. Paulo por esse artigo que-reVelaexatamehte o qUe pensa o poVO brasileiro, e
que- -o Sr. MáriO Amato "'Ponha a -sUã Víãla
no saco" e cuide mais de_trabalhar pelo Brasil,
dando condições melhores a_os seus operários, para que este País vença esta etapa econômlca.
Assim sendo, Sr. Presidente, parabenizo O
Estado de S. Paulo por essa noticia. (MuitQ
bem!)

o

(Durante o discurso do Sr. Ney Jl1ara- _
nhão, o Sr. Mendes Cana/e, JP Secretário.
deíxa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secretário.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Cohcedo a palavra à nobre Senadora Alacoque Bezerra.
A SRA. AIACOQUE BEZERRA (PDS-

CE. Pronuil.ciá o· seguinte dis:curso. Sem revi-_
são da oradora.}~ Sr. Presidente, Srs._ SenadÇ>res; Projeto de Lei de ryoss_a _autoria dispõe
sobre_ piso salarial para início da carrerira de
magistério público ne>s níveis fundamental e
médio, e dá oUtraS providências.
Justifica-o da_seguinte ma~-~~Jx:_a:
Em todo o Território Nadpnal, levanta-se,
hoje, verdadeiro clamor contra o- "Salário Uegari" de mais de 150 rriil Professores municipais (CF. Escq/a, n9 2I,_maio/88, pp 12 a
19). A consciênÇia dessa injustiça, sobejamente retratada por quase todos os veículos de_
comunicação de massa, faz parte do domínio
público e deve-se não só_ à _mobilização da _
própria categoria, organizada em grupos de
pressão e sindicatos, mças também ao trabalho_
democrático encerrado, há já um ano, pela
Assembléia Nacional Constituinte.
Na verdade, o AOVO texto corlstitudon_ql, em
via de_ tomar-se mais explícito na legislação
complementar e ordinária, deu ênfase Particu_lar, em seu art. 206, item V, à valorização_
dos professor_es, _que terão garantidos, na forma qu_e a Lei determinar, seus planos de carreira, com piso salarial profiss.ional e ingresso
exclusivamente por concurso público. As_sim,
não é mais passivei, após a promulgação da
ConstituiçãO, que determina o pagamento do
salário mínimo a todOs os trabalhadores urbano_s e rurais (art._ 7?, inciso lV), que ainda ~r
sista o desrespeito à norma constitucional, em
inúmeros municípios brasileiros que continuam pagando salários aviltantes a seus professores e i$SQ prec_~ãm_ente quando asAdmi·
nistrações Estaduais e Municip.ais obtiveram,
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da nova Constituição, vantagens reais em suas
receitas tributárias.

· A nova Constituição, é preciso enfatliã"r~
apenas incorpora em seu texto, elevando à
altuia de_ norma principal, o que a Lei no 5..692,
de 11 de agosto de 1971, já prescrevia como
pontos básicos da reforma do ensino de 1o
e 29 graus:
- Um Estatuto que estruturasSe a carreira
do Magistério (art. 36);
- A remuneração dos professores e_ espe-

cialistas do ensino de J9 e 29 graus, tendo
em vista a maior qualificação em cursos

e

estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus escolares
em que atuem (art 39);
-A remuneração condigna e pontual dos
professores (art. 54,§ 1°).
Desse_ modo, Estatuto do Magistério, processo_ contínuo de qualificação e remuneração
condigna e pontual dos professores são temas
que ainda hoje ecoam, no panorama das mudanças estruturais do ensino brasileiro, como
balizas programáticas urgentes e inadíaveis e
o texto ConstituciOnal retomou, em boa hora,
a meta da valorização do professor, situando-a
entre os princípios fundamentais de uma tão
sensata quanto clarividente filosofia educacional; A Eduçaç§o n4o se faz sem o professor.
A proposição que_ ora apresentamos, fiel aos
princípios norteadores da Educaçã"õNaclonal,
além de dispor sobre um p!so salarial para
os diversos nfveis de professores (art 1~), tendo como parâmetro o sa1ário mínimo, fixado
em Lei e nacionalmente _unificado, insiste sobre a implantação do plano de carreira do
Magistério pelas Administrações Federal, Estadual e Municipal (art 2'~).
Esse é o mecanisi11@ hábil de qualificação
funcional e, portarito, da justa valorização por
que se tem batido, com veemência, a categoria do Magistério, desde o início dos anos
70, quando se viSlumbrou A Educação como
pn"oridade no horizonte dos Magnos Problemas do Pais.

É prec::iso não perder de vista que o quadro
de formação dos docentes atuantes no ensino
regular fundamental, segundo o serviço de Estatística da Educação e CuJtura (SEEC/MEC)
apresenta-se, ainda hoje, pouco alentador, sobretudo nas regiões mais pobres do Brasil,
enquanto, no Norte (17,25%) e Nordeste,
( 19,30% ) tínhamos as taXas mais baixas de
docentes com formação superior e, inversamente, as mais altas de docentes com a única
formação primária Norte: 34,29% Nordeste: -29,99.%, nos Estados do Sul, ao contrário, os
professoreS com formação superior, atuando
no ensino fundamental, já ultrapassavam (~m
1985) o Sigriificativõ Percentual de 70%, ·remanescendo apenas um percentual de 9,2%
daqueles com a precária formação em nível
de1~grau.
___ _
O nosso projeto de Lei; vale notar, Lirge com
um prazo bem estreito o cumprimento desse
ponto nevrálgico da qualificação do professor,
na configuração dos sistemas de eilslno, con~
dição sine qua non tanto da universalização
do atendimento escolar como da melhoria da
qualidade do ensino, metas a serem revistas,

e

perio-dicamente, através das avalíaçõés do Plano Nacional de Educação- (CF. -Constituiç~O.
arf. -214, De III), sem os planos -de carreira
do Magistério, esses altos objetivos constituw
ciOilais não passariam de boas intenções altissonantes, mas vazias de conteúdo.
Por f!Jll, incluímos entre as instituições obriga-aas ·ao-cumprimento das exigênCiaS atinentes ao Piso Salarial, disposto nesta Lei, aquelas
equiparadas pela Constituição (art. 213) asEscolas Públicas, ou sejam, as Escolas Comunitáriãs; -confeSsiOnais e filantrópicas, as quais
por terem é:omprovado, entre outr_os, a sua
finalidade não lucrativa recebem recursos provenientes dos cofres públicos.
O nosso propósito maior, no que diz respeito à valorização do professor e à rrielhor
qualidade do ensino, é o de contribuir para
o apetfe1Çoarrten.to das diretriZes- e bases da
educação nacional, à lw dos novos enfoques
emanados da soberana vontade do legislador
constituinte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Ü$ demais Senadores inscritos para o horário do Expediente não se encontram presen·
tes.

-

-O Sr. Melra Filho -Sr. Presidblte, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Me ira
Filho.
O.SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
trago à reflexão da Casa e ao conhecimento
dos Srs. Senadores pedido para que conste
dos Anais um artigo publicado ontem no Cor-~
reio Brazüiense, sob o título: "Crime _e castigo".
Como é pequeno e enfoca um grande assunto, espero ser rápido. Diz:
"CiliME E CASTIGO

Nem sempre as garantias para o livre
exercido dOs direitos sociais, deferidas à
generalidade dos-grupos de pressão pelo
regime de franquias democráticas, colhem no Brasil reações civilizadas. O vezo
da confrontação persiste em--revelar~se
_a todo instante, como se o País _ainda
estivesse subjugado às regras do autoritarismo político e, portanto, avesso às alterrativas· do diálogo e da conciliação. Pois
dessa espéc-ie ele concepção obtusa, de
Inspiração totalitária, éicaba de oferecer
exemplo cristalino a liderança sindical do
uncionalismo público da União, ao rebear-se em atas de desafio e insanidade.
Por mais que se possa aliar-se à causa
em questão, pelo reconhecimento das cüficulda-des enfrentadas peloS servidores
fEderais, nenhum motivo poderia justifi·
ji:ar a ocupação-do Ministério da Fazenda,
.nU.mã _9peração em tudo semelhante a
um asSalto -de comandos. Ao sitiarem o
gabinete do Ministro, desligarem elevadores, levantarem barricadas com os mó-

l
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-veis públicos, danificarem equipamentos
e praticarem outras violênciaS. os manife5tantes cuidaram de conferii ao movi~
_ mento grevistas a força necessária para
render o Governo. Todavia, não fizeram
mais do que violar a lei, inclusive a própria
Constituição, por crimes contra o patri·
mônio público, desacato à autoridade e
prática de constrangimento ilegal. São,
em consequência, criminosos comuns,
Sujeitos aos rigores das sanções ·penais,
em proce_ssos já iniciados por inquéritos
na Polícia Federal.
A intimidação desencadeada pelos grevistas, conduta des.bordante dos espaços
legais reservados às lideranças, reivindicações trabalistas, fecha as portas para
o entendimento. O princípio da autoridade em _hipótese alguma poderá ser
contestado, pois a ordem democrática
_ ~taria sob graves [iscqs se ficasse à mer-- cê.da violênda sindical ou de qualquer
outra forrria de resistêricia ao cumprimento da Lei. A democracia, anotem ai
os_ grupos radicais enquistados nas centrais de organização sindical, principal·
mente a CUT, é antes de _tUdo o regime
,da Lei. Sem obediência às normas de
ÇQnduta genericamente impostas a todos
os cidadãos a sociedade estaria condenada ao martírio da selva.
Os servidores civis da União, prejudicados pela insolência de um patrodnio
inspirado na fúria Sindical, -estão convidados a livrar-se de lideranças despreparadas para agir e reagir em clima de
tolerância democrática ..Afinal, a _categoria
é portadora de alta consciênda social. Po~
çle, assim, dispensar uma tutela antolhada
Pelas viseirâs do sectarismo e inabilitada
pelo culto s_istemático à violência."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente,
peço a palavra para breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.

O SR- CARLOS PAffiOCÍNIO (PDCTO. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaríamos de usar este microfone e dizer,
pela Uderança do PDC, que nos reunimos
anteontem, toda a Bancada Federal do Partido, e marcãmoS- para o primeiro domingo do
próximo mês de dezembro, dia 3, uma reunião
para •eordenãçKo, reorganização do nosso
partido; na qual emitiremos nota oficial de
apoio à candidatura que for vencedora, na
oportunidade, para c:oncorrer às eleições presidenciais.
Gostaríamos ainda de lamentar a decisão
do Se_nador Mauro Borges Telxeira em deixar
a Presidência do PDC e até mesmo abandonar
o partido, a que engrandeceu, sob todos os
aspectos, estruturou e tornou grande, a níveis
nacional e regional.
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Queremos entender

a: posição do Senador

Mauro Borges T exeira por questão ideológica,
por questão de amizades antigas e, talvez, por

problemas em seu estado. Sentimos que S.
Ex" tenha partido, este valoroso, denodado senador brasileiro, um dos parlamentares mais
respeitados no CongressO Nacional.

De qualquer maneira, o PDC irá partir para
a sua reestruturação, e, no dia 3 próximo, dará
entrevista oficial e dirá do seu apoio a um
dos candidatos à Presidência da República.
Era o que tínhamos ã: dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, projeto de -lei que será lido
pelo Sr. I" Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 373, DE 1989
Dispõe sobre piso salarial para o início
da carreira do magistério público nos níveís fundamental e médio, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1? Os professores das instituições de
ensino público fundamental e médio, admitidos por concurso nos termos do Art. 206,
item V da Constituição Federal, farão jus a
um piso salarial Inicial nunca inferior a:
1-2 (dois) salários mínimos para os que
comprovarem qualificação correSpondente ao
nível médio;
n-4 (qyatro) saláriosmínimosparaosque
comprOvarem qualificação correpondente à licenciatura curta obtida em curso superior;
lll-6 (seis) salários mínimos para os que
comprovarem qualificação correspondente à
licenciatura plena obtida em curso superior.
§ }9 O piso salarial a que se refere o caput
desse artigo equivale a urna jornada de trabalho de (20) vfnte hõras semanais.
§ 29 Aos professores qUe, mesmo desprovidos de habilitação em nível médio, exerçam ou venham a exercer precariamente o
MagistériO, será atnbuído salário nunca inferior
ao mínimo prescrito pela Constituição Federal.

Art. 2~ As administrações públicas da
(,lnião, dos estados, do Distrito Federal e dos
mWlicípios deverão, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta lei, levar
.a efeito a implantação do plano de carreira
do Magistério, a fim de definir urria adequada
poJítica de qualificação e melhoria salarial dos
professores e demais profissionais do ensino
fundamental e médio, em suaS respectivas esferas administrativas.
Parágrafo único. Entre os programas de
qualificação do Magistério Público, terão prioridade os que se destinem a melhorar sobretudo o desempenho dos assim chamados professores "leigos" que exercem o- Magistério
a titulo precário nas primeiras séries do ensino
fundamental.
Art. 3~ As instituições de ensino fundamental e médfo que recebam recursos públi-

cos, nos:_termos do- Ãrt. 213 da ConstituiÇão,
estão abrangidas também pelas normas desta
lei.
Art. 4'' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Arl 5o Revogam -se as disposições em
contrário.
Justificação
Em todo o território hadonal, levanta-se hoje verdadeiro clamor contra o "salário ilegal''
de mais de 1_50 mil professores municipais
(cf. Escola, n• 21, maio/88. pp. 12 a 19). A
consciêhda dessa_Jnjustiça, sobejamente retratada por quase todos os veiculas de, comunicação de_massa, faz parte do domínio público e deve-se não só à mobilizaçã_o da própria
categoria, organizada em grupos de pressão
e sindícãtõs-. mas também ao trabalho democrático encerrado há já um ano pela Assembléia Naclorial Constituinte. _
Na verdade, o novo texto conStitucional, em
via- de tomar-se mais explícito na legislação
complementar e ordinária, deu ênfase particular, em seu art. 206, item V, à valorizaçãO
dos professores que terão garantidos, na forma que a lei determinar, seus planos de carreira: cõ!TI piso salari::li profiss16nal e Ingresso
exclusivamente por concurso público. Assim,
não é mais possível, após a promulgação da
Constituição, que deterrriina o pagamento de
salário mínfnlo-a todos os trabalhadores urbanos e rurais (arl 7", IV), que ainda persista
o desrespeito à norma constitucional em inúmerOs municfpios brasileiros que continuam
pagando sal-ários aviltantes a seus professores.
E"TSSo predsamenle quando as adminístiações _estaduais e municipais obtiveram da nova COnstituição Variülgens reais em Suas reCeitas tributárias.
A nova Constituição, é preéiso enfatizar,
apenas incorpora em seu texto, elevando à
ahura de norma principãl, 0 que ii Lei i1_o 5.692,
de 11 de agosto de 1971, já prescrevia como
pontos básico da reTOrma do ensino de 1~
e 29 graus:
- um eSt.?.ltufu que estrUturasse a carreira
do Magistério (art. 36);
- a rem-unetaçao--dOs professores e especialistas do ensino de 19 e 2~ 9raus, tendo
em vista a maior qualificação em cursos e
estágios de formação, aperfeiçoamento _ou especialização, sem distinção de_gra"Us escolares
em que atuem (art. 39);
- -- - a remuneração dos professores e especialistas do ensino de 1~ e 29 graus, tendo
eiT) vista a maior qualificação em cursos e
estâgíos de formação, aperfeiçoamento ou espedali~ção, sem distinção de graus escolares
em que atuem (ait. 39);
- a remuneração condigna e pontual dos
professores (art. 54, § 19 ).
Desse m0do, estatuto do Magistério, processo contínuo de qualificação e remuneração
condigna e pontual dos professores são temas
que- ainda hoje e_coam, no panorama das mudanças estruturais do ensino brasileirO, c:omõ
balizas programáticas urgentes e Inadiáveis.
E o texto constiiucionar retomOU, em boa hora,
a meta da valorização do professOr situando-a
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entre os príndpios fundamentais de uma tão
sensata quanto clarividente filosofia educacional: a educação não se faz sem o professor.
A proposlçáo que ora apresentamos, fiel aos
princípios norteadores da educação nacional,
além de dispor sobre um piso salarial para
os diversos níveis de professores (art. 1"), tendo como parâmetro o salário mínimo, fixado
em lei e nacionalmente unificado, insiste sobre
a implantação do plano de carreira do magistério pelas administrações federaÍ, estadual e
municipal (art. 21).
Esse é o mecanismo hábil de qualificação
funcional e, portanto, da justa valorização por
que se tem batido com veemência a categoria
do Magistério, desde o início dos anos 70,
quando se vislumbrou a educação como prioridade no horizonte dos magnos problemas
do País.
É preciso não perder de vista que o quadro
de formação dos docentes atuantes no ensino
regular fundamental, segundo o Serviço de
Estatística da Educação e Cultura (SEE'C/
MEC), apresenta-s~_ ainda hoje po_uco alentador, sobretudo nas regiões mais pobres do
Brasil. Enquanto, no Norte (17,25%) e Nordes_te (19,30%) tínhamos_ as taxas mais-baixas
de docentes com formação superior e, inversamente, as- mais altas de docentes com a
única formação' primária (Norte: 34,29% e
Nordeste: 29,99%);--nOS estados- do Sul, _ao
contrário, os-professores_ com forni"ação Superior, atuando no ensíno "fundamental, já ultrapassavam (em 1985 )-o Sigriificativo percentual
de -70%, remanescerldo ãpenaS um percentual de 9,2% da<:jueJes cOrri â-pi-ecáiia foiTriação em nível de 1" grau.- _
O nosso _prOjeto de le~_ vale notar,_ ul-ge Com UJTl prazo bem eStreitO .: o climplimento
desse ponto nevrálgico da qualificação do pro. fessor, na configuração_ dos sistemas de _ensino, condição sine qua non tanto da universalização do atendimento escolar como da melhoria da qualidade do ensino, _metas a serem
revistas periodicamente através das avaliações
do Plano Nacional de Educação (ct Constituição, art. 214, 11 e III). Sem os planos de
carreira do Magistério, esses altos objetivos
constitucionais não passariam de boas intenções altissonantes, mas vazias de conteúdo.
Por fim, incluímos entre as instituições obrigadas ao cumprimento das exigências atinentes ao piso salarial, disposto nesta lei, aquelas
equiparadas·pela Constituição (art. 213) às escolas públicas, Olt sejam, as e?colas comunitárias, confessionais e filantrópiCas, aS qtiais
-por terem comprovado, entre outros, a sua
finalidade não-lucrativa, - recebem recursos
provenientes dos cofres públicos.
O nossó propóslto mâíor, nO q-ue diz respeito à valorização do professor e à melhoria
da_ qualidade do ensino, é o ae contribuir para
o aperfeiçoamento das diretrizes e bases era
educação nacional, à luz dos novos enfoques
emanados da soberana vontade do legislador
constituinte. -Senadora Alacoque Bezeira:

-

(Á Comíssão de Assuntos Econômicos
Competência terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto lido será publicado e remetido
à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos qUe setâó Ji.
dos pelo Sr. 1~ Secretârio,
São lidos os seguintes

REQ{)ERIMENTO N• 619, DE 1989

Tendo sido designado pelo Senhor Presi·
dente da Repúbllca para participar, como observador parlamentar, da Delegaçào do Brasil
à Assembléia Geral das Nações Unidas -XUV
Sessão-, solicito autorização do Senado para
aceitar a referida missão, nos termos dos arts.
55, II, da Constituição- e 40 do Regimento fnterno.
Esclareço que a referida missão- estenderse-á de 24 do corrente a 15 de dezembro
próximo.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 198_Sl
-Senador João Lobo.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos deverão ser instruídos com pareceres da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, e votados após
a Ordem do Dia. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. }9 Secretário.
- r:;_ lida a seguinte.

Sobre a inesa, requerimento que será lido
pelo Sr._1~ Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

PARECER 1'!•338, DE 1989

REQUERIMENTO N• 621, DE 1989

Nos termos do art. 40, § 19, a, do Regimento
Interno, e para os fins do disposto no art. 13,
Qarágrafo 1o, da Lei Interna, requeiro licença
Qara me _ausentar dos trabalhos _da Casa,_ no
perlodo de 27 de novembro a 1o de dezembro,
a fim de comparecer à 2' Reunião do Grupo
Assessor do Ministéi'io da Saúde para o ContrOle do Tabagismo no Br~sil, a realizar-se em
Salvador, -Bahia.
_ ___: Sala das Sessões, 24 de novembro de 1989.
- Senador Lourival Baptista.

MINISTÉRJO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES""
DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1989

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROGRAMA NAOONAL DE
COMBATE.AO FUMO

O Presjdi::nte da República, de acordo com
o disposto no art. 2? do Decreto n~ 44.721,
de 21 de outubro de 1958, combinado com
os De,cretos n9-'õ 71,733, de f8 de janeiro de
1973, 75.430, de 27 de fevereiro de 1975,
e85.148, de 15 de setembro de 1980, resolVe,
Designar, os Senhores Senadores ChagàsRodrigues_ e João Lobo para, na qualidade
de observadores parlamentares, integraram a
Delegação do Brasil à XLIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Brasílta, 21 de novembro de 1989, 168° da
Independência a 1O1° da República. -JOSÉ
SARNEY- Roberto Costa deAbr_eu Sodré.

Oficio n~ 86/89
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1989.
Da: Secretária ExeCutiva do Grupo Assessor
do Ministério da Saúde para o Controle do
Tabagismo no BrasiL
Aos: Membros do Grupo Assessor do Ministério da Saúde para-à Controle do Tabagismo
nó Brasil.
Prezados senhOres:
ComunkamOs a realização da 2" Reunião
çl_ç__ Grupo- Assessor do Ministério da Saúde
Pai-a o Controle do Tabagismo no Brasil do
ano de 1989, marcada para o dia 28 de novembro, terça-feira, em Salvador, Bahia.
Informamos que a III Reunião Brasileira de
Programas de Combate ao Furilo será realizada nos dias 29 e 30 de novembro e 1~ de
dezemb-ro, para o que contamos com a participação de todos na abertura do encontro, no
dia 29. A péi:i.Jta-das reuniões será enviada em
breve, bem como maiores informações.
As passagens, estadia e alimentação, em
l)o_tel a ser designado, correção por conta do
Ministério da Saúde.
Solicitamos a V. s~ a con-firmação clã partiCipação nestes eventos, pelo telefone (061)
226-2862 ou por telegrama, ericaminhando
ao Coordenador-Adjunto do PNCF - André
José Camargo Filho, na Esplanada dos Minis·
térios, Bloco XI, sala 808, CEP 70058, Brasilia
-DF.
Caso V. S<6 tenham algum material de divulgação ou trabalho científico -que julguem de
interesse para a Reunião Brasileira de Coordenadores de Programas de Combate ao Fumo,
favor nos encaminhar cópias até o dia 1O de
novembro do corrente ano.
Contando com uma resposta afirmativa,
subscrevo-me. - Atenciosamente, Ora. Vera
Luiza da Costa e Silvã, Coordenadora do
PNCF/MS.

REQUERIMENTO N• 620, DE 1989

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como observador parlamentar, da Delegação do Brasil
à Assembléia Geral das Nações Unidas -XUV
Sessão - ,- solicíto autorizaÇãõ do Senado
para aceitar a referida missão, nos termos dos
arts. 55, Jll, da Constituição e 40 do Regimento
Interno.
Esclareço que a referida missão estenderse-á de 24 do corrente a 14 de dezembro.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989.
- Senador Chagas Rodrigues.
DECRETOS DE 21 DE NOVEMBRO DE 1989

O Presidente da República,_de acordo com
o disposto no art. 2~ do Decreto n~ 44.721,
de 21 de outubro de 1958, combinado com
os Decretos n~•. 71.733, de 18 de janeiro de
1973, 75.430, de 27 de fevereiro de 1975,
e 85.148, de 15 de setembro de 1980, resolVe,
desigi1ar os Senhores Senadores Chagas Rodrigues e João Lobo para, na qualidade de
observadores parlamentares, integrariam a
Delegação do Brasil à XLIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Brasília, 21 de novembro de 1989, 168n da
Independência e 1O1~ da República. - JOS~
SARNEY. Roberto ,Costa de Abreu Sodrê.

Novembro de !989

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, será concedida
a licença solicitada. (Pausa)

(Da Comissãõ Dirétora) •
Redação final do projeto de Resolução
n• 83, de 1989.
·

A Comissão _Diretora _apresenta a redação
fmal do Projeto de Resolução n~ 83, de 1989,
que _suspende, por Inconstitucionalidade, a
execução de expressão contida no § ! 2:. do
art. da Lei n~ 7.721, de 6 de janeiro de 1989.
Sala de Reuniões da Comlssão, 23 de novéTibrO de 1989.- Nelson Carneiro. Presi-dente- Mendes Canele, Relator- Pompeu
de Sousa -António Luiz Ma va.
ANEXO AO PARECER N' 338, de 1989

Redação final do Projeto de Resolução

n• 83, de I 989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso X. da Consti, Presidente, protuição, e eu,
mulgo a seguinte
, DE 1989
-Suspende, por inconstitucionalidade, a
-execução de expressão contida no § 2~
doart 2", da Lei n" 7.721, de 6 de janeiro
de 1989.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, à vista de dedsáo defiriitiva proferida pelo Supremo -Tribunal Federal, em 13
de setembro de 1989, nos autos da Representação n? 14-4, requerida pela Associação dos
Magistrados Brasileiros, a execução das expressões " ...e vantagens pessOais (adicionais
por tempo de serviço)", constante do § 2 9,
db art. 2?, da Lei n~ 7.721, de 6 de janeiro
de 1989.
RESOlUÇÃO N• -

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-A redação final lida vai à publdação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.
- -

É lido e aprovadQ 9__~guinte
REQUERIMENTO N• 622, DE 1989
NoS termos do art. 321 do Re9iniento Interno; requeiro disPensa de publicação,-Para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Resolução n~ 83, de 1989, que
suspende, por iilconstitucion"alidade, a execução de expressão contida no § 2", do art. 2°,
da Lei n" 7. 721, de 6 de janeiro de 1989.
Sala das Sessões, 23 de novemb-ro de 19'89.
--Senaao"r Pompeu de Sousa.
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata _apreciação da redação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem p~ça a palavra, encerro
a discussão.
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Novembro de 1989

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadét
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, redação final que será lida.
pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 339, DE 1989
(Da COmissão Diretora)
Redaçâo final do Projeto de Lei do DF
n• 67, de 1989.

A Comissão Diretora ·apresenta a ·redação
fina] do Projeto de. Lei do DF n~ 67, de 19_89, _
que cria empregos em comissão na Tabela
de Empregos em Comissão da Fundação
Hospitalar cio Distrito Federa] e dá o_utras providências.
Sala de Reuniões da Coniissão, 23 de novembro de 1989. - Nelson Cdrnefro, Presidente -Mendes Cana/e, Relator - Pompeu
de Sousa -Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER N• 339, DE 1989_

Redação fimil do Projeto de Lei do DF
n? 67, de 1989, que criti empregos em
Comissão na Tabela de Empregos em
ComfsSâo- da Fúnáaçao Hospitalar do
Distrito Federal e dá outras providências.

O Senado Federa] decreta.:
Arl 1o São criados na Tabela de En?pregos em Comissão da Fundação Hospitalar do
Distrito Federa] os_seguintes empregos em
comissão:
Centro de Processamnento de Dados

--um Oiretor do Centro ... .

. , .•. , , EC-01
EC-04
EC-04
EC.-09
E"C-16
EC-16
EC-26

-cinco Chefes de NUcleo., ..... ,
-um Oiretor de Divisão ............ .
- dois Assistentes .... , ................ _.. .
- dois Chefes de Secão ................ ·-·~.
- dez Encarregados de Equ !pe, , . , ...... .
-um Secretário.
. ........... .

Art. 2° A nova estrutura do Centro d_e Processamento de Dados da Fundação Hospitalar do Distrito- FHDF, definindo as competências orgânicas e as atribuições dos titulares_
dos empregos referidos no artigo anterior, se~á
fixada pelo órgão próprio da Furidação e aprovada pelo Governador.
Art. 3" São extintos, a partir da implantação da nova estrutura referida no artigo- anterior, na Tabela de Empregos em Comissão
da Furidação Hospitalar do Distrito Federa],
os seguintes empregos em Comissão:
- um Chefe

de Centro .. ; ................... EC-01
- três ~ef es de Se cão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EC-16
-uma Secretária....
EC-26

Art 4~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações
próprias do orçamento da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.
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Parágrafo único:- _Os cargos-e empregos
integrantes da Carreira de que trata este artigO
_ serão_ distribu_ídos no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal__e na Tabela de Pessoal da Fundação EducacionaJ do Distrito Federãl por
níveis de habilítação exigida na formação de
Pprofessores e de Especialistas de Educação
REQUERIMENTO N• 623, DE 1989
para o Ensino de 19 e 2ç Graus, cohforme
determina Lei no 5.692, de 11 de agosto
Nos termos do art. 321-do RegimentO Interde 1971, e o Estatuto-do Magistério Oficial
no, requeirO dispensa d~_publitação, para imedo Distrito Federal (Lei n 9 6.366, de 15 de
diata -diSCUssão e votação, da redação final
outubro de 1976)_
do Projeto de Lei do DF n" 67, de 1989, que
Art. 2" Os ocupantes dos cargos efetivos
cria empregos em comissão na Tabela de Emde Professor de Ensino do 19 e 29Graus do
pregoS- em Comissào da Fuhdação Hospitalar
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, os Prodo DístrifO-reaeraJ e-aifOlitraS -providências:
Sala das Sessões, 23 de noveinbro de 1989: - fessores e os Especialistas-de Educação efetivos ocupantes de empregos permaner.tte"S -da
-Senador Pompeu de SOusa.
Tahel_a de Empregos Permanentes da FundaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ção Educacional do Distrito Federal, Jntegrah-Aprovada o requerimento, passa-se à imetes_do Quadro de Carreira do Pessoal do Madiata apreciação da redação final.
gistério, homologado em 4 de maio de 1987,
Em discussão. (Pausa.)
serão transposto_s, na forma do Aneso n, para
Não havendo quem' PeÇa a pafavra, encerro
a Carreir<;~ ã que se- refere o art. J9_ desta lei, _
a discussão.
atribuindo-se um padrão a cada periodo de
Em votação.
doze meses de efetivo exercício_ prestado ao
Os Srs. Senadore_s que _a aprovam queiram
Magistério Público do Distrito F ederaf, por ato
permanecer sentados. (Pausa._)
do Governador do Distrito_Federal.
Aprovada a- redação final, o projeto vai à
§ 1~ O aproveitamento_ de que trata este
sançãq.do qOyernador. dq Pistri~o ~ederal.
artigo dar-se-á independentemente do número de cargos e empregos criados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
§ 2o _ Efetivada a transposição prevista no
- Sobre a mesa, redação final que será lida
caput deste artigo e ressalvado o disposto
pelo Sr. 19 Secretário.
no § 3°, serão Considerados extintOs os cargos
É Jida a seguinte:
efetivo e _os_empregos pennanentes remanescentes do Quadr_o e da Tabela de P_essoaJ do
PARECER N• 340, DE 1989
Distrito _fed~r_al e da Tabela de Empregos Per(Comissão Diretora)
manentes da Fundação Educacional do Dis~e_dação final do Projeto de Lei do DF
trito Federal, de que trata -o Quadro de Cafreira
ft' 66, de 1989.
do Pessoal de Magistério.
A Comissão Diretora apresenta a redação
§ 3o Os professores e os Especialistas de
final 9o Projeto de ,Lei do DF n9 66,_ de 1989,__ _ Educação da Tabela de Empregos Permanenque cria a Cari:eira .Magistério Público do Distes da Funifação Educacional do Distrito Fetrito FederaJ, seus cargos e_empregos, fiXa os deral, não concursados, estáveis, passarão a
valores de seus vencimentos e salários e dá integrar a Tabela Suplementar_;até que se ~ub-
outras provicléncias.
metam a concurso para fins de ~fetivaÇão.
Sala de Reuniões da- ComTsS-ão, 23 de no§__4~ Os PfofesSores e os EsPecialistas de
vembro de 1989. Nelson Carneiro, Presidente Educação a-que se refere o parágrafo anterior,
-Mendes Cana/e, Relator-Pompeu de Souque lograrem aprovação, serão_ transpostos
sa, Antônio Luiz Maya.
para a Carreira a que se refere esta lei.
§ 5 9 Os J?rofes_sores e os EspeciaJistas de
Educação, que não lograrem aprovação no
ANEXO AO PARECER No 340, DE 1989
processo seletivo, passarão a integrar Tabela
RedaÇ§o final do Projeto de Lei do DF
Suplementar com estrutura idêntica à da CarnP 66, de 1989 qw cria a Carreira Magis- reir_a, permanecendo nos níveis e padrões em
tério Público do Distrito Federal, seus carque forem posicionados até lograrem aprogos e empregos, fixa os .valores de seu~ _
vação.
venCimentos e .salâiios ·e i:Jã Outras proVi- § 6° Os Professores e os Técnicos em Asdências.
suntos Educacionais, que não ingressaram
O Senado Federãr decreta: _
por conCurso públiCo que tião pOssuam haArt: ·1 o I:: c-riada,. no _Qu.idro d_e_P_essoal
bilitação para o exercício proftsSional (registro
do Distrito Federal- e na Tabela de Pessoal
expedido pelo Ministério da Çducação), seráo
da Fundação Educacional do Distrito Federal,
posicionados na Tabela Suplementar, obedecidas as disposições do § 5_0 , __
a Carreira Magistério Público do Distrito Federal, composta dos cargos e dos empregos de
§ 7o Nenhuma redução de remuneração
Professor.Nível. 1 (com formação de nível mépoderá resultar da aplicação do disposto neste
artigo devendo, quando for o-caso, ser assegudio), Pr9fessor Nível 2 (com licenciatura de
curta duração); Professor Nível 3 (com licenrada aõ servidor a diferença, co_mo vantagem
ciatura plena) e Especialista de Educação
pessoal nominalmente identificável.
(com licenciatura plena), conforme o Anexo
. § 89 o disposto neste 8rtigo aplica-se,
igualmente, aos atuais ocupantes de cargos
I desta Lei.
. O .SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A redação final lida vai à publicação.
Sobre a mes_a, requerimento que será lido
pelo -Sr. .1" Secretário.
.
- E-Tido'e aprovado o seguinte

a

e
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e funções de Professor ou de Especialista da

Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Edu_cacíonal do Distrito Federal, não possuidoreS: de__habilitação específica, que hajam
ingressado por concurso público.
Art 3'? Os ocupantes de, cãrgos eletivos

e empregos permanentes de Técnico em -Assuntos Educadonals do Quadro e da Tabela
de Pessoal do DistritO Federal e das Tabelas
de Pessoal dos Órgãos Relativamente Autónomos e Autarquias poderão, mediante opção
manifestada no prazo de trinta dias, a contar
da publciação desta lei, ser transpostos para

a Carreira cilada por- esta lei;- desde que possuam licenciatura específica para ingresso no-

cargo de EspecialiSta de Educação.
Art. 4"' Os Professores e os EsPecíalistas
de Educação integrantes do Quadro de Carreira do PessoaJ de Magistério da Fundação
Educacional do Distrito Federal, homologado
em 4 de maio de 1987, não amparados pelo
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, serão inscritos ex-officio, no prazo de um ano, em concurso público, para fins
de efetivação, integrandoTabela Suplementar.
§ 19 Os Professores e os Especialistas -deEducação a que se refere este artigo- classificados no concurso, serão transpostos para
a Carreira Magistério Público do Distrito Fede::ral, na forma do Anexo ndesta lei.
§ 29 Os servidores a que se refere este
art. que não lograrem aprovação, permanecerão na Tabela Suplementar, nas condições
estabelecidas no § 5° do artigo, 2<> desta lei.
Art. 5" O ingressá na Carreira de que trata
esta lei far-se-á mediante concurso público,
ressalvado o disposto nos arts. 2~. J>, ? 9 e 19
desta lei, no Padrão I da Classe Única dos
cargos ou empregos de:
I - Professor Nível 1;
II- Professor Nível 2;
III- Professor Nível 3;
IV- Especialista de Educação.
Arl 6" Poderão concorrer aos Ceifgos e
empregos de _que trata esta lei:
1- para o cargo ou emprego de ProfeSso"r
Nível 1, portadores de habilitação específica
de 2° grau, obtida em curso de magistério;
n- para o cargo ou emprego-de Professor
Ni\lel 2, os portadores de habilitação de grau
superior. em nível de graduação, representada
por licenciatura de 1~ grau, obtida em curso
de curta duração;
III- para o cargo ou emprego de Professor
Nível3, os portadores de habilitação específica
de grau superior, em nível de graduação correspondente à licenciatura plena;
(V- para o cargo ou· emprego de Especialista de Educação, os portadores de habm::
tação específica de grau superior, em -nível
de graduação correspondente à licenciatura
plena.
Art. r O ocupante do cargo ou emrpego
de Professor Nível 1 ou 2, que preencher as
condições exigidas para ingresso, poderá, mediante processo seletivo, ter ascensão ao emr~
pego de Professor Nível2 ou 3 ou de Especialista de Educação, de acordo com a nõvei habiM
litação, passando _a atuar nos graus e níveis
de ensino correspondentes.

§ 19 Na hipótese deste artigo, o servidor
será localizado em padrão correspondente ao
que se encontrar.
§ 2" A regulamentação fJXará as regras do
processo seletívo, compreendendo, entre ouM
tras disposiçOes, a obrigatoriedade de utilzia- ção do concurso público para o ingresso nos
cargos ou empregos de Professor Níveis 2
e 3 e Especialista de Educação.
§ 3~> A Administração reservará metade
das vagas fixadas no edital de concurso púb(jco para os servidores a que se refere_ este
artigo, os quais terão classificação distinta dos
demais concorrentes.
§ 4~ As _vagas que não forem providas,
na forma do parágrafo anterior, serão, au~o
maticamente, destinadas aos demais habilitados no concurso.
Art. ao A carga horária do Professor e do
EspeCialiSta de Educação será de vinte J-loras
semanais.
§ 19 Será admitida carga horária especial
de trabalho de quarenta horas semanais, mediante opção do servidor e de acordo com
o intere.sse e necessidade da Administração,
cciriforme regulameiito próprio.
§ _2~ Será admitida para o PrOfeSsor--com
a carQa -horária de vinte horas, carga-horária
eventual de trabalho (hora-aula excedente),
para fins de substituições eventuais, conforme
regulamento próprio.
§ 3° O Professor em regência de class_e _
_ terá, obrigatoriamente, o percentual mínimo
de vinte por cento de sua carga horária destinada às atividades de coordenação.
§ 4~ Ao Professor em carga horária eventual de trabalho,_em substituição de regência
de classe, é assegwado o ,percentual de que
trata o parágrafo anterior.
§ 5~ Para efeito de transposição, o servidor que não ·optar por nova carga horária permanecerá-cOm a respectiva carga horáriádefinitiva atual.
_Art. go O valor do vencimento ou do salário de Professor correspondente ao padrão I,
da Classe Única, que servirá de base para fixação do vencimento ou do salário dos demais
padrões, obedecida à Tabela de Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo nr desta
lei, é fixado;
I - em NCz$ L072,27 (um mil, setenta e
dojs cruzados novos e vinte e sete centavos)
para o porfessor de Nível1, com carga horária
de vint~ horas_ semanais.;
II-em NCz$ 1.410,89 (um mil, quatrocentQ,s____g___d_'ªLçruza_dos novos e oitenta e nove
- centavos) para o Professor de Nível 2, com
carga horária de vinte horas semanáiS;111- em NCz$ 1.856,44 (um mil, oitocentos
e cinqüenta e seis crUzados novos e quarenta
e quatro c-entaVoS) ·para o "Professor de Nível
3, com carga horária de vinte horas semanais.
Parágrafo único _...;.. Na carga horária especial de quarenta horas será acrescido, aos valores referidos neste artigo, o percentual de
cem por cento.
Art. 1O O valor do venciemtno ou do salário do Especialista de Educação, com carga
horária de vinte horas semanais, Padrão I.
Classe Única, que corresporiderá a NCz$
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1.856,44 (um mil, oitocentos e cinqüenta e
seis cruzados hovos e quarenta e quatro centavos), servirá de base para fixação do valor do
venciemento ou do salário dos demais padrões, obseJVados os índices estabelecidos na
Tabela de Escalonamento Vertical, constante
do AnexO Ill desta Jei. - Parágrafo único._- Na carga horária especial
de quarenta horas será acrescido, ao valor referido neste artigo, o percentual de cem por
cento.
Art 11 Os valores dos vencimentos e dos
saJários de que tratam os arts. 99 e 1O desta
lei serão reajustados nas mesmas datas e mesmos índices fiXados para os servidores da Administr~ão Direta, Autárquica e Fundacional
do Distrito Federal, ocorridos a partir de 1~
de outubro de 1989.
Art. 12 A progre_ssâo doª'_ integrantes da
Carreira Magistério Público do Distrito Federal
far-se-á por antigüidade e por merecimento.
§ }9 A progressão por antigüidade dar-seá .por tempo de Serviço, de doze meses, de
um padrão para outro, exceto nos Padrões
VI, XII e XVID.
§ 2~ A progressão por mei-etimento processar-se-á quando o Professor ou Especialistciatingir o Padrão VI, XII, ou XVIII, após aferição d_e__mérito através _de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, especialização e outros, conforme regulamentação do Conselho
Diretor da Fundação Educacional do Distrito
Federal- FEDF, segundo as conclusões da
Comissão Paritária, constituída de representantes do Sindicato dos Professores no Distrito
Federal e de representantes da Fundação
Educacional do Distrito Federal- FEDF, que
será expedida, no prazo de trinta dias, após
a publicação-desta !Lei.
§ 39 Na pro-gressão por merecimento para os padrões VIl, Xl11 e ~ s_erá co~p_~tad~
o tempo de serviço acumulãdo nos padrões
imediatamente inferiores, Sendo o serVidor reposicionado no nível correspondente, até o
limite máximo de cinco padrões.
§ 4~ O tempo de serviço efetivamente
prestado ao magistério da União, dos estados
e dos municípios pelos Professores e pelos
Especialistas de Educação integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal,
será computado após dez anos- 3.650 (três
mil, seiscentos e cinqüenta) dias- de efetivo
exercício prestado ao Magistério Público do
Distrito Federal.
§ 5o Otempoexplicitadonoparágrafoanterior sera contado na razão de um dia de
serviço prestado na origem para cada dia que
exceder os 3.650 (três mil, seiscentos e dnqüenta) dias de efetivo exercíCio no Magistério
Público do -Distrito Federal.
§ 6,.-- É facultado ao Porfessor e ao Especialista transformar, por ocasião da aposentadoria, a licença prêmio-ou especial que lhe
seja concedida por força de lei ou de resolução
do Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, e não gozada, em tempo dobrado de progressão por aritiguidade,
deixando-se de contá-la para fins de aposentadoria.
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Art. 13 Sãõ -extintas, por serem definitivamente absorvidas pela remuneração fixada
nos arts. gr e 10, a partir da transposição de
que tratam os arts. 2~ e 3", para os Sétvidores
a que se refere esta lei, as seguintes gratifica~
ções e vantagens concedidas a qualquer titulo:
1-Gratificação de Atividade Têcnico-Administrativa, criada pelo Decreto-Lei n" 2239,

de28 de janeiro de 1985, alterada pelo Decreto-Lei n" 2269, de 13 de março de 1985;
II- Gratificação pelo Desempenho de Ativi-

dades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n~
2.224, de 9 de janeiro de 1985, alterada pelo
Decreto-Lei n" 2.367, de 5 de novembro de
1987;
m- Gratificação cria4a pelo Decreto-Lei n~
2.367, de 5 de novembro de 1987;
IV- Gratificação de Nível Superior, criada
pelo Decreto-Lei no 1.544, de 15 de abril de
1977;
~
V- Gratificação de Exercício no Magistério
criada pela Lei n~ 36, de 14 de julho de 1989;
VI- Ajuda de Custo pelo exercício em zona
longínqua ou de dificil acesso, prevista na Lei
n• 6366, de 15 de outubro de 1976;
VIl-Incentivos Funcionais, prevístos no
art 19, da Lei n" 6.366, de __15 de outubro
de 1976;
VIU- Abono mensal, criado pela Lei n9 4,
de 28 de dezembro de 1988.
Parágrafo único._ É assegurada, aos servidores que até a data da publicação desta lei
façam jus a incentivos funcionais, a sua percepção, nos atuais percentuais, que serão pagos como vantagem pessoal nominalmente
identificável.
Art. 14 São criados, a partir da transposição de que tratam os arts. 2" e 3?; para os
servidores abrangidos por esta lei:
1- a Gratificação de Titularidade;
11- o Adidonar por Tempo de Serviço;
In- a Gratificação por Exercício em Escola
Rural
Art. 15 A Gratificação d_e_Titularidade será
paga ao PrOfessor que adquirir licenciatura
curta ou plena, na razão da diferença do padrão em que estiver localizado e o correspondente padrão do nível para o qual adquirir
formação.
§ 19 A Gratificação a que se refere este
artigo somente será paga aeós doze_ meses
de efetivo exercício no mãgistà-io públiCO do
Distrito Federal.
_
§ 29 A percepção da gratificação de que
trata este artigo é devida a partir da apresentação do respectivo registro, permanecendo
o servidor no cargo ou emprego e na área
de atuação correspondente ao seu concurso
de irigresso.
§ 3" O Professor que fizer jus a essa Gratificação de Titularidade poderá, a critério da
administração, ser aproveitado na área em que
possui titularidade, desde que haja vaga, e seja
do seu interesse.

Art.. 16 A GratifiCação Adicional por Tempo de Serviço será calculada na base de cinco
por cento pOr -qüiqüêliiõ de efetivo exercício,
sobre o salário do nível e padrão em que o
Professor e o Especialista de Educação estiverem localizados, incidindo também sobre a
gratificação prevista no art. 15 desta lei.
Art. 17 A Gratificação por ExercíciO em
EScola Rural será paga ao professor que atu_a
em escolas situadas na zona fl!ral do Distrito
Federal, e será c_ai_culada na base de trinta
por cento sobre o vencimento ou salário -do
~adrão 1, Nivel 1, do cargo de professor, com
carga horária- de vinte horas semanais.
Art. 18 Os concursos públicos em anda-men!o, na data da publicação desta lei, para
ingresso nos cargos e empregos relacionados
em seu Anexo I, serão válfdos para atendimento ao disposto no art.5?
Art. 19 Na transposição de que tratam os
arts. 2~ e 39_desta lei, será considerado o intersticio de doze meses de um padrão para outro,
contados a partir do ingresso na Secretaria
de Educaçãq ou Fundação Educacional do
Distrito Federal, ficando assegurado o aproveitamento do resíduo de tempo para a próxima
promoção.
Parágrafo único. Na transposição, excepcionalmente, os Professores e- Especialistas
que forem posicionados nos Padrões VI, XII
ou XVIII terão a sua aferição de mérito considerada cumprida, ascendendo ao padrão imediatamente superior, quando completarem o
tempo necessário de doze meses.
Art. 20 Os servidores mencionados nos
arts. 29 e 3~ que se encontrarem, à época da
implantação da Carreira criada por esta lei,
em licença sem vencimentos, com os respectivos contrlrtos de trabalho_suspensos ou cedidos por requisição para outros órgãos, terão
o- pré'!ZO de sessenta dias para optarem_ pela
Carreira de que trata esta lei.
Parágrafo único. Os servidores que não

optarem, na foriha deste artigo, passarão a
integrar Quadro Suplementar no DistritO Tederal ou a Tabela Suplementar a que se refere
o § 5ç do art. 21 desta lei.
_ __
Art. 21 O Especialista de Educação ou o
TécniCo em Assuntõs Educac::ionais que ingres_sou no Quadro e na Tabela de Pessoal
do Distrito Federal ou na Tabela de Empregos
PermanenteS da Fundação Educacional por
concurso, poderá optar, no prazoUe trinta dias,
a contar _da data de publicação desta lei, pela
transposição para o emprego de Professor,
desde que possua licenciatura específica para
o magistério, nos termos desta lei. _
Parágrafo únicó A opção de que trata este
artigo implicará, obrigatoriamente, que o exercido do servidor seja em regência de classe.
Arl 22 o regirpe jurídico dos servidores
_ _
a que se refere esta lei, será:
I-o da Lei n? 1.711, de 28 de outubro
de 1952, para os ocupantes de cargos efetlvos
do_ Quadro de Pessoal do Distrito Federal e
de empregos permanentes da Tabela de Pessoal do Dist:I:_ito Feder~!.
__ _
D-o da Consolidação âas Leis do Trabalho, para os ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes
da Fundação Educacional do Distrito Federal,
até que seja instituído o regime jurídico único
de que ttata o art. 39 da Constituição Federal.
Arl 23 Os funCionários dO Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, aposentados em
cargos referidos nos arts. 21 e 3?, terão seus
proventos revistos para inclusão dos direitos
e vantagens ora concedidos aos _servidores
em atividade.
Parágrafo único. O- disPosto ileSte ãrtigo
aplica-se à revisão das pensões especiais pagas à conta do _Orçamento do Distrito Federal.
Arl 24 Esta lei e"ntra em vigor- em J? de
janeiro de 1990.
Art. 25 Revogam-se as disposições em
contrário.

ANEXO
{Art.

1º da Lei nl:l

de

de 1989)

de

CARREIRA MAGISTÉ.RIO- P(IGUCO DO DISTRITO FEDERAL
DEt-.'OMINAÇÀO

CLASSE

PArnÃO

OJANTIDADE

Gargcr
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO
(Super for-- Licenciatura Plena)
PROFESSOR NiVEL 3
(Superior- Licenciatura Plena)
PROFESSOR NÍVEL 2
_
(Superior - L lcenciatura Curta)
PROrESSOR NIVEL 1
(Médio - Habi 1 itação de 2!:1 Grau)

Emprego

única

I a X'f.V

53

370

Única

1 a XXV

110

10.600

Única

I a XXV

OB

z_ ro_o

Única

a XXV

37

5.2.~1)
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AN!XO li
(Art. 212

, da Lei n2 _

.de

de

de !989)
SI tuacão Nova

Situar;5o Anterior

carreira Magistério Público do DF
Nível/

Categoria Funcional

Padrão

Classe

Referência

Cargo

XXV
XXIV
XXIII

Técnicos E:'m Assuntos Educacionais

NS ·os a 25

XXII

XXI

ESpe(:!a!ista em Educação-

XX

"'

XV[[ I
Professor de Ensino de 12 e 22 Graus

3

Professor de Ensino de 12 e zo GraUs

·2

XVII
XVI
XV
XIV

única

PrOfessor Nível 3

XI II

XII
XI

Professor Nível 2

X

IX
VTTI
VII

Professor N íve I r

VI

v

IV

III
II
I

ANEXO II

(Art. 22

, da Lei n2

• oj

de

de 1989)
S l TUAÇÃO rflo/A

SITUAÇÃO ANTERIOR (QCPM)
CARREIRA MAGISlÉfHO PÚBLICO DO Df:

CATEGORIA FUNCIONAL

NIVEIS

CLASSE

PADRÃO

CARG0

XXV
XXIV
Espec !a 1 !sta de Educação
(MG III E)

09 a 16

Pr·ofessor Categoria

09

XXI I I
XXII
XXI
XX

Especialista de

Erl~cação

XIX
"C~

XVI! {
XV![

a 16

XVI
XV

(MG !li C)

Professor Nível 3

Única
XIV

Professor c-ategor la "B"
(11'13 !I B)

os a 12

XI!f
Xll
XI
X

IX
VIII

VII
Professor Categúrla "A"
(1.1G I A)

or a os

VI

v

IV
III

II

I

Pro1eSsor Nível 1

_N~~~e~m~b~ro~de_l_9~8~9_____________o_~___o_o_._o_c_o~N_G~RES--~s.o
__NA_._c_lo_N_AL_
.. __~_e_ç_ão__
nJ____________s_~_•_-_re_ir_•_2_4__7_1__
47
ANEXO ! II
(Art. 92

da Lei n2

, de

de

de 1989} -

TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

CARGO/EMPREGO

CLASSE

PADRÃO

Ifi.DICE

ESPECIALISTA DE EDUCACÃO
XXV
xx1y
XXI I

(Superior - L icenciatu ira plena}

220
216
2!2
208
204
200
!96
184
1ao
176
172
168
164
152
148
144
140
136
132
121
117
113
109
105

XX [[

xxr

xx

PROFES$00_ - NÍVEL 3

xrv

xvrrr

(Superior- Licenciatur_a Plena}

XVII
XVtt

Pl=lOFESSOO -NÍVEL 2

(Super for - Licenciatura curta)

Onica

PROFESSOR - NÍVEL 1

(Médio - Habll itação de 2s:z Grau)

XV
XIV
Xl II
_XI I
XI
X
IX
VIII
VII
VI

v

IV
III
II
I

A N E' X O

11:1.'

(Art.

da LC'i nll

•••

100

,,

de 1989)

CARREIRA MAGISTE:RIO PÚBliCO "00 DISTRITO FEDERAL.
OENOMINAÇ~O

CLA::iSE

?AORJIO

OUt:.NT!Of.OE:
CARCO-

'EII.PREGO

»

>>O

li NICA

I

UtlfCA

I a XXV

,,

10.&00

PFIUf"ESSOR N!VEL 2 •
{Superior - tJ.cenciatuu curta)

ll!HCA

I a XXV

os

2.700.

?RO<ESSOR NfVê:l.. í
{MI!dio - HQtlilitaçllio do 21:1 Crau)

OrHCA

. I a XXV

,,

:>.250

ESPECiAi..ISTA OE C:OUCAÇAO

(Superior

~

a

XXV

Licenciatura Plena)

PROF'ESSOR HtVEL )

(Superior - Licenciatura Plena)

.~·

't

.

~
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de 1989)

SITUAÇ110 /\OVA
SITVAÇ~O

ANTERIOR {QCPM)
CARRE18A
N1VEIS

CATEGOR:A FUNCIONAL

ES?ECIALISiA

" •

O~ EOUCAÇ~O

(MG 1:::1 E)

,i>ROFESSOR CATEGORIA

'c•

"'

(:.IG t!1 C)

PROFESSOR

CATECORI~

•

XXY

XXIV

xxrli

XXII

15

ESPE'Cl:AI..ISTA "OE EOUCA:çl:"O

XXI
XX

,.

XIX
XVIII
,XVII
XVI

!)NICA

.,.

CAR'GO

PAOR:"iO

CLASSE

I
-·

MAGIST~RIC Ptl3LICO 00 DF

.PROi"ESSOR N!VEL )

XY

:.::v

XIII

OS ·a

X!I

\2

PROFE"SSO<l. Nfvt-L. 2

XI

(I<G II S)

X

IX

VIII

oi

PROi"ESSOK CATEGORIA •A•
(HG I A) •

~

YII

•

YI
y

oa

PROFESSOR

N1VE~

1

IY

"'-.)

iii

II
I

I

"'
XXIII
XXIV

Tt:a.tiCO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

PROFESSOR OE ENSINO OE 1g E 2R

NS 0.5 01 2S

~RAUS

XXII
XXI
XX

,

EOUCAÇ~O

PROFESSOR NfYEL

~

"'

X!X

giF
>:VI
ÚNICA

PROFESSOR DE ENSINO OE ;R E 2R GRAUS

ESPECIALISTA EH

2

"xrv
XII!

PROFESSOR NiVEL 2

XII
XI

X
IX

PROtESSOR OE ENSINO OE lR E 2R GRAUS

VIII

~

PROFESSOR NfVEL 1

·vn

\

VI

v

!.V
lll

~
.o.::

H

I

ANE XO
(Al"t.

SIR , da Lei nli

, de

I I I

,,

CLASSE

CARGO/EM?REGO

de 1989)

ÍNDICE

PAOR.AO

220
2i 5
110

XXV

XXIV

XXIII

ESPECIALISTA OE. EOUCAÇ;!!;Q

xxu

PROtESS~R

XVII
XVI
XY

x:v
- L.icenc1•tura Curta)

XIII
x;~

XI

X
IX
VIII
Vl~

PROFESSCB_- N1VE~. 1
(Héd1o -

Hatilitaç~o ~e

211 Grau) •

1S'ô

"'

XVIII

- N!VEL. 3

OtHCA
(Su~erior

202

"

(Supcr!or - LicenciatuÃQ Plena}

PROtESSO~ - N!VEL 2

"'

XXI
XIX

{Superior - Licenciatura Plena)

Yl
y

...

'"
"'
"'
"1

"'
"'

"'
"'

j42

"'
1 :3~

no
121

IV
lll

·n~
109

I

;oo

"

10,

~
~
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_us_a)
-A re_dação final lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será. lido
pelo Sr. 1o Secretário.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo no 36, de 1989 (n"
112/89, na Câmara dos Deputados), que
apiova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo
P~ECER PREl,lMINAR, por pedido de
diligência.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 624, DE 1989
Nos termos do art. 321 d._o Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Lei do DF n9-66;de 1989, que
cria a Carreira Magistério Público do Distrito

Federal, seus cargos e empregos, fixa os valores de seus vencimentos e salários, e dá outras
providências.

Sala das Sessões, 23 de novemi;>ro de 1989.

-Senador Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imecliata apre<::iação da redaç~o final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em-votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)" __
~" ~
Aprovada a redação final, o_ projeto vai à
sanção do Governador do Distrito FederaJ.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SEJ'IADO-

RES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir Soares Ronaldo Aragão - João Menezes - Almir
Gabriel - Carlos Patrocínio --Antonio Luiz
Maya -João Castelo - Al_exandre Costa Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues -:--- AJacoque Bezerra_ - Qd Sabóia de
Carvalho -Mauro Benevides -Carlos AJberto ~osé Agripino - Lavoisier Maia -Marcondes Gadel_ha - Humberto Lucena - Raimundo üra- Marco Madei- Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor - Francisco Ro\lemberg- Lourival Baptista -"Ll.iiz Vi.aha ..:....:....Jutahy Magalhães -Jo-?é Jgnácio Ferreira- Gerson Camata -João Calrnon_----:- _Nelson Carneiro- Severo GoriJ.es- Fernando Henrique
Cardoso- Marcos Mendonça -Mauro Borges - [rem Saraiva_- lrapuan Costa Júnior
- Pompeu de Sousa - Maurí_do Corrêa_ -:Meira Filho_----:- Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda......; Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -Silvio Name -Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
-Carlos Chiarelli -José Paulo Bisai-José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 57 Srs. Senadores.
Passa-se_à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36, de 1989
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do _art. 353, parágfaio ónl<::ó, do Regimento [nterno)

A Presidência determina a retirada deste
item da Ordem do Dia de hoje, por se encon~
trar dependente de diligêndã..

.

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item2:
Votação, em turno único, ·do Projeto
de lei do Senado n~ 13, de 1988-DF,
que aprova a alteração da denominação
do Banco Regional de Brasilia S/A BRB, dispõe· sobre sua participação no
caPital-de- empresas, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n·•271, de 1989, da Comissão- Dó Distrito Federal, péla constitucio~
·- nalidade,juridicidade e, no mérito, favorável, com votq vencido do Senador Jrapuan
Costa Júnior.
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trativa do Distrito Federal, assegurados ao
BRB - Banco de Brasília S/A - pelo menos
51% (cinqücnta e um por cento) das ãçóes
com direito a voto.
Art. -39 É o BRB - Banco
Brasma S/A
- autorizado a constituir as seguintes sacie·
dades por ações:
[-BRB Crédito. Financiamento e [nvestimento S/A;
n- BRB Distribuidora de Titulas_ e Valores
Mobiliários S/A:
lll- BRB Companhia Nacional de Serviços.
Parági'afo único. É _ainda o BRB - Baitco
de Brasma S/A- autorizado a constituir, nostermos da legislação que lhe for pertinente,
sociedade por ações que tenha por objeto social atividade própria do sistema flnanceiro.
Art. 4<: Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

ae

O SR. P'RESIDENTE (Pompeu de Sol.!_sa)

-Item 3:
Votação, em p-rimeiro turno, da Proposta de Emenda à ConstifUíção n~ 1,
_de 1989, de auiorla do Senador João Mene4es e OJ.ttros Senadores Senadores, ciu~
altera os prazos estabelecidos no § 6~ do
art 14, para desincompatibiliiação do
Presidente da República, dos Governadores de Estado, do Distrito Federal e dos
PrefeitQs, tendo _
PARECER, sob n' 145, de 1989,
- da COiiuSsão Temporária, favorável
ao prosseguimento-da-tiamitação dã. matéria, com voto venddo dos Senadores
Chagas Rodrigues__ e Maurício Corrêa.

A discussão d_a matéria foi encerrada na
sessão anterior, tendo sua votação sido adiada
por falta de quorum.
.Em votélçªo__o projeto; -em h..irnci único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai _à Comissão Diretora, para a
redaçãõ fin.:il.
~

Sendo evidente a falta de número em
plenário para a votação da matéria, a presidência vai suSpender a sessão por 1O
minutos, acionando ·as camPainhas para
- que·veriham ao plenário os senhores s_enadores que se encontrem na Casa.

É o seguinte o proj_~t~ '!provado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1"13, DE 1988-DF

Esta suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 26 minutos, a
sessão é reaberta às 15 horas e 36 rTiinutos_.)

Aprova a alteração da cjenominação do Banco Regiona{_ de Br_así!ia _$IA
- --:- BRB, dispô~ Sobre Sua-Participação
no cajiíta/ de empresas, e dá outras providências.
O-Senado Federal decreta:
-Art. 1~ Fica aprovada a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/A
- BRB, instituido pelo art. 15 da Lei n~4.545,
de 1O de dezembro de 1_964, para BRB Bançç. _de Brasma S!_A, procedida pela Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas do
Banco, realizada em 16 de janeiro de 1986.
Art. 2_0 É convalidada a participação do
BRB - Banco de Brasília S/A - no capital
social da BRB- Créd.ito_imobi_l[ário S/A, constituída em Assembléia Geral realizada em 23
de agosto de 1983.
Parágrafo único. Poderão participar do capital social do BRB- Crédito Imobiliário SIA
as empresas públicas _e sociedades de_ economia mista inteqrantes da estr_utura adminis-
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(O Sr. Porripeu de SOUSa, -3<Se~
cretário, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada _p~lo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Está reaberta a sessão.
Não há número no· plenário para a votação
da proposta ae emenda de autoria do nobre
Senador João Menez.es.
As demais prOpostas ficam adiadas pelo
inesmo mo_tivo.-

-

&lo os seguintes os itens cUja votação
é adiada:

--4Votação, em primeiro turno, da Proposta de _Emenda à CõriStituição n~ 2,
de 1989, de autoria do Senador Qlavo
Pires e outros Senhores Senadores. aJ..le.-
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modifica o§ 3o do art 4o do Ato das Dispo~
sições Constitucfona:is T ransitôrtas.

O Prqi~to vai à Cân,:tara dos Depütados.
---- E a seguinte a redação final aprovada:

-5-

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco

Madel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redaç_ão do inciso II do art. 161 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 6:
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer no 328, de 1989), do Pro-

jeto de Lei do Senado

n~

22, de 1989,

de autoria do Senador Jamil Haddad, que
dispõe sobre o transporte de presos e
dá outras providências.

Em discussão a redação fmal. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- - -Encerrada à- aíSCussão, a redação final é
considerada definitivamente adotada, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
O projeto vai à ·câmara dos DepUtados.

É a seguinte a redação final aprovada:
PROJETO DE LEI DO SEriADO
N• 22, DE 1989

Dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências.
O COngresso Nacional decreta.
Art. 1"' É proibido o transporte de presos
em compartimento de proporções reduzidas,
com ventilação deficiente ou· ausência de luminosidade.
Art. 2<:> As Secretarias Estaduais de Segurança e a do Distrito Federal, assim como
os órgãos policfais federais, deverão, no prazo
de trinta dias, informar o Ministério da Justiça
de que não estão sendo usados, no transporte
de presos, veículos nas condições referidas
no artigo anterior.
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na· data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogaril-se as disposições em
cbntrário.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 7:
Discussão, em tuiTiõ -úriiCO~ da-redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer n" 326, de 1989_); do-Projeto de Lei do Senado n~ 91, de 1989
-Complementar, -de autoria do Senador
João Menezes e outros Senhores Senadores, que estabelece, nos termos do §
9" do art. 14 da Constituição Federal, prazo para desincornpatibilização de Ministros de Estado.

Em discussão da redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Enceri·ada a discussão, a redação- final é
considerada definitivãmente adotada, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 91, DE 1989 (Complementar)

Estabelece, nos termos do § 9'~ do art.
14 da Constituição Federal, prazo para
desincompatibl1iiaÇão de Ministros de
Estado.
o-congresso Nacional decreta:
ArL 1~ Os Ministros de Estado poderão
s_er candidatar a Presidente da República até
três meses antes do pleito, desde que se afastem defmitivamente de suas funções.
Art. 2~ Esta lei entra ein vigor na data de__
sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 8:
Discussão, em turno único, da redação
.final (oferecida pela Comissão Dtretora
em seu Parecer no 327, de_1989), _do Projeto de Lei do DF no 63, de 1989, que
autoriza a instituição da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá outras providências.

Em discussão a redação final (Pausa)
Não havendo quem pela a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada discussão,
redação _fi_n_al é.
considerada definitivamente adotada, nos termos do art. 284 do regimento Interno.

a

·a

Novembro de 1989

II- As doações e auxílios que lhes sejam
atribuidos; e
m- as rendas provenientes de exposições
e outros empreendimentos culturais que promova dentro e fora da Capital Federal.
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6° Revogam-se
disposições em
contrário.

as

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
· ·

~ltem9:

Discussão, em turno único, do Projeto
dê Lei do DF n~ 52, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
extingue e cria regiomiis de ensino na
-"Fundação EducaCional do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n< 259, de
I 989, da Comissão

-do Distrito Federal.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavras, encerro a discussão.
A votação fica adiada, por falta de _quorum.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUTÇÀO N< 4. DE 1989
(Incluída em Ordem do Dia nos_ termos do
art. 358, do Regimento Interno)
êl.cfescenta um § 6~ ao art 5Q do Ato
das Disposições Constitucionais T ransitórias. (1 9 signatário: Senador Leopoldo
Peres.)

É a seguinte a redação final aprovada:

PROJETO DE LEI DO DF
N• 63 DE 1989

Autoriza a Instituição da Fundação
/11emorial Israel Pinheiro e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1" É o Governo do Distrito Federal
autorizado instituir a Fundação Memorial Israel
Pinheiro, pessoa jurídica de direito privado,
com sede e (oro -na Capital da República.
§ 1~ A Fundação adquirirá personalidade
jurldica com a inscrição, no registro competente, dos seus atas constitutivos.
§ 2c A Fundação reger-se-á por estatuto
.aprovado pelo Governador dq Distrito Federal.
Art. 2·' A F undaçào Memorial Israel pinheiro terá por objetivo a organização, conservação e divulgação do acervo cultural referente à participação de todos quantos hajam,
de fqrma destacada, colaborado na idealização, planejamento e desenvolViinefitO da Cidade de Brasília e deverá homenagear, de forma indelêvel, grafandO- os nomes dos pionei·
ros.
Art. 3o O Governo do Distrito federal providenciara no senti4o de instalaçãO e funcionamento da Fundação a que se refl;!re esta lei.
Art. 4~ A Fundação Memorial Israel PinheirO poderá dispor das seguintes receitas:
I - as que lhe sejam destinadas nos Orçamentos da União e do Distrito Federal;

A votação, quanto ao prosseguimento da
tramitação da matéria, deixa de ser procedida
nesta oportunidade em virtude da(alta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Esgotada a matéria constante da ordem
do Dia
Passa·se, agora, à ~preciação do requerimento n<:> 620;- de 1989, lido no expediente,
de autoria do Senador Chagas Rodrigues, solicitando autorização do Senado para participar,
como obServador parlamentar, da Delegação
do Brasil à 44~ Assembléia-Geral das Nações
Unidas, no periodo de 24 do Corrente a 14
de dezembro próximo.
A matéria depende de parecer da Cornfssão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides
o parecer da referida Comissão.
~

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer. Sem revisáo do orador.)- Sr. Presideiite, SrsÁ Se'nadores, solicita
o eminente Senador Chagas Rodrigues autorizaÇão ao S~nado Federal para ausentar-se do
País"_ a fim de cl,lmprir missão como Observador Parlamentar junto à 44~ Assembléia-Ge- _
ral das Nações Unidas, e S. Ex• o faz com
baSe no que dispõem os arts. 55, item III, da
Constituição, e 40 do Reginiento Interno.
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Trata-se, sem dúvida, de umã- miS-São da
maior relevância, distinguido que foi o nobre
Colega por indiCação de V. Ex• e por ato do ·
Senhor Presidente da República.
A manifestação da Comissão ~~-Relações

e

Extertores e Defesa Nacional no sentido de
que seja concedida a autorização postulada
pelo nobre Senador ChaQãs Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer é favorável.
A votação fica adiada, por falta de quorum.

Passa-se agora à apreciação do Requerimento n? 619, lido no expediente, de autoria
do nobre Senador João Lobo, no sentido de
que o Senado autorize a sua participação, como Observador Parlamentar da Delegação do
Brasil, à 44" Assembléia-Geral das Nações Unidas, no periodo de 24 do corrente a 15 de
dezembro próximo.
A matéria depende de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e DefeSa Nacional.
Sollcito ao Sr. Senador Mauro Benevides
o parecer da referida Comissão.
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O SR. MAURO BENeVJOES (PMDB O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnêiro)
CE. Para emitir parecer. Sem revisão do ora-_ - Nada mais havendo a tratar, vou encer(ar.
dor.)- Sr. Presidente, solicita o Senador João
os trabalhos, convocando uma sessão extraorLobo, com fundamento nos arts. 55 da Constidinária a realf'lar-se hoje, às 16 horas, com·
tufÇão, e no 40 do Regimento Interno, autori- a seguinte
zaç-ão do Senado Federal para, na condição
de Observador Parlamentar, integrar a Delegação Brasileira à 44• Assembléia-Geral das NaORDEM DO DIA
ções Unidas.
Trata-se, Sr. Presidente, de missão inques-Votação, em turno único, do Projeto de Lei
tionav-elmente relevante, já que S.Ex•, também
por indicação de V. Ex•, Sr. Presidente, teve Qo DF no 52, Q_e 1989, de iniciativa do Gover- _
o seu ato desig_natório assinado pelo Senhor nadar do Distrito Federal, que extingue e cria
regionais de Ensino na Fundação EdUcacioPresidente da República e referendado pelo
Ministro das Relações Exteriores, Dr. Roberto· nal do Distrito Federal e dá outras providên.
cias, tendo
Costa de Abreu Sodré.
PARECER FAVORÁVEL, sobn" 259, de
Por se tratar, portanto, de uma. missão de
1989, da Comissão
inquestionável relevância, a Comissão de Rela-do Distrito Federal.
ções Exteriores e Defesa Nacional se manifesta pelo atendimento do pleito do nobre SeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nador João Lobo.
- Está encerrada a SeSsão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer é favorável.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45
A votação será feita oportunamente.
minutos.)

Ata da 182"' Sessão, em 23 de novembro de 1989
3~

Sessão Legísl.ativa Ordínár!a, da 48~ Legislatura
- EXTRAORDINARJA-

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:

MáriO Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir Soares Ronaldo Aragão - João Menezes - Almir
Gabriel - Carlos Patrocínio - Antônio Luiz
Maya _.:_João Castelo -Alexandre Costa Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão - Alacoque Bezerra
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos Alberto --:- José Agripino Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha _Humberto Lucena- Raimundo Lira- MarCo
JV\adel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor
-Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
- Luíz Viana- Jutahy Magalhães -José
lgnácio Ferreira - Gerson Camata - João
Calmon -Nelson Carneiro -Severo Gomes
- Fernando Henrique Cardoso - Marcos
Mendonça - Mauro Borges - (ran Saraiva
-lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa
-Mauricio Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márw
cio Lacerda -Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzí- Wilson Martins- Silvio Na me
- Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli - José
Paulo Bisai-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.- A lista de presença acusa o compareci-

menta de _58 Srs. Senadores. HaVendo número regimental, declaro aberta a sessãO.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a ·mesa, requerimentOs que vão ser
!idos pelo
1°-Secretário.

sr.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• (\25, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF-n~ 87, de 1989, de iniciativa do GovernaQpr do Distrffo Federal, que
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limife de NCz$
282.216.000,00 (dUzentos e oitenta e dois milhões, duz~nt()S e_ dezess-eis mil cruzados novos) e d.3 outras Providências.
Sala das Sessóes, 23 de novembro de 1989.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1gs9.
-João Lobo -Jutahy Magalhães- Carlos
Patrocfnio -Mauricio Corrêa -Jarbas Passarinho - Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

__;Na sessão anterior, foi lido requerimento

REQUERIMENTO N• 626, DE 1989

de autoria do nobre Senador Chagas Rodrigues, solicitando autorizaç_ão do Senado para
_participar, como Observador Parlamentar, da
Delegação do B_fasil à 44" Assembléia Geral
das Nações Unidas, no período de 24 do corrente a 14 de dezembro próximo. _
o requerimento não' for võtãdo naquelã
oportunidade._
.
Passa-se à votãção do requerimento.
Em Votação.
- :
Os Srs. SeDãaores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, ficcl concedida
a licença so!dtada.

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, iiiTnea c, do ReQimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senaáo n" 362, de 1989,
de iniciativa da Comissão Direfora, Cfue dispõe
sobre o uso obrigatório da marca alusiva ao
Centenário da República na correspondência
oficial dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativos, Executivo e Judiciário, União, Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Nelson t..ame1ro)
- Na sessão anterior, _foi lido requerimento
de autoria do nobre Senador João Lobo, so~d
tando autorização do Senado para participar,
como Observador Parlamentar, da Delegação
do Brasil à 44' Assembléia-Geral das Nações
Unidas, no período de 24 do corrente a_ 14
de dezembro próximo.

-Mauro Benevides -João Lobo - Carlos
Patrocfnio - Mauricio Coii-éa - Carlos Alberto..
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Art. 3o São criadas, na Tabela de Empre-Passa-se à lista de oradores.
gos em Comissão da Fundação Educacional
Com_a palavra o no:Ore_Seriadór Cid Sabóia
do_ Distrito Fedeial, os seguintes empregos
de Carvalho.
Em votação.
em comissão:
1 Diretor Regional, símbolo EC-03;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
2 Assistentes, símbolo EC-07;
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
permanecer sentados. (Pausa)
5 Chefes de Núdeos, símbolo EC-12;
(PMDB- CE.Yronunda o seguinte discurso.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, 'fica concedida rChêfede-secretaria, símbolo EC-12;
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, passado o
_primeiro tumo da eleição presidencial brasi1 Secretá:rio Datilógrafo, símbolo EC-20.
a licença solídtada.
leira, desenha-se um novo quadro para a seArt. 4~ Aos integrantes da categoria de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
gunda etapa, na qual será escolhido 'o Chefe
Especiatista em Educação, do Quadro de Car- Encerrado o período destinado ao Expedo Poder Executivo.
reira do Pessoal de Magistério da Fundação
diente.
-Educacional do Distrito Federal estende-se a
Houve uma luta muito grande durante os
Passa-se à
Gratificação de Exercido no Magistério de que
debates e, nessa luta, algumas pessoas foram
trata o inciso VI do art. 2a da Lei no 36, de
atingidas de um modo-uni tanto quanto inesORDEM DO DIA
perado. Aconteceu, por exemplo, que, com
14 de julho de 1989.
Item 1:
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de
relação ao nosso companheiro José Paulo Bisua publicação.
so!, houve uma referência do candidato Leonel
Votação. em turno único, do PrOjeto-de Lei
do DF n~ 52, de 1989, de iniciativa do Gover- _ Art. 6~ Revogam-se as disposições em - Brizola, apontandq o no_sso colega de Senado
como um latifundiário.
nador do Dtstríto Federãl, que extiriQue e cria contrário.
Naquela oportunidade, graças -à dificuldade
Regionais de Ensino na Fundação Educadõ~- q SR. PRESIDEN'ÍE (Nelson Carneiro) de Luiz Inácio Lula da Silva de apresentar resnal do Distrito Federal e dá outras providên_;..A redação final. Vai à publicação. (Pausa.)
postas mais prontas ou mais bem _fundamencias, tendo
Sobre a mesa, requerimento que será lido
tadas, ficou no ar a acusação do ex-GoverPARECER_FAVORÁVEL. sob n" 259, de
pelo Sr. 1~ Secretário.
nador do Rio Grande do S_u! e ex-Governador
1989, da Comiss5o
do Rio_ de Janeiro.
É lido e aprovado o seguinte
-do Distrito Federal.
Há poucos instantes, Srs. Senadores, comA discussão__da_matéria foi encerrada na
pareceu, aqui; à Casa, o candidato a Vice-PreREQUERIMENTO N• 627, DE 1989
sessão ordinária anterior.
sidente d.il RepúbliCa na chapa de Luiz Inácio
Passa-se à votação do projeto, em turno
Nos termos dÓ art. 321 do Regimento InterLu!ª da Silva, exatamente o nosso compaúnico.
no; requeiro-dispensa de publicação, para imenheiro José Paulo Bisol. E S. Ex" comunicava
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
diata discussão e votação, da redação final
a alguns de seus pares que havia dado uma
permanecer sentados. (Pausa)
do, Projeto de Lei do DF n'' 52, de 1989, de
procuração a um Deputado do PDT para que,
Aprovado.
iniCiativa- do Governador do Distrito Feçleral,
com essa procuração, devidamente passada
A matéria vai à COITiiSSão Diretora, para a
que extingue e cria regionais de ensino na
por José Paulo Biso!, pudesse ele fazer todas
redação final.
Fundação Educacional do Distrito Federal e
as averiguações possíveis e imaginárias pedá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Caiileiro)
ra_nte o Banc_o do Brasil.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989.
-Sobre a mesa, redação final que será lida
Nél verdade, o nosso companheiro foi ferido
- Senador Pompeu de Sousa.
pelo Sr. 1o Secretário!
injustamente e eu vim aqui, à tribuna para
que conste dos Anais aquele sentimento preO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
É lida a seguinte
ponderante na Casa, aquela necessidade de
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime·
dizer ao Senador José Paulo Biso! que, realdwa apreciação da redação final.
PARECER N' 41. DE 1989
mente, aquela afirmativa, no calor da lirta, não
Em votação a redação final.
(Da Comissão Diretora)
teve a devida aceitação_ nem dos seus pares
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
nem da população brasileira, de tal sorte que
permanecer sentados. (Pausa.)
Redação final do Projeto de Lei do DF
entendemos que a dignidade, a honra do nosAprovada a redação final.
n" 52, de 1989.
~ ~ q projeto vai à sanção do Sr. Governador so companheiro, nada disso foi atingido de
A Comissão Diretora apresenta a redação
modo _algum, muito embora houvesse aquela
do, Distrito Federal.
final do Projeto de lei do DF n' 52, de r989;
tentativa por parte do Sr. Leonel Brizola, que
SR. PRESIDEN'JP (Nelson Carneiro)
que extingue e cria regionais de ensino na
encontrou naquele argumento um modo de
Fundação Educacional do Distrito Feâer.al e - Esgotada a Ordem do Dia.
encantoar o seu adversário maior na disputa
~~ssa-se
à
votação
dO
Requerirrientq
n~
dá outras providências.
eleitoraL
626/89
de
urgência
para
o
Projeto
de
Lei
do
__
Sala de Reuniões da; Comissão, 23 de noAs campanhas eleitorais são marcadas exaSenado 362. de 1989.
vembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi·
tamente por isto: os exageros, as imputações
Os SrS.- Senadores que o aprovam queiram
dente- Pompeu de Sousa, Relator ~Antonio
não perfeitamente fundamentadas, aquilo que
permanecer sentados. (Pausa.)
Luiz Maya - Nabor Júnior.
pode surgir como uma indicação, como uma
Aprovado,
possibilidade, mas nunca como um fato verANEXO AO PARECER N' 341. d,e 1989
Aprovado o requerimento, a matéria figudadeiro.. _
Redação final do Projeto de Lei d(iDF-- rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordiNo momento em que o companheiro José
n" 52, de 1989~ que extingue e cria Regio- nária subseqüente.
Paulo Bisol retorna às suas ativídades no Senanais de Erisfrió ii a FUndação Educadonal
dei, é preciso deixar constante dos Anais que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
do Distrito federal e dá outras providêna suá imagem aqui continua aquela do Sena-Em votação o Requerimento n~ 625/89 de
cias.
dor dedicado, do Parlamentar que atua de mourgência para o Projeto de Lei do DF n~ 87/89,
do consd_ente, acima de tudo a imagem do
lido no Expediente.
O Senado Federal decreta:
jurista, a imagem do homem de lei, da jurisArt. 1" É extinta a Regional de Ensino do
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram
prudência, da doutrina, o ex-julgador, o ex-inNúcleo Bandeirante e Guará, da !=' undação permancer sentados. (Pausa.)
tegrante do Poder Judiciário, que nunca teve
Aprovado.
Educacional do Distrito Federal.
nesta Casa nenhuma gestão em seu próprio
-Aprovado o requerimento, a matéria figuw
Art. 2" São criadas__as Regionais de Ensiinteresse. Nós reconhecemos no-companheino do Núcleo Bandeirante e do Guará, da Fun- rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordiro José Paulo Bis.ol aquela atuaç_ão correta
nária :subseqüente.
·
dação Educacional do Distrito Federal.
O requerimento il.àO fOí Võfaâo náquela

oportunidade.
Passa-se à_ votação do requerimento.

O
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de um Parlamentar limpo, mesmo no

mo~

mento em que somos obrigados a uma

dis~

cordáncia um tanto quanto marcante, como

é natural acontecer na vida Parlamentar.
A verdade é que a luta agora se esb1iza mais
e se concentra em defiliitivo nos dols. candidatos que vão para a segunda etapa. O mo-

mento nacional, apesar de ambos os candidatos terem, somados, uma quantidade enorme de votos, a verdade é que a maioria do
eleitorado brasileiro ficou ainda distante dessas duas escolhas. Daí a sapiência do segundo

das, em todas as palestras. Era um nome
obrigatório, por sua grandeza e pela grandeza
de sua missão.
Presidente da Câmara Federal, por mais de
uma vez, eis que, aliado a esse Poder por exercê-lo com dignidade e com carinho, seu nome
avultava a todo o instante na imprensa brasileira, como também no rádio e na televisão.
O Sr. Mauro Benevides- PerQlite-me
V. ~ Um aparte, nobre Senador Od Sabóia

de Carvalho?

truno, porque desta feita, quando apenas os
dois resultarão na etapa final, todo o eleitorado

terá que se posicionar pelo voto em favor de
um, pelo voto em favor de outro, ou pelo voto
em branco,· que corresponde também a uma
manifestação de vontade.
A situação ficou difícil, ficou difícil para muitos partidos políticos, mas isso é exatamente
uma contingência democrática. A democracia
se caracteriza pela exigência desse_sofrimento
de cada um dos democratas. Cada polftico
é levado, num momento corno este, a uma
situação, primeiramente, de indagação e, após
isto, após a resposta popular, cada qual tem
que se ajustar à realidade daquüo que disse
o povo através de cada uma das urnas, levadas
a uma totalização capaz de restringir a dois
os disputantes à Presidência da República.
Durante toda a campanha eleitoral estive
aqui, nesta Casa, na minha vida particular, na
minha vida Já fora, apoiando o candidato do
meu Partido, Ulysses Guimarães.
Chegou S. ~ um tantO quanto arranhado
ao fmal da luta, mas tudo isto é perfeitamente
explicável: 'O Brasil atravessou um momento
em que os políticos sofreram carregado combate, batalhas que se seguiram procurando
atingir a figura do homem público. Soltaram
bombas de hidrogênio, bombas atómicas,
uma verdadeira devastação contra a imagem
do politico. Criou-se o caos, para sobre o caos
serem plantadas figuras inesperadas que só
assim teriam razão de sonhar com o êxito.
No panorama nacional, nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, a figura
de U!ysses Gimarães tomou-se enorme. Não
apenas por enfrentar os "cães da ditadura",
como se convencionou dizer, mas pela luta
continuada, séria, às vezes comedida, às vezes
ilimitada, a luta incansável pelas liberdades
que terminariam mais tarde por esmagá-lo.
Defensor das eleições diretas, defensor do
pluripartidarismo, defensor de muitas teses
nobres, viu Ulysses desabrochar, diante dos
seus olhos, um panorama onde se cumpria
todo o programa do seu Partido, todo o programa do Partido do Movimento Demorático
Brasileiro, que veio substituir o MDB o famoso
MDB, que enfrentou as lutas mais difíceis em
prol dessas liberdades que vivenciamos agora.
Mas, nas umas, Ulysses sofreu a aplicação
do desgaste preparado para o próprio político.
Ele era exatamente o maior de todos.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, esteve, durante todo o preparo da nova
Constituição, em todas as emissoras de rádio,
em todas as televisões, em todos os jornais,
em todos os debates, em todas as conferên-

O SR. CID SAÊIÓIA DE CARVALHOLogo após concluir o meu radodnià, nobre
Senador Mauro Benevfdes, terei o ljl1áximo
prazer de ouvir o aparte de V. EX'
Então, Ulysses Guimarães, por haver assumido as posições notórias de um revolucionário, por haver pontificado pela posição política, por haver pontificado como Parlamentar,
por ser a figura m~ior da Assembléia Nacional
Constituinte, por ser um homem da luta por
tudo que se conseguia, passou a ser o alvo
de todos os ataques._ Mesmo_ quando não se
pretendeu atacar Ulysses Guimarães, as_ pedras jogadas a esmo foram bater impiedosamente na sua imagem, foram ferir-lhe a dig·
nidade até de sua honra, como homem mÇJ.iS
atacado, como homem mais combatido.
Terminado o períodO de-exceção, instalouse um perfodo de transição, onde todas as
agruras administrativas, os desencontros d~
administração pública, as infelicidades do povo brasileiro, tudo avultou- ri eSta. hora. Haveria
de se culpar alguém! E uma das figuras mais
escolhidas para inculpar-se foi, extamente, a
de Ulysses Guimarães. Sofreu, por isso, um
índice de rejeição.
. Mas, tão grandiosa é a sua figura,_ que é
ne<::essário dizer-se, aqui da tribuna do Senado
Federal, que, quando não restou e_scolhido,
quando não terminou bem votado, nem isso
lhe atinge a grandeza "que já pertence às páginas da História.
Talvez esteja acontecendo, apesar dos seus
72 anos de idade, também um interregno na
vida de_ Ulysses, também um intervalo, também o intermeizo, tainbém uma transição.
Concedo o aparte a V. Ex-, Senador Mauro
Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, desejo levar a
V. Ex• a manifestação do meti aplauso ao enaltecimento que faz, neste instante,- da figura
do extraordinário homem público que é Ulysses. Guimaráes, Presidente do nosso Partido
e, até· há bem pouco, candidato à Primeira
Magistratura do País. Convivo com Ulysses
Guimarães desde os tempos do pequenino
MDB, que foi o Ce-ntro -da-reST.Sfê'rida -deinocrática, no País, até o PMDB de hoje, fazendo
parte, ele e eu, da Cõmissão Executiva Nacional do Partido há mais de uma década. Diria
a V. Ex• que, naqueles instantes mais cruéis
do autoritarismo, quando as cassações de
mandatos, as prisões injustas, os processos
iníquos, a suspenção de direitos políticos,
quando tudo isso grassava no País, Ulysses
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Guimarães despontava como o grande aralto
da normalização político-institucional, que _só
foi alcançada, efetivamente, no dia 5 _de outubro de 1988, com o ingresso no País no Estãdo de Direito, através da promulgação da nossa Carta Magna. O episódio da Assembléia
Nacional Constituijnte - e tiVe o privilégio de
ser o primeiro-Vice-Presidente da Assembléia,
convivendo durante dois anos, lado a lado,
com Ulysses Guimarães - na Assembléia repito, o Dr. Ulysses Guimarães ainda mais se
projetou diante da opinião pública nacional,
pela sua obstinação em legar ao País a nossa
Lei Maior, em cujo texto se acham s_ubstanciadas as aspirações mais ju~tas do povo brasileiro no campo social, no campo político,
no campo económico e no campo cultural.
Mesmo agora, nobre Senador Od Sabóia de
C:::arbalho, quando o eleitorado brasileirõ -coclamorosa injustiça contra um homem ·da
estirpe e da dignidade de Ulysses Guimarães,
afastando-o da disputa do segundo turno a
realizar-se em 17 de dezembro, Ulysses tem-se
mantido _com aquela mesma serenidade, com
aquela mesma c:oerência e, inclusive, respeitando elogiáveis princípios étiCOS que ainda
o impedem de reassumir a Chefia do Partido,
até que o PMDB se posicione em relação ao
segundo turno .de votaÇão. -E- eSse hOm-em,
po_r:taJltci.- qUe. com- a maior g_r?ndeza, com
incomparável dignidade, com notável e inexcedível hombridade, é esse homem que V.
Ex•, na tarde -de hoje,:-com mULta justeza e
com milito bfilho, homenageia, e eu me permit~t ?JO aparteá-lo, associar-me a esta homenagem, certo de que, rlesta Casa, nós, ·hOje,
proclamamos as virtudes, embora conhecidas
de todo o País, do extraordinário "Senhor Dfretas", que se dedicou, de corpo e alma, à comunidade brasileira.
O SR. ClD SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex~ _o aparte, de muito valor,notadamente por ser um depoimento e que,
por isso mesmo, se integra, com muita justeza,
à natureza de ~eu pronunciamento.
Mas eu gostaria de dizer o seguinte~Augusto
Comte, grande ffiósofo francês, fUndador do
Positivismo, em uma de _suas obras analisava
alguns princípios de sua filosofia, como prever
para prover. E, dentro da mesma natureza de
seu ra<:locínio, ele chegava à conclusão de
que, se partindo o raciocínio de um ponto
inexato, é impossível chegar a um ponto exato.
Dentro do Humanismo, que foi a sua religiãO, ele recomendava o acerto do procedimento humano, porque o ato. seguinte é projetado pelo ato anterior. Há sempre um dia seguinte - é a felicidade do homem, ou a sua
infelicidade, dependendo do preparo ocorrido
no dia anterior:
--0 eleitorado brasileiro fof às umas, soberanamente, como queria o PMDB, libertariame"'hte, como sempre desejou o Sr. Ulysses Guimarães, fez as duas escolhas que aí estão. A Nação vai decidir entre um e outro.
Se houver dificuldade de votar, se houver
dificuldade de posicionamento nesta hora,
nãO haverá lsso·de ser classificado como falha
democrática, mas, talv~. como uma faha de
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cuidado a que o eleitor tem -direito na hora
de depositar o seu sufrágio.
Se as difículdades se projetarem para o

po~

vo-eleitor, é por risco e conta desse povo-eleitor que assim deliberou e assim deve ser
respeitado.
- -- -- ' Em democracia é exatamente assim; a deliberação popular, por mais esdrúxula que pare-

ça, por mais estranha que surja, por forç_a_ de
alguma .análise, ela é a vontade_ soberana da
maioria e, como tal, deve ser respeitada. Mes-

mo porque o desacerto de qualquer eleitor
agora, no próximo dezembro, será um passo
para o seu aperfeiçoamento. Cada eleição de-

incontornável, entre o Executivo e a Constituinte. E ele, com um mero discurso, com
um simples discurso, manteve a autoridade
dà Constituinte, mas sem colocar, em momento algum, em perigo as instituições. Então, e nessa hora de crise que vemos como
é importante a figura de alguém, a capacidade
de alguém para enfrentá-las,.sem criar maiores problemas, sem criar maiores traumas. Tivemos e~ oportunidade de escolher quem tem
competência para isto. O povo, na sua soberania, não o escolheu. Espero que, em pouco
tempo, não estejamos a lamentar que isso
tenha ocorrido.

ve ser vista como um verdadeiro exercício.

O SR- CID SABÓIA DEl:ARVALHOO errado era não haver a eleição, e as pessoas Obrigado a V. Ew pela sapiência da sua asserque chegavam à Presidência da República vi~ tiva, nesse aparte ao- meu discurso.
nham por caminhos mais curtos, menos tor~
Quero dizer aos Srs. Senadores qUe Ulysses
tuosos e menos tristes.
Guimarães· é muito maior do que a nossa derAgora, para se chegar à Presidência daRe- _ rota. A nossa derrota, neste instante, também
pública passa-se pelo povo, passa-se pelo cri- é dele, mas, sendo nossa, é de todo um capí~
vo·popular, e é neste momento que tenho tuJo da História deste Pais em bus.;:a da sua
a impressão de que a rejeiçãO a Ulysses vaí redemo-cratização. Quero dizer qUe Ulysses
desaprecer, porque todos verão que a dificul~ Guimarães, como o PMDB, como os batalhadade do próximo sufrágio não haveria, se a dores deste Partido, todos pairam acima desfigura escolhida fOsse a de um estadista ímpo- sas possiblidades que nós vivemos "neste mo~
luto e respeitado -corno Ulysses Guimarães.
menta, após revelado o resultado das urnas.
A vida polítiCa- é exatamente assim. Ai daMas o povo soberano nas suas deliberações
tem, -sim, o direito de rejeitar a fi~jUré]:- bra\'é:l· quele país onde os que vencem são sempre
a figura de Ulysses, e aceitar_ até uma 'figurã-- os mesmos; ·ai daquele país onde há uma_ concontraditória que venha ao censo popular, co- tinuidade dos que governam, dos que ascendem aos postos, dos que gestionam na repre~
mo escolha através do voto.
sentaçãó popular. Esses fatos, injustos ou não,
Esta é a liberdade que cabe dentro do princípio democrátiCo, que, por sua vez, se encã~ -- demonstram que o povo está vivo, que o povo
no estado democrático numa perfeita vincu- pensa, que o povo trabalha numa escolha,
lação com o povo-Estado, porque o Estado que esse povo erra ou acerta, mas que, erranhá de renovar as suas prerrogativas sempre do ou acertando, é uma forma de vida a qual
muitos já estavam desacostumados. Experie sempre, à medida em que ocorrerem conmentamos o exercício da democracia, e é nessultas populares.
se exercíCio onde seremos malares ainda, porAs consultas populares serão sempre necessárias para que o Estado se torne sempre que trabalhar, labutar sobre resultados negativos é realmente uma tarefa da maior imporlegitimo: é o combustive.l da legitimidade, a
tância, inclusive para a ri.ormalidaae demo~
consulta popular.
crática.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V.
O Sr, Wilson Martins - Permite V. Ex~
Ex' um aparte?
um aparte?
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOOuço o aparte de V. Ele nobre Senador Jutahy
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Magalhães.
- -=---Com todo prãZer, Senador Wilson Martins.

O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro
lugar, pretendo solidarizar-me com a exaltação à figura dess_e ilustre homem público que
é o Sr. Ulysses Guimarães, que V. EX' vem
fazendo -com tanto brilho da tribuna.
Em segundo lugar, nobre Senador Cid Sã="bóia de Carvalho, vejo que, nesta hora em
que o Pais enfrenta tão variadas crises- Uma
crise política, uma crise social e uma crise
moral, como nós nos lembraremos, em pouco
tempo, de que tivemos oportunidade de escolher um estadista para enfrentar todas. essas
crises que assolam o País. Relembro, com
emoção, Sr. senador, uma passagem que
consid.erei a mais significativa, em questão po~
lítica, da Constituinte. Foi aquele discurso proferido pelo Presidente da Constituinte, Depu-·
tado Ulysses Guimarães, que, cdm palavras
firmes, porém serenas, soube enfrentar aquela
crise que, no momento,_ parecia quase que

O Sr. Wilson Martins- Eu não poderia,
quando V. Ex" profere discurso tão ~loqüente
e tão bem posto, eximir-me de aparteáMio para
louvá~lo e para dizer do acerto da orientação
que V. EJr.' traça ao seu magnífico diScurso.
Conheço Ulysses Guimarães desde os bancos
acadêmicos de São Paulo. Por sinal, formouse depois de mim, eu sou da turma de 39
e S. Ex", da turma de 40. Conheci-o estudante
pobre, estudante modesto, atnigo dos seus
amigos, homem de partido já nas lutas acadé- micas. Leal, desde aquele tempo, aos seus
companheiros - não o perdi de vista depois,
embora andássemos por Partidos diversos-,
S. fr. se antecipou muito na vida pública, e
alcançou postos aos quais jamais tive acesso.
Seiripre fomos amigos, sempre fomos bons
companheiros. Não se pode debitar-lhe, de
m8.i-lelra alguma, nenhum desacertO. O que
houve realmente nesse instante foi um erro
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do nosso Partido. O povo_brasileiro queria ou~
vir e ver alguma coisa mais afirmativa do que
foi o nosso Partido; queria ouvir as afirmativas
ousadas, audaciosas, as afirmativas, mais do
que transformadoras, revoludonárias, do Sr.
Luiz Inácio Lula da Silva; ou, do outro lado,
a negativa dessas teses, mas, também, por
uma forma dura, por uma forma feroz, como
procedeu o seu antagonista e primeiro cOlo~
cada nas urnas. ficamos no meio termO, per~
didos entre aqueles que eram progressistas,
e são progressistas, e aqueles outros que são
conservadores,_ e.que esbarram ao nosso passo. O PP-IDB esteve mal desde a partida. O
PMDB realmente perdeu a sua identidade. E
foi jUstamente essa falha terrível de não saber
a· que veio, essa perda do nosso Partido no
caminho de um Partido Social Democrático,
que levou o nosso "Comandante" a este final
infeliz, a esta derrota terrível. Não tivemos militância em lugar nenhum. Sentíamos enorme
dificuldade para chegar a um comido, para
falar a uma asSembléia, foss_e ela de estudantes, de mulheres ou de trabalhadores. Não
tínhamos apalusos; se fossem balas e não palavras o que jogávamos à assistência, essas
balas ricocheteariam e nos feririam, tal era
a situação de impOpularidade do nosso candidato. G-overnadores se bandearam, senadores
e deputados, inúmeros homens que tudo devem a Ulysses Guimarães praticaram os atas
mais vis e mais covardes por tê-lo abandonado
sem razão justificada, com o único objetivo
de estar ao lado do vencedor. É, na verdade,
uma situação terrível para a classe política brasileira. Meu nobre Colega, caba a nós, neste
Instante, uma reflexão; saber, não como está
Ulysses Guimarães - nós sabermos como
está S. Ex~ é o homem que sempre foi , cabe-nos a reflexão de saber o que será o
nosso Partido. Se este Partido se afirmará pelo
dia de amanhã, lutando pelos avanços sociais,
pelas reivindicações da população brasileira,
ou se vai esvair-se, se vai morrer nesse ramerrão daquilo que querem os seus conservadores, aqueles que realmente representaram
a grande razão da nossa derrota, aqueles que
estão na contramão da História.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço, também, a V. EX' por este aparte,
que se Integra ao meu pronunciamento, também marcado pela experiência do nobre aparteante.
Devo dizer que, na verdade, o PMDB cumpriU-todo o seu Programa. O que houve foi
exatameote isto: aquele momento em que todas as metas foram alcançadas, a última é,
predsamerite, a eleição direta. To das as metas
sã.o alc:ançadas, incluindo~se a Constituição
FederaL De repente, um vazio, o atônito da
vitória. O vazio do haver conseguido. O vazio
das.coisas plenas. E esse é um vazio que deve
ser muito considerado nas reflexões dos nossos Companheiros de partido.

O Sr. João Menezes aparte?

Concede-me V.

~um

CID SABóiA DE CARVALHO- Com
prazer, nobre Senador.
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O Sr. João Menezes - Ilustre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex.G faz um brilhante
discurso, mas, no fundo, parece-me assim,
um "canto do cisne", envolvendo a grande
figura que é Ulysses Guiniaráes. Acho que o
discurso de V. Ex" tem uri1-eiTó -de é!.náljSe,
porque não foi o Dr. Ulysses que perdeu, não
foram os outros candidatos derrotados, os
derrotados foram os partidos políticos. Veja
bem o que aconteceu: o maior partido político
é o PMDB, e o que ele representou nesta eleição? O segundo partido, o PFL. o que representou nesta eleição? O partido que já foi o
maior do Oddente, o PDS, o que representOu
nesta eleição? E com todos os outros partidos
foi assim. Quem ganhou a eleição não foi nenhum partido. Nesta eleição os partidos foram
completamente diluídos, ou porque passaram
de época ou porque não acompanharam a
evolução dos fatos. A verdade é que os partidos em nada influíram e não irão influir também em nada no segundo turno. Veja bem
V. Ex", apenas cOrnO fãto--j:isicológico: pelos
resultados da eleição do primeiro turno, venceu, em primeiro lugar, o Sr. Collor com grande maioria e, em segundo lugar, o Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva. Pergunto: a quem foram
feitas manifestações no dia da proclamação
do tribunal? As manifestaÇões foram feitas ao
Sr. Lula. Comemorou-se- no País inteiro a vitória do Sr. Lula e não se.. comemorou a vitória
do vencedor. Veja que esse_ fato levou-tTie muito a pensar o que está acontecendo. Foi uma
eleição em que as pessoas influíram, estão
influindo e irão influenciar.Temos- que pensar
muito para verificar o -que irá aContecer. Nós
mesmos, agora, com ·o partido, o que iremos
fazer? Vamos apoiar "A" ou -"B"? Pouco adianta, eminentes Senadores. O nosso apoio pouco influenciará! Quem irá d_eci_dir, agora, é realmente o povo. O povo é' quem írá decidir,
ele é quem irá escolher. Porque as adesões
que se possam fazer a "A" ou a "B" n!o terá
importância nenhUma, porcjLie O pOvOjáestá
cristalizado, já sabe em quem irá votar, já sabe
quem escolher. Se irá escolher bem ou mal,
só a História dirá. Acho que a nós, Congressistas, resta-nos um fato importante: e aquilo
que se chama Constftuiç_ão_ f_ederal. Então,
sim, aquele que for vitorioso irá debater-se
com a Constituição. Os pãrtidos, os poHticos,
vão ser revitalizados, porque Dinguém vai governar este País em desacordo com a Constituição, a não ser que se queira rasgar e jogá-la
fora e entrar numa nova convu1são. Portanto,
a época é de observação, é uma época apenas
de examinarmos e estudarmos o que vai acontecer e nos prepararmos para, com a Constituição na mão, ver quem vai ganhar e quem
vai cumprir ou não a ConStituição. Muito grato
a V. Ex' pela oportunidade que me deu de
expressar também o meu pensamento, neste
brilhante discurso que ora faz nesta Casa.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

Agradeço a V. E>r Achei interessante a imagem
do canto do cisne. Digo que Olysses não é
cisne, por isso não lhe dei o canto. Ol)'sses
é muito mais do que isso. Olysse_s_ é aquela
figura central de um capítulo impoJ;tantissimo

na História da República. E um· daqueles ho'mens que não terminam, que nunca acabam,
porque sélrifeg'i'Oti riuma mt.Ssão que se espalha pelo tempo.
Foi o poeta Pablo Neruda que, se dirigindo
ao seu Partido, o Partido Comunista Chileno,
dizia mais ou menos_ assim: ''Tu me fiZeste
indestrutível, porque contigo, meu Partido, não
termino em mim mesmo. Me has hecho indestrutible: porque contigo no termino en ini
miesmo. É mais Ou menos este o verso de
PabkiNéUda.
É exatamente isso. Olysses Guimarães integrou-se a um PartidO, a uma causa; mais que
a- üm.- Partido e a uma causa, a uma frente
de causas que, de tal sorte, nunca será o cisne
a cantar, porque, no dia em que -iSsO aC:orltecer, ou seja, no dia em que 0\yss_es Guimarães
for o cisne e cantar suas últimas estrofes, Será
o final da democracia dificilmente conquistada.
- ·
-

O Sr. Leopoldo Peres EX' um aparte?

Permite-me V.
-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEXi' com prazer.

Ou_ç~O_V.

O _S_r. Leopoldo Peres -Meu caro Senador Cid Sabóia de Carvalho, não alcancei a
ventura de ouvir o início _d_a magnffiCa análise
que V. Ex" faz do quadro político brasileiro.·
Creio que- as derrotas não Se explicam, e aS
vitórias, ao longo da História humana, infelizmente, justificam-se por si mesmas. Gostei
muito da d~çã_o, feita pOr V. Ex"-, de um dos
trechos do_s _Vinte Poemas de Amor yCJna Gmción Desesperada~_ d~ Pablo Neruda. Lembro
também a V. Ex!' que, ao falar da figura de
Ulysses Guimarães, o que me vem à memória
é ·o poeta Paulo ÊhUard, no seu sábio poema
"Uma Só P&_l-ª-Vra: (Jlysses. teu nome é liberdade, porque o nome de S. & é democracia
e Deus queira que a Nação não venha, um
dia, arrepender~se da linda festa do dia 15
de novembro, para transformá-la num dramático crepúsculo da liberdade neste País.
O Sr. Çid--Sabóia de Carvalho- E, por
uma tremenda ironia do destino polítiço do
País, a derrota de Ulysses Guimarães é a sua
maior vitória.
O destfno reservou para esse grande Estadista essa coisa esdrúxula, estranha, esse momento inusitado, inesperado, esse momento
sui generis. _o homem triunfa no dia da sua
derrota, porque esse sonho da eleiç.ão direta,
que levou Teotónio Vilela, que levou Uiysses
Guimarães, que levou Brizola, que levou Lula,
que levou Tancredo, que levou tanta gente
à praça públlca para uma luta indormida, o
chegar desse dia, o ferir dessa eleição, o acontecer des~E;! fato, tudo isso é a maior vitória
dos ilustres mortos e ilustres vivos, os quais
é possível mencionar para se historiar a recon~
quista da eleição direta.
Ulysses teve a ventura de estar vivo nesta
data, de ser personalidade nacional, candidato
nesse 'período, chegar a essa eleição, dela participar~ triunfar com o seu resultado final, por~
que todos triunfamos, embora não tenha a
vitória sua, pessoal, ou a vitória coletiva do
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seu partido. Não s_ei se isso é uma glória ou
uma desgraça; não sei se esse é _um momento
·de estranha beleza ou de estranho sofrimento,
mas sei que é o momento da con_symação
democrátic_a, própria da alma de um Estadista
da estatura de Ulysses Guimarães. Es:ta é a
verdade. A sua derrota, neste _momento, tem um consolo maior, o de ter perdido no bojo
da sua vitória, no bojo da eleição direta, no
bojo da democracia reconquistada, no solene
encerramento da transição democrática. A vi·
da é muito estranha para os homens que têm
grandeza. ____
__
Muitas vezes, meditamos sobre o triunfo e
sobre a derrota, mas garanto a V. Ex"' que,
muitas vezes, se vence por perder; e, nas muitas das vezes.._ se perde por ganhar. ,.,_
N de quem, no universo da vida ht,~_m?!na,
não souber interpretar os fatos da vida. Todos
~pendem muito mais do porvir, daquilo que
há de acontecer, do que propriamente daquilo
que se registrou como fato .daquilo que aconteceu.
Ulysses, como Estad_ista, c.omo sonhador,
como_ l~~d~r do PMpB, çon')O ~tador das
eleições, como companheiro de Tancredo,
como companheiro de Franco Montoro, de
Brizola, de Lula e de mt,~itos que aí estão ainda
presenciando _e_sse_quadro histórico, entre todos eJes é o maior vencedor.
TeSteniuhha da História, ao mesmo tempo
que personagem, Ulysses há, neste momento,
de ser uma figura exaltada até pelos que ven·
ceram, pois nem chegariam a este sonho, a
esta aspiração se não for o espírito de luta,
o espírito combativ_o_ deste que sofreu um
grande índice de rejeições.
O povo é _sábio. Rejeita, aceita, mas a sua
decisão final é sempre sábia. Me_smo quando
a rejeição parece injusta, mesmo ·quando a
escolha parece correta, há um dia a mais, há
tim dia seguinte, há um acontecimento futuro,
e esse novo recompõe_, qual se houvesse um
recurso, a deliberação que acabara de adotar.
Não acredito que Ulysses persista injusti~
çado neste País, ele parece injustiçado em determinado momento e, por incrível que pare·
ça; no momentO em- que VenCe~ na-sUa Vitória
se encaixa a sua deri"ota. Mas o julgamento
final desse povo ser-lhe-á favorável para s·empie, e os números das urnas nunca, jamãis,
serão um julgamento histórico para a figura
impoluta, brava, respeitável de Ulysses Guimarães.
O Sr. Mário Maia -- Pe{mite-me V.
um aparte?

~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

Ouço o aparte de V.

~

Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, V. Ex:' faz, com justiça
e com justeza, a análise de um dos grandes
brasileiros contemporâneos da política nada~
nal. Nós todos, dos mais variados partidos e já pertenci ao partido de Ulysses Guimarães
-, o vemos, neste momento em que aparentemente sofre profunda derrota político--eJei·
torai, vemos Ulysses Guimarães com respeito,
admir~ção e recohecimento pela importância
O Sr. Mário Maia -
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de seu trabalho patriótico aó longo desses
anos. A presença de Ulysses Guimarães, neste
momento, na história Político-eleitoral de nos-

so Brasil, tem certa semelhança com o destino
de Molsés. Entretanto, parece-me que a falha
desse grande lider está na oportunidade do
exerdcio da liderança, na peremptoriedade do
tempo, que não foi apreciado com a devida

clareza ou a devida sabedoria. V. Ex• sabe que
os líderes verdadeiros não se fa1:em líderes
por si mesmos, mas são os povos que, em

determinado momento, buscando uma aspiração coletiva, determinado fim, elegem, aos
poucos, aquele que passa a saber interpretar
os seus desejos. Por isso, passa a saber interpretar os seus desejos. Por isso, passa a ser
condutor de povos. Uma vez colimados __ os
objetivos, o líder automaticamente desaparece, porque as finalidades foram atingidas e
o~ objetivos, preenchidos. Assim tamb_ém
ocorreu com Moisés e o povo hebreu, que,
ao saírem do Egito, depois de atravessarem
o Mar Vermelho, que se abriu para a passagem
do povo, e peregrinarem quarenta anos pelo
deserto, {:hegaram aos limites da terra de Canaã. Moisés viu Canaã, que era aTerra Prometida para aquele povo.
Uma vez vista a planície vasta e_ fecunda
que espraiava, Moisés entregou a dádiva ao
povo. Deus falou para Moisés que ele havia
cumprido o seu destino e não era necessário
entrar na terra de Canaã, porque o povo já
obtivera oS seus objetivos. Moisés ficou parado, ven-do o -seu povo ocupar as terras de
Canaã, mas nela não penetrou. Talvez, UlySS_es
Guimarães, neste episódio, nesta fase da Hig..
tória do Brasil, tenha ultrapassado um pouco
a História, porque o limite da sua contribuição
talvez estivesse _no término da Assembléia Nadona! Constituinte. Todo o seu trab.ãiho, desde académico, pelos Partidos, até o exercício
de quatro Presidências simultaneamente, a
serviço da democracia, parece ter terminado
no momento em que foi promulgada a Constituição. o povo lhe agradeceu; o povo reconhece em Ulysses to-do este trabalho, toda esta
grandeza. E, Urria:-Jez. colini.ãdos os objetivos,
o povo achou ·que dali para diante não era
mais necessário Ulysses. Não sei_se Ulysses
e E:l Partido quiseram contiriuar e penetrar na
terra de Canaã. Acontece que o povo esta vendo que não precisa mais, daqui para diante,
dos trabalhos de Ulysses como condutor dos
seus objetivos. Buscou outros líderes, novos
lfderes apareceram para instalar nas terras de
Canaã o povo de Israel. Parece semelhante
o acontecido com Moisés e o quase acontecido com Ulysses, se ele tivesse parado na
promulgação da Coõstituição de 1988,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex o aparte. Apenas não posso
concordar com essa conceituação que faz do
que seria o tempo aproveitável na vida de um
homem-.- Aí está todo um rnundo_de exemplos
para mostrar que, quando as pessoas vivem
mais, quando as pessoas existem por mais
tempo e por mais tempo labutam, e por mais
tempo trabalham, é porque passam por um
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critério de seleção, um critério seletivo exisliterária que se_ formou_ à luz do marxismo da
tencial.
União Soviética, não se entendia hem que de~
Ulysses sempre fói um político muito certo
vessem eScrever poemas aqueles que, sendo
da contemporaneidade dos seus atas, de suas
muito sentimentais, não tivessem cultura para
atividades. Ele é mais contemporâneo do que
o fazer. N_em os poetas se concediam o direito
nunca, porque ninguém envelhece no cumpri~
de serem grandes, de serem lidos, respeitados,
menta de um papel histórico como o de Ulyssem que tivessem mensagens cuJturais.
ses Guimarães. Quando examinamos a idade
Ulysses Guimarães chegou ao ápice de sua
cronológica, estamos a praticar um modo de
vida. O que parece o final é o zênite. O que
distinguir indevidamente, um modo de discri~
parece o_ fim é o alto da_ montanha. Este é
minar; um País onde nós discriminamOs quem
o grande problema. O Brasil não vai prescindir
é homem. _quem é mu1her, quem é negro,
de Ulysses Guimarães agora, como não vai
quem é mulato, quem é branco. Não distinprescindir de seu Líder, nobre Senador Mário
guimos quem porta olhos azuis, nós distinMaia, o ex:Governador Leonel Brizola. Nesse
guimos pela altura, pelo porte físico, nós distindebate, senti-o brilhar intensamente. Eu, que
guimos as pessoas, principalmente pela connunca tive grandes admirações por Leonel Bridição social, nós estamos sempre distinguinzola, fui obriQado a admirá-lo nos últimos dedo, sempre discriminando. Mas que essa dig..
bates em que o vi atuando pela televisão. Ele
criminação, pelo menos, miseravelmente, não
está atuando como não o faria há vinte anos.
_houvesse em matéria de liderança, porque o
Ele perde a eleição tambêm no momento em
que nós aprendemos com todos os filósofos
que estava mais preparado para prosseguir
que se deram ao cuidado de abeirar-se da
na vida política. Daí porque acredito que ele
sociologia, todos aqueles que tiveram o cuidachegará a este Senado. Brevemente, talvez,
do de, pelo menos, permitir uma introdução
esteja aqui conosco, pelo seu preparo, pelo
na·s ciências sociais, e conseqüentemente nas
que a vida decepou dos seus excessos e acresciências políticas, no direito, na estatística. O
centou em matéria de virtudes. Não creio que
que nós temos visto é que as lideranças necesos homenss se diminuam quando envelhesitam de preparo. Não há liderança de ignocem. Eles se diminuem para si próprios e cresrante, não há liderança de quem não se prepa- cem para os demais. Mas não podemos presrou à mesma obra. Podemos até escolher
cindir das pessoas mais idosas..
qualquer campo do posicionamento doutriO Sr. Mário Mala - Permite-me V. ~
nário em matéria de política como ciéncia soum esclarecimento, nobre Senador Qd Sacial, mesmo se escolhermos Vladimir llitch
bóia de CaJValho?
Ulianov, o Lênin da União Soviética, era ele
guem_~nsinaya que não há _liderança sem um
Q SR. CID SAQÓIA DE CARVALHOgrande preparo intelectual. liderar é prepaPois não. Ouço V. Ex" com -prazer.
rar-se para ensinar, lid~rar é como professar,
Peço a Presidência apenas um minuto para
liderar ê ensinar, é dirigir, é indicar caminhos.
concluir.
No Brasil, nós criamos uma Inversão. Aque~
le que parece liderar é o que segue a orientaO Sr. Márl9 Maia - Nobre Senador Qd
ção de pessoas que, na sombra, dizem ao
Sabóia de CaJValho, não coloquei a idade crolíder como proceder. Mas este não é líder,
nológica ou física do üder em jogo. Não é
porque o Sr: Ulysses Guimarães seja um selíder é outro conceito. Uder, talvez seja aquele
que para chegar a esta posição a vida lhe
nhor idoso que tenha terminado a sua função,
eXIja o c-ürrícUlo feito no decurso dessa própria
mas porque não estão em S. Ex', intrinsicavida.
mente, os objetivos da coletiyidade brasileira,
A liderança da ineXperiência, a liderança da
da vontade br~sil_eira de sair do estado çle
ignorancia, a liderança do desconhecimento,
opr_essão em que vivemos durante vinte e tannão, essa liderança não existe. Por isso, U!ystos anos, de sair da ditadura para a transição
ses não pode ser, como entende V. Ex", tolhido
e, finalmente, para a democracia plena. O pona sua liderança, exatamente porque atingiu
vo -viü em Ulysses Guimarães, independenum alto grau de sapiência, um alto grau de
temente da sua idade, a partir de determinado
vivência, condições existenciais que o credenmomento, o condutor desses trabalhos, _des~
ciam, não mais pelo que fez, mas, principalsas idéias, juntamente com outros Lideres que
mente, pelo que pode aind~ fazer.
forarri citados por V. EX, corno -Tancredo NeNão, não vamos adotar esse raciocínio de
ves, Leonel Brizola, e como o próprio Lula,
ainda mais jovem, que, nas praças públicas,
que as pessoas mais idosas devam ser retiradas de circulação. Esse ê um raciodriio impiecoflõSc-o, pregou liOs palanques, a necessidoso para com o povo, é um raciocínio impiedade das eJeições diretas, que seriam o térmidoso para com a Nação, que não prescinde
no do período autoritário, para, finalmente,
da sua população geriátrica. Ninguém ·presvencermos esse oceano_que foi chamado de
cinde das pessoas mais idosas, nem na polítitrãvessia. Érlcontramos imp6rtin1cia fundaca, nem no lar, nem no sindicato, em nenhum
mental e profunda de Ulysses Guimarães neg..
lugar; aquele que viveu mais sempre tem mais
sa fase, primeira fase essa da travessia que
a exemplíficar, com o respaldo do que pôde
culminou c_om a promu1gação da nossa Carta
fazer, e fez, e do que mais poderá fazer, ou
Magna. Independentemente da sua inteligêndiretamente praticando atos ou orientando pada, os objetivos dessa fase foram preenchidos
ra que atas sejam praticados.
com o seu trabalho+ Daí para diante, o povo
liderar é ir a frente, é ir mais à frente no
quer: outra~ lideranças. E, af, est~ a procurar
racíodnio do realismo sodaltsta. Numa escola _-talvez ainda de maneira incipiente- outras

a
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lideranças.lsso ficou demon._strado agora com
a expressiva votação que obtiveram vádos no~
vos líderes, embora não _tivessem alcançado
o número desejado de voto, mas todos eles
demonstraram possuir lider,<'lnça e que continuarão o trabalho de Ulysses Guimarães nessa
travessia, como foi citado pór v.-u·-- Leonel
Brizola, do nosso Partido; Mário Covas, e os
dois jovens que estão aí a disputar: Fernando
Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva,
que obtiveram o maior número de votos no
primeiro turno. Agora, no segundo_ turno, veremos qual dos dois vencerá; essas novas lideranças que o inconsciente coletivo brasileiro
está tentando eleger, qual dois chegará a ser
o condutor, o continuador, de agora para diante, da consolidação da democracia. Foi neste
sentido que solicitei o aparte, não querendo
absolutamente, colocar a idade do Líder Ulysses Guimarães em julgamento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIOMuito obrigado a V. Ex"_ pelo ~sclarecim_~nto,
Sr. Presidente, vou concluir o meu disc_urso.
Acredito, Srs. Senadores, que há sempre
grandes equívocos e esses grandes equtvocos
escrevem _o des_tino_dª---Humankl_ade. As vezes
são base d_e uma revelação a seguir, de um
ato justo que vem depois. Ai dos povos se
não fossem os grandes equívocos! Os grandes .
equívocos se ind_uem nas ne~essidades sociais da evolução histórica. Na formação da
consciência nacional, na formação da consciência de cada povo, há sempre os grandes
equívocos.
V. Ex' lembrou a figura de Mois_é_s. Como
sou conhecedor da Bíblia e da literatura bíblica, devo dizer a V. Ex' que esse momento
citado corresponde à morte de Moisés. Moisés,
no deserto, ansiando por chegar à Terra Prometida, mas já multo idoso, já vencido pelas
enfermidades, via que era necessário que o
seu povo o abandonasse, que fosse e ele ficasse, porque a vida já não o permitia ir. Mas,
era um desígnio da própria vida, um desígnio
de um liffiite físico, não de um limite de missão, porque as missões _dos sábios, notadamente dos grandes lideres, essas nunca têm
limite. O_limite__ é própria possibilidade da
vida. E ai quem dera, se alguns líderes pudessem, depois de mortos. continuar liderando!
V. Ex" lembrou-se de Moisés rnorLe:ndo; e eu
me lembro de Ulysses vivendO, dando o seu
contributo democrático para que se ferisse da
melhor maneira possível a eleição na qual S.
EX' seria esmagado, como na verdade o foi,
mas de modo injusto e por força de um desses
grandes equívocos.
__ _ _ ___
Um dia, perguntaram solenemente: "Barrabás ou Cristo"? E a tUrba, sem pensar um
instante, coletivamente, sem discordância,
respondeu: "Barrabás para a liberdade"! Foi
um grande' equívoco.
O mundo está cheio desses grandes equívocos. Naquilo que foi um critério de escolha
entre Barrabás. o ladrão, e Cristo, o Filho de
Deus, a turba respondeu - Barrabás! Não
quero dizer que essa resposta tenha havido
nas wnas, neste momento, mas poderão elas
ter constem~do uma injustiça, tanto Quanto

ª

essa divina injustiça, necessária ao seguimento das Escrituras.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadqr_e~. LMUito _bem! P~l}las) _
(DUrante o discurso do Sr. Cíd Sabóia
de Carvalho, o Sr. Nelson CarneirO,- Presidente, d.~ixa a cadeira da Presidênd~, que
é ocupada peJo Sr. Pompeu de Sousa,
]"'-Secretario.)

(Durante o _discurso do Sr. Gd Sabóla
Ge CarvEJ!ho, o Sr. Porhpeu de Sousa,
.Y-SecreUJilo, deixa a cadeira da p~sl
dênCia_, que é ocUpada pelo Sr. António
Luíz Maya, Suplente de SecretlJrío.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Conceuc a palavra ao nobre_Senctdor Márcio Lacerda.
O SR. l ;ÁRCIO 1.1\.CERDA (PMDB MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, pretendo mostrar comQ_ a má gestão da econo_mia gera o cresci~
menta das remesss legais de divisas para o
exterior, e também a evasão ilegal dessas divi-

sas.
Recentemente, a revista Veja se referiu a
um doç_umento que circulou entre os dias 19
e 26 de julho do corrente ano entre_ os exportadores de_ São Paulo. Esse documento dava
uma dimen,são· aproximada dos sérios estragos causados às contas brasileiras pela defa~
sagem cambial, também causadora da paralisação das vendas externas argentinas.
Ora, s-abemos que sub e superfaturamento
representam apenas dois dos vários mecanismos ilegais de evasão de divisas, _s>_utros
sendo, entre tantos: contas no exterior; abertura dE; empresas em paraísos fiscais; câmbio
português, utilizado por exportadores de café
para se resarcirem da diferença recebida acima do preço oficial de venda; a simples fuga
de dólares em pastas de executivos; e assim
por diante. Lembremos, de passagem, que
essas atividades são ilídtos penais, sendo, portanto, sujeitas ao -Código Penal ou à "Lei do
Colarinho Branco", ou seja, trata-se de casos
de polícia.
Outra forma legal de evasão de divisas tem
sido a remessa de lucros e dividendos pelas
empresas estrangeiras, repatriação de capital
à taxa do dólar oficia] que lhes permite reaver
tais. quantias ao dólar paralelo, que, como se
sabe, tem apresentadq ágios altíssimos, o que
possibilita àquelas empresas_ se financiarem
a uma taxa de juros altamente negaUva.
Também fo;ma legal de evasão de divisas
sãOOs empréstimos feitos por emJ;lresas brasileiras a~ empresas do Uruguai, empréstimos
que se tran_sformam em dólares.
Há ainda uma forma, tão usual, tão patente,
de saída de dólares que quase nos escapa.
Trata-se dos dólares gastos pelas pessoas nas
viagens ao exterior: e aí estão incluídas as via- .
gens de turismo, de estudos e de trabalho.
Ainda há pouco tempo um notório programa
de televisão noticiava que cem mil turistas brasileiros viajaram a Londres no mês de julho
de 89, o que dá, só com a compra autorizada
de Quatro miJ dólares por pessoa, a "insigni-

Sexta~feira

24

7_157

ficante" quantia de quatrocentos milhões_de
dólares. Ora, sabemos que as_ despesas não
ficam só Ttesse montante: há as despesas
com as paSSã"gfinSaéreas e com a chamada
parte terr_estre. Além disso, o compromisso
quase __doentio_d_o turista brasileiro faz com
que a média de gastos por pessoa ultrapasse
os autodzados quatro mil dólares, sendo o
excedente, é claro, adquirido no antigamente
denominado mercado_negro, hoje, eufemisticamente, câmbio paralelo.
Acrescente-se a esse quadro_ as bolsas de
estudo, os vencimentos enviados a funcionários em busça-de títulos universitários no exterior. Quanto a._ess_es, embora não seja a regra,
é comum serem concedidas bolsas a pessoas
cuja vida útil no serviço público serâ curta,
o_u__ por estarem _à__ beira da aposentadoria ou
porque depois de breve período de provação
ingressam na empresa privada.
Finalmente, outro importante fator de evasão de divisas que merece ser destacado é,
sem dúvida o _contrabando de nosso ouro e
de nossas gemas.
Eis aqui, Si. Pre-Sidente,_ e Srs. Senadores,
a vôo de pássaro, uma paisagem que, examinada com detalhe, e dela providenciada uma
descrição minuciosa, nos poria os cabelos de
pé, tãi o hofror que causaria com o seu rio
de sangue drenado para o exterior, as tais veias
abertas da América portuguesa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekín,_ - -- - O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -

-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Executiva Nacional
do PMDB, reunidéi nesta data, resolveu proclamar ao _Partido o apoio no 2" tum o à candidatura do Deputado Luiz [nác:lo Lula da Silva.
-Dada a importância desta manifestação do
PMDB, passo a ler a integra da nota que expressa o referido apoio:
"'PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
otretório Nacional - sl-ãsilla

Nota da Comissão Executiva Nacional em
23·11·1989
A Coiriissão Executiva NaciOnal do PMDB,
coerente com as lutas históricas do Pát:l:ido
contra a opressão, e interpretando o sentimento partidário.
1. reafirma a certez:a do papel decisivo t:JUe
o PMDB desempenhará na consolidação democráiTca e no iOexorável processo de transformação profunda das injustas estruturas sociais e económicas do País;
2. fiel a estes compromissos e de acordo
com o último e memorável pronunciamento
do Deputado Ulysses Guimarães no espaço
eleitoral, o PMDB não pode sustentar a neutra-

~~~~~ise;o~~~~~~o~~a~:~:~:~u~q~e~S:~~

gitação relativa à candidatura do Sr. Collor
de MeDo, que se tornou veículo e receptáculo
do que há de mais reac:ionário no País para
o continuísrilo das desigualdades sociais re-
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sultantes de um modelo económico antipopular a antinacional;
3. recOnhece e proclama que a candidatura
de Lulz Inácio Lula da Silva surge para o se-

gundo turno com as afinidades que sempre
nos _aproximaram por cima de divergências

ideológk:as, programáticas e de métodos, ma_s
afinados todos na vocação demçcrâtlca e nos
compromissos com a justiça social e o desenvolvimento_ económico, o que o recomenda
ao nosso voto;
4. finalmente, o PMDB por sua Direção e

de forma organizada, reconhece a necessidade de manter permanentes entendimentos
com os demais segmentos pro-gressistas e democráticos. Nosso Partido conduziu, com sa-

crifício, competência e sabedoria-, a transição
que nos leyou à _institucionalizaçáo da democracia e à realização dessas eleições presidenciais, cabendo à proposta progressista classificada para o segundo turno a responsabilidade
de assegurar as condições da vitória eleitoral
para as necessárias mudanças na ordem econômlco-social, dentro do regime democrático,
garantindo o pluralisrTw e a liberdade de participação a toda sociedade."
Era O qUefinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya)

-Concedo a palavra- aO nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Pronuncia o seguinte discario.) -Si. Pre:
sidente, Srs. Senadores, fãleceU; na -prinlefra
quinzena deste mês, em São Paulo, um dos
luminares da ciênCia médica no País, Dr. Fernando Campelo Geritil, cearense dos mais brilhantes, radicado na ca~tal bandeirã.nte.
Aos 69 anos âe idade, Feiriãi1dõ Gentil destacou-se como cirúrgião dos mais competentes, dedicando~se também à. cancerologia, especialidade a que se· entregou empenhadamente, atendendo a milhares de pacientes.
Com )Jmjeção fnternackmal, participou de
numerosos Congressos- no EXterior, defendendo teses e apresentando trabalhos de larga
repercussáo cier'ltífica.
Pertencendo ao tradicional clã dos Frota
Gentil, em meu Estado, filho que era do saudo·
so líder empresarial João da Frota Gentil, o
extinto deslocou-se, desde cedo, para o Sul
do País, iniciando as suas atividades profissionais, sempre em meio ao respeito e à admira·
ção de seus colegas e de sua clientela.
Oriundo, assim, de _família abastãda, Fernando Gentil acolhia, em sua clínica, todos
os que o procuravam, mesmo os mais humil·
des,. prestando-lhes um atendimento desve~
lado e solícito.
Ao registrar, desta tribuna, o desaparecimento do preclaro coestaduano, que honrou
a Medicina brasileira, pela sua cultura e talento,
desejo levar as minhas condolências à sua
esposa, filhos, irmãos e demais parentes.
Fernando Gentil foi um exemplo de abnegação profissionaL Merece, por isso, o reconhe·
cimento de seus contemporâneos e dos porvindouros.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-·Concedo a palavra ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PMDB

- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, quero dar conhecimento à Casa da enlerida que apresentei
.ao Piojeto de Lei Orçarhentária, ora em tramitação no Congresso, destinandO o montante
de_ Ncz $ 7.OO_O.OOO,OO(sete milhóés _de cruzados novos), em valores de abril, para a criação
de Centros de Convivência de Idosos, que se
reveste de grande importância social.
Aproveito para transformar, neste pronunciamento1 a justificação da referida emenda.
-O subprojetõ apresentado deverá sér inCfuíd-0 no Programa de Trabalho
15.081.04862370·- apoio ao cidadão e à
familia.
Justificação
A Constituição Federal dispõe, no inciso I
do art. 2'03, que a assistência sOcial seja prestada a quem dela necessitar, independentemente-de contribuição à seguridade sociã:J,
tendo por objetivos, dentre outros, a proteção
à velhice. Especificamente no art 130, deter~
mina a Carta Magna que a família, a sociedade
e o Estado iêm o dever de amparar as pessoas
idosas, .assegurando sua participação na cofriuiiidaCie, -defendendo sua dignidade e bemestar e garantindo-lhes o direito à vida.
O que se-p-retende, com esses dispositivos,
é que o _idoso, tanto quanto possível, receba
a mesma forma de tratamento prestada à população adulta. Contudo, em reconhecimento
a alguns problemas específicos e para que
seja gradualmente implantada uma política
para o envelhecimento, a organização da assistência aos idosos deverá ser feita em centros de convivênçia, onde o atendimento m
médico primário, a terapia ocupacional e o
desenvolvimento de atividades de Jazer pro- pordonam a reintegração do idoso na comunidãde- e,-- como" ·consequê"llda; j)i"Oiriovem asaúde física ementa!, reduzindo a necessidade
de internação hospitalar.
O envelhecimento populacional no Brasil
ii"QpQe medidas urgentes para o amparo aos
idosos, garantindo o atendimento a uma demanda social crescente. Os dadOS censitários
de 1980 indicaram que cerca de 1/3 das pessoas na faixa etária de 60-69 anos eram ainda
economicamente ativas. Não obstante, a relação entre o número de pessoas de 65 anos
ou mais por 100 pessoas de 15-64 anos, pas·
sou de 4,9 em 1960 para 7,0 na década atual.
Tornando-se como base o ano de 1980, pr6jeta~se um crescimento de 71% até o ano 2020,
quando para cada 1QO pessoaS em idade de
trabalhar, existirão cerca de 12 idosos que deverão receber_suporte social.
Quanlo menor for a população economicamente ativa, _menor será o-volume de recursos gerados_e, conseqüêntemente,-maior a
dificuldade de implementação de programas
de assistência à velhice.
- Deve-se considerar, ainda, que nas últimas
décã.âas vem-se esboçandO, na população
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brasileira, uma tendência ao crescimento das
chamadas familias unipessoais, que atingiram
7% em 1984. As f.ãmílias grandes, com 7 ou
mais membros e que tinham melhores condi~
ções de apoiar seus parentes idosos, passaram de 27,9% em 1950 para 12,8% em 1984.
Desse _modo, restringiu-se a possibilidade de
apoio familiar e aumentou a proporç~o de ido-sos vivendo solitariamente. Estima-se que
13% da.s mulheres com 65 ou mais anos de
idade e 6% dos homens nesta mesma faixa
etátia __vivem sozinhos.
Apesar da carência de recursos materiais
e humanos, a Legião Brasileira de Assistência
- LBA, instituição mantida pelo Governo Federal e vinculada ao MiniStério da Previdência
e Assistência Social, adotou, a partir de 1985,
uma estratég!a correta de _amparo à velhice
que busca, com a instalação_ de centros de
convivência, manter o maior número _poss'Nel
de idosos na comunidade, junto aos seus familiares, vivendo de modo integrado e ativo,
e promover o aumentO do nível de independência funcional da população idosa.
A LBA tem como objetivo desenvolver programas sociais voltados prioritariamente para
a assistência materno-infantil, crianças excep·
cionais e idoSos. Sua atuação se estende a
todo o território hacional, eXecut~mdá programas preferencialmente através de convênios
com instituições comunitárias. Entretãnto, a
abrangência da atuação e a necessária prlorida_de concedida à área matemo-infantil fazem
com que menos de 10% do seu orçamento
sejam destinados à assistência aos idosos.
Os Centros de Convivência de Idosos significãni uma postura diferente do asilo, na medida em que buscam reintegrar o idoso na
sua comunidade. É o idoso quem dirige o
Celitro,~esColhe as suas atividades, participa
do lazer e dos grupos de geração de renda,
uma espécie d~ microempresa social, que lhe
dá meios de melhorar a qualidade de vida.
Cada Centio de Convivência é instalado em
área ao redor de 1 hectare, o que permite
a trnpiantação -de -nona;-pomar;- além-ae- expansão. Os projetes arquitetônicos atendem
a características regionais~ -são de concepção
simplificada e e(Juipados com material de qualidade e resistência. A capacidade para atendimento, em cada ui"lidade, é de 80 a 150 idqsos
em regime não asilar.
ALBA' conta, hoje, com 30 Centros de Convivência conjugados com creches, já inaugu·
rados, e, ainda, com 5 r concluídos e 249 em
fase c;! e construção. A demanda prevista, atualrr'lehte, para 1990; ê de, fio-mrntmo, mas 200
unidades. O prazo de construção é de 90 dias
-eamão-de-Obra fica a cargo da Prefeitura
Muni!=ipal. A i:.ldministrqção e o gerencjamentõ
são- feitOS Pelos próPdcis -usuârios, com o
apoio de Um técnico da área sOcial e de votun·
tários da comunidade. A manutenção é feita
pela LBA, através de convênios. O espaço fisi--co para a instalação do Centro de Convivência
é cecjido pela comunidade.
Os critérios adotados pela LBA para a im·
plantação de centros de Convivéncia de [doses
são a existência de demanda significativa, de
espaço fisico adequado à construção_. e de
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mão-de-obra forne<::tda pela Prefeitura, enquanto a LBA estabelece os padrões de construção, fiscaliza a obra e fornece recursos para
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mobilística do País e~ segmentos a ~la corre•
latos, qual seja: a ascensão do Dr. Miguel Car-
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Deve-se assi_nalc;~;r o f;;~.to de que Mano_el Cavalcanti NaVais foi Constituinte em 1933 e em
los Baroni à Presidência da Vol\{swagen do
1946.
a compra do material. Embora as atividades Brasil S/A ..
.
· .... _ _
.
A trajetória J?Oiítica desse insígite -sertaOejo
da LBA, de apoio à criança, ao idoso e à pessoa
Homem cuja personalidade traz a marca
pernambucano de Floresta, a quem a Assemportadora de deficiência~ atenuem a difícil si- dO êxito; das grandes realizações e do permabléia Legislãtiva da Bahia concedeu o título
tuação do idoso carente_,
sua luta pela so- nente sucesso nas lides empresariais, Miguel
de Cidadão Bãíano em sessão solene realizada
brevivência, pela moradia, pela saúde e_ pela Baroni é o primeiro brasileiro a presidir essa
no dia 12 de junho-de 1.974, é única e incem~
participação ativa e funcional na comunidade, Empresa no "Cenário nadOil.al.
p<~rável em virtude de sua duração e impçoros Centros de Convivênçia" éSfão- sendo conjuMister se faz aditar os longos anos de servitância na história política do Brasil.
gados com creches, simplesmente por não ços por ele prestados ao universo empre5ilrial,
Os inestimáveis serviços prestadoS à Bahia
existir uma destinação o(çamentária especí- durante Os quais a lucidez; pertinácia e descore_ ao norêl.este. nq~c._oncemente ao desenvolfica para os idosos-. O atendimento indiscri- tino o alçaram a cargos de capital importância,
vimento do Vale do São Francisco,
berU~
minado é mais uma forma de_ rejeição social, como o de Diretor de Yendas e Marketing da
estar de todas as populações ribeirinhas e coem que cabe ao idoso não o que lhe é de Volkswagen do Brasil S/A, que__ora passa a
munidades sertanejas, projetaram-no cenáOo
direito, porém o que porventura restar dos re- acumular com a Presidência que assumé.
nacional como o mais expressivo, dinâmico
cursos aplicados.
Assi.m, consigno, para assentamento 1nos
e valoroso parlamentar nordestino.
O subprojeto apresentado visa, portanto, anaiS do Senado Federal, meu aplauso a esta
Bastaria_ relembrar. como insofismável deapoiar e promover a instalação. de Centros meredda e oportuna escolh_a que, por certo,
monstração desse prestígio, que o Deputado
de Convivência de Idosos em todo o território ensejará a continuidade do exito da Volkswa~noel Cavalcanti Navais fo1 o autor da famonacional, dentro d_e um programa que vem gen do Brasil S/A, dirigindo-lhe _os destinos
s-a erriendã n~ 179, Subscrita pÕr 103 constisendo execut;;~.dq pela LBA com caráter essen- com a proficiência necessáifa-à propulsão dos
tuintes e apresentada no dia 03 de junho de
cialmente comunitário, e garantir, assim, o seus empreendimentos, os quais, sem dúvida,
1946, assim redigida:
cumprimento dos dispositivos constituciQnais constituem um fato gerador de arrecadação
~· "Fica o GQYe-mo_ Federal obrigado, dentro
que determjnam como dever do Estado a pro- de divisas para o nosso País.
do prazo de 20 anos,- a contar da data da
teção à velhice e a asSistência social a quem
Congratulações, portanto, expresso-as ao
promulgação desta Constituição, a traçar e
dela necessitar.
_____ ·__ _ _Dr. Miguel Carlos Baroni_ pelo postO galgado,
executar _um plano de aproveitamento total
Era o que tinha a dizer;Sr~ Presidente. (Muito estendendo-as _,__toda Diretoria e corpo de fundàs possibilidades económicas do Vale do São
bem!)
cionários da Volkswagen do Brasil S/A. à AutoFrancisco e seus afluentes".
O discurso proferido pelo errline~te Dep~
O SR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya) latina, holding daquela Empresa, na pessoa
tado Manoel Navais _na Sessão plenária de 26
-Concedo a palavra ao nobre Senador João do seu Presidente, Dr. Noel Phillips e, enfim,
a todos os brasileiros, posto que, indiretamende junho de 1946 justificando a histórica
Menezes.
te, foram distinguidos com esta _escolha.
em_enda n~ 179, l_ogrou_ obter imensa reperOSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. ProEra o-que tinha .a dizer, Sr. Presidente.
cussão nacional, além dos aplausos e do irresnuncia o seguinte discurso),- Sr. Presidente,
o SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) trito apoio dos Constituintes de 1946.
Desde então, como decorrência da aplicaSrs. Senadores, a Viação Aerea Riogranden_Concedo a palavra ao nobre Senador lourição dos recur_s_os__ definidos e autorizados pela
vai Baptista.
se-Varig comemorou, em maio deste ano, 62
anos de excelentes serviços prestados à Nação .
Constituição, teve_ início o. intenso procesSó
O SR. LOURJVAL--BAPTISTA (PFL- de desenvolvimento social e econômic_o do
e ao mundo, aproximando povos e países.
Hoje presto minha homenagem à grande
SE._ Pronuncia o seguihte_discUrSo.J- Sr. Pre- Va!e do São Franci_sc_o, numa área de 670
companhia aérea, na pessoa de seu presidensidente, Srs. Senadores, não ·me seria lícito milkm 2 •
te, Sr. Hélio Smfdt, cuja dedicação e eficiência
deixar de registrar, nos_ concisos_ e pré-estabeNão se deve esquecer que o Deputado Matem elevado cada vez mais o nome daquela
lecidos limites desta comunicação, as home- noel ~ovais conseguiu obter, conjuntamente
empresa. Alvo, ainda, de outras grandes co·
nagens tributadas ao Deputado Federal Ma- com o inesquecível Deputado e Ministro Apomemorações, recebeu 0 trofeu "O Mascate",
noel Navais, no dia 21 de noveJllbro passado, lonio Sales, a sanção do President~ Euriço
das mãos do presidente da Confederação Napor Ocasião do lançamento <:lo _seu livro "Me- Gaspar Outra à Lei n" 23, que serviu de roteiro
dona! do Comércio e cuju o prêmio, certam6rias do São Francisco"; nO Sàião Nobre
para a elaboração do Plano Geral do São Frando Con9ress6 Nacional.
cisco através_ do qual se iniciava o seu déseri.mente, enriquecerá, ainda mais, sua coleção
de condecorações, sempre em razão de sua ___ O Deputado Manoel Nova is nasCeu no dia
volvimento.
capacidade de trabalho, competência e habili6 de março de 1908, em Floresta (PernamEssa Lei no 23 definiu a construção da usina
dade no trato torn_seus inúmeros comandabuco), estudou no Recife e, em janeiro de Hidrelétrica do São Francisco (CHESF)_.__além
dos que primam, sempre, no desempenho em ·1925__transferiu-se para Salvador, com a finali- da abertura de diversas rodovias no Estado
at~nder o público, fazendo que a Varig seja,
dade de cursar a Fªculdad.e de Medicina.
da Bahia, ligando as suas principais cidades.
cdFrio é, o grande sim bolo brasj!eiro, que liga
Médico, formado em agosto de 1931, Ma- Através desse diploma legal, foram destinados
as"partes mais longínquaS do Mundo. A Yarig
noel Navais radicou-se na Bahia e_â.esde cedo recursos para a profilaxia da malária em todo
evidendo.u a Sua--vocaÇão política.
e Hélio Smidt fr_eqüentãma:mesm.:i arg.:itnaso Vale, erradicada càm a aplicação do DDT
sa que leva a todos os recantos do Brasil e
Oficial de gabinete de Leopoldo Amaral, pri- pelo Serviço Nacional_ da Malária então dirido Mundo a capacidade de empreendimento, melro-iil.têiventor-federal da B~h1_ã,_em nevem- gido pelo saudoso sanitarista Mário Pinotti.
. Convém· escl.arecer, a caract_erística básica
a delicadeza e a inteligência do povo brasileiro. bro de 1930, e do então Tenente Juracy Magalhã.es, também interventor, Manoel Navais se do estilo parlamentár do Deputado Mano_él
Falar em Varig é falar em Brasii·como falar
em Hélio Smidt é falar em progresso. (Muito elegeU Deputado à Assembléia Constituinte, Navais se consubstanciava no fiilto de nã6 se
bem!)
exercendo o seu primeiro mandato parlamen- esgotar no discurso, mas conç-entrar-se na
tar em 1934, e reeleito de 1937 a 1945.
aç:âo pessoal, concreta, eficiente e incansável
O SR. PRESIDENTE (Antônlo luiz Maya)
Com o fim dO Estado Novo em 1945, pasDespojado de vaidades e avesso ao brilho
- Concedo a. palavra ao nobre Senador Rai- sou Manoel Novais__a _exercer_ o s__e!J terceiro fugaz da retórica_ e dq popularidade fácil, Mamundo Lira.
mandato até 1950; entre 1954 e 1974 foi ree- noel Navais desempenhava os seus suCeSsiO SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB. leito para seus mandatos consecutivos na Çâ- . vos mandatos com objetividade e um raro senPronuncia o seguinte discu_rso.) - Sr. Presi- mara dos Deputados, sendo depois eleito por so de missão.
dente, Srs,...Se__nadores, cabe-me registrar desta mais tfês IegislaturaS, concluindo o seu último
Respeitad~. estimado e cy>laudido por todos
tribuna um fato que enalte_ce a Indústria Auto· mandato em 1987:- quantos têm o privilégio de conhecê-lo, f\'ja-
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S. Ex.• não _está presente.
Cõncedo a paJavra ao nobre Senador Mário

noel Navais foi também o relator do projeto
de criação da Codevasf (Companhia de De-

senvolvimento do Vale do Sào_E'rancisco);
Maia. (Pausa.)
Graças-à sü;~fpennanente vigilância-e âtUa$.._EX. declina da palavra.
ção, foi possível con~trui~ ~colas, ~ospit~is,
Concedo apalavra ao r:tobre Senador Dirceu
esn:adas, pontes e hJdrel_~t~Jc~s, -:- !"C.!USJve --Carneiro. (Pausa.)
o Sistema Paulo Afonso, Tres Manas e SobraS. Ex" não está presente

dinho - lançando-se, destarte, de maneira
irreversível, as bases da modema agricultura
O SR. PRESIDENTE (Antõnio Luiz Maya)
irrigada na região.
- Lembro _aos Srs. _Senadores que o CanOs irripados positivos dos projetas de irriga--- gres~o __Na:Jonal esta_ convoca_do_ para uma
ção, em pleno andamento, em Petrolina Jua- sessao conJunta a realizar-se hoJe, as 18 horas
zeiro e ltaparica comprovam a visão exÍraor- e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Dedinária e a capacidade empreendedora de"sse putados.
bravo sertanejo que soube honrar os seus suO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
cessivosmandatoscomoDeputadoeleitopela -Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
Bahia, cuja ãftJação-Viabilízóu a execução pos- a presente sessão, dêsignando para a ordinária
terior de um vasto elenco de projetes gera- de amanhã, às 9 horas, a seguinte
dores de riqueza.
São eStas as razões qUe mé levam a esta
trjbuna para enaltecer a personalidade inconORDEM DO DIA
fundível e e:Xponencial de Manoel Cavalcanti
Navais, que agora. aos 81 ariõs de idade, de-1pois de 4 7 anos de uma admirável e fecunda
atividade parlamentar continua, trabalhando,
PROJETO DE DECRETO
como o demonstra o seu recém publicado
LEGISLATIVO N' 36, DE 1989
livro "Memórias do São Francisco'" -=--história
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
da vida do "Rio da Unidade Nacional" que
art.- 353, parágrafo único,
é, também, conforme acentuou o jornalista
do Regimento Interno)
Sebastião Nery no seu magnífico prefáciO.
história de um homem excepcional que dedicou toda sua fecunda existencia ao desenvolDiscussão, em turno único, do Projeto de
vimento do VaJe do São Francisco, e a fazer Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~ 112/89,
o bem aos seus habitantes.
__ __
na Câmara dos Deputados), que aprova a con.
Seria deSnecessár-Io e demasiadamente lon~ cessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociego enumerar os episódios, as iniciatiVas e as dade Ltda., para explorar serviço de radiodirealizações desse meu eminente companheiro fusão sonora em onda média, na cidade de
de vida parlamentar e caro amigo, Manoel Ca- imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
valcanti Navais - cidadão exemplar e talenPARECER PRELIMINAR, por pedido de dilitoso homem público que se transformou num gência.
padrão de dignidade, compostura e probida-

a

de.
Amigo que sou do Deputado Manoel Novais, a quem estou ligado por velhos laços
de amizade, iniciada no mês de dezembro de
1933, quando aluno da s~ série 'gin"asial, no
Ginásio Ypiranga, em Salvador, Bahia, ele Inspetor Federal, impediu, quando eu fazia uma
prova parcial, que o professor da cadeira cometesse urna injustiça comigo, permitindo
com isso que eu lograsse ser aprovado.
Depo!s, Deputado Federal, nos encontramos no Rio de Janeiro e _consolidamos a amizade.
Quando recebeu o titulo de cidadão baiano,
concedido pela Assembléia Legislativa da Bahia, fiz questão de comparecer à solenidade.
Eram estas as obS_€:rvações que deSejãvã.
fazer à margem das homenagens que lhe foram prestadas no dia 21 de novembro passado) no Salão Nobre do Congresso Nacional,
ao ser lançado o seu livro "Memórias do São
Frãndsco''-.,....,.. documento que deverá imortalizá-lo na galeria dos maiores vultos do Parlamento brasileiro no desenrolar de toda a existência. (Muito bem!)

-2-

PRQJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 56, DE 1989
(Induído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172_, d,_.combinado com o arl375, V,
do Regimento Interno)

designar a servidora Edena Diniz_ Vianna, Auxiliaf Le9isíativo, CLT,- para reSpOnder pelo e.icpediel)te da Secretar(a,d~ Documentação e Informação, durante o afastamento do titular, no
período de 21-11-89 a 7-12-89.
-·
Senado Federal, em 22 de novembro de
1989. -SenadOr- Nelson Carneiro; Presidente
do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 259, DE 1989

o- Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n,
015841189-8, resolve rescindir o contrato de
trabalho do s_e!Vidor Osvaldo Alves de Andra~
de, ASs-eSsOr Técnico, DAS-3, do Gabinete da
Primeira-Secretaria, contratado sob o regime
jurfdico da Consolidação das Leis do Trabalho
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
a partir de 1~ de novembro de 1989. Senado Federal, em 23._ de novembro de
i989. -SenadOr Nelson Carneiro, Presidente.
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 47, DE 1989
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso
de suas atribuições e considerando o que
consta do Processo n" 005869/89-7, com fundamento no artigo 73, inciso I, do Decreto~Lei
n~ 2.300, de 1986, e no ãrt. 126, inciso I, do
Ato da Comissão Diretora do Senado n" 31,
de 1987, resolve aplicar ao Auto Posto Cascão
Derivados de Petróleo Ltda, estabelecido à
CRS 311 lote B, Brasília, DF, inscrito no CGC
sob n• 00.000.042/0ü06·37, a pena de Adver·
tência, por não haver fornecido ao SenadOFederal o material especificado na Nota de
Empenho n, 0097/0, causando com isto prejuízo à Administração.
Senado Federal, em 21 de_ noVembro de
1989. -José Passos Pôrto, Diretor-Geral.

ATAS DE COMISSÃO

Discussão, -em turno único, do Projeto de

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Leí da Câmara n• 56, âe 1989 (n• 3.362TS9;
na Casa de origem), que concede compensação pecuniária, a tftu1o de benefício, ao militar temporário do Exército, por' ocasião de seu
licenciamento. (Dependendo de parecér.)
-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz. Maya)
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão as 17 horas e 15
minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
N• 258, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen·
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) tar, e de conformidade com a delegação de
- con:cedo a p,alavra ao nobre Senador José- competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Fogaça. (PauSa.)
da Comissão Diretora nç 2, de 1973, resolve

Reunião, Realizada em
12 de outubro de 1989

33~,

Às dez horas do día doze de outubro de
m~

novecentos e oitenta e nove, na sala da
Comíssão, sob a presidência do Sr. Senador
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, reún~se
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença dos Srs. Senadores Leite
Chave~, Francisco Rollemberg, Wilson Martins, Meira FíH~o. Antônio Luiz. Maya, Chagas
Rodrigues, Mauricio Corrêa, João Menezes e
Aluízio Bezerra. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Seriadores Mansueto de Lavor, Márcio Lacerda, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres, Mauro Benevides, Edi-
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son Lobão, Marco Macíel,_Qdacir Soares; José
Paulo Bisei, Afonso__Ar~nos, Olavo Pires, João
Castelo, Carlos Pa,trocínio e Ney Maranhão.
Havendo número regimental, o Sr Presidente
declara aberta a presente _sessão e dispensa
a leitura da ata da reunião anterjor, que é dàda
como aprovada. A seguir, o Sr. Presidente co'::
vida para tomar assento à mesa, o Dr. Oph1r
Cavalcante, Presidente d_o Conselho Federal _
da OAB, convocado por esta Comissão, com
a finalidade de oferecer. subsídios ao Projeto
de Lei do Senado no 54, de 1988, que dispõe
sobre o Ouvidor Geral. Durante o debate, fazem uso da palavra os seguintes Senhores
Senadores: Leite Chave:s, Chagas Rodrigues,
Francisco Rollemberg, João Menezes e Meira
Filho. Nada mais. havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando el,l, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, a presente ata que, lida e aprovad?
será assinada pelo Sr. Presidente e levada a
publicação, juntamente com os apanhamentos taquigráficos.

A Constitu1ção de 1gaa modificou os fundamentos da democracia brasileira. Ela ganha
o caráter de uma democracia participativa,
não só pela previsão de institutos como o referendo, o plebiscito e a iniciativa dos cidadãos,
como pelas práticas participativas em todos
os níveis, dando papel ativo a organismos da
socie_dade civil perante os Três Poderes.
Nestà dimensão inovadora e aberta, inserem-se os dispositivos II, IV e V do Parágrafo
segundo do Art. 58, a respeito do funcionamento das Cõniissões Permanentes e Ternporárias das duas Casas do Legislativo. Acertadamente, o Senado Federal, ao reformar o seu
Regimento Interno, inscreveu regr~s que tornem efetivos os mandamentos constitucionais.
A Ordem dos Advogados do Brasil sente~se,
pois, gratifi<!ada em ser ouvida num processo
de _elaboração legislativa moderno e democratizado.
De oútra parte, somos chamados a nos rrla"Al'/EXO A TA DA 33' REUNIÃO DA CO- nifestg~.r ~_respeito de Pi"ojetõ-de lei que trata
MISSÃO DE CONSTf[WÇÃO; JUS77ÇA de assunto há muito temPo em debate no
E ODADAN.IA REAliZADA EM 12 DE Biãsif -Sobfe o qual nossos congressos e
foruns de advogados têm se_preocupado:_a
OUTUBRO DE 1989.
instítUd6naJização d,e urna figura próxirrla da
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva' tradição nórdica do ombudsman. hoje utilizada em diversos países sob diferentes formas.
lho) - Declaro aberta mais uma reunião da
No recente processo constituinte, foram
Comissão de Constlfuiçâ6, Justiça e Gdadaapresentadas propost_as populares e de parlania.
mentares tratando da criação do Ouvidor ou
Convido para tomar assento à Mesa de nosDefensor do Povo. Tais propostas não foram
sos trabalhos, o Dr. Ophir Cavã!Canie, espebem sucedidas, embora a Constituição dê nocialmente convidado para esta reunião. Dr.
Ophir vai se prOnunciar a respeito dó Projeto vos papéis ao Ministério Público e institucionalize a Defensaria PUblica, que_ cumprirão
de Lei do Senado, n~ 54, de 1988, que dispõe
uma parte das tarefas previsíveis para um órsobre o Ouvidor-Geral, oferecendo as provigão de omb_udsman.
dências cabíveis.
O ·nuSiie- Se!Íi:tdor Marco Maciel retorna ao
O Dr. Ophir CaValcante é Presidei1te do
Conselho Federal da_ Ordem dos Advogados debate da: importante matéria, reiterando propOSúf qi.ie ftzera em oportunidades anteriores:
do Brasil, e a Comissão de Constituição, -Justiça e Gdadania ap·rovou a sua convocação a criãÇão da figura do Ouvidor-Gei'al, funciopara que viesse falar sobre essa matéria de nando junto ao Congresso Nacional.
A PrevisãO ConstituciOflãl ter1ã Sido muito
tanta importância para a República brasileira.
Concedo a palavra ao Dr. Ophir Cavalcante. importarlte para dar maior representatividade
e condições jurídicas de ação ao Ouvidor-G~
O SR OPHIR CAVALCANTE- Sr. Presiral. Na ausência dessa previsão, cuida_ bem
dente Cid Sabóia de carvalho, eminentes Se- o Projeto de Lei, agora sob exame, de garantir
nadores e meu querid{ssimo colega e compa- mecanismos efetivos, in-clUsive a titularidade
nheiro da Diretoria, Marcelo Aranha Machado, para proPor ações e demandar.
Secretário-Geral do ConselhoJ Federal:
O Ouvidor-Geral é função junto ao COnA Comissão de Constituiçã_o, Justiça e Cida- gresso NacionaL É-nomeado por este. Faz
dania do Senado Federal, em razão-de requeri- parte dos poderes de fiScalizar do Parlamento.
mento do Senador Maurício Corrêa, solicitou Nesta dimensão, bem definida pelo Projeto,
à Ordem dos Advogados do Brasil compare- não s_e confunde com as amplas e modernas
cimento a audiência pública e rnariifestação, funções atribuídas ao Ministério Público. Nem
por escrito, a respeito do Projeto de Lei n~ com a_ tarefa da defes~ judiCial doS pobres,
054, de 1988, que dispõe sobre o Ouvidor- constitucionalmente atribuída à Defensaria
Geral e é de autoria do Senador Marco Maciel. Pública. A Ouvidoria é parte da missão parlaDesejamos, em primeiro lugr, manifestar o mentar:- apreço da Ordem dos Advogados do Br_asij
Retoma o Projeto de Lei no 54, a experiência
diante de dois fatos que esta audiência con- sueca (Arts. 6 _e 8 do Capítulo 12 da Lei Fundatém: o primeiro, a aplicação de um dis·positivo mental "Instrumento de Governo" do Reino
introduzido em recente reforma regimental e da Suécia), na qual um ou mais ori1budsman
que atende à norma constitucional, tornando podem ser eleitos pelo Riksdag (parlamento)
a audiência pública instituto de uso comum e terrr a miSSão de supervisionar a aplicação
nas comissões do Senado e na tramitação das leis e outras normas pelo serviço público,
de projetas de lei; o segundo, é pr6prió conteú- com titu1aridade para procedimentos judiciais
do do Projeto em exame, com suas elevadas e acesso a docwnentos e informações admifinalidades.
nistrativas ou judiciais. A aplicação prática le- _

e

vo~ o ombudsman a exercer funções de rece:-

ber as reclamações dos cidadãos contra os
atas ou omissões de órgãos públicos. Popularizou-se e ganhou grande legitimidade e_ respeito perante as demais instituiç_ões.
Vários países utJ.iizam -fig\.lras próximas do
ombudsman.

O Brasil tem se preocupado com lets que
deixam de ser aplicadas e cidadãos desgarantidos perante órgãos estatais e autoridades.
Na Constituição de 1988. temo.s um- _iristhJ~
mental jurídico-político para garantir direitos,
viabmzar princípios constitucionais, afirmar a
cidadania individual e coletiva. São ~antigas e
novas formas de recorrer à Justiça, papel_ativo
de associações, redimensionamento Cio Ministério Públíco, instituiçãO da Defensaria Pública,aJérn de diferentes mecafdsmos participativos.

A acolhida pelo Congresso Nacional dessa
proposta de_ criação de funçãõ de ouvidorGeral, complementa a série de mudanças institucionais em fªvor da defesa da cidadania.
Preenche uma- das lacunas restantes do pro-:
cesso constituinte.
A rnanifestãção da Ordem dos Advogados
do Brasil, pelo seu Presidente, é em favor da
aprovação do Projeto de Lei n~ 54.
O Regimento Interno e esta Comissão cobram-nos um depoimento conclusivo,
-Nesse sentido, não nos omitiremos de apresentar sugestões construtivas para o aprimoramento da matéria, segundo nosso entender.
Em primeiro lugar, consideramos que seria
importante criar a Ouvidoria-Geral corno instituição jUnto ao LegiSlativo, não apenas os cargos de Ouvidor-Geral e ouvidor Substituto.
É urna reflexão que deixamos a esta Comissão.
Em segundo lugar, trazemos algumas sugestões sobre dispositivos do Projeto:
a) Sobre quem poderá ser investido na função de Ouvidor-Gerãl.
É nossa opinião que não deva ser a função
de ouvidor-Geral privativa de membros do Ministério Público. Sequer, de pessoas com a
titulação de advogado ou bacharel em Direito.
Estas restrições impediriam que cidadãos de
grande capacidade e destacada atuação em
defesa dos direitos civis, venham a ser convocados pela vontade soberana do Congresso
Nacional para o desenvolvimento da elevada
função.
_
Por outro lado, o processo de escolha do
Ouvidor-Geral não está plenamente definido
no Projeto. Não somente deve ser esdareçido,
corno, na nossa opinião, ter uma previsão de
sugestões apresentadas pelas entidades da
sodedade civil previamente,
Em face do exposto, sugerimos uma nova
redação para os parágrafos do art. 1~ do Projet<?.
"Artl 0 ........................................................... .
§ }9 O Ouvidor-Geral será escolhido
pelo Congresso Nacional para um mandato de 2 (dois) anos, renovável uma única vez, entre cidadãos brasileiros, com
21 anos ou mais de idade, idoneldade
moral, elevada conduta e destacada_atua-
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ção em favor da cidadania e dos direitos
civis.
§ 2~ A Mesa do Congresso Nacional
abrirá prazo para receber indicações de
nomes através de entidades da sociedade
civil, elaborando posteriormente uma lista
tríplice a ser apresentada ao plenário que
escolherá, em votação secreta e por
maioria absoluta de votos o Ouvidor-Geral.
§ 3o Recaindo a escolha sobre servidor público ou membro de carreira jurídica, será o mesmo ime-diatamente cedido
pelo respectivo órgão para o exercício das
funções previstas nesta Lei.''

ao plen9- deSempenho das funções do
Ouvidor-Geral."
Atendendo ao imperativo regimental, ofere-

cemos, nesta audiência pública, nosso depoimento conclusivo. A Ordem dos Advogados
do Brasil manifesta-se- favoravelmente ao Projeto de [ej do senado n~ 54/1988, de autoria
do nobre Senador Marco Maciel.
Juntamos à nossa manifestação favorável,
propostas de emendas com o objettVo de apri-

morar a idéia básica do Projeto.
A Ordem dos Advogados do Brasil sente-se
honrada em apresentar este depoimento sobre matéria tão relevante e, assim, partiCipar
do processo de elaboração legislativa no Se-

A alteração anterior Importa em modificanado Federal.
ção do art. 3\ ín fine, quando trata do Ouvidor _
-o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvaSubstituto.
10-o) -O trabalho do Dr. Ophir Cavalcant~
"Art.3° .. nas mesma condições estabeserá anexado ao Projeto do Senador Marco
leddas no Art. lQ."
Maciel, e será levado ao conhecimento do Relator Designado, Senador Jamil Haddad.
b) Sobre as atribuições do Ouvidor-Geral.
Consideramos necessário gararitir ao_ Ouvi- - Pergunto aos Srs. Senadores se querem fazer alguma indagação.
dor-Geral_a competência para oferecer denúnConcedo a palavra ao Senador Leite Chacias perante o Tribunal de Contas da união,
ves.
o que reforçará suas atribuições e possibiliO SR. LEITE CHAVES - Sr. PreSidente, .
dades em defesa da probidade administrativa.
Srs. Senadores, rião sei quem fOi a iiliciativa
Neste sentfdo, oferecemos sugestãO de
da convocação do Dr. Ophir Càvãlcãilte, mas,
emenda ao Projeto.
COrifêsSo,:Sr. Presidente, que me pareceu mui"AcresCente-se ao art. 5o, u~ § zo [e~uto oportuna. Considerações muito práticas,
muitO-objetivas, é um advogado acostumado
merando como 1" o atual Paragrfo um c o:
a4 Art. 5o ...................~.................... ..-~.....,....,..~~ao seu oficio.
_______ S. Ex". se manifestou favorável ao projeto,
§ 2 9 -Co~p~te ao Ou~d6r-_Geral apr~falando em nome da sua corporação, a Ordem
sentar denunc~as sobre tlegahdade ou 1rdos Advogados do Brasil, e trouxe contribuiçôes, a meu.ver oportunas. Entretanto, consiregularidades da administração Pública
ao Tribun~ de C:ontas da União, as quais
dero o seguinte: esse nome, ombudsman, deserão obngatonamente processadas e
veria ser mantido- é um nome nórdico essa
julgadas,"
__ figura é hoje internacional.
'
Aliás, a Folha de S. Paulo, com sucesso,
c) A demissão do Ouvidor-Geral.
conhece a figura para criticar o próprio jOrnal,
consideramos necessário a previsão do capara tratar de reclamações, feitas ao jornal,
so do Ouvidor-Geral ser demitido pelo Conquanto a erros ou exagero de críticas. O nome
gresso, em qualquer tempo, como consta do
Projeto. Esta, no entanto, é uma possibilidade -digamos - está sendo de dificil aceitação,
em razão da sua __ difícil pronúncia. Ele não
que deve ser cercada de algumas garantias,
é um rio me inglês, deve ser sueco ou dinamarpara evitar perseguições político-partidárias,
preservando um função que, muitas vezes, te- quês, é nórdico; mas, com essa expresão, ele
rá de contrariar interesses de setores parla- está sendo geralmente aceito. Acho que deve
mentares e da burocracia do próprio Congres- ser assim, porque, se colocássemos ouvidor,
teríamos depois equívocos quanto à __compeso.
tência, em conflitância com o Consultor-Geral
Nesse sentido, sugerimos uma nova_ redada R_~p~blica ~ o Procurador-Geral da Repúção ao Art. 8"
blica, porque a sua função é realmente diferen"Art. a~· Mediante proposta justificada
ciada, Ela é uma função - digamos - que
da Mesa, o Congresso Nacional poúerá, fiCa no limite da administração, das normas
pelo ~Loto da maioria absoluta de seus administrativas -e judiciárias também. Há OU~
membros em votação secreta, destituir tros nomes de difícil pronúncia que estão no
o Ouvidor-Geral em qualquer tempo."
Brasil._ Por exemplo, ímpeachement. Entrou
esse termo no BraSil e não conseguimos outra
d) O funcionamento da OuvidOria:
Não basta ter um Ouvidor-Geral com algu- palavra para acaracterizar aquela idéia, não
mas atribuíções. É necessârfo que este conte é verdade? a/ka (-Seltzef-, por exemplo, não
com os meios necessários para o desempe- há nome mais dificil de ser pronunciado do
nho de suas funções. Sugerimos emeirda nes- que esse que não é náda mais popular; Volkswagen, etc: (risos). Ele deve vir com essa conse sentido.
ceituação, porque ele hoje é_ internacionalmente conhecido como tal. Agora, é um
cargo político, sobretudo técnico. Acho que
"Acrescente-se, onde couber:
Art. --Compete_ à Mesa do Congres- ·não deva ser somente promotor, mas ele terá
so Nadonal prover os meios necessários - que ser ~o mundo do Direito, porque se não
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vai ter grandes dificuldades. Mesmo nesta Casa,_ onâe chegamos sem um gi-ande conhecimento específico, temos dificuldades e vamos
depender, às vezes, de assessores. Um homem desse nível tem que ter muitas qualidades. Além de uma qualificação específica em
relação à lei, podendo ter sido juiz, ex-juiz,
ex-Ministro, promotor ou advogado, ele tem
que ter um passado também de homem de
ação. Isso é um cargo de homem· de ação,
ou seja, cujo braço esteja ligado ao cérebro:
Se -colocarmos aqui um inativo, ele mesmo
tomará outra iniciativa. Ele pode ser acionado,
mas nãÔ precisa ser acionado. Ele tem que
estar atento às injustiÇas, às violações legais.
Tanto é ql;Je uma das primeiras_ atribuições
dadas;' entre _as várias atribuições, consiste de
zelar pelo çumprimento das _leis, de todas as
leis. De formª que o parecer de V. Ex• vai
ser examinado, ficará aqui. Achei pessoalmente que foi oportuno, daremos a nossa contribuição, mas tenho a certeza que a Comissão
de Constituição, Justiça e Odadania-vai examinar, porque fizemos tudo para que a Constituição flão contivésse. E as ditlCuJdãdes decorreram de lutas do próprio Ministério Público,
de setores que- achaVam que as sua·s atribuições, haviam deser invadidas, quando, na realidade, não são. E outra cOisa,- (jue seja Pelo
Côngressot Nós, doCóngresso Na_ci6nal, estamos desarmados! O Tribunal de Contas é um
Órgão auxiliar nosso, mas ele funciona como
quer. Aqui poderíamos até pedir ao próprio
Procurador, a6- amDusdman, para, digamos,
dar preferêncià a determinadas atuações, informaçõés maiores ao Congresso. Ele pode
fazer denúncias ao CongreSsO, às comissões:
Eu me alonguei, mas congratulo-me com
V. Ex• e acho que a Ordem poderia continuar
a nos auxiliar nesse sentido para termos aqui
uma figul-a" de que o País carece mais dÕ
que ninguém, o Congresso Nacional.

-e.

O SR. OPHfR CAVALCANTE- V. Ex' me
concede a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabôia de Carvalho)- Tem a palavra V. Br.
O SR. OPHIR CAVALCANTE- Eminente
Senador Leite Chaves, ficamos muito felizes
com a participação de V. Ex~ e acredite que
reconhecemos a propriedade de todas as colocações que V. EX' fez. Estamos de acordo
com todas elas; todas essas preocupações de
V. Ex~ também são nossas. Mas _creio que
'quando colocamos que não deveria ser apenas um representante do Ministério Público,
não foi que achássemos _e_ entendêssemos que
não seria o melhor ou·o mais bem qualificado
para o ·cargo. Em se tratando de um órgão
que deverá ficar vinculado ao Parlamento, ao
Congresso Nacional, parece-me que isso deveria dar uma margem maior ao próprio Congresso de fazer essa escolha, e quando disse~
rhos que não era necessariamente uma pessoa da carreira jurídica queríamos demonstrar
com isso que não estávamos tentando fazer
uma reserva de mercado para nós, advogados.
Mas tenho absoluta certeza - e concordo
com V. 5r - de que o Congresso saberá,
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no momento certo escolher aquela pessoa
que se enquadre melhor para o exercício do
cargo.
De sorte que agradeço a participaçáo de
V. E>r e sempre que formos convocados e
convidados atenderemos à convocação com
muito gosto, com muita satisfação e procura~
remos trazer aqui o melhor que pudermos
fazer, de acordo com o pensamento dos advogados brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho}....:_ Eu queria só fazer uma pequena observação, antes de passar a palavra ao Senador
Chagas RodrigUes. O Seil.ador Leite Chaves
tem razão quanto à denominação, porque isso
hoje é uma instituição do Direito Público em
vários países, quer dizer, é uma figura do Direito, uma necessidade de chamar de ouvidor,
etc. Apesar de o nome original ser difícil de
se pronunciar oü não ser muito comum, é
porque não o dizemos co-stumelramente, então fica realmente dificil. Aliás vou até sugerir
ao Relator que proponha, de acordo com o
Senador Leite Chaves, porque não a-dianta es~
tar mudando de nome, porque isso é uma
coisa de vários países. Há uma literatura jurídica farta, inclusive no Brasil, sobre esse instituto. Há belos livros e trabalhos, inclusive, eu
soube pela Dr" Sara que eXiSte, em -nossa-revista do Senado, um bom trabalho a esse respeito. Vamos manter o nome original e interna~
dona!, assumindo a expressão nórdica, resguardando, na verdade, a institUição como uin
todo sob o ponto de vista internacional.
O SR. OPHIR CAVALCANTE- A flgurà do
ouvidor está intimamente ligada exatamente
ao movimento de emancipação da área norte
do Estado de Goiás, hoje constituído em Esta·
do de Tocantins. O-ouvidor Joaquim Petrônio,
nos idos de 1'09, declarou a independência
da área norte, a partir do paralelo 13 acima,
contra o Governo da Província de Goiás, da·
quela época. O ouvidor, naquela época, parece-me que não tinha essas atribuições. As atribuições dele eram semelhantes as de juiz, salvo engano- não tenho muita formação jurídica nesse sentido - mas, ao que parece,
era. E ele representava a Corte_ portuguesa.
Ele era um português representando a Corte,
desempenhando papel da maior relevância no
sentido de preservar a unidade. Não _a unidade
provincial, mas unidade em termos de domínio português na área. Por isso, para mim,
pessoalmente, a figura desse ouvidor é muito
cara, muito querida. E, não obstante, um português defendendo Portugal, ele lançou, va~
mos dizer,_a semente da emancipação do novo· Estado da Federaçáo brasileira, que é o
Estado de T o_cantins. Ele _é o pai da idéia.
E a iâéia foi, vamos dizer, veiculada por mais
de cem anos e veio a se constituir em realidade, no ano passado, com a nova Constituição.
Eu perguntaria se realmente é um novo
conceito que se dá ao ouvldor, porque, pelo
que _sei, naquela época ouvida era juiz, era
o Poder Judiciário, não propriamente um poder de fiscalização. Daí justamente a minha
preocupação na mesma linha de pensamento
do Senador Leite Chaves com referência _a

um nome. Era melhor deixar essa de OuvidorGeraldelado e passar para aquele nome técnico, que hoje está aqui ombudsman. É a minha
pergunta.
Realmente, o nome que se vai dar ao cargo
talvez não seja a coisa mais importante, mais
importante seria justamente aquelas atribuições que ele vai ter. Mas concordo com V.
Ex", como concordo também com o eminente
Senador Leite Chaves e nosso eminente Presidente Cid Carvalho, de que, para evitar dúvidas
conflitos com o Ministério Público, que fique
muito claro que isso aqui é um órgão do Parlamento e é isso por isso que faço questão
de insistir e de bater o pé. Esse não é um
órgão do Ministério Público_._não é um órgão
do Poder Judiciário, é órgãO de fisqlização
do próprio Congresso Nacional. É o Congresso Nacional fiscalizando o próprio Poder dentro daquela atribuição de fiscalizar o Poder
Executivo, através dessa nova atribuição feita
através do ombudsman. Então, para que não
paire nenhuma dúvida, também concordo sinceramente de que deva ser mantido o nome.
E, como disse o Si:mador Leite Chaves, com
o tempo aprendemos a falar a pronúncia correta.a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- Com a palavra o Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Ilustre Dr.

Ophir Cava!Cante,-Pi-esidente do C:onselho Federal da OAB, Srs. Senadores:
Inicialmente, quero expressar a minha satisfação p_or termos aqui o eminente Presfdeilte
da OAB. Eu queria agradecer a coritribuição
que_ el~ vem dar a esta Comissão, indiretamente ao Senado, sobre urri assutito tão importante. No mérito, não tive a satisfação de
ouvir toda a exposição do ilustre Presidente,
porque estava noutra Comissão:. Mas ouvi _a
parte final e perée"bO que ã OAB está de acordo
com a iniciativa.
Eu gostaria de, num diálogO franco, apenas
pedir uma reflexão dos colegas e as luzes do
~ustre_ Presidente para o seguinte: é bem verdade que acabo de ouvir uma ponderação,
uma assertiva que me parece de muito valor,
quando liga a Ouvidoria-Geral, o Ouvidor-Geral_ao Congresso. Confesso que, à primeira
vista, sem um maior exame, conquanto a natu~
reza da iniciativa tenha todo o meu apoio, eu
alimeri.to alguma dúvida quanto à iniciativa.
O ilUStre Presídelite :Sabe que o arl:. 61 trata
diSso na· Constituição, da _iriiciativa_ das leis
coifl'Plement~res e ordinárias. Depois vem o § 1" do mesmo art, que diz:

"§ 1o São de_irliciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem-ou modifiquem os efetivos
-das Forças Armadas;
U- disponham Sobre - aqui começa
a minha dúvida a) criação de cargos: .. Mas os cargos são do Mir:tistério Público.
... funções_.
Parece-me que aqui está sendo criada a
função de ouvidor-geral, apesar de na juStifi-
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cativa ter dito que defensor do povo, comissário parlamentar, ouvidor-geral ou na expressão universal de sua concepção ombudsman.
Então, estamos tratando aqui de uma importante instituição.
A Constituição diz que é da iniciativa privativa do Senhor Presidente da República - e
ª- mim me _interessa, pois penso num presidente e não neste e nem naquele - as leis
que disponham sobre:
"... ) criação de· cargos, funções ou
empregos públ_icos na administração direta e autárquicã ou aumento de sua remuneração." _
Mais adiante: no item e,. diz o seguinte:
"e) ·criação, estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da administração pública."
Não sei onde o órg21o estaria inserido. COlO~
ca na execução de funções atribuições previstas ao ouvidor-geral, que será e~colhido pelo
Congresso, para um mandato de dois anos,
indicado pela Mesa da Câmara - aqui o Congresso seria uma ingerência porque iria trazer
dois Membros do Ministério Público-, apurar
queixas ou denúncias apresentadas por quem
se- considere prejudicado. Art. 3o o ouvidorgeral será substituído, nos seus impedimentos, pelo ouvidor-substituto. O ouvidor-geral
proporá ação judicial, art. 5o O oLiV:idof-9eral
apresentará relatório anual de suas atividades
ao COngresso. o· õuVidõr-geral e o subStituto
exercerão suas funções, sem prejuízo dos direitos etc.
---Então, na realidade, conquanto o relaiório
anual seja prestado ao Congresso, conquanto
a escolha seja do Congresso, - o olivklorgeral será escolhido de acordo com o § 1o
do art. 1o, pelo Congresso, para o mandato
de_ dois anos, renovável uma única vez.
Propriamente na área do Congresso, a minha preocupação é que a criação de funções,
de órgãos, pelo menos em princípio, nós não
possamos nem emendar. Não temos poder
=ae emenda, quando se trata de organização,
e é da. competência exclusiva do Congresso
Naciorial, resolver definitivamente sobre tratados, aprovar o -estado de defesa, sustar atas
normatlvos, mudar fiXar idêntica remun-eração, julgar anualmente as contas, zelar, apreciar, escolhe(._ aprovar, autorizar. Poder-se-ia
dizer que aqui não sé esgota, ele diz fiscalizar,_
mas não prevê que seja através do ouvidc!rgeral Quant_6 à Câmara dos Deputadas e também ao SeiiciC:fo, compete privãtivamente ao
-s-enado, ·proCéssár, aprcivar previamente, por
voto secreto, as autoridades, após arguição;
dispor sobre limites, aprovar por maioria absoluta, elaborar o seu Regimento Interno; dispor
sobre a sua orgãniZação! funcionamento, criação, transformação ou extinção dos cargos,
eriipregos·e funções de seUs serviçOs. ftxaçi:io
da respectiva remuneração.
•
-Aqui estamos diante, até certo ponto; de
um ato mista, a prestação de contas_é perante
o_ CongressO. O Congresso escolhe, ffi"ãs o
funcionário é do f.1ir1istério PúbliC<i_ __ -=
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Nos casos previstos nos incisos I e 11, hã

O SR. OPHIR CAVALCANTE -Gostaria
aqui de fazer uma colocação ao eminente Se·
nado r Chagas Rodrigues, que disse com muita
propriedade que havta chegado depois do
nosso pronunciamento. No início de nosso
pronun<::iamento fizemos questão de deixar
muito claro que a Ordem era de opinião de
que o ouvidor-geral - para usar expressão
do Código- o ombudsman, como ficou aqui
acertado que seria a melhor denominação,
não deveria ser um representante do Ministério
Público, mas sim uma pessoa escolhida pelo
próprio Congress.o Nacional, não necessariamente <::om formação jurídica, mas uma pe-ssoa que tivesse uma grande vivência com os
problemas' da_ vipa, que atrapalham e não permitem uma vida melhor do homem_, um me·
lhor re"Iaciohamen-to com o poder público,
com o poder administrativo.
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O SR. FRANOSCO ROLLEMBERG - Dr.
Ophir, Srs. Senadores:
QuandQ nilo conseguimos express~r- nossas idéias no m-omento adequadO, no mats
cendo ~ualquer alteração sobre aumento de
despesa, etc. Aprova ou não aprova. Mas o
das vezes, nesta Casa, os outros Colegas parecem que, em sintonia conosco,--dizem-pratic:aque eu já disse, veja V. EX como me assaltam
essas dúvidas.
mente aquilo que gostaríamos de diz_er.
_vou começar parabenizando-o pela contriCumprimento V. Ex', e acho que a contri_-_
buição valiosa que o senhor traz a esta Casa,
buição foi valiosa, __a idéia é ~lida.
e dizer-lhe que essa proposta poderâ, i~clu
Não será admitido aumento de despesa púsive, se o Relator assim o achar conveniente,
blica. Aqui diz que não haveria aumento, porser apresentada como substitutivo, pela maque em princípio seriam dois fl.it1Cl0n-áriõS.
neira çãrn que a Ordem dos Advogados do
Mas, pequena ou não, sempre haveria. Haveria
Brasil estudou e apresentou esse projeto, com
um gabinete, material, qualquer coisa.
minudências que o Original não pOssUía.
Nos projetas de iniciativa exclusiva ·do PresiDr. Ophir, discutiu-se aqui, inicialmente, se
dente da República, e nos projetas sobre orgadeveríamos chamar de ouvidor ou de omnização de serviços administrativos.
budsman. Em 1903, um deputado sergipano,
Na realidade, eu queria a atenção dos ColeFausto Cardoso, punido pela Mesa da Câmara,
gas, po\s estamos aqui diante de uma super
foi para a Comissão de Redação. E ele ditia
Comissão Mista, - as comissões mistas emEntão, defendíanos essa idéia. Foi nossa
que não se sentia punido nem humilhado, porglobam deputados e senadores. Esta eu chapreocupação primeira na Ordem estudar o
que as leis brasileiras devem ser redigidas em
maria de supermista, prevista na Constituição,
problema da constitucionalidac;le do_ projeto.
Português, ifiioma pátrio, e em- muito bom
compreendendo deputados, senadores e ser·
O projeto, como está redigido, pode criar esPortuguês. E evidente que a tradição nossa
vidores do Poder Executivo, designados pelo
sas preocupações que V. Ex" acaba de ressale a nossa própria linguagem nos levaríãm para
Senhor Presidente da República.
tar. Se vamos buscar em um promotor público
que nomfnássemos de Ouvidor-Geral e não
Aqui estam_o_s numa__instituição um tanto
ou um representante, teremos dois probleonbudsmou._Além do mais, além da dificulmista, porque não é estritamente do Congresmas: o primeiro, de que ele deixará de ser
dade de se pronunciar esse nome, o espírito
so, não é do Ministédo Públiço, apesar do Mi·
um representante do Congresso Nacional,
jocoso do brasileiro por certo, por eufonia,
nistério Público e da Defensoria Pública, e tampassará a ser um representante do Ministério
ia levar a se pronunciar coisas diferentes, talvez
bém realçou o fato de ser um órgão. Então.,
Público, ao lado dessas outras preocupações
até com o eSpírito de agredir ou de diminuir
em última análise, não seria estritamente do
que V. Ex~ colocou com muita propried~~e.
a majestade da função.
Congresso, ele se esgotarja na área óu na
A idéia da Ordem é justamente de que seja
Então, sou daqueles que defendem que as
competência do Ministério Público.
uma pessoa fora do cargo de promotor públileis brasileiras, como Fausto CardosO defenApenas pediria a atenção; porqu_e esse asco; de defensOr público, que não seja necessadeu também. em 1903, devem ser redigidas
sunto deverá ser objeto de maiores exames,
riamente um funcionário público, mas que se·
em Português, Qo bom Português, no vO<:ánão sei se a Ordem examinou esse problema
ja uma pessoa vinculada ao próprio Congres· _j)_ulo que a nossa língua teni e nos atende
da constitucionalidade desse aparente ecletisso Naciorial. Então, não teríamos a proibição plenamente.
mo, porque estamos diante de uma instituilegal, que V. Ex• argumentou, do art. 61, que
ção, ligada ao Ministério-público, ligada ão
finalmente, Sr. Presidente, queria dizer que
seja de iniciativa dO Presidente da República.
Congresso Nacional. Onde funcionários de
Na parte do artigo, sendo órgão do próprio os membros desta Casa, não do Congresso
carreira do Ministério Público, _escolhidos põr
Nacional, são os agitadores de idéias. Somos,
Congresso NaciOhal, temos no ar::t, 5_2, que
nós, vão prestar contas aqui... Na realidade
trata do Senado Federal, que lhe dá a compe- cdnforme ouvi, até do Sr, Juiz de Direito, Juiz
é um ass_unto complexo.
tência privativa, no inciso 13, que diz: ''DTSpor de Menor. anteontem, na Comissão do Código
Evidentemente, se o Presidente da Repúsobre sua_ organização, funcionamento, polí- de Menor, que o homem deve ser, de uma
blica, tomasse a iniciativa e tomasse o _órgão
c:erta forma, uma metamorfose ambulante, E
cia, criação, transformação ou extinção dos
como uma composição onde houvessem recargos, empregos e funções dos seus serviços que somos agitadores de idéias e metamorpresentantes da _Ordem, representantes do
foses ambulantes.
e fiXação da respectiva remuneração, obserCongress-o, representantes do Ministério PúbliTemos que agitar. apresentar nossas idéias,
vados os parâmetros estabelecidos na Leí de_
co, aí sim, uma primeira idéia, _talvez tivésse-até um tanto d~spreocupado$ na sua constituDiretrizes Orçamentárias".
mos uma instituição com maior legitimidade
porque a constitucionalidade poEm nosso pronunciamento sugerimos a in· cionalidade,
e talvez mais apta a cumprir as suas elevadas
de ser feita a posteriori, porque a Constituição
clusão
de
um
artigo
que
dizia:
"Compete
à
funções._
nao se transforma, ela muda, e agora estamos
Mesa do Congresso Nadonal prover os meios
E:Xpendi essas considerações ~perando
Vivendo u_rn novo período constitucional. Ennecessários ao bom desempenho das funções
que sejam examinadas. Se V. EJ(S _me penni•
tão, só o fatO da apresentaÇão da idéia, o
de Ouvidor-Geral". A criação do cargo seria
tirem - e peço a licença do Si'. Pres_i_dente,
apoiamento da Ordem dos Advogados do
do
Congresso
Nacional
e
ele
próprio
daria
os
porque é da maior importância para nós ~
Brasil, com essa expOsição· que V, &- nos
meios
necessários
para
o
desempenho
dessa
se houver possibilidade, e a própria Ordem
brinda neste instante, é um fato da maior imatividade.
encaminhar _sob_r~_ o._ ª$J>ecto da constitucioportância.lnclusive nesta Casa, onde constanEssa nossa preocupação primeira de desnalidade, tendo em vista a natureza e a inicia·
temente apresentamos projetas que não têm
tiva, nós lhe agradeceríamos muito.
membrar pode parecer que não se quer mais
às yezes nem andamento, ou são aprovados
que· seja o Ministério Público. Por que não
De qualquer modo, ficam aqui meus agrae jamais são sancionados.
se quer mais que seja o Ministério Público?
decimentos._ Pode V. Ex" ficar c_ertQ de que,
Ontem, assistimos quase que uma festa
nesta Casa, onde há tantos advogados bachaM
Necessariamente por isso, para que o projeto
quando se aprovou a medida provisória que
réis, é sempre com satisfação que recebemos
pudesse tornar-se absolutamente constitucioJ?al, sem esse problema que V. Ex", com mu!!-_~ __ regulamenta o FGTS. Esse Senador tem nesta
um cole_ga da Orde]ll. Muito obrigadç..
Casa um projeto edênticó ao que foi aprovado
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Cirva-. propriedade, acaba de levantar.
ontem e enviado pela Presidência da Repúlho)- Com ã palavra o Dr. Ophir Cavalcante,
O SR. PRESJDENlE (Cid Sabóia de Carvablica, há dois anos nesta Casa, e nãO fOi apropara falar a respeito das observações do Sena- lho) -Com a palavra o Senador Francisco vado no últímo dia da legislatura do ano passador Chagas Rodrigues.
Rollemberg.
do, porque o meu próprio üder, no momento,
um disposTtíVO-qlie-diz hão çãber a Senador
emendar os projetas ~indos da Mesa, estabel.e-
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alegou que não teve tempo para estudar devidamente e obstaculizou e não foi aprovado.
A Deputada Udíce da Mata tem um projeto
indêntico àquele. Soube que mais de setenta
projetas. mais ou menos nesse mesmo teor
circulam na Câmara dos Deputados. E sei que
as idéias quarido surgem se concretizam. Se
não se concretizam através da nossa palavra,
do nosso trabalho, da nossa ação, elas vêm,
às vezes, através da Presidência da República.
Um amigo, uma certa ocasião, dizia-me: "Rollemberg, acho que você, que gosta de criar
algumas coisas, devia ter uma cademetinha
ao lado, para quando uma idéia lhe surgir,
você anotar, porque as idéias são como os
pássaros, que .saem pousando nas árvores e
essas idéias Pousam em nossas cabeças, e
se nós não as aprisionamos, elas vão pousar
em outra cabeça. E esta Casa -é -um-lugar
onde os pássaros das idéias pousam praticamente em todas as cabeças e temos de andar
rápido.
Por isso, sou dequeles que apóiam o projeto
e prarnbenizo V. E}(' pelo aperfeiçoamento que
quis dar em nome da Ordem dos Advogados
do Brasil, e dizer que nós, metamorfoses ambulantes, temos de viver despreocupado o
mais das vezes com a constitucionalidade ou
não, porque se plantarmos as idéias elas vingarão. Parabéns pela exposição de V. Ex"

do Dr. Ophir. Quero fazer coro com todos.
Mas o senhor está invocando _um assunto que
estava indo exatamente de encontro a meu
pronunciamento. Sou um homem leigo em
matéria de Direito, sou até um homem simplório, sou um homem de rádio, e nós de rádio
optainoS PéiO
-é..ráptdo, sem complicações, sem burocracia.
Então, o que _eu queria formular, neste aparte, é saber_~_Y. ~ o que- esse ouvidoli, não
tendo poder ded.sório, decidirá?

que

O SR. JOÂO MENEZES -

Muito oportuno

o aparte de V. Ex•.
Verifiquei aqui oS itehs em que se cla~sifica
a ação desse ouvidor-geral. É _uma ação sem
açãQ, porque ouvi aqui, agora mesmo, Je reclamar de projetes do Senado e a Câmara
que estão há anos e eles saem, inclusive já
tive vários. Agora mesmo reapresentei um que
tinha apresentado, em 1972, sobre a ecologia
e -ZJgora tive de apresentar de novo. Se vai
para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário
leva anos para poder julgar, uma questao. Se
formoS ao Supremo Tribunal Federal, há-projetas com lO an_os para serem julgados, é
um volume enorme. Visitei lá um ministro e
ele me mostrou uma sala~ _e o que tinha de
projetas a -serem julgados, não é brincadeira!
Não ~ sabe quando chega a vez desses julga~
mentes.
O SR. OPHIR CAVALCA.NTE- Muito obriTambém vejo aqui se proteger o cidadão
gado.
cóm teiáção às "suas Omissões lesivas aos
O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de Carvas~~s jt_}t~r~~-~-s.__ql.!a_ndo a~ibuídas a titUlar o_u
lho)- Concedo a-palavra ao nobre Senador
responsável por carga· ou função". Já temos
isso, temos leis demais que podem exercer
João Menezes.
essa mesma função. As leis estão sobrando.
O SR. ~OÃO MENEZES -'- Sr. Presidente,
Hoje, na exposição do meu eminente amigo
em primeiro lugar quero me congratular com_
o Dr. Ophir CaValcante, que é meu conter- Marco Madel, S. Ex" disse que é indispensável
dotar-se este País de um instrumento demorâneo, que conseguiu agora, talvez, um fato
crático de defesa dos direitos do cidadão e
inédito, chegar à Presidência da Ordem dos
de aperfeiçoamento constante do serviço pú"
Advogados do Brasil, vindo lá do nosso Pará.
blico. Não vejo essa função democrática.
Sobre este projetei de lei não tenho, ainda,
nenhum juízo forma®. Tivemos aqui uma esO que oUVi falar sobre o ouvidor-geral é
pécie de ombudsman. nO caso do lbama, com
que ele exerce nos parlamentos uma espécie
o César Mesquita.
de lobby em torno de certos projetas, certas
Em segundo, vejo no projeto, não sei porid.~iÇI.~_ Mas ~té a ecQiogia está aqui dentro.
que isso se dá, uma preferência exclusiva para
Porque está na moda, ecologia é a new fashion
o Ministério Público para representar esse pa- defender a Ecologia, os direitos do consuinipel.
dor e demais interesses do cidadão. Há lei
demais e há gente demais para exercutar e
Em terceiro, verifico aqui que ''incluem-se
-cumprir a lei:
er:~tFe as atnbuições do ouvidor-geral, vaJor pelo· cumprimento da lei e demais dispositivos
A idéia é interessante para se debater, mas
da parte administrativa". não tem -o meu apoio inicial, pode ser até
Ora, já temos aí "n" órgãOS- ·que estarão
que venha a tê-lo, mas inici8.1fnente não o tem
porque acho que é um projeto sem urna ação
prontos para fazer o cumprimentO di:l. lei na
parte adminiStratiVa, e -Sabemos cOmo anda
efetiv:a, sem uma Condição efetiva d"e realizaisso, pois vivemos aqui. A própri'f Justiça dos
ção. Então, é mais uma lei qúe se cria, mais
tribunais tem milhões de morenos, morenos
um órg~o q'l!_e se_ s:ria e não vai funcíonar.
de 1O anos sem ser julgados.
E o que escuto desse ouvidor~Qeral, dÕ om~
bi.idsma, é que eles exercem funçOes junto
O SR. MEIRA FlLHO -_V. Ex·' permite um
aos parlamentOs, s_ão pessoas designadaS, são
aparte?
grupos que exercem essa função particularO SR. JOÃO_ MENEZES - Dou- o aparte
mente, para obter o andamento de uma proa V. Ex'
posição, -o ãfldamento -de uma idéia, o andamento de um princípio. Isso é o que tenho
O SR. MEIRA FlLHO - Acher multo oportuna a intervenção de V. Ex' Queria me asso: escutado, mas a"qUi estamoS ·querendo Uma
ciar a todos que estão reconhecendo e elofunção privativa do Ministério Público, e não
giando a Ordem dos Advogados na pessoa vejo esSa 1-azão.
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Então, quero fazer esta_ pequena observação, dar o meu ponto de vista _e, mais uma
vez, felicitando o meu conterrâneo que está
aqui dando os seus_ esclarec..ÜJlentos e as_s_uas
luzes, que poderão até esclarecer e, -quem sabe, até mudar as miQba:&_id.éi&s.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MEIRAFJUiO- Ele, não tendo poder
deci.sório;-qual seria a função do OI,Jvidor-geral? Não é pela função executiva?
O SR. OPHIR CAVALCANTE-Quero agra·
decer a participação do meu eminente conterrâneo, Senador João Menezes, e sinceramente
peço a inspiração divina para ver se consigo,
senão agora, pois certamente aqul vai Ser dificil, mas depois, conversando com S. Ex", meu
estimado e querido amigo, por quem tenho
uma admiração m~ito grande, poder convencê-lo realmente a vir aprovar esse projeto que,
segundo o _noss9 ent~ndimento, é um projeto
de mais alta sigriificaç_ão, da mais alta impor·
tância. E acho que agora vamos chegar finalmente a uma lei que tem tudo para ser cumpriaa. E será, possivelmente, a: fUriçã6 qUe
mais terá chances e- ciportui"lidades de fazer
a defesa da cidadania:
Essa função, como está prevista neste projeto, desde cfue não fique realmente vinculada
ao Ministério Público, mas que seja uin órgão
do Poder Legislativo, será do Congresso Nacional. Volto a repetir: entendo que s~r!a o
braço, a mão, o prolongamento do braço do
Congresso fazer essa defesa dlreta, já que Os
senadores e os deputados não poderiam estar
pessoalmente a fazer essa defesa como deveriam ou como poderiam fazer. Eles têm atribuições para fazer essa defesa do povo, por·
que eles estão aqui em nome do povo, porque
são representantes do povo.
Então, como não podem pessoalmente estar nesta atividade, estariarri através do ouvidor-geral do ombudsman. Ele tem poder deciSório. Como está preVisto, no nosso entendimento, na nossa visão, eles têm o poder de
decidir, a partir do momento em que eles poderão, inclusive, entrar em juizo com uma
ação, a fim de que possa fazer valer aquele
direito que está assegurado ao cidadão, e que
não está sendo respeitado pelo poder público.
Veja bem, não é ele quem vai chegar ao
Poder Executivo e dizer: Está errado, não pode
ser assim. Mas ·ele pode fazer isso através do
poder competente, que é o Poder Judiciário.
.. Então seja uma fúnção, um órgão do Poder
Legislativo, ele realmente não poderia estar
dando eSSÇIS ordens, essa determinação ao
Poder Executivo, mas vái fazê-lo através de
outro poder competente, que poderá assim
decidir, que Será o Pod_er Judic!ário. _ - .Então,- €iiie-ndén-ios que as suas funções,
são bem definidas e que, na vérdade, ele terá
um poder deci.sório, ou seja, de que as suas
atividades possam trazer alguns frutos de algumas respostas e chegar a alguma conclusão.
t importante que fique muito claro, pela
nossa visão, de que esse ombudsman criado
pelo Congresso Nacional nãg __se confunde
com as atividades especificas do Ministério
P.Yblico e da Defensaria Pública. Lá, elas são
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determinadas e não hâ af uma repetição, tam- o poder? Não sei. E essa a dúvida que coloco.
bém, no nosso entendimento, na nossa visão~-- Portanto, não -[énho nenhum compromisso
De sorte que entendemos haver a possibi- com o andamento desse projeto de lei até
lidade de que ela esteja com as suas atribui- o presente momento_.

ções definidas e estará agindo sempre em nome do Poder LegislatiVo.
O SR. MEIRA FILHO - Não sei se V. Ex'
recebeu a_ílurhinação que pediu (risos). O seu
argumento me convenceu, porque ele vai recorrer aos canais que temos na parte...

O SR. DPHIR CAVALCA.NTE- O povo não
pode fazer isso diretamente.
O SR JOÃO MENEZES- Dentro da Constituição atuaLo povo pode reclamar o que quiser. A Constituição·atual já deu instrumentos

para qualquer cidadão_ do povo reclamar sobre
seus direitos. Quando estiver lesado em seus
direitos, ele tem instrumento legal para reclall)ar. Continuo a dizer que, como está aqui,
Jsso não tem poder de decisão.

O SR CHAGAS RODRIGUES- Se o_Cole;ga me pennite, o cídadão nem entra na porta
principal. Ele não é _recebido por nenhuma
autoridade e, se pedir os esclarecimentos, ...
O SR JOÃO MEl"fEZES--- Esta é a sua
con1=lusão. Eri.tãO, esse ouvidor é a mesma
coisa. Ele vai pedir para não serem dados esclarecimentos para ele. Alem disso, ele não
tem nenhuma função decisória aqui. É direito
de ação, que está reservado a todo_ mundo.
Daí me parecer que ainda náo foi iluminado
o eminente Compãnheiro do Estado do Pará.
Aqui não há poder decisório, nem poderia haver. Se tivesse poder decisório, ·passaria por
cima de tudo.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6i<> de CaJVa·
lho)- Não é cargo do Poder Exe-cutivo, nias
pertence ao Poder Legislativo e, como- õ Poder
Legislativo tem aptidões fiscaís; tanto assim ·
que há Tribunais de Contas, então seriã ele
a pessoa que exerceria, de modo mais difeto,
essa aptidão, já que os Parlamentares não vão
fazê-lo.
O SR. CHAGAS RODRIGUES ~ Q nobre
Senador me permite? O art.4"dá a ele poderes
que o cidadão comum não tem:
"Art. 4" Os Ministros de Estado e demais autoridades e _os funcionários que
lhes forem subordinados devem dispensar ao ouvidor-geral o apoio e informações por ele solicitados, necessárioS ao
desempenho de suas atribuições.

O ouvidor-geral terá acesso aos arquivos
e documentos sob a guarda de qualquer repartição ou autoridade. Ele é realmente um
fiscal em nome do Poder Legislativo e por
isso mesmo sem aquilo que eu chamei de
ecJetismo inicfal.
O SR. JOÁO MENEZES ~ Se V. Ex• me
permite, já temos leis demais sobie o qUe dispõe o art. 4°, Inclusive nós, se!Vidores_do Congresso, podemos pedir informações. O que
está faltando ao Congresso é um poder forte
e colocar-se em seu lugar. Um ouvidor-geral,
que não tem o poder do Congresso, vai usar

, OSR_PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com a palavra o nobre Senador Fiancisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Gos-

taria apenas de lembrar que sou daql.leles que
defendem essa _ouvidoria~ acho isso-válido. Em
seu curto governo, o Presidente Jânio Qua·
dros criou uma Delegacia da Presidência da
República nos Estados. Fui testemunha, no
meu estado, do movimento, da afluência, do
c_ompareciniEmtci de pessoas do povo, que
"piocuravam essa· delegacia para apresentar
as mais diversas reivindicações ou à procura
do atendimento dos seus direitos mais singelos. Achei a medida de uma validade excepcional e lamentei que, com a renúncia do Pre- siderite Jãnio Q~.,Jadros, isso não tenha continuado. Mas foi muito válido.
Essa ouvidoria vinculada à Câmara terá a
sua validade aprovada de uma maneira excepcional, cOmo a d_e Jânio Quadros, que foi importantíssima. O povo se sentiu pârtídpe do
Governo_, participando dele. Ele teve a quem
procurar e a quem se dirigir; ele sabia que
existia alguma porta aberta para levar as suas
reivindicações, suas queixas, suas reclamações, o que o povo não tem.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A Presidência agradece a presençado Dr. Ophir Cavalcarite, qUe gentilmente aqui
compareceu para explanar sobre esse instituto
da maior valia nos países onde é ad_ojado e
conY essas perspectivas de ser adotado aqui
também no Brasil. Foi bastante interessante
o debate na Comissão de Constituição. Justiça
e Cidadania. Agradecemos a presença do Dr.
Ophif e encerramos a reunião.
Está encerrada a reunião.

34' Reunião realizada em
17 de outubro de 1989
Às dez horas do dia dezessete de outubro
de mil novecentos e oitenta e nove, na sªJa
da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Cid Sabôía de Carvalho, Presidente, reú·
ne-se a Comissão de Consbluição; Ju$tiça e
Cidadania com a presença dos Srs. Senadores
Antônio Luiz Maya, Chagas Rodrigues, F ran_çisco Rollemberg, Meira Filho, João Menezes,
Mauro Benevides, Mansueto de Lavor, Aluízio
Bezerra e Leite Chaves. Deixam de comparecer, por motiVo justificado, os SrS. Senadores Wilson Martins, Márcio Lacerda, Jutahy
, Magalhães, Leopoldo Peres, Edison Lobão,
Marco .~ade!, OdacirSoares,José Paulo Biso!,
Afonso Arinos, ·Olavo Pires, João Castelo, Carlos Patrocínio, Maurício Correa e Ney Maranhão. A Presidência registra a presença do
Sr. Senador Gomes Carvalho. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara aberta
a reUnião e díspensa a leitura da ata da sessão
_anterior, que é dada como aprovada,_ A ~eguir,
o Sr. Presidente comunica ao Plenário que
a presente reunião destina-se a ouvir os diri~
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gentes do lbope, Gallup, Vox Populi e Datafolha, para prestarem esclarecimentos sobre os
critérios adotados na elaboração das pesq~Ji
sas_ ~e_ opinião" pública, com_ vistas ao próximo
pleito eleitoral, oportunídade em que o Sr. Presidente comunica ao Plenãrio o recebimento
de correspondência dos Srs. Caflos Augusto
Saad Montenegro, Carlos Eduardo _Meirelles
Matheus e Marcos Coimbra, respectivàmente.
os dirigentes do Ibope, Gallup e Vox Populi,
na ·qual apresentam os motivos pelos quais
deixam de comparecer à preserite- reunião, e,.
a seguir, convoca o Sr. Antônio Manoel Tei·
xe[ra Mendes, Diretor da Dq~folha, para tomar
assento à mesa, dando início ao debate previsto, deixando livre a palavra, oportunidade
em que fazem uso da mesma os Srs. Mansueto de Lavor, Meira Filho, João Menezes
e Leite Chaves. Nada mais havendQ a tratar1
encerra-se a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia
Lacerda Nunes, a presente ata que, lida 5; aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e levada
à publicação, juntamente com os apanhamentos taquigráficos.
ANEXO À ATA DA 34• REUNIÃO DA
ro~~ODECONSTITm~O,J~~
9\ E GDADAN!A, REALIZADA EM 17
DE OUTUBRO DE 1989.

O SR. PRESIDENTE (Cid-Sabóia de Carvalho) -Declaro aberta mais uma reunião da
Comissão de Coilstituiçâo, Justiça e Cidadania.
Como os Srs. Senadores sabem, foi aprovado nesta Comissão, a requerimento do Senador Mansueto de Lavor, o ato convocatório
de _representantes dos institutos de pesquisas,
para que nos oferecessem as informações necessárias a .respeito do funcionamento desses
institutos no Brasil. A razão primordial disso
se devia, como se deve, à existência de projetas de. teis que regulamentam a divulgação
das pesquisas, principalmente as eleitorais.
O re(juerfmento do Senador Mansueto de
Lavor baseava-se no art. 2c do Projeto de Lei_
da Câmara, no 36/89, que fãcUlta aos-pai-tidos
políticos ou às coligações realizar acompanhamento técnico de todo o processo de pesquisas eleitorais, sujeitos à divulgação pública,
etc.
Além desse fundamento, utilizado pelo Senador Mansueto de Lavor, há aquele funda·
mento natural do Se-nado Federal, do Regimento do_ Senado, desde que tramita matéria,
_no Senado, atinente à determinado assunto,
permite a convocação de autoridades, de pess-oas ·vinculadas, de pessoas interessadas e,
também, pedido de informações escritas.
Feitas as convocações, apenas o Data Folha
mandou o seu representante, com o seu advogado aqui, perante a Comissão" _de Constitui·
ção, Justiça e Cidadania. OS demais institutos,
como o Instituto Gallup de Opinlão Pública,
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e o
Vox Populis mandaram ofícios à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, e, nesses
_ oficies, fica esclarecido que não comparecerão nesta data e pedem que seja marcada
nova data.
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Antes de continuar encaminhando este assunto, passo a palavra ao Senador Mansueto
de Lavor,_que está manifestando o desejo de
usá-la.
Logo mais, a Presidência fará as devidas
colocações, para a deliberação da Comissão
de Constituição, Justiça e Odadania.

O SR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente, gostaria de, após a palavra do ilustre Senador
Mansueto de Lavor, que me fosse concedido
também fazer o uso da palavra.
O .SR. PRESIDENTE _(Od Sabóia de Carvalho) -Pois não.

Com a palavra o Senador Mansueio de La-

vor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Representantes da
Diretoria do Instituto Data Folha de Pesquisas,
quando oficiei a Presidência requerendo o
comparecimento dos Diretores responsáveis
dos quatro principais institutos de pesquisa
de opinião pública, cujos serviços estão sendo
largamente, profusamente utilizados na atual
campanha eleitoral, o fiz com base na Constituição Federal, principalmente naquele dispositivo que assegura, como um direito fundamental da pessoa, o direito de acesso à comunicação, o direito de acesso à informação,
acesso amplo à informação.
O fiZ e está citado no meu oficio ao Presidente, que foi aprovado pelo Plenário desta
Comissão, com base no art. 90, inciso V, do
Regimento desta Casa, que diz á seguinte:
"Solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão". O fiz, ainda, com bas_e no mesmo
Regimento, que diz: "Qualquer matéria em tramitação nesta Casa, na Comissão, poderá suscitar depoúnentos ou audiências públicas de
pessoas que possam contribuir com a informação, com dados técnicos para o melhor
juízo dos membros desta Comissão".
E ainda mais, Sr. Presidente, o fiz, ba5eado
no princípio regimental de que esta Comissão
tem o poder não apenas de convidar, mas
de convocar. E s_endo uma convocação e não
.um convite, não fica a critério dos convocados,
que, no caso, exercem tarefas eminentemente
públicas, e não privadas, quando influenciam,
interferem até no processo eleitoral com os
seus serviços. Nesse caso, creío que realmen'te
houve uma convocação, não competindo aos
convocados rejeitar, sob qualquer argumento,
a não ser argumentos comprovadamente de
força maior, à convocação feita pela Presiw
déncia.
Nesse sentido, Sr. Presídente, eu gostaria,
nessa primeira intervenção, como autor do
requerimento que foi aprovado por unanimídade pelo plenário desta Comissão, de lamentar a fuga, não devidamente justificada, dos
Diretores responsávefs do lbope, do Gal/up
e .da Vox Populi
Eu gostaria ainda de dizer que o oficio de
escusas enviado a V. Ex,a, cujas cópias chegaram ao meu poder, demonstram nitidamente
que houve uma combinação entre esses institutos de pesquisa em aqui não comparecer.
Lendo-se os textos, vê-se que a idéia proposta

é a _mesnia: elogiam a iniciativa e dizem que
não podem comparecer po-rque estão muito
atarefados nos seus trabalhos. Ora, também
estamos muito atarefados em outros trabalhos
parlamentares e não teríamos tempo de ouvir
Diretores de institutos de pesquisa, se isso não
fosse do interesse público e se não fosse obrigação nossa instruirmo-nos sobre os métodos, os processos de pesquisa, que é nossa
obrigação legal.
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compareçam a esta Comissão o quanto antes.
Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Concedo a palavra ao Senador Meira
Filho.
o= sR. MEIR.A FILHO- Sr. PreSidente, Srs.
Snadores, hoje, mais do que nunca, sinto necessidade de falar. Antes, quero enaltecer, elogiar a atitUde do Senador Mansueto de Lavor,
por convocar a esta Comissão os Institutos
lbope,- Vox Populí e DataFolha. Acho que" a
Sendo assim, Sr. Presidente, com todo o
conVocaÇãO do senador não teve outro propórespeito e com minha saudação ao Data Fo,sjto a não ser o de buscar esclarecimentos,
lha, que aqui atendeu e aqui está presente,
dirimi( dúvidas, afastar, até, suspeitas. Se hoje
eu gostaria de registrar não apenas um desafor feita uma pesquisa entre os institutos de
pontamento, mas algo mais_ severo, isto é, que
opinião pública, tenho certeza de q1,1._e a Dataw
V. Ex', juntamente cOm o Plenái'io desta CoFolha vai chegar ao seu pique, porque não
missão, tomasse as devidas providências para
se negou a comparecer a esta Comissão de
fazer com que- os Srs. DiretOris Pf€:sidei1tes
do GiJ!JiJp, ~da Vox Populí e do lbope viessem
Constituição, Justiça e Cidadania. Daí o nosso
reconhecimento.
aqui prestar o depoimento que foi solicitado
Talvez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja
por unanimidade por e_s_ta Presidência por V.
Ex'.
'
. eu -até suspeito para falar aqui, hoje. Mas falo
Era eSse_ o meu parecer. Creio que não pocomo dever de oficio, falo como Senador e
como homem de Comunicação. Trabalho
demos deixar a coisa, simplesmente, sem nejunto aos institutos de pesquisa há mais de
nhuma providência. Ademais, Sr. Presidente,
35 anos. Não fossem os institutos, talvez eu
quando o Regimento Interno, no § 9?, inciso
XIII, parágrafo único, no art. 90, inciso Xl][,
não tivesse conquistado o que conquistei em
parágrafo único, determina que ao depoimenminha carreira. SemPre, a emiSsOra que dirigi,
to de testemunhas e autoridades se aplica,
coloquei-a etrl primeiro lugar, com a ajuda,
com os diagnósticos, com as pesquisas feitas
onde couber, as disposições do Código de
Processo Civil".
pelos institutos. Digo isso como profissional
Era isso ·a -que tinha a dizer, Sr. Presidente,
de Comunicação que sou. Sempre estudei,
detidamente, detalhadamente, todos os progesperando que haja um entendimento entre
nósticos, todas as pesquisas desses institutos
esses faltosos, esses que se recusaram, sem
motivõ justiffcável a sua aus_ência, para que
e sempre me dei bem. Considero-os absolutacompareçam o quanto antes. O ideal seria
mente idóneos; a tarefa deles é uma tarefa
que ouvíssemos simultaneamente esses Direque dignifica, que é muito necessária para o
tores, inclusive para fazer comparações entre
País, especialmente para os homens.de Co-_
seus métodos de trabalho, entre as suas conmunicaçào.
dusões, entre os resultados das pesquisas. Se
De maneira que faço questão de deixar assihouve ou não manipulação ou se está havennalada a minha satisfação de _estar hoje, aqui,
do mi;lflipulação de dados das pe_~quisas, se
nesta Comissão, e eStranhar, corno eStranhou
a verdade colhida nas pesquisas, pelo trabalho o Senador Mansueto, o não comparecimento
desses institutos, que é um trabalho louvável,
do lhope, da Vox Populi e do Oallupe, por
que consideramos importante para o proces- quem nutro sempre um- respeito muito proso democrático, se estão ou não sendo distor- fundo. Faço questão de dizer isso, como hocidos e como estão sendo. Basta ver as,deda- mem do rádio que sou, com a experiência
rações recentes. Trago aqui matérias de al- que sempre tive. Inclusive, acho que não deveguns órgãos da imprensa de Brasilia, de São mos esqueçer os_ prognósticos eleitorais da
Paulo e do Rio, só_ nos trés últimos dias, são
última eleição, que foram confirmados quandois volumes de matérias referentes à pesqui- do o Jbope e os demais institutos diziam que
sa Os institu~s de pesquisa têm inais espaço _o PMDB ia estourar em toda a Nação, o PMDB
na grande imprensa do que até mesmo os iria eleger 23 _governadores. Os proQrósticos
presidenciáveis, dada a sua importância. Sen- foram confirmados. De maneira que fic_a aqui
do assim, eu, que rtão advogo nenhum con- a minha admiração aos institutos de pesquisa
trole sobre pesquisas, acho que os institutos do meu Pais, e o meu respeito, a minha _admidevem agir Jivremerite, publicar seus resulta- ração e agradecimento ao Senador Mansueto,
dos até no dia da eleição sem nenhuma restri- por convocá-lQs aqui porque, tenho certeza,
ção legal, no entanto, acho, por outro lado, eles ·vieram aqui dirimir dúvidas e prestar esque o seu papel e a influência que exercem clarecimentos. Era isso que tinha a dizer.
no processo eleitoral_ devam ser acompanhaO SR. PRESIDENTE (Cid SabOJa de CarVadas pelo Podé Legislativo, para que as verdades que eles colham sejam realmente verda- lho) - O Presidente da Comissão, ouvindo
des,_ como geralmente se divulga a serviço as considerações do Senador Mansueto de
Lavor, toma a seguinte deliberação: inicialde p~rtidos ou de candidatos.
mente, vai ouvir o representante do instituto
que enviou aqui o Sr. Antônio Manoel Teixeira
Sr. Presidente,_ peço, então, para não me Mendes, Diretor do Instituto DataFolha. Vamos
alongar mais. que V. EX" tome as devidas provi- escutá-lo e, depois, a Comissão deliberará, pedéncias para fazer com que esses faltosos lo seu plenário, aquilo que deva ser feito.
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Na verdade, temos projetas a esse respeito
e acho que devemos apressá~Ios, já pô~los
em pauta na próxima quinta-feira, corno uma
medida salutar. Vamos aprovar esse projeto,
que já está com parecer preparado. Os institu~
tos dispensaram prestar suas informações, e
as que forem prestadas hoje pelo DataFo/ha
serão imprescindíveis para a nossa conduta

na quinta-feira. A matéria terá decis&o terminativa, porque é de autoria do Senador Muroberto Lucena__e:,_sendo de autoda de Senador,
segue imediatamente para a Câmara Federal.
Vamos apressar a regulamentação dessa matéria com o _que nos for possível deliberar,
com aquilo que esteja à nossa disposição, para
que possamos fazer um juízo competente nesta ComissãO.
- -

(S~ção 11)

De maneira que vou aguardar esse projeto
que vem .aí. Não sei cpmo vamos estabelecer
narinas e principias para ser feito um ibope.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva:
lho)~ Glufnta-feira tereffios uma reunião para

examinar este assunto. V. Ex• terá ·oportunidade de fazê-lo. Mas não é só o lbope que
está em jogo; são todos.

OSR. JOÃO MENEZES - lbope é tudo.
Uns chamam DataFo/ha, outros, Vox Populi
OU Gallup. tudo é ibope, um resultado, um
levantamento. E por causa dessas pequeninas
coisas que levantou o eminente Senador que
acho dificil chegarmos a um resultado.

O SR. PRESIPI':NTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Senador João Menezes, o problema
é que o intento maior dos projetas é regular
.
..
__ __ o_ aspecto eleitoral da divu1gação, o aspecto
O SR. PRESIDENTE (Ctd Sabo1a de Carva- de propaganda eleitoral.
lho)- Vou passar a palavra...
__ '_ - ____ _
_
O SR. JOAO MENEZES - Temos a Lei
O SR. JOÃO MENEZES ~-Sr. Presidente;Imprensa que já estabelece as normas de
peço a palavra pela ordem.
como se pode fazer a propaganda, a divulgaO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia âe- Caiva- ção. Então, vamos querer outra lei paralela
lho)- Concedo a palavra ao nobre Senador
à. Lei_ de Imprensa? É essa a minha curioJoão Menezes.
stdade.
Eu quis fazer essa pequena digressão sobre
O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente, . o assunto, porque acho uma matéria delicada
Srs. Senadores, tenho em mãos uma expoe, complexa e quero saber como vamos fazer.
sição feita pela Data Folha e verifico que, para
A Lei de Imprensa já existe. Para quem andar
esta reunião de hoje, n~o foram convocadas
mal a lei está aí para se aplicar a pena. VamoS
essas pessoas mas, sim, convidadas a compafazer outra lei para aplicar a pena? O que prerecerem aqui. Se fossem convocadas teriam
cisa é isso: a penalidade já existe em lei, é
que vir mesmo. Foi um simples convite esclapreciso aplicá-Ia. Eram essas as considerarecedor para se chegar a um ponto deterções, Sr. Presidente, que queria fazer.
minado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvaAcredito nas pesquisas. Acho que elas têm
lho) - Com a palavra o Sr~_Antônio Manoel
dado sempre resultados com __varia_ções peTeixeira_Mende_s, D1retor do DataFolha. V. s~
quenas daqui ou acolá.
poderá fazer uma exposição inicial e, depois,
O que se tem ein vísta, no entanto, é que poderão ser feitas perguntas. Poderá sintetizar
náo podemos estar criando em todas as pes- o trabalho e, depois, poderão ser feitas pergunsoas, a des_confiança de que tudo o que se tas _a V. s~ para que as responda a esta Cofaz neste País é feito errado, com -um sentido missão.
de se proteger a, b ou c. Não tem nenhum
O SR. ANTÓNIO MANOEL TEIXEIRA MEN·
interesse maior de criar ou falsificar esses resultados, porque quando chegar ao resultado DES- Exm~ Sr. Presidente da Comissão de
final elas vão ficar em muito má posição diante Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Od
dos seus clientes, porque esses ibopes, c-omo Sabóia de Carvalho.
são particulares, quem quiser, pode lhes pedir,
Atendendo à solicitação desta Comissão venaturalmente darão uma coisa regular e certa. nho apresentar, neste depoimento escrito, esSujeitar esses ibopes ao" Congresso, não- sei clarecimentos sobre as pesquisas do Datacomo fazê-lo. Há projeto tramitandõ para re- Folha para aferição de intenção de voto à Pregularizar. Regularizar como? Acho que o ibope sidência da República.
é livre, tem que ser feito ltvremente e tem que
Acredito ser esta uma boa oportunidade pater responsabilidade pelo que faz. Se age já- ra dirimir dúvidas, uma vez que as pesquisas,
procurando uma maneira de beneficiar- a, b~ embora incorporadas com naturalidade aos
coud, ai já não está fazendo ibope, mas uma
pro-cessos eleitorais nos países de tradição decampanha política. Estabelecer normas, re- mocrática, são ainda de relativa novidade no
gras, acho muito complexo, muito dificil, isso
Brasil.
depende muito da consciência de quem faz,
Gostaria de registrar, neste sentido, que esdo instrumento que tem e das condições em tou à disposição para quaisquer outros esclaque se pode fazer. Não somos nós que vamos recimentos que porventura os ilustríssimos Sedeterminar essa condição, Qualquer pessoa nadores julgem necessârios, ao final deste depode pedir um ibope, paga e ele faz.
poimento.
Os outros, eles dão ibOpe porque alguém
Histórico
está pagando. Eles não- vão fazer de graça.
O DataFo/ha foi criado em ãbril de 1983
Naturalmente eles são responsáveis para forcomo um departamento da Empresa Folha
necer os dados o mais próximo possfVel da
_daManhãSIA, com_o objetivo de realizar pesreal1dade.
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quisas de opinião pública e mercado. Hoje
é um instituto de p_esquisa desta empresa, que
atende a outros clientes. Conta com uma equipe de 80 funcionários qualificados entre os
qlials vário-s sociólogos e- estatísticos -e um
centro de processamento de dados com 8
microcomputadores.
t de responsabilidade dO DatiiFo!hiJ a produção sistemática- coleta de dados, processamento e análise - de 11 O serviços regulares, entre pesquisas de preços, roteiros e avaliações de proclutos culturais, bolsas de salá-.
rios elaboração de índices de desempenho
de governos, quantificação de eventos esportivos e o_utros levantamentos estatísticos. Até
a presente data faz cerca de 1.100 pesquisas
de opinião pública e mercado, sobre os mais
variados temas, incluindo pesquisaS de intenção de voto.
To das as pesquisas- de opinão públiCa e in- tenção de voto realizados pelo DataFolha, des·
de sua criação, foram publicadas pelo jornal
Folha de S. Paulo. O Data Folha não faz pesquisas para políticos, candidatos aLi governos.
Os resultados das pesquisas são publicados
na íntegra, contribuindo para a democratização da informação de pesquisa.
As-publicações de pesquísas eleitorais são
sempre acompanhadas de box explicativo,
contendo a metodologia, o n.úmero de entrevistas e data de realização dos trabalhos de
campo.

Os resultados

Em

1985~

o Data Folha realizou pesquisas
eleitorais em sete capitais de Estado~ Em SãoPaulo, a última pesquisa publicada do instituto
feita uma semana antes das eleições, mostrou
que-Jânio Quadros (PTB) e Fernando Henrique Cardoso (PMDB) estavam empa"tados estatisticamente. O resultado final foi de 38%
e 34% a favor de Jânio. Os candidatos que
ficaram em primeiro lugar na última pesquisa
do Data Folha venceram as eleições no Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador e Curitlba.
Nas eleições de 1986, o Data Folha realizou
15 levantamentos para o Estado de São Paulo
e 11 para o Rio de Janeiro. O último deles
em São Paulo, apontou a vitória de Orestes
Quércia sobre Antonio Ermírio por 33% a
24%. Na eleição, Quércia venceu coin 36%
a 24%. No Rio de Janeiro, o último levantamento do Data Fo/hc:J. acertou a vitória de Moreira Franco (PMDB) sobre Darcy Ribeiro
(PDT), apOntando 45% a 36%;-respectivamente. Nas umas o resultado foi 44% a 32%.
Nas eleições municipais de 1988, o DataFolha realizou pesquisas em dez capitais (São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba,
Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Goiânia) e dez cidades do interior paulista (Santo André, São Berilardo, São Caetano ,
do Sul, Diadema, Osasco, Santos, São José
dos Campos, Sã<YJosé do Rio Preto, CamPínas- e Ribeirão Preto). Todos os candidatos
que ficaram em primeiro lugar na última pesw
quisa do DataFolha venceram as eleiÇões. Na
eleição para capital paulista, a última pesquisa
indicou a vitória de Luiza Erundina sobre Pau1o
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Maluf por 30,0% a 26,4%. o--resuftado fiilE!l

foi 29,8_% a 24,5% a favor de Erundina, Maio-

res detalhes constam em tabelas anexas.

Metodologia da pesquisa
O Datafolha sempre utilizou em suas pesquisas métodos científicos de investigação. O
plano amostral original das pesquisas de opinião pública foi desenvolvido pelo sociólogo
Reginaldo Prandi, Prof. Dr. da Universidade
de São Paulo. A precisão da verificação de

mudanças de comportamento durante as
campanhas e o acerto dos resultados finais
em todas as eleições pesqUisadas comprovam
a eficácia da metodologia utilizada pelo DataFolha.

Este ano, para aferição das interlç6es de

voto para presidente da República, o DataFolha utilizou a seguinte metodologia:
A pesquisa é um levantamento por amostragem estratificada, com sorteio aleatório. O
conjunto do eleitorado do pais é tomado como
universo da pesquis_a e dividido inicialmente
em quatro subuniversos, que representam as
regiões geográficas: sul, sudeste, nordeste e
norte e_ centro-oeste.
_
Em cada subuniverso que na composição
total da amostra participa de acordo com seu
peso eleitoral- os municípios são agrupados
de acordo com a localização geográfica e o
nível sócio-econômico. Dentro de cada grupo
são sorteados munidpios previamente estratificados pelo tamanho populacional, pois trabalha-se com o fato de que o porte do município é utn diferenc!al na definição do voto.
As capitais e as cidades com mais de 500.000
habitantes têm inclusão obrigatória. Definidos
os municípios, através de um processo de sor·
teios sucessivos chega-se à rua, ao domicílio
e ao indivfduo. Assim, a pesquisa fornece resultados para o Brasil, regiões, porte e natureza dos municípios, que podem ser generalizados dentro de certos limites estatísticos.
Toda pesquisa eleitoral que utiliza metodologia cientifica trabalha com os conceitos de
Intervalo de Confiança e Margem de Erro. O
primeiro foi teorizado pelo estatístico Ronald
A Fisher nos anos 20 e o segundo por J.
Newman uma década depois.
O intervalo de confiança é a probabilidade
teórica do resultado de uma pesquisa repetir-se dentro de uma faixa pré-estabelecida caso a experiência seja repetida nas mesmas
condições da amostragem original. Esse intervalo varia de acordo com o tamanho da amostra (número de entrevistas realizadas) em relação ao tamanho da população. Ligado a esse
conceito há o de margem de erro, que_ é a
variação para mais ou para menos, admitida como normal na estimativa de um resultado.
Nestetipo de pesquisa, ambos_ conceitos são
medidos em porcentagem e estabelecidos a
priori pelo pesquisador.
A pesquisa eleitoral do DataFolha utiliza
uma amostra de cerca de 5.000 eleitores distribuídos em 141 municípios de todo País.. A
margem de erro assumida neste plano de
amostragem é de 2% para niais ou para menos dentro de um intervalo de confiança de
95%.

O número de amostras possíveis com este
tamanho é infinito. De acordo com a teoria
da probabilidade, algumas dessas amostras
es~arão mais pr6ximas da realidade do que
outras, Como cada pesquisa toma apenas
uma dessa;> amostras, de acordo com o méto~
do utilizado poàe-se garantir uma probabiliM
de!de Ô€ _95% - intervalo de confiança de que o erro (a diferença entre o resultado
da amostra e o verdadeiro valor que se tem
na realidade) não ultrapassa o limite de 2%,
para mais ou para menos. Assim, a taxa de
intenção -de voto estimada para cada candidato pode estar varia_ndo dentro desse limite
de2%.

Para concluir, gostaria de registrar que conforme o exPosto e os exemplos citados, as
pésquisaS e]ejtori;ííSâo Datafolha'atendem a
padrões cientificas internacionais e padrões
éticos Indispensáveis à natureza do trabalho.
Como reconhecin"iénto disto.- temos recebido
soljdtações de várias instituições, inclusive
desta Casoa e· das mefhores universidades do
País. -Antonio Manuel Teixeira Mendes, Diretor do DataFo/ha.
·

a

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) - Pergunto ao nobre Senador Mansueto_
de Lavor se S. Ex' quer usar da palavra para
alguma indagação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Primeira-

mente, quero parabenizar o representante do
Instituto de P~uisa, DataFo/ha Pela exposição simples, concisa, objetiva e confiável que
acabou de fazer.
Tenho, porém, algumas perguntas a fazer
a V. Sf A primeira delas é no sentido de saber
- DataFolha pelo visto da exposição, as-pesquis~s do DataFólha são infaJíveis- se houve
algum caso em_ que o Datafo_lha tenha errado,
ou em alguma eleição ocorreu de os dados
não darem certo? Houve alguma pesquisa em
que o resultado surpreendeu o Instituto de
Pesquisas DataFo/ha?
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas pode

apreciar o fato. O que pode ter acontecido?
O SR. ANT,.ÓNIO MANUEL TEIXEIRA MEN-

DES - As discussões, depois, acerca desse
resultado das eleições municipci:is de Fortaleza
que ficou muito marcado, acabou estigmatizando um pouco as pesquisas em 1985, não
sô Fortaleza como Goiânia, é que os institutõs ·
que faziam as pesquisas, lá, no caso, o lbope
e o Gallup, deixaram de fazer as pesquisas
quase um mês antes das eleições, dando como_ certo já um resultado, ou, pelo menos,
a tendência de votos lhes parecia um tanto
clara. Parece-me que houve uma reviravolta
no último rriês -e a Sr"_ Maria Luiza ganhou.
Quem deveria re-sponder sobre o método se
o método falhou ou não. não seria eu. A informação que tenho é que eles não pesquisaram
até o final -pararam 20 dias ou, pelo menos,
3 a 4 semanas antes.

à

SR MANSUETO DE LAVOR~ Sim; mas

a informação que se tem é de que 5 dias
antes havia uma diferença de mais de 20 Pontos a favor do candidato que pe_rdeu as eloiições.
Mas, eu queria, ainda, perguntar, dentro da
sua exposição, v. s~ afirma que, cientificamente. s_e comprova a margem de erro de 2%,
e dentro dessa margem de erro, na teoria do
intévillo de confiança e de rTiargem de erro.
Alguns dizem que seria 3% - V. Ex' afirma,
rigorosamente, 2%, segundo o seu método.
Se há essa margem de erro de até 2% que
V. Ex• admite - alguns admitem uma margem até de 3% como absolutizar os números
divulgados pelas pesquisas, inclusive pela DataFo/ha, de tal modo que se indique o candidato •·tal" tem 13,8% de 0,8% em cima do
outro? Isto não induz o eleitor a acreditar que
esses números, matematicamente, sem nenhuma margem -de erro estãQ, uma vez que
até os décimos são divulgados? Por que isso?
Por que esta absolutiiação dos números?

O SR. ANTÓI'IIQ MANUEL TEIJ<EIRA MEN-

O SR. ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA_:___ ci

DES - Não houve nenhuma pesquisa em
que e ocorresse--uma surpresa. As pesquisas
trabalham com uma-margem de er_ro, conforme foi colocado, e todo resultado deve ser
observado dentro dessa variação possível. O
resultado que varia, dentro dessa margem de
erro, está correto estatisticamente. Nesse sentido, nunca.B_ouve um resultado que fugiss~
a uma previsão de vitória ou derrota de um
candidato dentro dessa margem de erro.

DataFo/ha não utiliza uma cada depoiS da vírgula nós utilizamos números redondos. Inclusive, acho pertinente o seu argumento em relação a isso.

O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Gostaria

de saber se, realmente, no resultado da eleição
municipal de Fortaleza, não essa, mas a anteM
rioi', Quando foi eleita a Sr" Maria Luiza, contra
o candidato prererido _de todas as pesquisas
- não sei se a DataFofha pesquisou o nosso
candidato, IiOje, Presidente da Câmara dos
Deputados, Paes de Andrade, se foi um erro,
se foi um fenômeno diferente, ou se tudo era
previsível dentro desse método científico expostO por 'V.-~
O SR. ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA MENDES~ O Instituto de

Pesquisa DataFolha não
.realizou pesquisa em Fortaleza em 1985.

O SR MANSUETO DE LAVOR - Quer dJ'
zer que V. s~ acha um erro- divulgar esses números; inclusive com decimais?
O SR. ANTÔNIO MANUEC TEIXEIRA- Eu

não diria um erro ... _O SR. MANSUETO DE LAVOR -

M•s isto

induz ao erro porque, vamos supor qUE: Um
candldato tenha 13 e o outro tenha 13,3%~
este está na frente, está em primeiro lugar,
ele vai divulgar para todo o PaiS·éJUe está em
primeiro Tugar. [ssq, realmente, teÇI']ic_ctrnente."
não representa nada. Se dois pontos não representam nada, quando mais três décimos.
O SR. ANTÓNIO MARUEL TEIXEIRA- Só

um esclarecimento_quanto a margem de ~rro
quando se diz que o resultado pode estar variando 2 ou 3% - acima ou abaixo - e,
af, no caso, o DataFolha trabalha com 2%
porque o tamanho da sua amostra é um pou-

.
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co ma!or do que dos outros institutos. Então,

a margem de erro varia de acordo com o
tamanho da amostra em relação à população.
Quando se diz que o resultado pode variar,
deiitro dessa margem de erro, também pode
ser dito que o resultado pode ser preciso sô

que não há como saber se esse resultado,
por exemplo: digamos que um candidato apaK
reça co-m 18% . Ele, na realidade, pode ter
os 18%. Só que nenhUm método pode afirmar
que ele tenha exatamente 18. Então, isto não
quer dizer que ele esteja. Ele pode estar çom
20 ou 16. Isto não quer dizer que ele esteja
com isto. En!ão, é um trabalho, digamos, onde
não existe uma precisão matemática, traba-

lha-se com a estatística.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quer dizer que, neste caso, a margem de erro não
é apenas dois pontos, são quatro pontos.
O SR:-ANTONIO MANUEL TEIXEIRA-

Dois a mais e dois a menos apenas para dis·
cussão aqui.
O SR. MANSUETO DE LAVOR :...:.-Portanto,

há uma margem enorme. Uma eleição, quando está embolada, com certos candidatos, como se verifica, aí, no segundo ou terceiro lugar
da eleiç-ão presidencial, é uma responsabili-

dade muito grande se divulgar colocaçpes,
quando a margem de erro supera essas ·colocações. V. S• não acha _que Isto induz ao erro
o eleitor?
O SR. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA- Eu

acredito que o que é necessário e o que temosnos es[orçados muito em fazer, é mostrar a
transparência do método. O DataFolha foi o
primeiro Instituto - posso até mesmo em
enganar mas tenho g_uase certeza disto que,
ao divulgar o seu resultado publicou na íntegra
a sua metodologia de pesquisa, explicitOu
margem de erro, intervalo de confiança, ou
seja, colocou o linguajar técnico à disposição
dos leitores isto, em 1985. Quando nós publicamos as nossas primeiras pesquisas- eleitorais, nós divulgamos, inclusive, todo o plano
amostral, toda a distribuição das entrevistas
pelas zonas eleitorais e sempre enfatizandO
que a pesquisa trabalhava com margem de
erro. Porque, em qualquer ramo da- clêi1Cia
se trabalha com margem de erro. Em nenhum
ramo da ciência se trabalha com uma prec!sção absoluta. fsto não existe.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- A questão

dos indecisos, a questão dos eleitores indecisos V~ Ex" não enfocou aqui na sua exposição,
por sinal muito bem feita, satísfatórTã. SOb todos os pontos de vista, mas era preciso haver,
além dessa questão dos números, dos decimais, a questão dos eleitores indecisos. Como
V. Ex- afirma e é bom saber isso, que o Instituto
DataFolha não preSta serviços a qualquer partido político" ou a qualquer candidato, pode-se
crer que esse[nstituto tem mais autonomia para protestar contra o uso indevido de seus
dados, dos resultados das suas pesquisas. No
entanto, candidatos divulgam dados, Inclusive
do DataFolha, sem fazer o devido destaque
ao números _dos eleitores indecisos. Ora, no
nosso entender isso é fundamental para se

entender toda a verdade, resultado de uma
pesquisa, senão se destacam os eleitores índedsos. o -percentual dos indecidos, qualquer
divulgação sobre os eleitores que já estão decididos me parece um resultado destor-cido,
uma meia verdade.
Então, o DataFolha tem procurado protestar contra o uso ou agir, até mesmo, em defesa
do seu conceito, contra o seu indevido dos
resultados das suas pesquisas, por parte de
partidos e candidatos?
O SR. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA- As

pesquisas da DataFolha são divulgadas pela
Folha de S. Pau/O e outros seis jornais do
Brasil, ~ndusive~ ..
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

No Guia

EJeitoral, também.
O SR. ANTONIO M. TEIXEIRA -

O SBT

divulgou result?çlo final, o resultado da per_gunta estimulada e espontânea na vé()pera da
publicação daFolha de S. Paulo. em todas essas edições, elas são acompanhadas com um
box metodológico. Repassamos a pesquisa
- para esses jornais, evidentemente há um contrato comercial e, como cláusula contratual,
eles têm de divulgar os dados na íntegra e
como o box metodológico.
Agora, quanto ao uso indevido, nós procuramos sempre acompanhar, estar atentos à
possibilidade de qualquer tipo de manipulação. De nossa parte procuramos sempre, inclusive nas edições do jornal Folha de S. Paulo,
dar o" devido destaque aos indecisos, inclusive
publicamos duas situações de voto que é a
situação de voto se a eleição fosse hoje, quer
dizer, agora, no momento, que é diante de
uma pergunta que coloca o eleitor diante de
uma situação re-al de voto, com cartão com
a mesma ordem da cédula oficial e uma outra
questao que coloca o voto para o dia 15 de
novembro, para quem pretende votar no dia
15 de novembro, inclusive há uma grande di·
ferença na taxa de indecisos nas duas questões o que suscita, iriclusiVe, muita discussão
e muitos artigos no próprio jornal. Na intenção
de voto estimu!S:da, ou seja, se a__ eleição fosse
hoje, que ao meu ver é a mais Correta, do
ponto de vista do que a pesquisa se propõe
a fazer, nossa última Pesquisa deu uma taxa
de 14%; na intenção de voto espontânea, ou
seja, quando joga o voto para 15 de novembro
e -sem cartão, sem apresentação dos nomes
dos candidatos, sobe à 42% a taxa do indecisos.
O SR. MANSUETO DE lAVOR __:_ No horá-
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AJ vai explicando, dados técnicos, mas, em
suma: o Deputado César MaTa COm todas as
letras afirmou que dois Institutos mentem, distorcem os números e aquilo que veio dep-ois
a ser interpretado como uma fraude prévia
dos resultados eleitorais.
Sei que é difícil V. Ex" se pronUridâr sobre
concorrentes, mas vamos deixar de lado as
acusações do Deputado César Maia contra
dois institutos e vamos perguntar em termos
genéricos: o que V. Ex• acha dessas aCusações
de manipulações e distorções das pesquísas
do ponto de vista dos institUtos? O próprio
candidato Ulysses Guimarães, em uma nota,
apoioU essa posiÇão do PDT de certo modo,
achando que as pesquisas estão distorcendo
a realidade eleitoraL

D SR. ANTÔNIO MAN~QEL TEIXEIRA Não posso responder pelos outros institutos,
mas, em relação às críticas ou, digamos, à
grita geral qua-nto às pesquisas eleitorais -dos
candidatos mal colocados, parece-me que
têm sido urna constante desde as eleições
de 1982, ·quandO as pesquisas começaram
sistematicamente a acompanhar os resultados.
É uma situação que me parece até de tática
eleitoral, se me permitem, porque admitir que
se tem 2% ou "3% -dos votos, ou mesmo 5%
ou 6% , obviamente Pode baixar o moral da
tropa, desariin1ar uma campanha. Tanto Õs
candidatos corno suas assessorias trabalham
com as pesquisas. Eles têm muito interesse
nelas, inclusive mudam táticas de campanha,
estabelecem roteiros, carreatas, comícíos em
função do que as pesquisas apontam - se
estão bem ou mal no lugar- e essa estratégia
acaba sendo guiada pelas pesquisas.
Há as pesquisas públicas, divulgadas nos
jornais, e as pesquisas privadas, encomendadas pelos próprios candidatos. Parece-me, então, um jogo normal, lícito, mas que acaba
suando um pouco no jogo de cena.
O SR. MANSUETO DE lAVOR- Em su-

ma, a conclusão de V. S• é de que é apenas
o jus sperniandí, o direito de espernear dos
que estão em desvantagem. Não há nenhum
indício, nunca se verificou que houvesse uma
distorção de resultados eleitorais?
OSR. ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA-Por

parte da DataFO/ha nunca.
O SR. MANSUETO DE LAVOR.__;_ADataFolha, pela exposição de V. S•, usa um ffiétodo
rigorosamente cientifico. Dtante desse método, já existe candidato eleito a Presidente da
República?

rio gratuito da propaganda eleitoral, o Deputado César Maia, considerado um dos especiaO SR. ANTÔNIO MANUEL TEIXEIRA listas em pesquisas eleitorais do PDT, afirmou
Não existe. Temos sempre afirmado isto nas
o que segue, palavras de S. Ex•
E!:dições ou mesmo nos pronunciamentos que
"O Gallup e o !BOPE mentiram nesseS prifaço quando sou procurado pela imprensa.
meiros dlas de outubro. Sempre afirmamos . A peSquisa mede um momento. A melhor pesque é mentira que Collor tivesse 45% dessa
Quisa é a intenção de voto estimulada, exatapreferência. Agora até essas pesquisas o apremente porque a pesquisa não serve para fazer
s_entam com 30, mas não é tudo, nós também
uma previsão.
temos feito nossas avaliações e podemos gaUma previsão, no momento em que é feita,
rantir que neste momento Collor se encontra
só vai se c_onfirmar se nada se alterar. Se almuito.abaixo desse percentual."
guém faz a previsão de que um indivíduo que
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gosta de andar de bicicleta vai cair na bicicleta
e ele parar de andar de bicicleta, nunca se
vai saber se essa previsão era verdadeira ou
não.
A mesma coisa acontece__com as pesquisas.
Se se faz uma previsão de que o candidato
A ou 8 está subindo e pode ganhar a eleição
num turno s6 ou pode ir para o segundo turno,
todas as baterias se voltam contra esse candidato. Quer dizer, há urna série de fatores, e
a campanha dos outros candidatos vai necessariamente contra essa candidatura. E- _essa
previsão se derruba. EntãO, a pesquisa não
serve para fazer previsão.
Talvez nessa eleição, mais do que em qualquer outra, consiga.rnos, nós que trabalhamos
com pesquisa, colocá-la no seu devido lugar.
Apesquisa serve para medir o momento; pode
ser muito boa para as campanhas dos candidatos, muito boa para a informação dos eleitores, mas ela é absolutamente falha se tentar
prever um resultado, mesmo que seja uma
semana antes da eleição. Há fatores que interferem no voto, e a pesquisa, ao medir o momento, não pode prever acontecimentos futuros.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -A última

questão que levanto é como V. S' vê a regulamentação através de leis desses procedimentos dos institutos de opinião pública, isto é,
a pesquisa eleitoral. Existem várias iniciativas,
apesar do eminente Senador João Menezes
achar que tudo deva correr como está. outros
comPanheiros acham que nl!o, e nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e aí,
a ~o ptincipal dessa convocação de V. s~
juntO com os que faltaram o Gallup, lbope
e DataFolha, de que estão tramitando, chega~
rão em breve a esta Comissão do Senado
algumas propostas de eminentes Parlamentares regulamentando o uso das pesquisas de
opinião pública ·no processo eleitoral. O que
V. s~ tem a dizer s.obre isso? Como acha essa
regulamentação das pesquisas? Qual a sua
opinião sobre iss_o como dirigente de um dos
institutos?
O SR. ANTÓNIO MANOEL~TEIXEIRA

Acho que a liberdade de informação não_deve
sofrer nenhuma restri_ção. A meu ver, a melhor
maneira de se fiscalizar pesquisas é tendo
mais pesquisas, mais institutos. t: o mercado
que acaba dando a credibilidade; que tem,
quem não tem. Se se tem o monopólio desse
tipo de informação, obviamente muitas dúvidas vão ser colocadas em relação a esse trabalho. Agora, se se tem três, quatro, cinco, dez,
quinze institutoS trabalhando. obviamente há
uma fiscalização de um instituto pelo outro;
quer dizer, se um instituto dá um resultado
completamente fora, digamos de um padrão,
que os outros institutos estão apontando, este
instituto acaba ficando sob suspeita, e depois
se tem o próprio resultado da eleição, que
serve para dar um ponto ftnaLno trabalho dos
institutos.
Parece-me que a melhor maneira é a _liberdade para o trabalho dos institutos, dos pes]1quisadores, e que os institutos, dessa maneira,

conquistem sua credibilidade junto à opinião
pública.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

·que

Então,

qUer dú:er que V. S• ·acha
a regulã:ffientação, no caso, seria o jogo do mercado, do
próprio mercado de trabalho?
O SR. ANTÓNIO MANOEL TEIXEIRA -

Exato. Não, o próprio mercado que digo, a
própria opinião pública acaba fazendo essa
regulamentação. Alguns institutos aparecem
e sornem. ou-eles -permanecem ...
O SR.. MANSUETO DE LAVOR -

Mas o

qoe V. s~ aCha daS pesquisas encomendadas,
pesquisas pagas por candidatos?
O SR: ANTÔNIO MANOEL TEIXEIRA -

A ConStituiçã-o garante o direito de informação
privada, e não tenho nada contra a informação
privada. O DataFolha para as pesquisas de
opinião pública e para as pesquisas eleitorais
trabalha s6 com infonnação pública. Não fazemos pesquisas p"ara cãrididatos, para Governo, agora, não temos nada contra quem faça
e acho que seria cercear o direito de informação dos políticos se eles não pudessem ter
a suas próprias pesquisas. Agora, numa posição de mercado mesmo, numa posição que
acreditamos que o DataFolhiJ é- melhor, só
fazendo pesquisa de opinião pública que seja
devolvida para o público. T adas as pesquisas
pelo DataFolha até hoje, foram publicadas peo
Jornal Folha de S. Paulo.
_
Quando a empresa Folha da ftfanhã decidiu
criar um departamento de pesquisa de opinião
pública a fnleti.ção não el-a saber-qual é a opinião pública para dirigir sua linha editorial ou
para ter_ urna informação privada que colocasse a empresa com alguma estratégia no
mercado ou no jogo político. Não, a idéia era
fazer um departamento de opinião pública e
devolver à opinião pública o res_ultado sempre.
Isso sempre foi feito e em nenhuma oportunidade deixamos de divulgar qualquer pesquisa, sendo interessante ou não para a empresa
ou para a lirilla editolial do jorna~.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Queria

terminar agradecendo, mais urna vez, o comparecimento ae V. S' dizendo por que V. s•
foi convidado junto com os outros que faltaram. Porque não está 9 Jair de Ogum _ou a
Neyla Alkmin que também fazem prognósticos eleitorais; porque respeitamos o trabalho
dos senhores,- comO um' trabalho cientifico
que pode, realmente, c-ontribuir com o processo democrático da informação ao eleitor.
Com todo o respeitO a esses pítons citados
realmente não teria sentido trazê-los aqui. t:
uni sinal de respeito. V._ s~ compre~ndeu o
significado deSse trabalho que estamos fazendo, principalmente na véspera de votarmos
leis que regulamentam as pesquisas. A contribuição que v. s~ traz é muito importante para
o nosso trabalho legislatívo.
Muito obrigado.
Q SR PRESIDENTE (Gd Sabóia de Carva-

lho)- Com apalavra o Senador Leite Chaves.

O SR- LEITE CHÃVES-- Até- que ponto
a pesqulsa ihfluencia no resultado eleitoral?
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O SR. ANTÓ!'fJO MANOE:L TEIXEIRA -

Bem, é uma boa pergunta e que os pesquisadores têm debatido muito isso.
A meu ver, a inflUência da pesquisa é pequena, haja visto que as pesquisas mesmo detectam as reviravoltas. Caso as pesqulsas tivessem o poder de influência que muitos lhe atribuem, um candidato que começasse -disparado, nunca perderia a eleição, porque- as pesquisas estariam sempre alimentando a diferença deste candidato em relação aos demais.
Agora, como a informação, obviamente, a pesquisa tem um poder de influência, corno a
propaganda influencia e outras variáveis, digamos assim, infll.úmciam na decisão do eleitor.
Então, nesse sentido, há argumentos de que
muitos eleitores deixam de votar num determinado candiçiato para_ votar em quem vai ganhar. Aí eu colõCo u-rri.a questão interessante:
o problema não é a pesquisa, o problema é
se ter, de fato, urna cultura política, uma tradição democrática que faça com que o processo
eleitoral não se dê como uma· corrida de cavalos, ou uma loteria; para que cada eleitor vote
conscientemente, de acordo com as suas
idéias, com a sua vontade e etc. Então, nesse
sentido, a pesquisa é apenas mais um elemento formador da opinião, obviamente ela traz
uma informação.
O SR. LEITE CHAVES -

Nos Estados Uni-

dos, onde as pesquisas tiveram iníéio e onde,
pelo menos, tiveram maior aceitação, basta
que se ouçam 160 pessoas para qUe um res_ultado seja afirmado por um desses institutos
internacionais.
O lssac Asimqv. Oentista, Astrônorno, Maternâtico, chegou à conclusão de que basta que
se ouça 60 pessoas, feita a equação, para que
ess_e resultado fosse afirmado com a mesma
margem de segurança. Um dentista japonês
encontrou outra equação e disse que se fossem ouvidas 30 pessoas o resultado seria o
mesmo. Um outro .matemático internacional
achou que 15 pessoas. Então chega-se_ à seguinte conclusão teórica: basta que se ouça
uma s6 pessoa que ela será a síntese de tudo.
Evidentemente ê um pouco de exagero. Então, a pergunta: na medida em que se politize
o País, as empresas de pesquisas se tomem
cada vez mais senhoras de _suas experiências,
esse universo de pessoas a s_erem ouvidas,
pode, progressivamente, ser reduzido, mesmo
num País de peculiaridades regionais, econô~
micas e sociais: corno o nosso?
O SR. ANTÓNIO MANOEL TEIXEIRA -

Quanto à ·.:üi'tostrãgem nos Estados Unidos,
Os InStitutOs trabalham Com 1. i 00 entrevistas
e nas pesquisas de boca de uma, para Presidente da República, chegam a ouvir mais de
10 Iili!. Porque lá, V. Ex' sabe, se tem o p'*iCi
de cada EsfãdO:-Cada" Estado elege os representantes para o Colégio Eleitoral, entãO cada
Estado é um resultado à parte. Então na boca
de urna há um número muito maior de eleitores. De qualquer forrh-a são 1.100 entrevistaS
o que, estatisticamente, trabalham com um
erro de 3%.
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Agora, quanto ao número de entrevistas há
algumas questões a serem colocadas. Primeiro: com menos de 1,100 entrevistas, com uma
população estatisticamente infinita, ou seja,
população estatisticamente infinita é aq1,1ela

com maiS de 100 mil pessoas, você tem que
trabalhar com 1.1.00 entrevistas para trabalhar

com erro _de 3%. Se você trabalhar com 160
entrevistas o se_u_ erro_\Lé!Lser maior do que
10%. Então, dependendo da precisão,- você
pode até trabalhar com 15, agora, a precisão
do seu_resultado vai ficar completamente arbitrário.

O DataFolha trabalha com 5 mil entrevistas, pela seguinte- razão: damos os resultados discrirnihados:- V.-EX"âeV-em ter acom·

No Brasil, não. Se pego o resultado de uma
região, por exemplo, pegando o PMDB, como
o maior Partido brasileio, e comparo com a
eleiÇão -passada, não posso tirar daí absoluta·
Ínente nenhuma conclusão. Então, de fato,
estamos num processo em que trabalhamos
nesse sentido com uma necessidade muto
grande, de outros referenciais, além da história
do voto. [sso dificulta, sem dúvida.

O SR. LEITE CHAVES - V. Ex' disse que
no Brasil, mesmo por essas razões, que tem
que se considerar patamar zero, antes que
se inicie o processo eleitoral. Tem-V. S• mais
ou menos, uma noção de quando é que se
inicia, para o Data Folha, o processo eleitoral?

panhado nossas pesqufsas pela Folha de S.

O SR. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA- O

Paulo e pelo Correio Braziliense - por sexo,
idade, renda familiar, escolaridade, região, os
principais Estados também têm seus dados
discriminados, ou seja, uma série __de informações que só são possíveis com urna mostra
maior. Se eu trabalhasse com uma mostra
de 1.100 entreViStaS, eunão poderia dar o
resultado para o Estado de São Paulo, porque
eu teria 2._00 entrevistas naquele Estado. Então,
por um lado, trabalhamos com o máximo de
informação possível e para isso um número
maior de entrevistas, 5 mn, em relação_ às
3.500 dos outros Institutos, o que, a nosSo
ver, funciona melhor. Por outro lado, quanto
à possibilidade de se dirilfnuir a amostragem
à medida que o processo democrátk:o caminhe e que os Partidos tenham mais raí;!:es eleitorais, também é relativo. Digamos que, no
Brasil, uma eleição, quando ela se iniCia, é
como se começasse do _zero: você não tem
nenhuma previsão antes de começar o processo eJeitoral do que vai acontecer.
Obviamente, uma eleição, por exemplo, na
França ou n'ds Estádos Unidos, Você já sabe
quais são os patamares mínimos de cada Partido; você tem uma tradição. No Brasil, essa
própria eleição tem demonstrado, por exemplo, que o candidato Collor de Mello, que é
do PRN, Partido que existe há pouquíssimo
tempo, de repente atingiu 40% nas pesquisas.
Então, -o PMDB, que é o maior Partido do
país, tem um candidato com 3%. Então, você
não tem aí uma relação entre Partidos, estrutura, máquina, tradição e intenção de voto.
Este é um voto muíto mais personalista, digamos assim, tirandO af alguns Partidos que conseguem ter um votd mais ligado a essas bases
eleitorais, mobilizadas, digamoS assrm.
Então, nesse sentido, no Brasil, além· da sua
extensão territorial que também dificulta muito
esse trabalho de pesquisa, hâ diferenças regionais muito grandes e, principalmente, padrões
de votos muito diferenciados. Então, hâ uma
necessidade de uma amostra superestimada
até, ·para que se consiga captar todas essas
nuances. Se, por exemplo, faço _uma pesquisa
em determinada região na França, pego o resultado de uma pesquisa e comparo com as
últimas eleições, se _um Partido que, por ventura, tenha tido 23% nessas eleições, na minha
pesquisa aparecer com 32%, vou achar ou
que está errado ou que houve algum fato político naquela regi~o.

patamar zero foi força de expressão.
O processo eleitoral, na verdade, é tão dinâmico que é muito difícil se estabelecer onde
ele começa. Por exemplo, já se está falando
muito da sucessão dos Governadores, já tem
candidato lançado. Muitos dos presidenciáveis, provavelmente , serão candidatos ao Governo do Estado. Então, teoricamente, jâ se
poderia, hoje, começar uma pesquisa de intenção de votos para o Governador. É muito
dificil estabelecer isso.
_Normalmente, no início de ~no, quando se
tem eleição no fim do ano, é que começa,
a ser feitos os levantamentos. Então, num pri~
m~iro momento, antes das convenções partidárias, há muita especulação; um partido estâ
com dois, três candidatos.
As pesquisas servem mais para verificar,
dentro _de cadª segmentação partidária, quais
são os candidatos que aparecem com mais
chances dentro de seus partidos.
Depois das Convenções, aí sim, oficialmente, nós damos por iniciado o perfodo eleitoral
para as pesquis!3S·
O-SR. LEITE CHAVES -Juridicamente,
o que é o Data Folhd? Ele não existe juridicamente, ele é um Departamento, apenas da
Folha de S._Paulo, um Departamento Admi·nistrativo?
· O SR. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA -

O

Data Folha surgiu como um Departamento;
está agora num processo de consolidação como uma empresa, pertencente _ao grupo empresa Folha da Manhã.
O SR. LEITE CHAVES - A Folha _tomou,
Yi_slvel e víScera] posição contra o candidato
Collor de Mello. Tanto é que fez acusações
sucessivas e nisso vai o louvor dela porque
ela também deu curso a todas as respostas.
Não sei se pela Lei de Imprensa ou se aquilo
era mediante uma compensação.
Mas, mandou repôrteres, tomou uma posição até certo ponto afrontosa, nessa parte.
Data Folha, por outro lado, faz pesquisas,
às vezes, setoriais; faz pesquisas em 1O capitais, faz pesquisa nas maiori cidades do interior
e dá o re_sultado dizendo que F emando Collor
de Mello despenca violentamente.
Quer dizer, o Data Folha participa desse
processo. Como é que ele procede? A Folha
de S. Paulo pede a pesquisa dizendo que deve-
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râ ser feita nas maiores cidades, ou erigiabando todo o Pais, ou somente em São Paulo.
É. a direção da Folha de S.. Paulo que pede
ou o Data Folha tem a inidativa pessoal?
O SR. ANTONIO MANUJ::L TEIXEIRA -

O Data Folha trabalha para empresa Folha
da Manhã, que, por sua ve;~. pede à pesquisa
e banca, paga a pesquisa. Agora, temos feito,
desde o inído das conv~nçOes- partidárias,
desde as defintções dós candtdatos, pesquisas
em todo o Brasil, em todas as regiões sem
super-representar nenhuma das regiões, sem
lazer-pesquisas separadas.·
- --Fizemos uma pesquisa em 1O capitais, no
meio desse processo eleitoral, para verificar
o efeito da propaganda. A pesquisa foi devidari1ênte dada _como 1O em caPitais, para se
verificar se o início do horário eleitoral estava
modificando- Ou 1-iao a tendência de voto. Como o horário eleitoral começou em uma sextafeira, a noSSa Pes<tuisa, sendo domiciliar, é
feíta rios fin3:1is d~~emana, teríamos um periodo muito lof!go até termos a primeira-pesquisa
para vermos se de fato alguma coisa se alterava. Então, por opção da Data Folha, foi feita
uma pesquisa, em I O capitais, para se verificar
possíveis alterações, o que foi devidamente
·elliüiâõ deSsa maneífa,--para evitar qualquer
dúvida, em relação à pescjuisa que abranger
todo o território nacional.

_ O SR. LEITE CHAVES -Peço que responda se achar que deve, se achar que não compromete a sua posição. O Candidato F em ando Collor de Mello tem uma rejeição muito
grande na classe média, que vem aumentando, parece-me que está situado nas classes
C e- D e talvez_ no voto dos 16 anos. Não sei
qUal a_- sua formação ...
O SR ANTONIO MANUEL TEIXEIRA Sou sodólo.so.
O SR. LEITE CHAVES....:: A pergUrita-sefá
ainda mais pertinente. Qual o motivo da identificação, qual a causa da rejeição? Qual é o
motivo da preferência por Fernando Collor de
MeJlo se as pesquisas são verdadeiras? Qual
a causa da rejeição na classe média? Qual
o motivo desse receio e dessa rejeição? Que
identificação entre ele, _um homem de origem
economicamente acentuada e as ClaSses mais
pobres do País? Até que poil.to a televisão influencioU nisso ou os argumentOs dele são
efetivos, quer dizer, são eficientes para o atingimenta dessas pessoas? Muito obrigado a V.
Ex'.
O SR ANTONIO MANUEL TEIXEIRA Sempre que publicamos as pesquisas damos
uma série de informações que permitem trabalhar o perfil eleitoral de cada candidato, inclusive ftZemos ui'na pesquisa de cultura política, em todo o território nacional, que foi publicada pela Folha em convênio com o CEDEC
que é um centro de estudos ligados à Universidade de São Paulo, e tive a oportunidade
inclusive de escrever urn artigo, mostrando
qual era o perm político do eleitorado de cada
candidato, além daquele perfil sócio-económico, geográfico que temos sempre publica-
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do. Tem os dado uma série de informações

sobre isso.
Quanto à rejeição de Fernando Collor de
MeJio situa-se em um patamar abaixo de 30%.
Ele não é inclusive dos mais rejeitados. Houve

durante esses últimos dois meses um cresci-

do_ Senador Mansueto de Lavor e de todos
Os que eStão aquTpiesentes.
Muito obrigado.
O SR: PREsiDENTE (Üd Sabóiá de Catvalho)- COm a palavra o-senador Aritonio Luii
Maya._

mento não muito significatív-0da rejeição a

O SR. ANTONIO LUIZ MAYA- Sr. Diretor

Fernando Cofiar de Mello e esSe perfil mostra
qt~.e o seu eleitorado é mais pobre, de baixa
escolaridade, geograficamente mais forte nas

quero congratular-me com o Senhor pela sua
pr~sença no plenário desta Comissão e pela
sua exposição bastante clara, bastante precisa,
dando e.xatamente o caminho para se chegar
ao__r~sul~d9, ___quer dizer, dar a .conhecer ao
giairàe :PúbliCo a Intenção de votos. Isso é
o que a pesquisa tem como objetivo maior:
Entret.ahto, fiquei conl unla preocupação.
Realmente, de acordo com a sua exposição,
o conhecimento da _intenção de votos_ caí no
campo da probabilidade, através de _um processo ou ·ae um método dentffico, científico
porque leva a _um conhecimento de ciência,
que é_ o métOdo_chamado indutivo. O método
indutivo_ não leva ao campo da certeza, leva
ao campd da probabilidade, com margem de
erro para mais ou para ine-nos; cOmo muito
bem foi colocado.
,. Entretanto, minha preocupaçã-o prende-se
~atamente aí. Na divulgação das intenções
de votos não existe qualquer coisa de avalia-.
Ção de comportamento, ou melhor, avaliação
de desempenho dos candidatos. Ora, processo avaliativo é um processo em que entra algo
de subjetivo. É muito mais do sujeito que avalia do que propriamente dos resultados reais,
através de um processo _de amostragem, de
um processo estatístico. Daí a realidade da
pergunta feita- anteriOrmente. Não sei se fOi
o nobre Senador Mansueto de Lavor ou o Senador Leite Chaves que colocaram a preocupação cq>m-referênda à influência que a pesquisa e~rce exatamente no eleitorado, exatamente pelo processo de avaliação a que ela
está sujeita, sendo, portanto, quem sabe, diredona,da, e influencia de maneira positiva no
comportamento dos eleitores, que não vão
fiçâr independentes. não. Eles são influendadbs mesmo pelo processo de avaliação. A:í
é que digo realmente a ciência usa esse método; Probabilidade. Mas no processo da avaliaÇão dos resultados, esse processo de avaliação inclui muito de subjetivo. E o Data Folha,
apesar de ser um instituto que trabalha com
Pesquisa éientífica, certamente tem também
~ sua oriénfaÇão é ·tem- tafnbém a sua preferência. [sso não influencia no resultado final
do co,nhecimento por parte do público?

cidades pequenas e médias do que nas gran-

des ddades e regionalmente mais localizado
nas regiões Nordeste, Norte e Ceritro-Oeste.
Em rápidas pinceladas, esse é o perfil de Fer-

mindo Collor de Mello.
Não sei se já r~spondi a sua pergunta.
O SR. LEITE CHAViõ$- Então, o Data
Folha tinha conhecimento de_ que ele estava
situado nessas regiões quando fez essa pesquisa apenas nas 1O cidades maiores do País?
O SR. ANTONIO MANUEL l:EI)(E]RA ::__ A

pesquisa nas 1O cidades foi uma questão op~
racional, foi feíta rapidarrierite -para vermos se
houve mudança no quadro, em função do
horário eleitoral, a nossa possibilidade operacional era apenas nas capitais, Podemos-verificar que essa pesquisa não consta dos gráficos,
foram pesquisas feitas à parte e comr:lí:iramos
o resultado dessas pesquisas com o resultado
da mesma pesquisa nas capitais, exatamente
para mostrar qual era a intenção de voto dos
candidatos nas capitais antes do horário eleitoral e qual era a intenção de voto depois de
iniciado, três dias depois do início do horário
eleitoral. Então, comparamos banana com banana, CO'iflO a gente costuma dizer. Quer dizer,
nãoflle;mos uma comparação do que ele tinha
no Bra'sii inteiro Cóm O que ele tinha nas capitais, ·'seria uma distorção absurda. TrabalhamoS com uma informação correta. Da mesma
maneira que quando divulgamos o -resultado
completo da pesquisa, divulgamos a intenção
de voto por sexo, por exemplo, isso é um corte.
E cõmo divulgamos capitais versus interiores,
isso é um outro corte. Então, você tem sempre
um conjunto de informações.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carva-

lho)- Com a palavra o Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO -
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Sr. '?residente. Srs.

Senadores, ilustres convidados, não tive a feli·
cidade de acompanhar a todo o relato, a toda
a exposição do DataFo!h~ porque estou participando de três Comissões ao mesmo tempo;
Mas, espero que os conceitos que emiti aqLJi
com relação aos institutos de pesquisa de opinião tenham sido ratificados.
Queria fazer uma pergunta, mas o ilustre
Senador Leite Chaves já o fez. Eia sob"re a
influência da pesquisa no eleitorado.
Sou muito agradecido pelo comparecimento aqui do Datafolha e só_ lamento que os
demais institutos não tenham vindo prestar,
talvez, quem sabe, esclarecimentos até mais
detalhados do que os do Data Folha. Mas,
;;~crecüto_que os esclarecimentos prestados pelo Data Folha devem ter atendido ao desejo

O SR.

ANTONIO MANUEL TEIXEIRA -

Quando se trabalha com pesquisa, com intenção de voto, com eleições, -é necessário que
se tenha [}oção exata da importância desse
trabalho. E um trabalho que mexe com os
candidatos, mexe com o eleitorado, então, obviamente, há uma necessidade dos profissio·
nais de pesquisa terem ess_a noção. E acredito
que no Data Folha temos essa noção. E o
Data Folha é apartidário, _e nem se precisaria
aqui, talvez, estar se Colocando isso. A pesquisa tem a sua objetividade, no sentido de
que se tenta medir, dentro da probabilidade,
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com margens de erro, qual é a intenção de
voto em determiiiado momento. Podem ser
feitas outras pesquisas mais subjetivas. Nós
fazemos também, por exemplo: o que leva
o ·eleitor de determinado candidato a votar
nele? Então, ai entram qualidades pessoais,
programas de governo, inclusive nós estamos
publicando hoje a seqüência da pesquisa em
que nós trabalhamos com essa questão. Há
1um resultado muito Interessante e aí sim, tem
·'uma importãnda menor no impacto da informação de pesquisa, mas serve para ilustrar
um pouco o porquê preferências, porque determinado eleitor escolhe um candidato? O
que é que pesa mais para ele na hora de escolher?'

o-sR. JOÃO MENEZES neste caso, ela é intencional?

Quef dizer que,

O SR. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA--

Nesse cãso 'ela hãz" inforri1aÇ:Ois adicionaiS~_
Quando nós pUbiíCaffios uma-peSquisa, e- uln
desdobramento da pesquisa onde nós fizemos
a pergunta para quem-escolhe _o_ candidato
nós perguntamos: o que ror mais imPortante
para você na escolha do candidato: o partido
do candidato, a pessoa do candidato ou a
sua proposta de Governo? E, aí, você tem as
respostas. Depois nós perguntamos quais são
as qualidades que ele vê no candidato, qualidades pessoais; quais são as propostas de Governo que ele detecta na campanha desse candidato, _Isso é uma maneira de dar, digamos,
outro tipo de informação 'rue serVe para- os·
cientistas políticas trabalharem com os resultados das eleições. Imagine o seguinte: daqui
a 1O anos, quando se for estudar o processo
eleitoral no_ Brasil, a abertura dessas eleições
presidenciais, um material riqUíssimo é o- ma·
terial das pesquisas, porque, além de mostrar
a evOlução, a intenção de voto durante todo
um período eleitoral, elas trazem _outr<:~s informações, que aí sim são mais passíveis de interpretação subjetiva. Mas,_ de qualquer forma,
o dentista social, o sociólogo_ ele trabalha com
isso, faz parte do trabalho dele. A interpretação
faz parte deste trabalho.
o

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de Carva·

lho) -A Comissão dé Constituição, Justiça
e Cidadania se sente muito honrada com a
presença do Diretor da DataFolha, deste instituto_ de pesquisa de São Paulo, que não é
preciso difiCuldade nenhuma para notar aquele que tem procedido com absoluta lisura e
essa lisura está muito_ bem demonstrada no
trabalho que fOi aqui produzidO pelo represen·
tante Çessa instituição paulista.
O que houve de apreciação aqui é muito
interessante para o exame dos projetas de lei
que estão tramitando no Senado, nós temos
um de autoria do Senador Humberto Lucena,
que se preocupa em disciplinar a divulgação
até determinadas datas. Isso com aquela preocupação que, aliás, foi o assunto também muito bem enfocado hoje. Até que ponto a pesquiSa eleitoral é também uma propaganda?
Esse que é o grande problema dOs partidos
políticos, o grande problema, digamos, dos
candidatos e das_ pessoas interessadas nas
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eleições. Até que ponto poderia a pesquisa
2% ã mais, pu 2% a menos, dos índices indicainfluenciar na pesquisa que vem a seguir. Todos. J:: mais ou menos isso o que deduzimos.
Mas, ouço muito falar em empate técnico
mando-se a pesquisa como absolutamente
verdadeira, divulgada hoje, que influênd_a__ela - e eu queria que O -nobre depoente, que tão
terá na produção dos dados seguintes para
bondosamente aqui veio trazer eSseS- esclareuma·outra pesquisa, talvez até em outro insticimentos, que nos explicasse reafmente o que
é que significa essa expressão dentro da técnituto,_mas tudo dentro de um rne_smo universo?
J:: essa a preocupação do legislador brasileiro. ca das pesquisas: "empate técnico". O que
Como evitar que os_ institutos de pesquisa se
é que significa isso exatamente?
to_mem__ ii2_S~-~-mentos eleitorais intenclonals o~O SR. ANTON[O MANUEL TEIXEJRA _ É
nao. Esse que é o grande problema, mas fo1
.
.
uma matéria muito bem infocada em face da-s- __ a_ manerr~ .deJer as pe~qULsas.. Quando entre
perguntas que foram aqui realizadas pelos Seum candJdato e outro ha uma dLfer~!1ça mer:or
nadares, inclusive, pelo Senador Mansueto de
do q_ue a margem '!e :rro ~dmL~da_, e!'tao,
Lavor.
se cnou :ssa expressao_ empate tecmco '.Na
Mas, temos algumas conclusõ~s interesSan- ve~dade e uma expressao, acho que, nacional
tes. Não é propriamente uma probabilidade,
ate.
eu entendi_mais _ou menos assim, uma pesO SR. PRESIDENTE (Gd Sabóiade Carva·
quisa não é probabilidade. A pesquisa é se lho)- Não é uma expressão técnica?
a eleição fos_s_e hoje venceriam o_s seguintes
OSR.ANTONIOMANUEL TElXEJRA-El~
candidatos em tais regiões, em tais locais, di- acabou substi·ru·1ndo a expressao:·
- "os cand.Igamos uma eleição municipal. É mais ou me- _datas estão estatisticamente empatados dennos_isso.__
~tr_o de uma margem de erro preestabelecida
Mas, a eleição sendo amanhã, depois de
pela pesquisa".
amanhã, sendo um pouco mais tarde já podeO SR: PRESIDENTE (Od Sabóia dEi Carvará ter _uma alteração. Daí por que, o depoente _
disse_muito.daramente que não há ninguém
lho)- Então, seria uma diferença de 4 ou
eleito, as pesqutsas estão numa fase revela- de 2%? Porque essa é uma parte que o Senadora de muitas_mutaç_ões. São mutações,_ são
dor Mansueto de Lavor enfOCou, mas o Sr.
mudanças e mais mudanças que estão a ocor- nãO deixou, assim, muito clâro. Se essa marrer neste momento. Não é uma probabilidade.
gem, na verdade, é de 4 ou de 2%. Não entendi
essa parte.
o que é interessante- é que recentemente
O SR ANTONIO MANUEL TEIXEIRA-Ela
foi publicado um trabalho sobre o cálculo das
éde2%.
probabilidades. Um trabalho que devia interessar a todos nós. Isso naquela Eridclopédia
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva"lnaudi", que é publicada na Itália e também
lho)- Eu gostaria de sabei se se soma isso.
em Portugal. E o diretor desse volume que
Por exemplo, se um candidato estiver diferentrata das probabilidades começa dizendo que
ciado do outro por 2% poderíamos dizer que_
a probabilidade rião existe. E, mais adiante,
eles_ estão empatados. Certo? Mas também
ele diz: ..Não há probabilidade em ciência soele poderia vencei por 2% a mais. Não é mais
cial" pois quando o assunto é ciência social
ou menos isso?
não há probabilidade. Depois ele mostra a proO SR. ANTÔNIO MANUEL TEIXEIRA babilidade tal qual se acredita. Faz uma situaQuer dizer, se um ·candidato tem 40 e o outro
ção filosófica, uma ó5lOCa:çãõ-----ruóSOfiCà das
tem 35, está fora da margem de erro de 2%.
probabilidades, mas sempre terminando por
Agora, se o candidato tem 38 e o outro tem
negar o- absolutismo das probabilidades. As
probabilidades são questionadas exatamerlte- 40, eles podem, inclusive, estar rnveitidos.
na principal enciclopédia do mundo, que trata
especificamente desse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia_de CarvaEsse é um dado muito importante. Então,
lh~) - EntãÇ> teríarLJOS só 4% d-e_Jtiferença.
as pesquisas são probabilidades como conseO SR. ANTÔNIO MANUEL TEIXEIRA qüência, não como causa. Elas revelam uma
Não,
seriam 2%. EJes podem estar no limite,
tendência do eleitorado hoje, exatamente .da_t
porque aí yocê tetn Lim outro cálculo probabiporque elas se repetem sistematicamente, é
lístico para dizer qual é a chance de _eles estasempre hoje. Uma pesquisa envelhece imediarem empatados.
tamente. a próxima já faz prescrever toda a
validade de anterior,já faz falecer toda a valida~
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu queria
de da anterior. Elas vão se_ renovando, daí por
perguntar o seguinte: se um tem 38, pode
que são surpreendentes.
haver uma margem de erro para mais de 2%;
acho também que foi muito importante para
outro tem 42, pode haver uma margem de
a Comissão - e eu só teria uma pergunta
erro para menos. Então os dois estariam ema fazer ao representante do DataFolha, Só
patados. Nesse cas_o a diferença_t_inha que ser
uma, porque todas as outras já foram feitas
de4%.
- muito interessante essa variação, porque,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvase a eleição fosse hoje, ganharia Fernando
lho)- Poderiam se encontrar no meio.
Collor de_ Mello com a variação de 2%_ para
O SR. ANTÔNIO MANUEL TEIXEIRA mais, ou _2% para menos. Como não tem neSiril, mas esse que está na frente pode ter
nhum candidato perto dele 2% , então, a possiw
os 2% adiante também e não atrás.
_bilidade é de que ele vencesse a eleição: com
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O SR. PRESIDENTE (Cíd ·sabóia de Carvalho) - Mas e~tá provado que pode haver um
empate. estando a uma distância de 4 pontos.

O SR. ANTÔNIO MANUEL TElXÉlRA - A
possibElidade é menor, mas digamos que ela
exista.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Eu estive vendo aqui o levantamento
que V. Ex" trouXe dos tfabãJhOs do DataFolha.
Acho muito impoftante.
~gora •. em Fortaleza ouve uma diferença
mais ou menos assim: o candidato Edison
Silva, do PDT, era indicado como tendo 18%,
e candidato do PMDB t_en..do 31%. Parecemme que um terminou a eleição com 25 e outro
com24%, uma diferença de 1%. O que houve
nessa variação que foi maior?
O SR. ANTÓNIO M.-TEIXEIRA- FizemoS
a última pesquisa quatro dias antes.

O SR. MANSUETO DELAVOR- Quer di-

zer que nesses quatro houve uma alteração?
O SR. ANTÓNIO M. TEIXEIRA - Aeredito .
que sim, porque era um prOcesso muito nervoso em Fortaleza, quer dizer, urria campanha
multo fQrte, muito puxada. E, na boca de urna
digàmos que, sem dúvida, pegaria esse avan~
ço do candidato.

O SR. LEITE CHAVES - Nesse- caso, para
o primeiro turno, o CO!Ior de Melo seria o venw
ceder?
O SR ANTÔNIO MANOEL TEIXEIRA -

Como disse,_a tendência dele foi de_um início
de queda, pela última pesquisa da DataFolha,
de 33% para 29%. Vamos realizar uma agora.
Pode ser que tenha parado de cair, pode ser
que continue caindo, é muito difícil. Também
as táticas eleitorais de cada candidato podem
contribuir ou não, quer dizer, um escorregão
de um aqui ou mesmo uma própria tática
dele. De repente, ele muda__a campanha, muda
o program_a na TV, ele estabele-c_e prioridades
em_determinados Estados onde não tinha estabelecido, enfim, é muito dinâmico, é muito difícil, porque as razões do voto são muitO
grandes. Existem muitas razões subjetivas para se vOtar nesse Ou naquele candidato: Existem ·razões ideológicas, obviamente, existem
decorrências relativas à classe:- sOcial, a sexo,
idade, mas, existem fatores subjetivos que são
muito difíceis de serem medidos. Quer dizer~
são "n" possibilidades de reviravoltas. Por isso,
a pesquisa correta é aquela que diz: a situação
hoje é essa. Agora, se uma pesquisa disser
qüefUJano varganhar, ela está [ridõ além das
suas possibilidades. E "aí Õ pesquisador pode
quebrar a cara.
"c) SR. -JOÃO-MÊNUEs _:_Eu vi uma coisa
muito interessante. Ontem fiz um discurso-no
Senado com dados da DataFOiha. FiiUm Cálculo, que era o seguinte, vi os indecisos, vi
os positivos e vi as rejeições. Então, na minha
opínião de leigo, fazendo um cálculo entre
os- indecisos, a rejeição e os que têm votos
positivos, cheguei à conclusão de que existe
um grupo de pessoas que estão dentro de
um funil, estãO disputando. E, outros, pela re-
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jeição muito grande, pela fraca manifestação

favorável estão pratkamente fora do pleito.
Daqui a 15 dias pode mudar, mas, na ocasião,

pareceu-me isso. Usei esses dados todos, porque verifiquei que candidatos que não estão
muito bem, por exemplo, o Covas, que tem
8% de positivo, tem rejeição muito pequena.

Outros têm maior índice, mas têm a rejeição
grande. Então, acho que está se começando

a delinear. Embora não se possa dizer quem
vai ganhar, pode-se ter um cálculo de pessoas

que vão concorrer, que estão dentro de um
bolo para disputar.
O SR. ANTÓNIO MANOEL TEIXEIRA A pesquisa possibilita esSe cálculo positivo.
Digamos que o pesquisador, por força de seu

instrumento de trabalho, não possa dizer
quem vai ganhar. Agora, quem lê a pesquisa,
obviamente, vai ter uma opinião, palpite, vai
trabalhar os dados, vai olhar - como o Sr.
fez - uma série de indicadores e_ tii'ãr uma
conclusão pessoal.

O SR. PRESIDENTE (CTa-Sabõía de CalValho)- Vamos encerrar a sessão, agradecendo
a presença de V. Ex•_que foi das mais importantes. Lamentavelmente, os outros institutos
não vieram, teriam nos instruído melhor ainda
para a votação dos projetes que estão tramitando. Muito :obrigado.
35"_ Reunião, realizada em
19 de outubro de 1989

As dez horas do dia dezenove de outubro
de mil novecentos e oitenta e- nove, na sala
da Comissão, sob a Pi'e-sidenCfa dO Sr. Senador Cid Sabóla de Carvalho, Presidente, reúne-se a Cómissão de Constituição, Justiça e
Cidadania com a presença dos Srs. Senadores
Marco Maciel, Chagas Rodrigues_, Francisco
Rollemberg, Leite _Chaves, Edison Lobão, José
fgnádo Ferreira, Wilson Martins, Maurício Corrêa, Odacir Soares, João Menezes, Ney Maranhão, Jutahy Magalhães, Ronaldo Aragão,_
Mansueto de Lavor, A1uízio Bezerra, João Lobo
e João Castello. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores Leopoldo Peres, Mauro Benevides, José Paulo Biso!,
Afonso Arinos, Olavo Pires e Carlos Patrodnio.
Havendo número regimental, o Sr. Presid_ente
declara aberto os trabalhos e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior~ qi.te é dada como
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das
matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidetite. ftein 20- Projeto
de Lei da Cãmara n 9 91, de 1986, de autoria
do Deputado Marcondes_ Pereira, que torna
obrigatória a inclusão de espetác_ulos musicafs
ao vivo nas casas de diversões. Q Relator, Sepresenta parecer pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, pela aprova-Ção, com
Emenda n~ 1 ~CCJ. Em considerações à matéria, usam da palavra os Srs. Maurício Corrêa
e José lgnácio Ferreira. Colocado em votação
o parecer é aprovado por unanimidade. Extra
pauta: Projeto de Lei da Câmara n~ 43, de
1989, de autoria-do TribunarSuj)efiol'"âO-Trabalho, que cria a'117• Região do Trabalho, e
dá outras providênCias. O Relator, Senador Jo-
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sé Ignácio F eifeir·â; ãpresehtá parecer pela
Vam-os, então, conceder ao nobre Senador
constitucionalidade e jurididdade e, no mérito,
Leite Chaves o exame do Pfocesso de n~ 20.
pela aprovação. Não havendo discussão, é coLogo a seguir, teremos a inclusão extralocado em votação o parecer, recebendo apropauta, em fa~e da relevância do assunto, que
vação unânime. Item 2 - Mensagem n? 232,
--é a criação do Tribunªl do Trabalho em Vitória,
de 1989, do Senhor Presidente da República,
no Espirita Santo, cujo Relator é o nobre Seriasubmetendo à aprovação do Senado Federal,
dor José lgnácio.
a esCOlha do doutor Ursulino Santos Filho,
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
para compor oTribunal Superior ao Trabalho,
Chaves.
em vaga origiriária, destinada a advogados,
decorrentes da nova -cOniposição do Tribunal.
O SR. RELATOR-~leite Chaves)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, este projeto é erigiRelator: Senador Maurício Corrêa. O Sr. Presidente em exercício, Senador Odacir Soares, -nárfO da Câmara dos Deputados, onde teve
convida o Sr. Ursulino Santos Filho para tomar
como autores ilustres Deputados daquela Caassento à mesa, para que se inicie a sabatina
sa, e está red,igido nos seguintes termos:
O Projeto de Lei n' 91, de 1986 (n' 1894-A,
pública. Após a leitura do relatório feita pelo
Senador Maurício Corrêa, a Presidência deixa
de 1983, na origem), de autoria do ilustre De~
putado Marcondes Pereira,_ propõe se torne
livre a palavra para a fase de interpelação,
oportunidade em que fazem uso da mesma
obrigatória a inclusão de espetáculos musicais
os Srs. Chagas Rodrigues e Leite_ Chaves. Coh- _ao vivo nas Casas de díversões-noturnaS e
cluida a fase_ de interpelação e, tendo em vista
estabelecimentos similares "qüe -fr'allsrilitam
internamente músicas gravadas. A duração
a ausência de quorum mínimo para- que se
prOcesse a votação da Mensagem, a Presimínima do espetáculo ao vivo é ftxada em
25% do horário de funcionam-enio da casa.
dência passa à- apredação do item 3 da pauta.
Mensagem n~ 237, de 1989, dO S'érihor Presi- - A fiSállização daS normas projetadas será feita,
dente da_República,-:S_ubrrietendO à aprovação
segundo a Proposta, pelas próprias autoridado Senado Federal, o nome do Senhor Frandes incumbidas de fiscalizar as divers_ões públicªs e, também, pelas entidades de proteção
cisco LeOc:;ádio Araújo Pinto, para compor o
aoS direitos autorais.
_
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga erigi·
Ftxã, ainda,~ à pena de multa de um a dez
nária, decorrente da no-vã composição do
salários de referência (sem prejuíZO' de outras
TST, destinaaa a Ministro Classista, represensanções administrativas) para a infração às
tante dos empregadores, e convoca na oportu·
normas da Lei projetada.-- -nidade, o Sr. Francisco Leocádio Araújo Pinto,
a tomar assento à mesa, para submeter-se
E, por último, determina ao Poder Executivo
_à sabatina púb1icã, passando a seguir, a pala- regulamentar a lei projetada em SesSenta dias
a contar de sua publicação.
vra ao Relator, Senador Maurício Corrêa, para
Ao justificar sua proposição, o-ilustre Parlaemitir O parecer da Comissão sobre a Mensagem. Passando-se à (ase de interpelação, famentar evoca diversos projetas semelhantes
zem usO da palavra os Srs. Leite Chaves, Chaque já tramitaram pelas duas Casas do Congas Rodrigues, A1uízio Bezerra e M.eira Filho.
gresso e que foram arquivados na forma regiConcluída a _sab-atina, passa~se aO processo
mental, embora com pareceres favoráveis dos
de votação secreta das referidas Mensagens,
diversos órgãos técnicos e díz qu_e o Projeto
ao. seu_ término, o- Sr. Presidente anüncia o
visa a·levar aos músicOs a eSperanÇa de maior
estabil!dade no seu trabalho.
resultado da votação, obtendo os Srs. Ursulino
Santos Filho e FranciscO Leocádio Araújo PinA matéria objeto daProposição é da competo aprovação unânime dos doze SenadoreS
tênCia legislativa da União e não se inclui entre
presentes. Evidenciando--se nesta oportunidaaquelas de ini.;iativa vedada a Parlamentar.
de, a falta de quorum mínimo para deliberaNão infringe, também, quaisquer outras normaS da Lei Maior e nem conflita, salvo no
ções, o Sr. Presidente en<:erra a reunião, ficando adiados os demais_ item~ da pauta, lavrando -artigo 3°, com- o sístema jurídico brasileiro.
__ eu, Vera_ Lúcia,_ Lac_er_da Nunes, a presente ata
É, pois, constitucional e, com a ressalva, jurídico.
que, lida e aprovada Será aSsindci pelo Sr. Presidente, e levada à publicação, juntamente
Na verdade, a legislação brasileira já -não
com os apanhamentos taquigrãficos.
prevê salário de referênciae,- por outrO lado,
a COnstituição -Veda a vinculação do ~alário
ANE.XOAATADA35•RE(JN/ÃODA CO- mínir:r_1_o para quaisquer fiils (art. 1~. IV). I} solufrf/SSÁO DE CONSTrrarç:i.O, JaST/ÇA ção, parece-me, Consiste em adotar o remédio
E CIDADANIA, REALIZADA EM 19 DE proposto pelo art. 2°, da Medida Provisória n9
83, de 31 de agosto de 1989 (que_s_ubstitui
OCJT(JBRO DE 1989.
a Medida Provisória n~ 7.5/89). O cálculO em
função do Bônus do Tesouro.Naciõnal à razão
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CalVa__ _
lho) - Está aberta mais uma sessão da Co- de 40 BTN para cada 5 SMR.
Isto posto; opinamos pela constitucionalimissão--de Constituição, Justiça e Cidadania.
Esta sessão~dé hOje se destlna .i uma longa dade juridicidade e boa técnica do Projeto em
pauta e também, nessa mesma pauta, à ouvi- questão, propondo sua aprovação com a seda de novos Ministros do Tribunal do Tra- guinte Emenda.
Emenda do Relator
balho.
Substitua-se no art. 3_~ a expressáo "no valor
A pedido do nobre Senador Leite Chaves,
de 1 (u_m) a 10 _(dez.) _salários de referência"
vamos começar a reunião com o item n~ 20.
por:Pediu S. EX' esta preferência.
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"40 (quarenta) a_400 (quatrocentos)
Bônus do Tesouro Nacional."

O SR. PRE$(0ENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Ela o fará.
Passa-se agora ao Projeto de Lei da Câmar<:~

No âmbito da Câmara dos Deputados, a
matéria foi aprovada,_r:ia_[orma_de subStitutivo,

$r. Presidente, este ê um projeto que já está

n~ 43, de 1989, Projeto de Lei n~ 1.456, de

em longa tramitação, a, classe espera a mani-

1989, da Câmara dos Deputados, criando a

festação_ do Senado, ele é jürídíco, c_onstitudonale oportuno. É uma classe que, apesar
de seu esforço e em razão da música gravada,
fica à margem, com músicos de grande valor.
Eies ficam marginalizados porque as casà:s
de espetáculos usam música, de rolo, de fita
ou de discos, ao tempo em que, agora, exíste
também a mixagem eletrônlca.
Muitas clé\SSes têm sido protegidas, e esta
quer apenas justiça.
Creio que a Comissão não tem ·opOSição
a fazer quanto a este projeto.
O SR. MAUR[CIO CORRtA....,..., Sr. Er_es_ide_nte, permite~me V. EX' o uso da_ palavra?
o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CalValho) _Concedo a palavra ao nobre Senador
Maurício Coi'i'êa.
,
0 SR. MAURICfO CORRÊA --Sr. Presidente, li agora o projeto e o achei com__umJ:):_(elLci:__
dade incrível.
Na verdade, o nosso sistema de rádio transmite constante e_ diariamente as mJJslcas gtavadas e não há qualquer possibilidade de incentivo aos conjuntos regionais, enfim; àqueles que produzem a música no seu local.
Pronuncio-me totalmente favorável à aprovação do projeto nos termos propostos pelo

17' Região da Justiça do TrÇj,ba)ho, com o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, oferecendo outras providências.
Pela urgência e pela importáncia, esta mi:ité·na é.Jndu_ída extrapauta.
A Presidência havia designado como Rela~
t_or o nobre Senador José Ignácio Ferreira,
a quem passq a palavra neste momento para
relator.
A matéria não é terminativa.
0 sR. JóS.E; IONÁCfO FERREiRA _·sr.
Presidente, Srs. Senadores,
OTribuna!Superior do Trabalho, em sessão
plenária realizada no dia 16 de dezembrO de
1988, resolveu, na conformidade do que lhe
faculta a Constituição, ·encaminhar ao Congresso· Nacional "...anteprojeto de lei criando
o Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, com sede em Vitória e jurisdição em
todo o Estado do Espírito Santo.
As razões que levaram a Alta Corte de Justiça Trabalhista a propor a medida cons~m
de oficio ericaminhado à_ Presidência da Câmara dos Deputados em 19 de dezembro de
1988, ê no qual se lê:

de Constituição, Justiça e Redação, Trabalho
e Finanças.
Na forma regimental, cumpre-nos, agora,
exax:ninar e emitir p·arecer conclusivo sobre
a proposiçã-o;
Nas suas linhas geraís, o presente projeto
não inova substancialmente sobre os demais
da espécie apreciados por esta Casa aQJongo
dos anos.
O Tribunal a ser criado, que terá sede em
Vitória e jurisdição em todo o território do Estado do Espírito Santo (art. I c), será integrado
por 8 (oito) júízeS, 6 (Séis) dOs quaTs togados
e com investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas
de investidura temporári_a_, repre~_entantes, res~
pectivamente, dos empregados e empregadores.
0$- Juízes vitalícios serão nomeados pelo
Presidente da RepúbHca segundo os critérios
_constitucionais de antigüidã.ae e meredmentoc As vagas a serem pteenchidas por tempo
de serviço sefão providas, eqüitativamente;
por magistrados com efetivo exercício na totalidade da 1' Região e na área desmembrada.
Errftelação aos cargos a serem providos por
mereciinento, prevê o projeto a elaboração
de "...duas listas tríplices... " (art. 39, parágrafo
único), observado, também, o critério da base
territorial, "... sópodencb integrar aquelas listas
os Juízes do Trabalho_ Presidentes de Juntas
de ConciliaÇão e Julgamento qae tenham ju~
risdição nas respectivas áreas há, pelo menos,
2 (dois) anos da data da publicação desta lei"
(art. 3?, parágraof único).
Quanto aos dassistas, faz o projeto remissão aos critérios constantes da COnsolidaçãO
das Leis_do Trabalho (art. 4~).
Assegura ainda a iniciativa o direito às vagas
constitucionalmente reservadas aos membros
do Ministério Público e aos advogados ins-critoS na Ordem respectiva (art. 39, incisos II e
UI).
Por sinal, na Câmara dos Deputados foi feita
uma emerida aditiva que fala quanto aos advogados a serem indicados pela Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil no Estado
do Espírito Santo.
Com o propósito de não ferir direito subjetivo, prese!Va-se a possibilidade de manuteh~
Ç:ão do vínculo funcional com a 1" Região,
devendO~ rieSte caso, Ser feita opção, de cãráter irretratável, no prazo de 30 (tr1ílta) dias.
(art. 5")
O exercíciO interino da presidência, até a
efetivação da primeira eleição, dar-se-á pelo
"...juiz togadO méis antigO, oriundo da carreira
de Juiz de Trabalho, computada a antigüidãde
de classe doJuiz~Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento" (art. 79).
Os feitos pendentes de julgamento no TRT
da 1' Região e oriundos da base territorial ora
de:sf!lembrada, desde que ainda não tenham
recebido "visto" do Relator, serão remetidas
à nova Corte (art 9', § 1°), devendo os dema"is
prosseguirem a s_ua trani.itação processual na
Corte de origem. (art. S., § 2•).

"I - O Estado do Espírito SantO- en~
contra-se jurisdiciona-do, éitualmente: pelo Tribunal ~egiorial do Trabã:JhO da PriRelator~
meira Região, sediado na capital do R-io
O SR. PRESIDENTE (Qd .Sabóia de Carvade Janeiro, cuja- competência é abran~
lho)- Continua em discussão.
gente aos dos Estados-membros;
- II - em fã.ce do volume de processos
O SR. JOSÉ lGNÁCIO FERREIRA - Sr.
que sobrecarrega a atividade jurisdicional
Presidente, permlte-11!fe V. Ex" o uso da palavra? ----- - do Tribunal supracitado, o Seu presidente
propôs a ampliação daquele órgão, meO SR. PRESlDENTE (Qd Sabóíãâe-ççuVã- diante a instituição de sua sexta turma,
lho)- Com al"alavra o nobre Senador._·
conforme se verifica no Processo n~
O SR. JOS IGNÁCIO FERREIRA - Sr.
TST~ 18.565/87 3, em trâmite nesta Corte.
Presidente, também fiquei muito feliz com a
m- ante a inconveniência de se agíapresentação deste projeto. Fiz a leitura do
gantar a estrutura daquela Regional, em
mesmo agora e, quanto à questão dos grupos
prejuízo ·_de sua operacionalidade, de vez
regionais, não se precisaria, realmente, nem
que se trata do segundo maior T nbunal
colo_c;:n:_à_disposlção no texto. do projeto, como
do gênero no País, é recomendável uma
emenda, porque é evidente que uma casa nooutra alternativa que, além de descentra~
tuma não vai, se for possível, dar preferência
lizadora, teria a virtude de possibilitar um
a grupos que mais se aproximem do local
melhor atendimento ao propóSito de julonde ela está instalada, inclusive, porque isto
gamento das demandas trabalhistas.'"'
toma mais econômico a elas. Portanto, é um
estímulo a que esses grupos sejam aprovei~
Posteriormente, em 2 de junho do cortados nos trabalhos dessas çasas notumas.
rente ano, o Ministro Marco Aurélio Prates_de
Nem emenda proponho, exatamente por is- Macedo, com o Ofício n9 176n9, encaminhou
substitutivo à matéria, já então em curso de
to, Sr. Presidente.
tiam.itação pai-lamentar (PL n~ 1.456/_89). Por
.O SR. PRESIDE.NTE (QàSabóia.de carva-:derradeiro, a mesma autoridade, em data de
lho) - Continua em discussão a matéria. 21 de junho, propôs emenda à iniciativa tendo
(Pausa.)
em vista a necessidade de corrigir equívoco.
Não tJavendo quem a queira discutir, colo- ·•...constante_ do_ Anexo li, última coluna, que
co-a_em_yota_ç_ãQ.
_
dispõe sobre Classes e Referências das CateOs que estiverem de acordo queiram per- gorias Funcionais, constitutivo de denominamanecer sentados. (Pausa.)
ção "C" para as classes das Categorias FunA matéria foi aprovada.
cionais de Técnico e Auxiliar Judiciário, do
O SR. RELATOR (Leite Chaves)-Sr. Presigrupo de Atividades de Apoio Judidário, quandente, peço apenas que a Sra. Secretária faça do a denominação correta das sobreditas clasas conigendas de redação anotadas.
ses deveria ser "S".

após receber parecer favorável das Comissões
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ComO não poderia deixar de ser, contem~
pia-se a transferênda de todas as Juntas, fun-

de 1989;· na forma oriunda· da oÜtra Casa do
Congre~o _Nacional

cíonários e acervo materia1 tombadO para o

O SR. PRESJ_CiENTE.(Ci_d Sab6ia de Carvalho) - Em discussão.

novo TribunaL respeitando-se os "' ... direitos
adquiridos e ... as situações pessoais de seus

juízes e servidores" (art. 10). Por razões óbvias,
de natureza orçamentária, os vencimentos e
vantagens devidos continuarão a ser debitados a conta das consignações próprias do TRT
da 1• Região "...até ·que o orçamento consigne

ao Tribunal criado por esta lei os recursos
necessários ao respectivo pagamento" (art
10, § 2•):

.

O SR. MAURICIO CORRÊA- Sr. Presidente, gostaria
indàgar do Relator se na Câmara a proposta do Tribunal fõi aProvada s_em
emendas ou se há emendas.

de

O SR JÍJSÉ !GNÁCIO FERREIRA- Com
emendas. Se V. Ex" quiser, eu lhe dirl:!i quais
foram as emendas.

O SR. MAURfCIQ CORRÊA- Eu gostaria.
(duas) funções de Juiz Classista, 6 (Seis) carO SR. JOSÉ IGNÁÕO F'ElrRÊJRÃ;.:..\íeja ·
gos de Juiz Togado e outras tantas de Juiz
V. Ex", a primeira emenda foi com relação
de Trabalho Substituto, diversos cargos em
aos advOgados, _"'ria área desmembmda, os
comissão e efetivos, além de funções gratifiadvogados qUe teriam que ter 1Oanos de efeticadas, tudo na conformidade dos Anexos I
va atividade profissional"' então, se fez uma
a me com o propósito de atender às indispenemenda aditiva; "atividade profissional, na
sáveis necessidades da ativídade jurisdicional
área desm~_mbrad.a_ ~. ser indicado pela Sec(arts. 11 e 12).
cional da Ordem dos Advogados do Brasil
no
Espírito Santo",
No prazo de 90 (noventa) diaS, coritados
e sua instalação, o Tribunal fará realizar conA outra emenda é com relação ao provicurso público de provas e títulos para preenmento das vagas de Juizes Togados, então,
chimento das vagas de maglstrado (art. 13).
o projeto falava ''quatro dentre Juizes do TraA posse dos nomeados para a Corte darbalho, p-residente de Junta de Cona1iaçáo e
se-á perante o Tribunal Superior do Trabalho,
Julgamento por antigüidade e por merecicabendo a este " ... tomar todas as medidas
mento alternadamente, preenchendo-se as rede natureza administrativa para a instalação
feridas vagas pelo critério acima menciOriado
com aproveitamento .de dois juízes da 1• Ree o funcionamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 17~ Região" (art. 15).
gião da Ju,stjça do Trabalho e dois juízes na
Em atenção a comando constitucional, fica
área desmembrada, apurada a antigüidade
desde logo autorizada a abertura de crédito
em razão do exercício da adjudicatura na respectiva -áreã;"ãinda que em períodos desconespecial até o limite de NCz$ ·2.500.000,00
tínuos, o que significa o ·seQuinte, Sr. Senador
(dois milhões e quinhentos m1l cruzados novos) p!!fa .:,tendimento das despesas que se
Maurfcio_Corrêa, que o critério que se varadofizerem necessárias (art. 17).
tar aqui é o de, cpl'T!O a região abrangia EsjJlrito
Santo e Rio de Janeiro, dois juízes seriam indiCom o objetiVo de preservar a moralidade
cados com atuação na área desmembrada,
e a lisura no provimento dos cargos em comissão e funções gratificadas, veda-se o acesso
ou seja, no Espírito Santo e dois juízes com
a estas dos "... cônjuges ou parentes consanatuaçãb nâ área remaneScente, ou Seja, no
Rio de Janeiro.
qüíneos ou afins, ·até o terceiro· grau, de juízes
em atividade ou ap9sentados há menos 5 ( cinO SR. MAURÍCIO CORRÊA - E do Minisco) anos".
tério Público, obedece o mesmo critério?
Em Iinh~s gerais, estas são as principais
O SR. JOSÉ IGNÃC!d FERREiRA- Ficou
previsões cçmtidas na iniciativa.
o seguinte, V. EX• colocou bem, há três critérios
Quanto _a:o mérito, nada há que pOssa ser
que não ferem abSolutzJmente a Constituição,
oposto à matéria pois, como já dito, segue-se
mas que, inclusive, constam consagrados em
a orientação que vem sendo adotada em provárias leis anteriores de aprovação de matéria
jetas da espécie.
semelhante. Como não temos Ministério PúResta mencionar que a proVidência preconiblico trabalhista no Espírito Santo, então ficou
zada, além de atender a uma premente neceso segUinte: "um dentre integrantes do Minissidade do Estado do Espírito Sanfb tendo em
tério Público do Trabalho. Então, veja V. Ex~,
vista o acúmulo de demandas que vem sendo
-observado nos últimos tempos e a necessi- -no que toca aos juizes, dois são da área desmembrada e dois são da área remanescente,
dade de ser assegurada a pronta tutela jurisdinó que toca ao Ministério Público, como não
cionaJ aos interessados, vai ao encontro da
temos_ Ministério Público Tré!balhista no.Espíexpressa de~rminação contid::t no artigo 112
rito Saritó; ni:l:o se fez referência à região. E,
da Lei Fundamental:
finalmente, no que toca aos advogados, houve
"Art. 112. Haverá pelo meiüiS ·um
um terceiro enfoque, ou seja os advogados,
Tribunal Regional de Trabalho em cada
apenas aqueles que tenham 1Oanos de efetiva
Estado e no Dlsfrito Federal, e i lei instiatividade profissional na área desmembrada
tuirá as Juntas de ConciliaÇãO e Julga- a serem indicados pela Seccional da Ordem
mento, podendo, nas comarcas onde não dos Advogados do Br8.sil no Espfrito Sailto. _
forem instituídas, abrir sua jurisdição aos
De maneira que, veja V. Ex", apenas para
juízes de direitO."
terminar O enfoque, como o art. 113 da ConstiPelas razões expostas, opinamos- pela apro- tuição Federal dispõe que a lei disporá sobre
vação do Projeto de Lei da Câmara n" 43, a Coristítuição, inVestidura, jurisdição, compe-São criadas, na reglão desmembrada, 2
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tênda _em condições do exercido dos órgãcis
da Just[ça (:j_o Trabalho, quer dizer, é exatamente no texto da lei que podem até ser variegados no que toca ao Ministério Público, advocacia ,e juízo. Mas, çle modo algum, colidem
essas disposições do projeto que está sendo
examinado com o texto da Constituição Federal, se sintonizam com ela e outros projetas
em que se aprovou Tribunais Regionais contéiri-Ja:éritic.9:SC:lisposiç.ões. Há casos, inclusive,
Senador Ma~rício Corrêa, de os-Juízes Togados todos serem da região desmembrada, ex·
clusivamente da região desmembrada, no ca:
so do Espirita Sarifô; -se manteve dois ~a região· desmembrada e dóis da rêgiãoque rema·
nesce da região primitiva.
O SR. PRESIDENTE (CidSaoóia de <:arva- .
lho)- Não havendo mais quem queira discutir, vamos à votação.
O SR. LEITE CHAVES-Eu tenho wn pedido de escl_arecimento ao Relator, quantas juntas haverão de integrar a jurisdição do novo
Tribunal?
O SR. JOSÊ IGNÃCIO FERREIRA - Isso
é uma disposição, ficam as juntas existentes _
afualmente e naturalmente a criação de novas
juntas virá a ser feito por lei.
-b SR. LEITE.~CHAVES - 6 Relãtor temmais ou menos o número das juntas do Espirita Santo_?_.
O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA-Tenho,
tem juntas em Vitória, em Cachoeiro do !tapemirim, em Colatina, que são as principais cidades e Unhares também, quer dizer, realmente,
o Tribunal Regional da 1~ Região -'- V. Extalvez não tenha estado atento na ocasião em
que me referi a isso, mas vou fazer uma repetição aqui. Ele, anteriormente, estava por criar
uma outra turma. Onde está _o_ parecer?
O SR: PRESIDENTE (Cid SabóTa de tarvàlho) - Senador José [gnácio, só um minutinho.
VQu çiassar a Presidência para o Senadof
Odacir Soares, Více-Presidente da Comissão;e, de logo, fica esclarecido que, sexta-feira teremos reunião extraordinária às 1O horas da
manhã, A Comissão está com uma longa pauta e nós vamos realizar reuniões extraordinárias na terça e na quarta e urna sessão ordinária na quinta, para pOdermos atender a necessidade dê aprovação dos nomes indicados _
para o TST.
Passo a Presidência ao nobre Senador Odacir Soares e fica, de logo, a convocação para
a reunião terça-feira, às 1O_hora.s da manhã.

O SR. LEITE CHAVES _:_Se o Relator nãO
estiver _à mão, quer dizer, não há "importância,
eu poderia...
O SR RELATOR (José lgnádo Ferreira) -;Não, eu estou aqui, estou apenas ultimando ...
Quero rememorar aquilo a que me referi,
um ofício na ocasião em que não havia vindo
à luz, a disposição do art. 112, porque a ConstitUição nova não tinha sido promulgada, lá
atrás, já se falava na conveniêilcia desse Tribunal que agora se cria.
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Então ele diz o Seguinte~
_
"I - O Estado_ do Espírito Santo encon::.
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1988 preServa, na competência privativa do
Senado Fedei-al, a aprovação -dã êscolha, -den~
tra-se jurisdicionado, atualmente, pelo Tribu-:
tre outros magistrados, dos que compõem o
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Esnal Regional do Trabalho da Primeira Região,
Tribunal Superior do Trabalho.
tando
satisfeita
a
fase
de
instrução
do
projeto,
sediado na capftãl do Rio de Ján_eiro, Cuja
Em decorrência do citado mandamento
competência é abrangente aos dos Estados- vamos passar à votação.
cOnStitucional, encaminhou o Senhor -presiOs Sfs. Setlador.es_ que o aprovam queiram
membros;
___ _
dente da República à deliberação áesta Casa
permanecer sentados. (Pausa.)
AJ.já dizia o Tribunal Superior do Trabalho:
Legislativa, através da mensa~.iem em epígrafe,
Aprovado.
J[ - em face do volume _de processos: que
o nome do Dr. Ursulino_ ,Santos Filho :para
Vamos, agorã, passar à audiência pública - preencher vaga destinadã a ãdvogado no TST.
sobrecarrega a atividade-jurlsdidónal do Trique-trata- da indicação dos Drs. José Luiz de_ --ln limine,c_umpre-nos registrar que, após
bunal supracitado, _o seu presidente propôs
VéiSCOncelos e Ursu!ino Santos Filho para análise do curriculum vitae_que acompanha a
a ampliação daquele órgão, mediante a insti·
compor, o primeiro, em vaga destinada a Jufmensagem em apreço, a·-escolha em refe_tuição de sua sexta turma, conforme se _verifica
no Pro_cesso n" TST-18.565/87.3, _em trâmite_ zes, na Magistratura Trabalhista, e o segundo, rência está em consonância, sob todos os asem
vãga
originária
destinada
a
advogados,
pa·
pectos, com Os ditames emanentes do texto
nesta Corte;
ra compor o Tribunal Superior do Trabalho.
DI- ante a inconveniência de se agigantar
constitucional em vig_or. _
Quanto à capacitação do Doutor Ursulino
a estrutura daquela Regional, em prejuízo de
sua operacionalidade, de vez que se trata do
~.0 SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. PresidenSantos Fllho para o desempenho do destasegundo maior Tribunal do gênero no País,
te, há, t;;lmbém, um classista, Francisco Le_o~ cado munus p_~blico a que foi _e:;colhido, coné recomendável uma outra alternativa que, cádio de Araújo:
duímos ter ficado demonstrado trCJtai:':-se ele_
além de descentralizadora, teria a virtude de
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -::-:_ advogado de reconhecida tarimba e inquestionável competência no meio jurídico, pelo
possibilitar um melhor atendimeoto ao propô~ Mas, só foi indufdo na pauta de hoje...
que Concitamos os_ ilustres pares a manifestasito de julgamento das demandas trabªlbi.s~- o~SR. MAukíoo CORR!:A-A-se_çretária~. rem-se favoravelmente à s~a escolha para
tas."
que está presente, pode ser conS.ulta.da.
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na
Então, antes do advento da Constituição no·
vaga destinada a advogado daquela alta Corte
O
SR.
PRESlDENTE
(Odacir
Soares)Só
va, que prevê um Tribunal Regional do Traba·
-de Justiça.
está
incluído
na
pauta
de
hoje
os
dois
juízes
lho para cada Estado, no art. 11_2, já-se previa
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria,
e estava, inclusive, sendo enviado ao Congres- indicados.
apenas, de acrescentar rapidamente, a desso a proposta da criação de um Tríbunal Re·
:SECRETÁRIA- (Fora do microfone)
peito desse if!formal relatório, que o Dr. Ursugional. Hoje, esse assunto é padfíco, cada Es·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- E_slinó SantOs -Filho é um advogado tradicional
tado terá que ter 0 seu Tnbunal e, portanto,
aqui em Brasília. Inclusive, na condição de
não temos sequer que indagar sobre se há tou sendo informado de que o Presidente inPreside-nte do Conselho; Secção da Ordem
ou não há demanda suficiente para o art. 112. cluiu mais um.
Quero convidar, para tomar assento à Mesa,
dos Advogados do Brasil, eu tive o privilégio
O SR. CHAGAS RODRIGUES-- Sr: PresF
o Dr.José Luiz de Vasconcelos, Juiz do Tribu- de conviver coni S. Ex~-como êohSêlheiro da·
dente, peço a palavra.
nal Regional do Trabalho da 2" Região.
queta Seccional e, à despeito do Seu ativo exer·
dcio profissional posso· testemunh-ar a todos
O SR. ODACJR SOARES - Tem a palavra
O SR. LEITE CHAVES - Sr. Preside:nte,
aqui que se trata .de um advogado com espeV.fr
diSS-e o Relator desse projeto, de que o ilustre
cialidade na JustiÇa do Trabalho, dentre vários
indicando...
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presi·
clientes que possui - eu sei perfeitamente
dente, o nobre Relator fez referência expressâ
O SR. PRÉSIDENTE (Odacir Soares) - A
- destaca a_ Varig, conhecida no nosso País,
ao art 112 da Constituição vigente.
~
Mesa Já foi iiiformada de que ele Vai se atrasai a rede de Hotéis Tropicais e, enfim, a Cruzeiro
Realmente, esse artigo resultou de uma
um pouco.
çjo Sul e muitíssimas outras empresas para
emenda de nossa inidativa. E, estabelece_que
as quais ele prestou e presta até hoje assis·
O
SR
LEITE
CHAVES
Ele_
e_stá_
em
trânhaverá, pelo menos, um Tribunal Regional do
tência jurídica. é: um advogado que preencheu
írabalho em ç_a_d_a_E_stadõ e no Distrito Fede-- sito na cidade?
todos_ os requisitos, como sabem os Srs. Sena~
ral, e, a lei instituifá as Juntas de ConciliaÇão
O_SR~ PRESIDENTE (Odacir Soãres) dores, em virtude da modificação constitucio·
e Julgamento. Mas, a parte inicial, onde se Não.
na], a Ordem dos Advogados passou a ter .
lê que haverá, pelo menos um Tribunal RegiO~
Chamo o Dr. UrsulinoSantos Filho. (Pausa.)
a competência de apresentar a lista sêxtupla
nal do Trabalho em cada Estado e no Distri_to
Iridago do Dr. Ursulino Santos Filho se S.
e S. ~ foi escolhido como um dos primeiros
Federal, a redação minha, inicial, era que have· Ex" deseja fazer uma manifestação oral ou se
nomes na composição daquela lista e, posteria um mas, levando_ em conta a situação d~ deseja ser indagado pelos Srs. Senadores?
riormente, escolhido em lista tríplice, pelo TriSão Pau_lo, onde _já havia dois tribunais, nós
(PauSa}
bunal Superior do Trabalho, e, em seguida,
não iríamos cassar nenhum tribunal, principal~
O Dr. Ursulino Santos Filho prefere ser sao Presidente optou pelo seu nome.
mente um cassado não iria cassar tirbunaL batinado pelos Srs. Senadores.
Portanto, não seria o caso de pedir para
_Vamos.inidar a audiência e indago se algum
Então ficou es_sa redação.
dispensar a _argüição, mas eu posso registrar
Temos, aqui, um proJeto que cria uni Tribu- doS Srs. "Senadores deseja fazer alguma perque se trata de um advogado que preenche
nal Regional, então, independentemente dis- gunta ao Dr. Ursulino Santos Filho.
todos os requisitos. É militante, foi escolhido
so, o Tribunal poderia. Agora, aproveito a
pela OAB e, portanto, não há o que questionar
O SR PRESIDENTE Cid Sabóia de Carva~
oportunidade para me manifestar favorável ao lho- Passo a palavra ao nobre Senador Maua respeito da sua indicação. Estimo que ele
projeto, nós já por iniciativa anterior do Presi~ _
seja aprovado e que, empossado seja muito
rício Corrê<i, para felatar a Mensagem n?
dente da República criamos um tribunal, já 232/89, do Sr. Presidente da República, subfeliz para poder julgar os muitíssimos casos,
desmembramos, criamos um tribunal com se· metendo à aprovação do Senado Federal, a
de_Jelevante importância, que estão na com~
de em São Luis, compreendendo Maranhão
escolha do Doutor Urs_ulino Santos _Filho, para
petência daquela Corte.
e Piauf, um pouco antes - me parece Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
compor o Triburia\ Superior do ti-abalho, em
da promulgação da Constituição ou logo de~ vaga originária, destinada a advogados decorQ_SR. PRESIDENTE Cid Sabóia de CaNapois.._
rente- da nova composição do Tribunal.
lho - Comunico aos srs. Senadores que de·
De modo que, esto_u de pleno acordo, vou
_O SR. RELA.TOR (Mauricio Corrêa) - Sr. sejarem inquirir o indicado, que estamos na
dar o meu voto favorável e, espero, que o
_Tri_bunal continue atento, levando em conta Presidente, Srs. S_enadores, a Constituição de fase própria.
justamente aqueles Estados onde a necessi·
dade for maior.

Novembro de 1989
O SR. LEITE CAAVES -

St. Presidente,

peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE Od Sabóia de Carva-

lho - Com a palavra o nobre Senador Leite
Chaves.
-

O SR. LEITE CHAVES-:....::-"CQngratulo-me
com a indicação de V. Ex• Essas informações
prestadas pelo ilustre Senador Maurício Corrêa, não me surpreendem porque eu já havia

obtido de outros advoga9os inform~çõ_es_ semelhantes. V. Ex• tem larga experiência, como
mostra o seu currículo. Eu não teria maior
indagação sobre a vida de V. Ex", sobre_ o seu

passado, sobre a sua honra, sobre a sua competência.

Mas, em nome desta Casa,-fería um-a-exOrta--

ção a fazer a V.
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&; como de resto aqui temos

feito. É sobre a questão da rapidez, da brevidade dos processos. Na feitura da Constituição, fiZemos um levantamento do JudiCiário

e chegamos por constatar que a melhor jusfiça, no que diz respeito à rapidez, é a Justiça

do Trabalho. Mas ainda esses níveis de rapidez
não estão de acordo com aqueles que desejamos. Embora a modificação seja constantemente feita na lei para essa finalidade, estamos
convictos de que a postura dos juízes, inclusive
no Tribunal Superior, é de grande importância
para isso. Um juiz pode ser mais rápido ou
menos rápido. Colocamos na Constituição numa emenda nossa- que condítiopara promoção de juízes, na primeira instância, é que
sejam prestes, sejam rápidos nas decisões.
Juízes tardas não seriam promovidos. Até estamos tomando a iniciativã de outra emenda,
que está em estudo ainda, para que juiz nenhum seja removido da sua vara sem que
prove que esteja em dia com os processos-.Seria despidendo fazer essa observação,
porque V. 8' é advogado e um advogado sempre trabalha sob a pressão dos prazos. Quando
o juiz retarda e o tribunal demora, ele vive
sob a pressão da parte dos dientes. Queria
saber se V. 8' tem alguma idéia acerca de
tomar mais rápido os processos que passem
pelas suas mãos ou dos quais venha V. 8'
a ser relator? Se V. 8' considera esse ponto
relevante ou apenas o mérito da certeza da
decisão? Como V. s• agiria nesSe casO, mesmo
porque o Tribunal Superfor·dq Trabalho está
com muitos processos? Gostaria de uma apreciação de V. S• a respeito disso, se realmente
o Congresso, o Senado, poderá fazer alguma
coisa para tomar isso ainda mais fácil? Ou
se o empenho do magistrado, do juiz, do ministro pode ser de alta relevância neSse sentido?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- Tem a palavra o Dr. Ursulino.
O SR. ORSOUNO SANTOS FILHO:_ Posso

prestar o testemunho a V. Ex•, porque, como
dito pelo eminente Relator Mauricio Corrêa,
temos uma advocacia no Tribunal Superior
hâ 18 anos diutumamente. E posso garanttr
a V. E)(' qUe, já cOm a nova Constitüição agora tive o prazer de ouvir a votação e a
aprovação de mais um Tribunal Regional -,
com a criação de regionais em cada Estado,

que era uma das causas do retardamento da
chegada dos processos ao Tribunal Superior,
e com o aumento de 1O Ministros - vou ser
o primeiro a ser inquerido nesta Com[ssão
para b seu preenchimento -=--- queremos crer
que isso venha a satisfazer plenamente. Vou
dãi uma _demonstração a V. EX- de idade recente: _O Tribunal Superior do Trabalho, nos
mêses de- agosto e- seteinbro, suspendeu o
julgamento das Turmas e os Ministros passaram a julgar apenas nas sessões de dissídio
individual e dissídio c_oletivo. Então, as Turmas
ficaram 60 dias sem julgar. Nesses 60 dias,
entre embargos, ações rescis6ri_~s. recursos,
ou seja, aqueles processos que eram julgados
pelo Pleno antigo e que hoje são julgados pelas sessões, em dissídios individuais, ele julgou
1. 700 e tantos processoS. Erãm processos que
estavam afupilados entre as Turmas e o Pleno
e que hoje já foram liberados. E o Tribunal
espera, até O fim de novembro, zerar esses
processos que vinham sendo retidos e que,
hoje, já estão sendo praticamente atualizados
na questãO do dissldio individual. Na questão
dos dissidios coletivos, em que ele julga os
piocessos originários, que são poucos, e os
recursos ordinários em dissidio coletivo oriundos de regionáis de todo o Brasil, ele chegou
a julgar 1.387, se-não me falha a memória,
nesses 60 dias. Então, a seSSão de dissídio
coletivo deixou de se reunir porque zerou.
No TribunaJ Superior do Trabalho, posso
garantir a V. Ex.' que não está havendo retardamento. Houve retardamento, mas, agora, com
esse esforço concentrado havido em agosto
e setembro e com a nomeação dos 1O novos
que irão funcionar exclusivamente nas Turmas- os ministros antigos ficarão exclusivamente nas sessões especializadas em dissídios individuais e dissídios coletivos -, eu
creio que o Tribunal, a partir do ano que vem,
estará como chegou a Brasília. Quando o T ribunal chegou a Brasília, tive vários processos
em que a revista entrava no-Tribunal nos me- ses de janeirõ e feVereiro, l1óS jUlgávamos a
revista, tínhamos publicado o acórdão, embargávamos e o Pleno julgava an_tes do fim do
ano. Quer dizer, numa sessão do Tribunal no
ano, nós tínhamos o julgamento da Turma
e do Pleno.
Realmente, nesses três últimos anos principalmente, houve um afunilamento. O número
de processo_s era de tal ordem que não havia
condições de julgar. Apenas para fazer justiça
aos atuals Ministros, digo a V. Ex- que cada
Ministro recebe uma média de 60 processos
por semana e os coloca- em pauta. Talvez com
um ou dois Ministros- sabe V. EX' que numa
coletividade não existe "todos são iguais" haja um pequeno retardamento. Noventa e
nove por cento dos Ministros recebem 60 processos por semana e os 60 são postos em
pauta.
Respondendo completamente a pergunta
de V. Ex~, creio que atualmente está atendida
a Justiça do Trabalho não só com o aumento
do Tribunal Superior do Trabalho, mas com
a criação dos Tribunais Regionais do Trabalho, que estão sendo implantados paulatinamente. Devemos estar no 179 ou no 18~ Não

7ri9

tenho sugestão a fazer, porque acr.edito que
venha plenamente a ser cumprida essa urgência que V. Ex" menciona, porque, realmente,
i:iã JUStiça do_ Trabalho, há o que chamamos
da pessoa vestir a camisa da Justiça do Trabalho. Posso até citar um caso para V. Ex' de
um determinado juiz que fez concurso para
a Justiça do_ Trabalho e, depois, disse "aqui
se trabalha mais" e fez concurso para aJustiça
Federal, onde o serviço era menor. Passou
porque é uma pessoa inteligente •. brilhant~ e
hoje está n;;t J~stiça Federal, porque acahou
que na Justiça do Trabalho trabalhava muito.
O SR LEITE CHAVES-Dr. Ursulino, muito
obrigado. Sr. Presidente, não tenho mais .Perguntas a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) - Continua aberta a fase de· argüiçao.

O SR. CHAGAS RODRIGOES :_Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presi·

dente, não tenho nenhuma solicitação a fazer, "
nenhum pedido de esclarecimento. Quero
apenas me congratular com o GOvernO,- Com
a Ordem, com. o P9der Judiciário e dizer que
a nomeação do Dr. Ursulino é uma homenagem à inteligência de S. S', que tem cu-rso
de pós-graduação, -é autor de vários livros, é
grande advogado, respeitado. É uma homenagem aos advogados do Brasil e, especialmente, aos aavogados de Brasilia. Quero rrie
congratular e dizer que é um ato de justiça
e uma homenagem ao espírito e à cultura
do iridicado~
O SR. PRESIDENTE (Cid SabOla de Carva-

lho) - Não havendo nenhum dos nobres Senadores a argüir o indicado e não havendoquorumpara votação, comjdo para a fase de
argüição o Dr. Francisco Leocádio Araújo Pinto, pedindo ao Dr. Ursulino que aguarde a
fase própria, quando o chamaremos novamente._
O SR. CHAGAS RODRIGOES -

Sr. Presi-

dente, parece que háquorum.
O SR. PRESIDENTE (Cid Saboia de

C:.rva·

lho)- Não háquorumpara votação. Falta um.
Com a palavra o Senador Maurício Corrêa
para o relatório.
O SR. MAORÍCIO CORRÉA- Sr. Presiden·

te, Srs. Senadores,
a Mensagem ora oferecida a nossa consideração foi encaminhada pelo Senhor Presidente da 'República e tem por objetivo submeter
a esta Casa legislativa o nome do Dr. Francisco
Leocádio Araújo Pinto para compor o Tribunal
Superior do Trabalho em vaga originària decorrente da nova composição daquela egrégia
Corte de Justiça, destinada a ministro clc;~ssista
representante dos _empregadores.
Ap6s apreciar oct.Jrriculum vitaeanexo à
Me:nsagem em comento, podemos constatar
preliminarmente que o Dr. Francisc9 Leocádio Araújo Pinto atende a todos os requisitos
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estabelecidos pela Constituição Federal para
preencher a vaga de ministro c:l.o Tribunal Superior do Trabalho.

Relativamente ao aspecto meritório, não
nos foi difícil chegar à convicção de que se
trata de cidadão perfeitamente apto ao desempenho para o elevado cargo- a que foi escolhido pelo Senhor Presidente_ da República,

pel_o que se tem notabilizado não_ apenas ao

longo de sua vasta e honrada vida pública
assim como- pela extensa 'atividade à frente
do setor privado, o que lhe atribui representatividade suficiente para o mister que é indubitavelmente digno de ser conferido.
Por tudo o que foi exposto, em conclusão
opinamos pela aprovação do nome do Dr.
Ftã.nclsco Leocádfo Araújo Pinto para compor
o Tribunal SuPeríOr- do Trabalho, na forma
da presente mensagem.
Eu aduziria, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que conheço o Dr. Francisco Leocádio Araújo
Pinto desde qu;::~.ndo éramos jOvens, em Belo
Horizonte; ele, estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade de f.'\inas Gerais e
eu, estudante de_Qireito da inesquecível Facul~
dade de Direito da mesma universídade. Travamos ali uma grande amizade e depois, por
obra do destino, ele veio para Brasijia um pouco na minha frente --=- logo em seguida eu
também vim para a Capital Federal. E aqui,
a nossa amizade continua, as nossas fam1lias
são extremamente unidas, _diria mesmo que
quase como parentes ou até mais_do _que parentes._O Dr. Francfsco·Araújo é casado com
a filha do nobre Deputado do Rio Grande do
Sul, F!Oriceno Paixão. Ele __ é atualmente Juiz
do Tribunal Regional do Trabalho da lO" Região, a de Brasília, e tem tido um exercício
multo atuante; é um juiz correto, diligente, foi
reconduzido, inclusive, recentemente. Serviu,
várias vezes, pofConvocação no TST, substituindo a ausência de ministro que ilão se encontrava, evidentemente, na Corte; mereceu
elogios fartos, tenho aqUi iriclusive, as manifestações do ex-Presidente Marcelo_.Pimentel,
uma verdadeira !áurea para o Dr. Francisco
Leocádio de_ Araújo Pinto; pronunciamentos
também no mesmo sentido de Marco Aurélio
Macedo, que é o atual presidente da Corte,
nesse instante. Enfim, trata-se de um engenheiro que se estabeleceu em Brasília, no ramo da construção civil, mais diretamente no
setor de instalações elétr:icas e hidráulicas,
mas tem um ·pendor inconfessável para a atividade jurídlca. O Leocádio é um homem que
eu diria que entrou mal na profissão, mas as
suas características, o seu modo de pensar
e agir qualfficam-no como verdadeiro advogado. Não direi que se trata de um rábula,
mas que é um verdadeiro advogado sem ter
sido formado em Direito~ Porta-nto; a minha

recomendação é pela sua aprovação. Repito
que ele-é)uii do Tnbunal Regional do Trabalho
da I o· Região e serviu por reiteradas vezes,
por convocação, no Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de CaivaJho)- indago ao Dr. Francisco Leocádio se
deseja fazer alguma manifestação ou se deseja
ser argüido diretamente pelos Srs. Senadores.
O SR. FRANOSCO LEOCÁDIO DE ARAÚJO PINTO - Sr. Presidente, assim como o
Dr. Ursulino, me coloco à disposição dos Srs.
Senadores pãra responder ao -que me for solicitado.

--Novembro de 19_89

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com a palavra o SenadOr A.luízio Bezerra.

O SR. ALUÍZIO BEZERRA -Sr. Presidente,
louvando-me aqui nas considerações do Seiiãàor Maurício Corrêa, observo que, apesar
de não ser jurista, cumpre eJe uma função
como se jurista fosse, pois, na realidade, no
Contexto da sabedoria humana, não existe
uma lógica jurídica, mas uma lógica humana
que se ãplica aos 9iferentes ramos de atividades, da sociedade; portanto, repito: essa lógica
tanto se: aplica no plano jurídico como em
outros ramos da- atividade humana.-

No C<!ISO, esse nosso juiz tem formação universitária como engenheiro, e aplica a lógica
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva- humana tanto nas soluções de questões de
engenharia como dos problemas jurfdlcos na
lho) - Jndago aos Srs. Senadores: quem desociedade, e essa conceituação~ parece-me.
SPia argüir o Sr. Francisco Leocâdío?
num momento çomó este vem cada vez mais
Com a palavra o Senador Leit~ Çha_yes.
_ se confirmar.
O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvanão tenho perguntas, mas quanto à obserlho) ~-Passa-:se à votação do nome do Sr.
vação go Senador Maurício Corrêa, tenho a
Ursulino Santos FHho. Peço que permaneçam
dizer o seguinte: uma vez eu conversava com
nO recinto apenas os Srs. Senadores.
Pontes de f\'üranda, sumidade nacional do DiO SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, peço
reito e lhe dizia: todos sabemos que V. Ex'
é uma das maiores manifestações, uma das a palavra para extemar uma opinião minha,
pessoal.
maiores vocações para a Matemática, no País,
tanto que recebeu uma bolsa para a Inglaterra
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvae depois cõmo é- que o Sr. faz Direito? Ele
iho)- V. Ex- teirl a· palavra. disse que a sua obra jurídica é- Obra matemáO SR. MEIRA FILHO - Não bastassem totica. Foi a resposta de Pontes de Miranda, que
das as qualificações ao Dr. Leocádio, uma,
a maior obra dele oão era o Tratado de Direito
entretanto, quero colocar aqui. Leocádio, desPrivado, mas o Tratado dos DireitoS e Ações.
culpe a intimidade nesse recinto tão sério. LeoAí, então é que ele me mostra, o que foi uma
cádio me é_ muito caro porque está entre os
longa discussão entre ele e o Einstein a respioneiros da Capital, deSsa construção, dessa
peito das categOrias que eram ímpares e nuõbatalha histófíca. Vejo a figura do Leocádio
ca pares. De maneira que esse argumento
com muito carinho, com muito respeito. Sintem esse precedente, Porque o Pontes de Mito-me imensamente gratificado por estar aqui,
randa se consíderava um matemático e não
hoje, votando a seu favor. Parabéns meu bom
jurista
e querido pioneiro.
O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de Carva_ O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Continua aberta a fase de argüição.
lho) - Encerrada a fase das _argüições, pasO SR CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi- sa-se à apreciação do nome do Sr. UrsuJino
dente, apenas queria subscrever/n totumo que
Santos Filho.
foi dito aqui pelo nosso Senador Maurício CorOs Srs. Senadores podem votar e peço que
rêa e dizer que, até certo ponto, sou suspeito
rubriquem a folha de votação. (Pausa.)
porque sou também um velho amigo, admiA Presidência comunica aos Srs. Ursu1ino
rador e- residimos durante muito tempo até
Santos
Filho e Francisco Le_ocádio de Araújo
no mesmo bloco. Peço a atenção dos colegas
Pinto que seus nomes foram aprovados por
para o seguinte: não só para o que já queria
esta Comissão, devendo ser submetidos ao
realçar, o que já foi dito, o Dr. Leocádio, convoPlenário oportunamente. (Pausa.)
cado várias vezes, já serviu no Tribunal SupePeço aos Srs.- Senadores que- Perriuineçai-n
rior do Trabalho-e que aqui em Brasília basta
no recinto, pois temos uma pauta muito longa.
dizer que já foi presidente da Federação das
Indústrias de Brasília. De modo que ele atende
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva·
lho)- Por falta -dequorum,dedaro encerrada
rigorosamente a todas as exigências e é o
homem- indicado para esta vaga.
a presénte reuniãO.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacionai aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 73, de 1989

Aprova os textos do_ Convênio de- Cooperação para a Realização de Obras PreVistas
no Estudo de Revitalização do_ Centro Histórico de João Pessoa, Capital do Estado da
Paraíba, e do seu protocolo Anexo correspondente ao Financiamento de Obras paia o Ano de 1988, -Celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha, em Brasilia, em 26 de abril de 1988.
Art. 1• São aprovados os textos do Convênio de Coopéação para a Realização de Obras Previstas
no Estudo de Revitalização do Centió l'!istoricó de -João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, e do seu
protocolo Anexo correspondente ao Financiamen.io de Obras pará o Ano de 1988, celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo .do Reino da Espanha, em Brasflia, em 26 de abril de 1988.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra_em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1989.~Senador Nelson Canieiro, Presidente.

CO~O DE COOPERAÇÃO ENTRE

O GOVERNO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DO REINO DA ESPANHA
PARA A REALIZAÇÃO DI; OBRAS
PREVISTAS NO ESTUDO DE
REVITAUZAÇÃO DO CEN1RO
HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA,
CAPITAL DO ESTADO DA PARAíBA
O Governo da República Federativa doBra-

sil
e
O Governo do Reino da Espanha
(doravante_denorninados "Partes"),
Reafumando sua determinação de cooperar
na recuperação das raízes cuJturais comuns
aos povos do Brasil e da Espanha e aprofundar
o conhecimento e_ o entencümento recíprocos;

Animados pela frutífera_ colaboração desen- · lização dos Centros Históricos da América Ibévolvida entre ambas as Partes através da Se~
rica que o 10 vem promovendo,
cretaria de Patrimônio Histórico e Artístico NaDecidem cooperar na execução conjunta
cional (dorayante denominada SPHAN), do
do programa de obras previsto no Esttf:::lo de
Ministério da Cultura da República Federativa
Revitalização do Centro HistóricO de João Pessoa, e
do Brasil, e do Instituto de CoOperação IberoAmericana (doravante denominado ICI) da Es~
ARTIGO!
panha, na execução do Convênio de Cooperação para a realização do Estudo de RevitaliA Parte-brasileira designa Como institu,ções
zação -da Cidade de João Pessoa, Paraíba, firexecutoras do presente Convênio o Ministério
mado em Brasília, em 9 de abril de 1987;
da Cultura, através _da SPHAN e do Instituto
de Promoção Cultural - !PC, bem como-dO
Desejando dar continuidade a essa colabOGoverno do Estado da Parruba, e a Parte e~a
ração destinada a pôr em prática as conclunhola designa, com a mesma finalidade, a Cosões e recomendações contidas_no mendomissão Nacional Espanhola para as Comemonado Estudo, e
rações do V Centenário do Descobrimento da
Considerando ainda o quadro que, para esAmérica e a Direção de Cooperação Cultural
sa cooperação, oferece _o Programa de RevitadolCI.
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÃFICO 00 SENAOO FEOEIIAL
PASSOS PORTO
Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ De SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

OIÁIIIO 00 CONGIIESSO NACIONAL
Impresso sob •

responS<llb•hd~de

da Me-s. do Senado Feder•!

ASSINATURAS

Semestral ···························"·--.____....,.,.,.,_NCzS

17,~

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

ARTIGO 11
Area1ização conjunta do programa de obras
previsto no EStudo de Revitalização do Centro
Histórico de João Pessoa será executaQa se-.
gundo o calendário proposto naquele estudo
e conforme as possibilidades orÇameht~rias
das instituições executoras do preSente Convênio para cada ano orçamentário.

Exemplar Avulso ············-····--·········-·············· .. NCz$ 0,11
T1ragem: 2.200-4xemplaies:

sobre o cumprimento elas r_e~pectivas fonnali·
dades_intemas.
.
2.- -O-presente COnvênio podera ser_deni.m·
ciado,-por escrito-e_por Via diplomática, Com

uma antecedência de um mês.
Feito em Brasíliã, aos 26 dias do mês de
abril de 19~8. em dois Originais _nos t4,iomas
português e espanhol, sendo ambos os textos_
igualmehte autênticos.-:...._ Pelo Governo daRepública Federativa do Brasil: Paulo de Tarso
Flecha de /JrruJ, Celso Monteiro Fu$do, Tar- dsioBudty-Peio (}overriodoReinodaEspa-

Reestruturação da Praça de São Francisco

-3252.728,00 Çruzados
Reestruturação da Praça Dom Adauto -

5268.630,00 Cruzados

_Restauração do Edifíc:io da Antiga Alfândega - 2.904.966,00 Cruzados
RecuperaÇão da Praça Anth~nor Nav~rro ~ _
1310.000,00 Cruzados
II- O Governo da Paraíba contributrá com
os-seguintes recursos:
ARTIGO lU
~Expropriação do Hotel Globo-1. As institUições executoras negociarão
1o.uoo.ooo,oo_ Cruzados
anualmente entre si o montante dos recursos_ nha ad referendum; Luis ·Yãnes-Bamuevo.
Expropriação dos Edifício_s existentes _no
financeiros que cada uma delas Se comproHorto de São Francisco- 5200.000,00 Crumete a fornecer.
PROTOCOLO ANEXO AO CONVÉNIO D.E zados
2. Para tal fim, elaborarão, para cada ano
COOPERAçAO ENTRE O GOVERNO
UI- O JO e a Conlissão Nacional Espaorçamentário, um Protocolo anexo__ao presenDA REPÚBUCA FEDERATIVA DOBRA· nhola para a Comemoração do V Centenário
te ConvêniO_, em_ qU:e se espeCifiCarão ãS obrãs
SILE O GOVERNO DO REINO DA ESPA- do Descobrimento da Arnérka contribuirão
de revita1ização a serem financiadas por cada
NHA PARA A REALIZAçAQ DAS OBRAS com _os recursos correspondentes às seguininstituição e os recursos orçamentários cor,
_ ____ _ _
I'REVISTAS NO ESTUDO DE REVITAU- tes ot>ras_:
. Restauràl;:.ão da Igreja de sãO Bento - ' respondentes.
ZAçAO DO CENTRO HJSTÓRJCO DE
10.900.000,00 Pesetas
JOÁO PESSOA, PARAfBA, CORRES'
ARTIGO IV
PONDENTE AO FJNANCJAMENTO DE
Restauração· doS Edifícios _do Hotel GlobO:
OBRAS PARA OoANO DE 1988
~ 9.1 OO.OQO,QO Peseta• _ .
Os recursos de cada instituição serão apliIV- Desta forma, e conforme o disposto
cados integralmente nas obras de revitalizano_ Artigo-V do C_onvênio de Cooperação entre_
· · -A Secreta;tià dO Património Histórico e Artísção.
ó Governo dã República Federativa do Brasil
tico NacionaJ-do Mintstério-da Culturà do Brasil
ARliGOV
e o Governo do Reino da Espanha, para rea!iw
-SPHAN.
No caso de ocorrer uma diferença orçao· lnstituto de Promoção CultUr~I dO Mihis- ~ção ~~obras previstas no Estudo de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa,
mentária entre as previsões dos projetas de
tério da Cultura do Brasil-lPC.
caso venha a ocorrer urna defasagem orçaobras e as variações de preços reais no Brasil,
O Governo_ do Estado da Par_aíba,
mentária entre as previsões financeiras dos
o Governo do Estado da Paraíba se comproe
projetas de obras arrolados nos [tens anteriomete a completar estes fundos para o financiaO Instituto de Cooperação Ibero-americana
res e a variação dos preços _reais no Brasil,
mento total das obras de cada ano orçamen~
(ICI), da Espanha, e
o Governo do Estado da Paraíbª- se compro__ A Comissão Nacional Espanhola para a Cotá.rio.
mete a completar os ditos fundos para~ finanmemoração do V Centenário do DescobriAR:JlGO VI
ciamento total das obras deste ano.
mento da América,
O presente Protocolç ~e ~plicará proVisoriaO controle e direção técnica das obras serão
Em cl,lmprimento ao disposto no artigo Dl
realizados por té<:nicos da SPHAN, do GovernO_ do Convênio de Cooperação entre o Governo mente des:de a data_de_sua ass.inatura e entrará
erri VigOr -nã rTiesmãdata dÕ CõnVêbió de Coodo Estado da Paraíba e do_ ICL
da República Federativa do Brasil e o Govem_o
do Reino da Espanha para a realização de pe~ação entre o Governo da República FedeARTIGO VIl
obras previstas no Estudo de Revitalização do rativa do Brasil e o Governo do Reino da EspaA utilização dos edifícios reabilitados será
Centro Histórico de.Jóão Pessoa, Paraíba, fir- nha para a realização das obras previstas no
aquela prevista no Estudo de Revitalização.
Estudo de Revitalização do Centro HistóricO· mado a 26 de abril de 1988,
Caso hajél alguma modificação, será esta neAcordam o seguinte Programa de financia- de João Pessoa, e permanecerá em vigor até
gociada pelas instituiÇões executora.s Qo premento de Obr~s_ de _Res!3uração no Centro - 31 de dezembro de 1988.
sente Convênio.
---- ·-- -- ·· ·
Feito ein BrãsTiia, no -dia 26 de abril de 1988,
Histórico de João Pessoa pat-a o ano de 1988:
1-ASPHAN e o IPC contribuirão para reali- éTI dOIS origina.t.s, nos tdiornas português e
ARTIGO VIU
zação das obras abaixo citadas, com as qllanti- espanhol, sendo ambos os textos igualmente
autênticos. -Celso Monteiro Furtado- P.:!la
1. O presente Convênio se aplicará provldades relacionadas a seguir:
-Restauração do Horto de São Francisco- Secretaria do Patrimônlo Histórico e ArtíStico
sotiamente a partir da data de sua assinatura
Nacional do Ministério da Cultura do Brasil:
e vigorará quando as Partes se notificarem-- 7.263.645,00 Cruzados
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Osvaldo José
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de Campos Me/lo- Pelo Insti-

tuto de Promoção Cultural do Ministério da

Cultura: Maria Luisa Librandi- Pelo Governo-

-do Estado -cia Parafbã; Tarcfslo Burity- Pelo
Instituto de Cooperação [bera-americana da
Espanha, e pela Comissão Nacional Espanha-
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la para a comemoração do V Centenário do
Descobrimento da América: Luiz Yãnes-Barnuevo.

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• 74~DE 1989
Aprov.~ o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Nicarágua, em I• de abril
de 1987.
-

Art 1• É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Nicarágua, em 1• de abril de 1987.
Parágrafo único. Os ajustes complementares entre as Partes Contratantes, referidos no presente Acordo,
ficam, para ter validade legal, sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO IIASICO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA
REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA
REPÓBUCA DA NICARÁGUA
O Governo da República Federativa do Bra-

sil
e
O Govenio da República da Nicarágua,
Motivados pelo desejo de promover e desenvolver as relações existentes entre os· dois
palses.
Considerando o interesse comum em desenvolver a coOperação técnica entre os dois
palses.
Acordam o segumte:
ARTIGO I

As Partes Contratantes prõffioverão a cooperação técnica entre arnbos os países com
o objetivo de contribuir para a melhor avaliação dos recursos naturais e humanos, esfor:çando-se para que os programas que surjam
: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
desenvolvimento económico e social nacionais.

c) implementação de projetas conjuntos
mos internacionais para a execução de proem áreas que sejam de interesse comum;
gramas e projetes_ resultantes da aplicação do
d) intercâmbio de técnicos e consultores;
presente Acordo,.
e) organização de seminários, simpósios e
ARTIGO VI
conferências;
I) envio de equipamentos e materiais ne-- .
A Partes Contratantes facilitarão, em seus
cessários à realização de projetas específicos;
respectivos territórioS, a entrada e estada de
g) qualquer outra forma de cooperação
técnicos e consultores.
que vier a ser acordada entre as Partes Contratantes.
ARTIGO VIl

ARTIGOlll

Os programas e projetas de cooperação
técnica referidos no presente Acordo serão
objeto de Ajustes Complemer:~tares, entre as
Partes Cõrltratantes, os quais serão celebrados
em estrita observância das disposições legais
vigentes em cada país sobre a matéria e conterão as especificações: relativas a objetivos e
procedimentos de exeçução de tais programas e projetas. bem como mencionarão a
duração, as ·respectivas entidades executoras
e obrigações, inclu_sive financeiras.
ARTIGO IV

ARTIGO VIII

A permuta de informações, prevista no Artigo 11, alínea "a", deste Acordo, será efetuada
entre os órgãos autorizados. em cada caso,
po!"via diplomática.

Cada Parte Contratante concederá aos técw:
nicas e consultor'és des_ignad_gs para exercer
suas funções no território da outra Parte, em
_ decorrência dos Ajustes Complementares previstos no Artigo III, bem como aos membros
de sua família imediata:
a) visto oficial grátis, que aSsegurará residência pelo prazo previsto nQ Ajuste Complementar respectivo;
.,.
b) isenção dos impostos e demais gravames incidentes sobre importação de objetos
de uso doméstico e pessoal, destinados à primeira instal_ação, desde que o prazo de permanência no país anfitrião seja superior a um
ano. Tais bens deverão ser exportados ao final
da missão a menos que os impostos de impor-

ARTIGO V_

ARTIGOD

A coopel-ação técnica entre as Partes Contratantes poderá assumir as seguintes modalidades:
a) permuta de informações, por correspondência e através da cessão de material técnicoinformativo e bibliográfico;
b) formação e aperfeiçoamento profissional, mediante realização de cursos e programas de visitas ou estágios de especialização;

1. As Partes Contratantes asS.egurarão aos
técnicos e consultores, a serem enviados ao
território da outra Parte em função do presente
Acordo, para programas de prestação de cooperação técnica, o apoio logístico e facilidades
de transporte, informação e trabalho requeridas para o cumprimento de suas funções
específicas e outras facilidades a serem definiw
das nos Ajustes Complementares referidos no
Artigo III.
2. Da mesma forma, serão proporcionadas
aos técnicos e consultores as devidas facilidades de alojamento e manutenção.

1. O financiamento das modalidades de
c__ooper.3çãâ téc-nica definidaS no presente
Acordo, bem cqm,o os termos e condições
de salários, ajudas de custo, despesas de viagem, assistência médica e outras vantagens
em benefiCiO do pessoal mencionado no Artigo II, serão convenCionados pelas Partes Contratantes no -âmbito de cada projeto:
2. As Partes COritrãtiiflteS ·poderãO solicitar
o financiamento e a participação tle organis-
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tação, dos quais foram originalmente isentos,sejam pagos;
c) isenção idêntica àquela prevista na alí-

nea "b", quando da exportação dos referidos
bens;
d) isenção de impostos sobre salários- e
vencimentos a eles pagos pos instituições dCI

país remetente;
e) facilidades de repatriação-, em época de
crise;

i) imunidade de processo legal por palavras
faladas ou escritas e por todos os atas praticados no exercido de suas funções.
ARTIGO IX
Ambas as Partes Conh'atantes isentarão,
igualmente, de todos os impostos e demais
gravames a importação -e!Õu exportação de
bens, equipamentos e materiais enviados de
um país a outro em decorrência da implementação do presente Acordo. Tais bens, equipamentos e materiais somente poderão ser vendidos ou transferidos no país receptor mediante prévia autorização das autoridades
aduaneiras e ó p~gamento dos impostos de
importação dos quais foram originalmente
isentos.

ARTIGO X

,

Os técniCos e consultores a serem enyiados
de um país a outro em função do presente
Acordo guiar-se~ão pelas disposições dos
Ajustes Complementares específicos e estarão
suje"itos às leis e regulamentos vigentes no
território do país anfitrião, ressalvado o disposto no Artigo Vlli do presente Acordo.

(Seção II)

rativa do Bra~il, por via diplomática, as solicitações de cooperação técnica das instituições
do Governo da República da Nicarágua.

ARTIGO XI

Cada uma das Partes Contratante~ garantirá
a não-divulgação dos documentos, das infor-mações e de outros conhecimentos obtidos
durante a implementação e vigência deste
Acordo, assim como a sua não-transmissão
a te_rçeiros_sem o prévio consentimento esciifuda outra Parte.

ARTIGO XV

1. O presente Acordo permanecerá ein vi~
gor por um período de 5 (cinco) anOs, renovável automaticamente por períodos iguais e
sucessivos, a menos que uma das Partes decida denunciá-lo. A denúncia surtirá efeito seis
meses após a data de recebimento da notifica~
ção respectiva.
2. A -denúncia do presente Acordo não afetará o desenvolvimento-de progranias e projetas em execução dele decorrentes, salvo se
as Partes Contratantes convierem diversamen-

ARTIGO XII

Para facilitar 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 responsáveis por sua execução elaboração planos anuais de- trabalho para seu eficiente cumprimento.
"ARTIGO XIII

Com base na imformação mencionada no
Artigo anterior, as entidades responsáveis pela
execução de programas ou projetas acordados·- entre as Partes elaborarão relatórios semestrais que reflitam seu f)rogresso e os apresentarão, por via diplomática, às autoridades
resp-onsáveis por seu controle, de conformidade com as disposições vigentes em cada
país.

Novembro de 1989

te.
_ARTIGO XVI
O presente Acordo poderá ser- modificado
-ponnútLro-consentimento das Partes. As modificações entrarão em vigor na forma indicada no Artigo X:V.

ARTIGO XIV

O Mif!istérlo de Cooperação Externa, em
sua condição de órgão gestor e canalizador
da cooperação externa para a Nicarágua, representará a Parte nicaraguense neste Acordo.
e apresentará ao Governo da República Fede-

ARTIGO XVII
Cada Pã.rte Contratante notificará a outra,
por via diplomática, da conclusão dos requisitos constitucionais necessários à aprovação
do presente Acordo, o qual entrará _em vigor
na data da segunda notificação.
_ Feito em Manágua, aos 1~dia?_ do mês de
abril de 1987, em dois exemplares originais,
nas língu~s portuguesa e espanhola, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.- Pelo Governo_ da República Federativa do Brasil:
Sérgio Duarte - Pelo Governo da República
da Nicarágua: Joseh Angel Buitrago.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente; promUlgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 74, DE 1989

Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$55,600,000.00 (cinqüenta e cinco milhões e seiscentos
mil dõlares americanos).
Art. 1' É a República Federativa do Brasil, nos termos dos incisos V, VII e VIII do art. 52 da Constituição
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 55,600,000.00
(cinqüenta e cinco milhões e seiscentos mil dólares americanos),junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BlD, destinada a financiar parcialmente o Programa de Irrigação no Nordeste, sendo órgão executor
a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco .....:-Codevasf.
Art. 2'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de novembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Faço saber qlle -oSenado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisoB V e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 75, DE 1989
Autoriza a Companhia Estadual de Enerjjla E!étríca - CEEE. e ultimar aditivo contratual
à operaçào de crédito externo, firmada em 12 de ~outubro de 1978, junto a um consorcio
de bancos franceses, com vistas a pOSSíbílífár a aquisiçào de equipamentos de origem francesa
para a amplíaçào da Central Termoelétríca Presidente Médící, no Rio Grande do Sul.

Art. 1• É a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, autorizada, nos termos do art.
52, incisos V e VIIT da Constituição Federal, a aditar o contrato de operaçâo de crédito externo, de natureza
financeira, firmado em 12 de outubro ele 1978, junto a um consórcio de bancos franceses liderados pelo
"Crédit Commercial de France" e pelo "Banque FranÇais du Commerce pctérieur'', no valor equivalente
a até FF 734:107.831,00 (setecentos trinta e quatro milhões, cento e sete mil, oitocentos e trinta e um
francos franceses), mediante garantia da União, para os fins exclusivos de pr_orrogar o prazo de utilização
de créditos derivados de tal operação para 31 de dezembro de 1989. ~
~
~~~
~ -- -Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
. •.. "
.
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l-ATA DA 183• SESSÃO, EM 24
DE NOVEMBRO DE 1989

1.1-ABERTURA

1.2 - EXPED!ENTE
1.2.1-Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do DF n? 70/89, que
"cria a Carreira Atividades RoaOviárias no
Departamento de Estradas de Rodagens
do Distrito Federal - DER - DF, e seus
cargos, foca os valores dos se~ vencimentos e dá outras providências''.
-Projeto de Lei do DF n~ 71/89, que
"cria a Carreira Atividades de TrânsitO no
Departamento de Trânsito do Distrito Fe~
dera! DETRAN/DF e seUS cargos, fJXa oS
valores de seus vencimentos e dá outras
providência".

1.2.2 - Requerimento
-N9 628/89, de autoria do Senador Ju~
tahy Magalhães, solicitando ao'Sr. Ministro
da Aeronáutica, sobre questões que menciona.

•·~

.

.

SUMÁRIO
1.2.4- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 374/89,
de aUtOria do Senador Márcio-Lacerda, que
declara o pantanal Mato-grossens_e_área reservada para os fins e usos especiais que
.especifica, e dá outras providências.
-~ )..2.5·-..:.:..-co.Uunicação da Presidên-

cia
-Aprovação, pela Comissão Diretor~,
em reunião de 23 do corrente, do Requerimento n9 604/8"9, de autoria do Senador
José FogaÇa, de informações ao Ministro
_ da Fazenda.

1.2.6 - Comunicação da Bancada
doPFL
-Referente à recondução do Senador
Marcondes Gadelha à Liderança do Partido
-nesta Casa. 1.3 -ORDEM

DO~ DIA

Projeto de Decreto Legislativo n"_36, de
1989 (n9 112/89, na Câmara dos Depl!ta1.2.3- Discursos do Expediente
dos), que aprova a concessão _outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
SENADOR DIRCEU CARNEIRO-Aná·
explorar serviço de radiodifusão sonora em
!ise da eleição presidencial er:n cur~o.
onda média, na Cidade de Imperatriz, EstaSENADOR JUTAHY !>1AGALHAES do. d.o _Maranhão, Retirado da pauta para
Tem as de noticiário da Imprensa: entreaguardar cumprimento de diligência.
vista do Ministro Mailson da Nóbrega sobre
Projeto de Lei da Câmara n" 56, de 1989
a construção da dívida brasileira; ciranda
(n" 3::362/89., riit CaSa de-origem), qüe confinanceira; merenda escolar na Bahia; descede compensctção pecuniária, a título de
coberta de césio ..abandonado e discrimi·
ben.efido, ao militar temporário do Exécito,
nação do Governo Federal em relaÇão à
por oca-sião de.seu llcenciamento. DiscusBahia.
são encerrada após parecer favorável do
SENADOR JARBAS PASSARINHO, coSenador Jarbas Passarinho, ficando a votamo Líder- Monopólio do petróleo. GraviL _dade
_ _ da
__
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ção adiada por falta de quorum.
crise
na_Petrobrás.

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Pia
SENADOR i\!Áli'IOM.W\ - Situaçãodos "Soldados da borracha".
SENADOR MA(!RO BENEVIDES-Su·
plementação de verbas para a continuação
das obras da usina hidre_létrica de )(jngó.
SENADOR NEYMARANHÃ0-31r aniversário da criação da Sudene. _
SENADORMARCONDES GADEUfAComtiil.icando a_ Cãsa, -qué ne-sta data,
reassume a Uderança do Partido da Frente
l.Jberal no Senado Federal.
SENADOR JOS~ !âNÁCJO'FERREiRX.
- Litígio territorial entre os Estados do
Espfrito Santá e Bahia.--Assassinato de
João Vivacqua Leal Pessoa, por agentes
da Polícia Federal, em Vt.la Velha, Espírito
Santo. A cultura e a industrialização dá cana-de-açúcar no_País.

1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETARIO DO SENADO FE·

DERAL
-N• S9 e 60; de

1989: ·- -

3-PORTARIA DO DIRETOR-GE·
RAL DO SENADO FEDERAL
- C....:~N. 48. de 1989.
4 - ASSOCIAÇÃO INTERPARLA·
MENTAR DE TURISMO

-Ata da reunião da Comissão Execu~
tiva do Grupo l3rasileii'o da Associação lnterparlamentar de Turismo.
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7 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS

5 - ATAS DE COMISSÕES
6 - MESA DIRETORA

Novembro de 1989

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 183" Sessão, em 24 de novembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
As 9 horas, achamwse presentes os Srs. Se-,~
nadares:
Mtlrio Maia ~ Jarbas Passarinho - canos
Patrocinio- Francis_co Rollemberg - Pompeu de Sousa - Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)-

-A lista de presença acusa o comparecimento de 6 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. -1 ~ Secretário procederá à leitura. do

ExPediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

Pareceres
PARECER N• 342, DE 1989

Da Cormssão do Distrito Federal, sobre
o Projeto_ c!_e Lei do Distrito Féâeral n•
70. de 1989, Mensagem n9 I 07, de 1989
-DF-(Mensagem 97/89, na origein), alterado pela Mensagem_n!:_ 120, de 1989
-DF (Mensagem n~ 110/89, nil origem),
que "cria a ·carre!iii AtJ'vidades Rodoviárias no Departamento de Estradas de Ro~
dagens do Distrito Federal ~ DER DFe seus-cargos, fiXa os valores. dos seus
vencimentos e dá outras providências':
.Relator: Senador: Leopoldo Peres

Originário ·do Góvenro dO- Distrito Feâeral,
vem a exame desta Casa, nos termos do §
1?, do art. 16, do Ato das Disposições Constitu·
cfonais Transitórias, o presente Projeto de Lei,
que tem como finalidade criaf a Carreira Atividades Rodoviárias no Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal- DER
- DF, os correspondentes cargos, e fixar os
valores dos seus vencimentos.
A Carreira Atividades Rodoviárias, de que
trata esta proposição, é composta dos cargos
de Analista de Atividades Rodoviárias, TécnicO
de Ativid.ades Rodoviárias e Auxiliar de Ativida~
des Rodoviárias, respectivamente de níveis su~
perior, médio e básico.
Confornie se ·verifica no Anexo I, o cargo
de nível básico·......; Auxiliar_ de Atividades Rodoviárias - é- ConstitUído de uma única Classe
- num total de 640 car~os; os-- cargos-- de

nível médio- Técnico de Atividades Rodo-_
viárias - e d~ nível superior - Analista de
Atvidades Rodoviários - são constituídos de
4 (quatro) Classes: Terceira, Segunda, Primeira e Espedal. Está preVisto para o nível médio
519 cargos e para o nível superior 56 cargos.
Distribuídos entre. as Classes de forma piramidaJ, sendo que a 3• G1asse, do n[vel médio
(base)~ cõnta com 207 cargos e a Classe Especial (topo), com 52 cargos. O de nível superior
tem· na base - 3_~ Classe - 22 cargos· e no
topo~ Classe Especial - 6 cargos.
As classes estão, por sua vez, subdivididas
em padrões. O desenvolvimento dos servidores far-se~á através de progressão entre padrões e de promoção entre classes.
No Anexo II, estão especificados os cargos
em Comissão do Grupo Difeção e Assessoramento Superiores e as fúnções do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias que, juntamente com os cargos da carreira, integram
o Quadro de Pessoal do Departamento de ES-tradas de Rodagens do Distrito Federal -

DER-DF.
No An-exo m, consta a forma como serão
transpostos os s_ervidores da situação atual em
que se encontram para a nova situação, resultante desta proposição.
O ingreSSo na Carreira far-se-á rilediâ.nte
concurso público, no Padrão I das correspon~
den~s classes iniciais dos cargos que a compõem.
Está prevista a ascensão funcional do cargo
de nível básico ou médio para o cargo de!
nível médio -Técnico de Atividades RodQviárias - ou para o de nível superior -Analista de Atividades Rodoviárias, respectivamen~

te.

adotados para as s_ervidqres qo_ Distrito r·ederal.
o projeto extingue 7 (sete) grãtificações e
vantagens atualmente recebidas pelos servi~
dores.
Os funcionários estão s~jeitos a 30_(trinta)
floras semanais de trabalho, sendo criada a
t:Iratificação de Produtividade Rodoviária, rio
percentual de 25% a 40%, para os tntegrantes
da carreria que exijam regime de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho.
O Projeto as~e'gura o regime Jurídico único
em conformidade com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis - Lei n~ 1. 711, de 28
de outubro de 1952 e suas alterações.
E, finalmente, está previsto que esse con~
junto de medidas entrará em vigor a partir
de 1~de janeiro de 1990.
No dia 1O de novembro de 1989, o senhor
Governador encaminhou a Mensagem n? 120,

de !989-Df(no 110/89-GAG-naorigem),
alterando o presente projeto de lei.
As a[terações referem~se aos arts. 3? e &
A primeira acrescenta_o § 7o ao art. 3~, visando
corrigir a situação dos servidores que não foram contemplados pelo Decreto no 8.264, de
1984, o qual reposicionou, em até 12 (doze)
referências, os servidores públicos do Distrito
Fed~_ral. Esses servidores serão transpostos
em conformidade com o· Anexo VI constante_
desta nova Mensagem.
A segunda acrescenta os §§ 4 9 e 5~ ao art._
ao _O § 49 exclui a exigência, na primeira ascen~
são, de posicionamento no último padrão. O
§ 5? estabelece prazo de 1 (un) ano e reserva
2.13 (dois terç_os) das vagas para _a clientela
interna na primeira ascensão.
Durante o período regulamentar o presente
projeto de lei foi objeto de emendas, nesta
Comissão do Distrito _Federal, as quais passaremos _a relatar:
Emenda n~ 1 -Senador Maurício Corrêa
Acrescenta um § 7o ao art. 3? do projeto.
O objetivo desta Emenda no 1 foi atendido,
na ínteQ-ra, pela Mensagem n 9 120 de 1O~ 11 ~89
--::.DF. Trata~se de reposicionamento dos ser~
vidores não contemplados pelo Decreto no

A proposição reserva 1/3 (um terço) das
vagas fixadas para concurso público para os
atuais funcionários que terão a classificação
distinta dos demais concorrentes.
Nõ AnexOlv, temos os índices em e~ca:lona
mento verticâl que servirão de base de cálculo
para encontrar o valor dos ven_cim_entos. O
índice 100-(cem};-no-va:Ior de NCz$ 2.784,67
(dois_ mil, setecentos e oitenta e quatro cruza8.264, de 1964._
dos-noVoS e sessenta i sete CentaVos), ~erres
Emenda n? 2 - Senador Maurício Corrêa
ponde ao Vencimento do Analista-de AtividaDá nova redação ao § I~ do art. 8" do projeto.
des Rodoviárias da 3• Classe, Padrão I.
A emenda objetiva excluir a expressão_ "de
Esse valor s_e_rá reajustado a partir de 19 de _ provas de conhedmento específico" existente
após concurso público.
outubro de 1989 nos mesm~s, p~rcentuais
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Esta emenda é pertinente. Não há
sidade de constar a expressão cifãda;-

neces~

Somis, portanto, de parecer favorável a essa
Emenda n~ 2.
Emenda n<> 3 -

Senador -Maurício Coi'rêa

Propõe o acréscimo de dois parágrãfoS aO
art. s~ da Proposição.

. : O objetivo desta Emenda

n~

3 foi-atendido,

também, na íntegra, pela Mensagem n~ 120,
de 10-11-89. Trata-se da exclusão da exigên~
cia de posicionamento no último padrão, na
primeirã asCensão, e estabelece prazo de 1
(um) ano e reserva 2/3 (dois terços) das vagas

para a clientela interna.

- --

-

Emenda n.. 4 - Senador Maurício Corrêa
Dá nova redação ao art._ 11 do projeto.
O objetivo desta Emenda n~ _4 é açrescentar
a palawa "públicos" ap6s a palavra concurso.
Trata-se de uma correção oportuna do referido dispositivo.
Somos, portanto, de pareCer favorável a esta
Emenda n<?4.
Emenda n? 5 - Sena·dor Maurício Corrêa
Propõe nova redação para o art. 14 da Proposição.
Esta Emenda n·' 5 objetiVa con·ceder a Gratificação de Produtividade Rodovíária a todos
os servidores, independentemente do número
de horas semanais de trabalho. O dispositivo
prevê apenas essa GratificaÇ'âo j)2Jra ·os ·seMdores que cumprem 40 horas semanais de
trabalho.
Essa Emenda n" 5 acarreta aumento de despesas, o que contraria a Resolução do Senado
Federal n" 157/88 (art -3", combiriado com
o inciso I, art. 63, da Constituição). Somos de parecer contrário a esta Ertiénda
n<?5.
Emenda n<? 6 - Senador Maurício Corrêa
Preconiza nova redação para o § 1" do art.
14 do projeto.
A presente Enienda n" 6 é conseqOerite da
Emenda n~ 5, pelas mesmas ·razões, portanto,
somos de parecer contrário a esta Emenda

.

~&~

Emenda n" 7 -·senador Maurício Corrêa
Dá nova redação ao§ 2o_do art. 14 da Propo-sição.
A presente Emenda n" 7 é, também, conseqüente da Emenda n~ 5. Somos, portãrito, pelas mesmas razões, de parecer contrário a esta
Emenda n"7.
Emenda n<? 8 - Senador Mauricio Corrêa.
Altera a redação do art, 16 do projeto.
Pretende esta Emenda n" 8 estabelecer o
regime de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho para os servidores do DER/DF, enquanto o referido dispOsitivo-pfeVê_ 30 (trinta)
horas semanais.
SorTIOs de Parecer contrário ~a esta Errienda
fYI' 8 por acarretar aumento de despesas, contrariando a Resolução n" 157/88 (ãrt. 3°, combinado com o indso I, do art. 63, da Constituição).
Conc1usão

Diante do exposto somos, no âmbito deSta
Comissão, de parecer favorável ao Projeto
com as alterações constantes da Mensagem

n• 120, de !989- DF (n' 110/89- GAG,
odgem), por constitucional e jurídico, além
de tratar-se de mais um significativo paSso
do .Governo do Distrito Federal- no sentido da
valorização Profissional do funcionário público
do seu QUadro de Pessoal. Com relação às
emetYdas,- em resumo, _demos os seguintes
pareceres:-

na

Emendá no 1 - Atendida pela Mensagem
n' 120/89- DF..
Emenda n~ 2 - t avorável.
Emenda n~ 3 - Atendfda peja Mensagem

no 120/89-'-- DF:
Emenda n" 4 - Favorável.
Emen ia n' 5 --=--Contrário.
Emer.d:; n' 9_----: Contrário.
Emenda n' 7 - Contrário.
Emenc''\ n' 8 --Contrário.
_Sala das Coffiis.Sões. --Mauro Benevides,
Pfesidente -Leopoldo Peres, Relator -Mauro Borges----:- Meira Filho- Francisco Rollemberg --JOão Lobo - Lourival Baptista Edison LobfJo- .Mauricio _Coir& - Márcío
Lacerda --João Castelo.
PARECER 1'1' 343, DE 1989
- ·v - :v
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ponde ao_ vencimento do Agente de Trânsito,
da 1~ O asse, Padrão II.
o vaiar~ acima, sei-á reajuStado a Partír de
1o de outubro de l989, nas mesmas datas
e nos mesmos índices adotados para os servidores públicos do Distrito Federal.
-:Regulamento própriO diSporá sobre o-desenvolvímento dos- servidores na Carrêira, e
far-se-á através de progressão entre padrões
e de promoção entre Classes,
A Proposição extingue 6 (seis) GratificaÇões,
e_ çria a Gratificação de Fiscalização e Policiamento de Trãnsito, no percentual de 33% , sobre o respectivo vencimento.
Estabelece o regime jurídico único com base -no Estatuto dos FUncionários Públicos Civis
da UniãO- Lei n.,-·1.711, de 18 de outubro
de 1952 e sUas alterações, Os servidores integrantes da Carl-eira estão
sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de
trãbalho.
E, fina:Jmente, está prevísto que a lei entrará
em vigor a_ pa-rtir~-de J9 de janeiro de 1990.
No dia 10 de novembro de 1989, o Senhor
Governador do Distrito Federal encaminhou
·a-Mensagem n" 119, de 1989-DF (Mensagem
no 109/89, na origem), altef~mdo o- preSente
Projeto de LeL
A alteração refere-se ao _a_rtigo 2~. onde propõe o acréscimo do § 7o com o obfetivO de
-corrigir a sitUaÇão dos servidOr'eJ> qUe hão foram c;ontemplados pelo Decreto n"' _8.2_64, de
1984, o qual reposicionou, em até 12 (doze)
referências,_ os_ servidores do 'Distrito_Federal.
- Dufante o período regulãmentar o presente
Projeto não foi objeto âe-Emertaas na Comissão do Distrito Ee_der_aL
Diante do exposto somos, no âmbito desta
Comissão, de parecer favorável a este ProjetO
de Lei, com a citada alteração da Mensagem
n?119, de 1989-DF, por ter no mérito a valorização do servidor público e por constitL:JC_ional_
e jurídico.
Sala das CoiniSSóeS. - Mauro Benevides,
Presidente -João Lobo,- Relator - Meira Filho_ - Mauro Borges - Leopoldo Peres Francisco Rolfemberg - Pompeu de Sousa
..,....-João Castelo -Márcio· Lacerda - Edison
Lobã~ Lourival Bapüsia- fl1aurício Cor(éa.

Da Comissão do Distrito Federitf sobre
-o Projeto de Lei do Distrito Federal n"
71 de 1989, que "cria a Carreira Atívidades de Trânsito no Departamento de
TrânS!lo dá Distrito Federal- Detran/DF
e seus cargOs, fixa os valores de seus
VenCimentoS e dii outras providências·:
-Relator:-Senador João Lobo
OrigináriO -do Governo do Distrito Federal,
vem a exame desta Casa, nos termos do §
1~, do_artif:)'o 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriãs, o presente Projeto de
Lei, Que cria a Carreira Atividades de Trânsito
do D_epartamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran!DF e seus cargos, e_ fiXa _os
valores de seus vencimentos.
A Carreira-e composta do cargo de Agente
de Trânsito, nível médio, divida em 4 (quatro)
Oãss_es: Terceira, "Segunda, Pi-imeira e EspeciaL Conforme se ven'fica no Anexo I, essas
Classês por SLia vez, sãõ subdivididas em Padrões. Consta uin total de 200 (duzeritos) cargos distribuídOS entre_as Classes na forma piO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ramidal, sendo que na base (3• Classe) cons- -O Expediente lido Véi.i:à publicação. (Pausa)
tam 80 (oitenta) cargos e no topó (Classe EsSobre a mesa, requerimento que será lido
pecial) Cõnstam 20 (Vinte) c·argos. Na 2' Clas- pelo Sr. 19 Secretário,
se; temõS 60- (sess-enta} e nà 1 ~-Classe, 40
É lido Q,seguinte
(quarenta) Cargos._
No Anexo II, temOs a forma como serão
REQCIERIMENTO N• 628, DE 1989
tr_anspostos para a Carreira: os atuaiS s"'ervidbres o_cupantes da _Tabela de Pessoal do DeNos termo_s do d~postO no art. 216 do Regi·
partamento de Tfànsiio -:- Detran!Df.
___ _
menta Interno do Senéldo F~der?J[,._combinado
o itigú5sb- na carieii"a far-Se-á -mediante com o previsto no art. 50, § 2°, da Constituição
concurso público no Padrão ], da 3~ Classe
Federal, requeiro ·seja encaminhado ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira
do CafQo de Agente de Trânsito.
_
No Anexo llr, temos os índices ou esCalonalJr:na, o presente requerimento de informamento vertical que servirão de base de cálculo
ções, sobre as seguintes questões:
para encontrar o valor dos vencimentos ou
1 -Tem ft,.tn_damento a notícia de que mesdos Padrões_ de cada Classe, O índice 100
mo quando registrados ilícitos, como infração
(cem) tem o_valor fiXado_ em NCz$ 2.784,67
à regulamentação dos aeronautas ou ainda,
falta de cumprimento das inspeções periódi(dois mil, seteCéi-ltOs e Oitenta_ e quatro cruzados novos e sessenta e sete centavos) e correscas de manutenção, os seguros ~as aeronaves
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têm sido pagos? Existem reCurSos públicos
envolvidos neste processo?
2 -Quais os critérfos para a aplicação de
recursos do Fundo Aeroviário? Qual o mon-

tante daS aplicações no período 1984/1989
e respectivo's beneficiários? Qual a políticã do

Ministério da Aeronáutica, para os próximos

anos, na aplicação do Fundo?
3 - Qual a política de ensino e treinamento
do Ministério da Aeroná_uti~a para a formação
de profissionais qualificados para a aviação
civil? Prevê o Ministério a criação de uma esco-

la superior para a formação_ de pilotos, outras
categorias de tripl,l\antes e para técnicos de

apoio aos serviços de terra, manutenção, meteorolgia, eletrônica, navegação, etc? Esta seria uma escola civil ou militar?

q':e ~I?ré~entam~ ~~cesSfvos déficits,

exigindo
ate a mtervenção governamental em suas gestões. Fala~~e, como soluções, àl?, vezes, na privatização da Vasp, outras vezes, na estatização
da T ransbrasiL A verdade é que a indefinição
do modelo de organzação da aviação civil no
Brasil está provocando tensões junto aos profissionais que atuam na área e apreensões
entre os usuários.
Enquanto isto fala~se que a intefilalização
de aparelhos para a aviação comercial tornouse- Utn excelente negócio para grandes empresas.
Diante deste quadro os usuários indagamse o que está acontecendo com a aviação
dvil r:JQ_Brasil? Como está se processando a·
formação de pilotOs? Como estão sendo organizadas e reorganizadas as empresas comedais? Q.ual o montante de subsídos oficiais
envolvidos na aviação civil, tanto na integralização de aparelhos c'omo na importação de
peças e gastos com combustíveis. _
Finalmente, sabe-se que em toda a socie-dade brasileira estão avançando os processos
de discussão paritária entre trabalhadores e
empregadores de forma a democratizar a gestão de de<::isões que afetam sobretudo a qualidade dos serviços públicos.
Para sanar ~taS i!ldagações estou enviando
este Requerimento de Informações certo da
acolhida e apoio desta Casa.
· Sala das_ Sessões, :14-de nOverribro de 1989.
-Senador Jutahy Magalhães.

Novembro de 1989

não pedia que as pessoas confiasSem unicamente nele, mas que os brasileiros confiassem, primeiro, em si mesmos e, depois, em
alguém que tivesse identidade e credibilidade.
ConSidero uma postura digna de nota e quero
registrá·la
Por outro lado, quero registrar, também, o
balizamento e a referência que foi a candidatura do Senador Mári_o Covas para OPSDB,
referência_essa_extremamente positiva e muito
ajustada às expectativas dos eleitores e dos
insCritos, admiradores _e participantes da proposta da Social Democracia Brasileira.
. Faço este registro no começo da alocução
com agradecimentos e eloglps à candidatura
do Seilador Mário CovaS, que se portou à altura- da ~pectativa do povo brasileiro, particularmente depois destas décadas de ausência
de uma campanha: eleitoral para a Presidência
da República.
Enfim, tivemos as eleições diretas para a
Presidência da República,
superado o primeiro turno e já com as novidades do segundo
turno. O resultado do pljmeiro turno, que produziu essas duas candidaturas, a de Fernando
Collor -e a de Lula, mostrou <1spectos pe<::uliareS. Primeiro o número percentual dos votos
que Fernando collor recebeu equivaleu, pelo
menos pelas pesqUisas, a um núlnero igual
de ·rejeições; houVe 28% _de apoio recebido
pelas urnas e um percentual mais ou menos
idêntico de reJeição, de acordo, repito, com
as pesqulsas. E uma característica interessante.
Por outro lado, quem ocupou a outra vaga
para o segundo turno alcançou em tomo de
17% , não chegou a 17%. Ora, fazendo a soma
das duas candidaturas, não dá a metade do
eleitorado brasileiro. Isto é_ um_ dado particularmente digno de nota, porque era desejável
-pelo menos, assim imagino- que as duas
cançlidaturas que chegassem_ ao segundo turno tivessem bem mais dos 50% mínimos, até
para legitimar uma candidatura, imaginem
duas! De modo que este é um dado.

4- É verdade que a formação de pllotos
está ·cada vez mais prejudicada, tarito_ na for·
mação teórica quanto prática, pelo fato de que
tem diminuído o tempo para a concessão de
habilitação, inclusive no treinamento de pilo··
tos de aviação comercial? Não seria conve·
niente e_ mais_ seguro estabelecer uma hierarquização no.·sístema de aeroclubes do País
de forma a ... ftxar um. conjunto de 15 ou 20
centros regionais credenciados _à formação de
pilotos, os_quais poderiam vir a ser sUbsidiados_
pelo Fundo Aeroviário?
5 - QUal o montante de subsídios conó~
didos, nos últimos três anos, à aviação, civil
no BraSil, inclusive lnfraero e Embraer? Qual
o valor dos subsídios concedidos aos combustíveis e óleos de aviação- destinados à avião
(À Comissão Diretora)
comercial nos últimos três anos? QUal o valor_
das importações de aviões destinados a avia_O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ção comercial e particulares nos últimos cinco
anos? Existem subsídios na impOrtação de pe-- - O requerimentO lido irá aO exame da Mesa
ças, de resposição de p~as para aviões? Diretora. (Pausa)
Há oradores ins-critos.
Quais?
Conc.edo a-palavra ao nobre Senador Dirceu
6-Quafa idade média da fr'ofa-Comerdal
Carneiro.
civil no Brasil? Há estudos prevendo a substituição por aparelhos mais novos, de ·forma
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB a evitar a absoles_cência d_o _equipamento de SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem ·revivõo? Qual a previsão de origem destes equipa- são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadomentos? O Leste Europeu poderá vir a ser res, inscrevi-me, hoje, para tratar, no Senador
De outra parte, eu não gostaria de entrar
um dos fornecedores no plano de reequipa- Federal, de assunto do momento, que aconnas apreciações subjetivas. No entanto, tenho
mento da frota comercial?
-tece pela primeira vez na História do ·Brasil,
que fazer algumas apreciações objetivas sobre
7 - É verdade_ que está havendo uma proli- o das eleições presidenciais em dois turnos.
essas duas candidaturas.
feração de_ empresas de táxi aéreo derivada
EVidentemente, não veiiho trazer uma posição
Em relação à primeir"a; a de COJ!or, vejo
da importação desordenada qe aeronaves pàr do Partido ao qual pertenço, e, sim, uma refie~ _ com di~culdade para forJ!lar _governo. ~iás,
empresas sem tradição no setor que apenas xão como cidadão brasileiro que está diante
creio, para dizer bem explicitamente, que não
as criam com o objetivo de amparar legal- de uma situação em que o nosso País nunca
tem condições de formar um governo. Qual
mente a internalização de _aviões comprados esteve. Portanto, analisar as múltiplas facetas
é o conceito de se formar um governo, no
des_te quadro é uma contribuição válida,
no exterior para uso próprio?
meu entendimento? Cormar um -governo é
ComeÇo-por regiStrar o desempenho do
ter uma equipe hC?mogênea_ na linguagen:'J,
Justificação
candidato do Partido da Social Democracia
nos pontos de vista principais daS políticas
Brasileira -Partido a que pertenç9, o nosso
públicas ou :das questões nacionais, portanto,
O aumento -de acidentes na av:iação comerColega Senador ~rio Çovãs; junto coin o
-Cap~ de i~pl~mer1tar rnHhiires _de funções
cial - e de outros "quase acidentes", não também nosso Colega Senador Almir Gabriel.
públicas da Administração Federal, que tem
só no Brasil, mas também no exterior- tem
Andando pelo nosso País, particularmente
que ter um único rumo. A candidatura Collor
ressusdtado o medo de voar entre os usuários. pelo nos_so Estado de Santa_Catarina, identifinão tem essa característica,_ poi-ciue _quein
Repentinamente, descobre~se que até mesmo
camos nessa candidatura uma postura muito
faz essa característica é o partido, e o seu
nos Estados Unidos 265 aeroiiàves da frota
peculiar, isto é, aquela postura política de um
Partido é noviço, _sem estrutura e sem quadros
comercial têm mais de vinte anoS, e mais da
candidato que teve o cuidado de advertir os
nessa proporção, sem vivência, inclusive, pormetade possui ma:is âe- dez anos de vida e
eleitores, que estavam diante do seu palanque
uso intenso. De outra parte, sã_o visfveis os de campanha, de que ele tinha um conjunto que estréia na_eleição presidenciaL De modo
que esse quadro me_ deixa preocupado. Preenimpasses vividos por algumas empresas gran- de conceitos éticos, mõiaiS e políticos s_obre
cher cargos de governo qualquer medíocre
d~ da aviaç&o civil, como Transbrasil e Vasp,
a questão d~ que tratava, mas que, sobretudo,
deste País pOde fazer. A1iás, fazem no mo-
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menta. De modo que não_ é por aí que queríamos que o nosso País fosse conduzido. Um
governo formado com o que foi juntado na
estrada pode conter partes pouco limpas, porque quem junta na estrada poderá juntar sujeira também. Essa figura é um pouco imprópria para o trato da questão, mas tem um
significado popular daquilo que quero traduzir.
Vejo dificuldade de essa candidatura realmente poder constituir um governo q1,1e preencha
as expectativas e consiga governar. Aliás, govemabilidade tem sido a palavra talvez mais
citada no ~:ol dessas preocupações. Nós co.
nhecemos.o Orçamento, estamos trabalhan·
do, neste ~emento, o Orçamento da União
- e estamos verificando que é extremamente
exíguo e que não pode fazer, sequer, qualquer
atendimento das expectativas criad_?!s pelas
candidaturas postas. Esta-é-uma Situação particularmente complicada para uma Nação como a nossa, que está diante de pouqufssima
capacidad~ de responder, pelo menos,_através
dos investimentos públicos. Se bem que outros aspectos de candidatura já seriam bastante razoáve[s: comportamento moral, seriedade na condução das C?isas p\lblic;as, e assim por diante. Só isto iláõ basta. E preciso
mostrar também desempenho administrativo
e de realização.
Por outro lado, a outra candidatura, a do
Lula, é muito específica no quadro brasileiro.
Por quê? Porque o núdeo dela é o PT, Partido
dos Trabalhadores, dentro da Frente Brasil Popular. O particular nessa questão, e quero
abordá-lo, é o comportamento do PT neste
período todo, que nunca fez.conces,são e nunca negociou, nuhca articulou entendimentos
mais amplos, apenas defendeu a sua visão
do processo político do País, e, portanto, sempre se manteve alheio a qualquer entendimento maior. É dito até que, mesmo quando estava em jogo a democracía ou o autoritarismo,
não participou da eleição de Tancredo_ Neves.
De modo que esta situação leva a uma análise necessária, porque é Preciso ter-se bem
claro como este quadro vai~se desdobrar. O
Partido que está nucleando este_ segundo turno, por outro universo, inclusive pelo universo
com que eu, particularmente, identifico-me
mais, pelo menos com mais aproximação, eviden~mente, do que do primeiro, que é o univers9 dos compromissos, das transformações
soci.~iS, é um Pàrtido que não chega, no meu
entender, a ser monodassista, porque monodassista já seria certa abrangência. Acho o
PT aili.da rrtonosseginentârio, quer dizer, um
Partido ligado a um segmento de uma dasse,
se_é que vale a palavra para definir esta questão. A situação exige dessa cand.idàtura, que
chegou a quase 17% do apoiamento da sociedade, uma mudança de rumo muito grande,
para quem nunca mudou de rumo. Portanto,
este_ é um dado que precisa ser levado em
conta. E se não mudar de rumo, não passa
muito dos 16% ou 17%. Evideritei'Tlente que,
numa circunstância quase compulsÓria de se
ter que votar num ou noutto;vegetãtWamente,
ou até por outras formas, vai aumentar, mas
poderá não viabilizar a vitória.

Neste aspecto, considero que, para que se
estabeleçam os entendimentos nesse universo, que agõra quero trãtar mais párticularmente, é preciso a abertura dessa candidatura ou
desse programa que obteve entre 16 e 17%,
e que agora precisa polarizar ou nuclear mais
33 ou 34% para viabilizar a sua vitória Significa que cada parte predsa de mais duas. logo, não é um núcleo muito significativo, muito
consjstente,_do ponto de vista da polarização,
porque é a parte menor que vai ter que p~a
rizar a parte maior. Portanto, vai ter já certa
dificuJdade. Entretanto. acho que isso seria
possível. Neste aspecto, entendo que o cancfidato, para poder enfrentar esse_ quadro, preçisará negociar amplamente.
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De modo que é preciso realmente que se_
estabeleça o entendimento onde haja modificações nessa programação, para que se possa
viabilizar um apoiamento e um entendimento
em nível em que possamos chegar a uma
vitória.

O Sr. GérSon Camata - Permita-me V.
Ex' um aparte?

O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Óuço o

nobre Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata -Ilustre Senador
Dirceu Carrieíro, -estou acompanhando, com
a atenção que sempre os pronunciamentos
de V. EX" merecem, esse diagnóstico, essa
O candidato luiz [nádo Lula da Silva preci- análise que V. Ex' faz, talvez uma das mais
saria reunir todos oS Partidos que têm certa lúcidas que ouvi, no Parlamento, no período
pós-primeiro turno, E ouso-apaneá.:J.o exataidentidad~ de compromissos e negociar diretamente com os candidatos dos Partidos, jun- mente para cumprimentar o PSDB, um Partamente com suas Direções, porque os candi- tido também novo, neófito, mas formado por
datos tiveram um papel tão ou mais impor- elementos com a militância política já várias
tante do que os partidos políticos nessa eleição vezes testada nas uinas. O PSOB foi o Partido_
e, por conseguinte, têrri que ser convocados que teve o comportamento mai.~ adulto, mais
para essa tafEifa. Esse- entendimento vai ter sério e mais patriótico, rie.St,e" PeriOdo pós-eleique-passar por rriOdificações profundàs desse toral. Veja V. Ex", se voltarmos um pouco e
conjunto de compromissos de treze pontos analiSarmos ptlr que o ·eleitorado brasileiro foi
da Frente_ Brasil PopuiCJr, para que possa per- para essas duaS- alternatiVas, valnos -verillCZI-r
inítir que-_ os outros Partidos se integrem a que, logo _no início do nosso mandato, perceessa proposta e que seja um ato bilateral, e bemos; aqui, uma orquestração nacional não simples adesão, que é um fato unilateral que não sabíamos de onde partia, mas que
que qualquer um pode fazer, independente aliava a imprensa, o público - de desmora~
da vontade do candidç:tto cÀJ não.
lização dos políticos, do Congresso Nacional,
da Assembléia Nacional Constitutnte e_ dOs·
-Aliás, o que se está ton~tuindo aí são ver-· Partidos que tirihãffi-ffiaiofia -dentro do Condadeiras bravatas neste momento: candidatos gresso Nacional. Essa orquestrada e berií feita
recusando eleitores. IstO é uma bobagem, é
campanha levou o eleitor brasileiro, nessa eleiuma imaturidade, um rfovidado, que não seja ção do dia 15,- a rejeitar os granc;es ·Partidos
confessional, mas, pelo menos, partidário. Se_
- e V. Ex' disse bem - e a flxar;se apenas
fosse Mário Covas candidato no segundo tur- em nomes, e nos nomes que mais pregavam
no, Fernando Collor _de Mello não estaria faessa rejeição ao políti_co e aos Partidos, e-levou
zendo essas bravatas ai, como está fazendo a _classe política a esse impasse. O Partido
agora. Haveria de estar muito humildemente aq_ qu~ _eu ainda pertenço, o PMDB, foi infantil
pleiteando o apoiamento de todos os segmen- no perfodo pós-eleitoral. Agora, ele come.çou
tos_que lhe têm qualquer afinidade, e não nea se equilibrar. Foi irresponsável perante a pogaria, hipocritamente, esses apoiamentos, co- pulação brasileira, porque, dentro dos conmo tem fe_ito agOra. E isso de àmbos os lados.
flitos que normalmente os Partidos sempre
De moc;lg_ qu~ essa realidade do entendi- têm, uma parte sua disse que estava em dúvimento é bilateral e precisa ser feita numa aber- da, porque iria apoiar, mas não iria subir notura muito ampla, com modificações profun- palanque do Lula, seria um apoio crítico, quer
das, inclusive no programa dos treze pontos dizer, não quer assumir compromisso com
da Frente Brasil Popular.
o Poder, com o Governo, compromisso adulNo caso particular do PSDS. as diferenças -- to, compromisso_ de.seriedade_e patriótico.Aí,
que exiStem ê'n'tr-e éle e o PT são mUito gran- eu vejo, uns dois dias depois, o PSDB saindo
de-s, ines!TIO _çõffi o programa da Frente. So- na_ dianteira de um en~e'hdimento que O$ Pa_rtimoS pa~Iãmeritaristas, é0f1Sideramos isso co~ dos com~çam a ter~ Qual é a_atitude patriótica?
mo um dos pontos mais 'jmportantes para al- Entendendo que o programa de um ou outro
cançarmos, .e partidpar de uma proposta pre~ candidato pode trazer a ingovemabilidade, gesidencialistajá é uma enorme dificuldade: Te- rar conflitos e fazer com que o poder civil
mos um propósito social-democrata; portan~ sofra, o que não interessa a nós, o PSDB pro;;--to, há utna definição hist9rica já estabelecida pôs o apoio mediante condicion.antes. Não
e que defendemos, por aCharmos mais ade- propôs em troca de_ cargos, em troca de situaquada ao perfil_ do p_ovo brasileiro, e isso vai ções ou posições fisiológicas, mas, de maneira
ser demostrado à medida que o tempo passar. pública e transparente, em termos de prograA proposta do candidato Lula tem um aspecto ma do candidato que ele pretendia ou que
ma[s socialista do que socjal~democrata. Por- pretende apoiar. Essa atitude do PSQB serViu
de orientação _e de reflexão ao PMDB e, depois,
tanto, aí tem mais uma d.iterença. Temos di~
_verg~ncias na questão das estatizações e ou- ao PFL. Estes Partidos, que foram rejeitados
no processo eleitoral, quase que deram um
tras questões que vão por aí.
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atestado de que deveriam ser rejéitãaos mes~---- a-sua dioâmica_e_o seu ritual. E o ritual _çqmeça
mo, porque não conseguiram acompanhar o
até por saber se o outro lado_ quer ou não
recado que a população transmitiu, _através
ganhar. Porque o PT tem história no Brasil
do voto, no dia 15. O PSDB captou muito
de disputar para marcar posição. Ora, se ele
quer marcar posição, os ingénuos que se antebem. De modo que ele partiu na dianteira neste ponto, de que a conciliação, a governa- _clparam vão "'quebrar a cara". De modo que
bilidade,_um grande entendimento n~1cional
isto não seria o mais. raz;oável. Por outro lado,
se quiser ganhar, tem que mudar. Mudar para
não passa por nomes, não passa por figuras,
passa exatamente por um programa que seja
poder compor este segmento da sociedade,
palatável para a maioria da população brasi- que não está fazendo parte daquele propósito
!eira, que tire o País deste impasse e que seja quase que monoclassista, ou menor até do
também um programa inserido nos fatos que
que monoclas_sista.
De modo que eSse quadro precisaria passar
estão acontecendo no mundo de hojE~, dos
quais não podemos ficar abstraídos e fora de- por compromisso e verdades. Os Partidos, pales - essas transformações no Leste Euro- ra se engajarem nUina ou noutrã campanha,
peu, essas mudança~ na Europa, da social não poderão apenas conduzir os eleitores, se
democracia de Felipe González, de Mário Soa- assim puderem filzê-lo, mas eles terão que
res e de tantos outros grandes líderes euro- assumir responsabilidades no Governo que vai
peus. E se obserVarmos a Europa, veremos ser eleito, senão não tem sentido. Não tem
que ela hoje é uma vanguarda da política mun- sentido recomendar, se não vai asSUmir resdial, desde as teorias__do Gorbachev_ no Leste ponsabllidade. Os Srs. podem votar, e depois
ãté às novas posições ada:tadas pela social dê 0 que quer... Não, não é possível ir por
democracia européia. Elas vão ser certamente aí.
o farol dos próximos_ 5 anos em_ que o novo
Se é que se tem de apoiar de verc!ade alPresidente vai governar no Brasil. De modo
guém, é preciso assurriir responsabilidade, inque, não concordando com algumas posiclusive de cc-participação, porque a questão
ções, no varejo, da exposição de V. Ex•, mas,
da governabilidade, de qualquer uma das_ canno atacado, devo dizer que_sua análise e niuito
didaturas._ é um dado real e é, portanto, muito
lúc,ida e muito clara, principalmente a po'sição particularizado e necessário se levar em conta
que o PSDB assume, e que V._ Ex" enfatiza
isso. Aliás_ há quem diga por a1 que precisamos
agora, foi talvez a posição mais adulta, mais
vencer o primeito turno, como vencemos, e
séria, que mostrou ou colocou diànte do eleisegundo turno também, para evitar o coturo
torado brasileiro que a classe política pode
no, que é um dado que também devemos
entender-se, e pode entender-se sem que haja
apenas um entendimento fisiológico à_ base levar em conta.
De modo que enfatizo que é preciso que
de nomes, e, sim, em cima _de idéias e. em
cima de programas. Cumprimento V. Ex• por se façam compromissos e que os PartidoS
essa exposição tão clara e tão lúcida. Era 'ne- que tiverem esse_ tipo -de compromisso tecessário que posições assim constassem nos nham objeto material, que é a participação
Anais do Senado neste p-erfodo-p&.-eleitorai,_ ~ no futuro Qovernp, ou a responsabilidade .de
- sustentação- politiCa ou cõngressual do futuro
Q SR. DIRCEU CARNEIRO- AgradeÇo
Governo, para que eSse objeto material, cona V. ~ a interVenção. Nobre Senador GersOn creto, seja o aval para que a soci~ade possa
Camãta, talvez Seja generosidade de V. Ex" votar nele, senão fica um compromisso vazio
as observações que fez à questão pessoal des- e, assim, não tem sentido nem vai gerar frutos.
te pronunciamento.
Dado que o tempo já está esgotado, eram
Concordo com a análise que V. ~levantou, algumas colocações iniciais que gostaria de
e, inclusive, gostaria até de, aproveitando este fazer sobre este assunto, mas, evidentemente,
que muitos outros já o fiZeram aqu~ neste
aspecto, tentar algumas reflexões sobre a
questão dos apelamentos críticOs o-u -dos Plenário alto do Congresso Nacional, e o farão
apoiamentes sem compromisso, que têm sido ainda, por certo, abordando outras faces dessa
levantados pelos setores dos Partidos, inclu- questão, até porque estamos aprendendo
com a realidade que estamos vivenciando,
sive do meu. Por este aspecto; também, tenho
sendo
esta a primeira vez que no Brasil se
certa estranheza. Primeiro, porque, se não ·quiestabelecem eleições em _dois turnos. Não te·
sermos ser indiferentes nem neutros ao que
está acontecendo, não poderia, me parece, mos experiência de entendimentos nesse níexistir esta posição; precisaríamos-apoiar, den- vel, precisamos fazê-lo com cautela e com
o aprendizado necessário, que a cada passo
tro do entendimento bilateral de mudança daquela proposta que obteve, no caso aqui 16%, que a democracia puder dar seja um passo
e precisa chegar a 50%, porque aquele com- firme, porque, sobretudo, defendemos a depromisso produziu 16% de apoiamento, e pre- mocracia.
Pela democracia podemos votar até em
cisamos produzir um compromisso que chegue a 51,50% mais 1. Isso não vai acontecer, candidatos em que não acreditamos rriulto,
por não serem _candidatos da nossa preferén·
primeiro por adesão, porque penso que isso
cia, mas como a questão, aqui, não se trata
seria ingenuidade. Entre pãftidos poHUcos,
de carididatura, trata-se da democracia, estanum entendimento, se _estabelecem correlações de forças - e é um Jogo de forças que ineS PrõntOs a servir -à democracia e ao Brasil,
não pode ser feito por adesão simplesmente. com a contribuição que pudermos, como Partido, como cidadão e como pessoas que queAdesão é um~ rendição incondicional. Como
rem b bem do nosso País. (JV\_uito bem!)
isto não é- rendição, é preciso que ele tenha
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_O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalt}âes~
O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, às__ sextaS-feiras, normalmente encontro V. Ex· na Presidência desta Cãsa, normalmente encontro no Plenário
os mesmos Senadores de hoje e, também,
normalfnente, quero ã.proVE:iti:tf pãia fazer leituras de jornais. Iss_o aprendi com V. Ex'
O primeiro noticiário é a respeito das declarações do Ministro Maílson da Nóbrega.
Veja V. Ex', Sr. Presidente, vejãm -srs. Senadores, corno fiZemos a dlVida interna brasileira.
Não fosse o Sr. Maílson da No_bréga que
fizesse essas declarações, eu diria que aqui
está a comprovação da irresponsabilidade, irreSponsabilídade com que Governos, também
os anteriores, agiram nessa questão da política
econômica.
Vou_ ler o -que disse o Sr. Maílson da Nó·
brega:

O déficit público brasileiro construído
durante um certo tempo pelo mecanismo
monetário, uma espéde de caixa dois do
governo. Autorizávamos crédito sem limite para a agricultura, crédito_ para a eXportação, subsídio para a compra de fertilizante. Era urna delícia! O pess-oal do Banco do Brasil e_ do Banco do Nordeste ia
recebendo titulo de cidadão por este país
afora. Era festa fantástica
-O Sr. recebeu tituJo da onde?
- Não recebi, mas assessorei muita
gente que recebeu. Aliás, assessorei pauta: gente que_ reCebeu muitos títulos. A
gente chegava com um diretor do Bancodo Brasil numa cidade do interior e era
recebido como reis. E assim desenvolvíamos o país com juro subsidiado e alguém pagava esta conta. E gente não
se apercebia disto. Fomos construindo
fortunas na agricultura e o pessoal nos
- incentivava dizendo que éramos competentes. E tudo dava certo, só que a divida
estava começando a se formar.
Vou contar uma história: êm 1970, eu
estava em Campina Grande, quando o
-- ministro Nestor Jost ligou para o Camilo
Calazans, de quem eu era a"Ssessor, dizendo que tinha uma bruta secano Nordeste
e o presidente Médici precisava_ dois dias
depois anunciar um -prOgrEim·a âurante
- umaviagerri. à região. Era precisO inventar
-este programa. Fomos parã Macéio,. assistimos Ojogo BraSil e· Tchecoslováquia
na casa de um usineiro (para variar) rega-dO-a muito ·uísque. No dia seguinte, Camilo foi visitar o interior e disse que eu
ficasse_ na agência preparando algum
projeto de impacto, na_ área do crédito.
Eu fiquei cavucando os arquivos da agência e achei lã uma lei, chamada Lei Aloísio
Alves, que estabelecia_ um _crédito de
emergência. Eu peQuei Itquilo, misturei
com as normas do b_anco e bolei uma

a
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resolução do Banco Centra] que cRava
um crédito de emergência para as regiões
atingidas pelo fenômeno climático das
secas. Era um nome complexo. A taxa
de juros era de 5%. O Calazans achou
6timo. Fomos para Recife rec'ebe'r o Mé-

díci.

Achei que meu projeto ia ser um fiàsco.
Tinha certeza que o governo vinha com

um grande plano. F1Zeinos uma reunião
na sede do Banco do Brasil_e qUem presidiu foi o DelfLm Netto, então ministro da

Fazenda. Não havia plano nenhum. Só
o meu, que eu achava uma porcaria. Fomos para a Sudene e ai eu ouvi o Médici
anunciando o plano, naquele famoso discurso dele. Virou a resolução 147 do Banco Cehtrill e dai saiu o Proterra.

-Nesta época-que o Sr. ajudava
a gastar. O Sr. tinha noção do que estava
aumentando a dívida?

- Nenhuma. Achávamos que bastava
criar um programa que tinha corno fmanciar. Quando a gente dava dinheiro para
os agricultores-e_a palavra exala é mesmo dava- estávamos transferindo renda
da sociedad~ para um grupo de pessoas
e não nos dávamos con~ d_isto~ E quem
criticasse era traldor.
Vejam V. ~. Srs. Senadores.. .corno se fazia
plano económico neste Paí_s. Nesta hora é para
rir ao ler essas decloilfações do atUal Ministro
da Fazenda.
Sr. PreSidente, será que dá para rir quando
lemos os jornais de$e período?
Já nos transportando para agora, ternos:
'TUDO PELO SOOAL CUSTOU US$
25 BILHÓES AOS POBRES

Brasília - A política economica adotada em 1989 __:__ último ano do governo
do tudo pelo sedai do presidente Sarney
- custará aos pobres do Brasii_US$ 25
bilhões até o fim de dezembro. Todo esse
dinheiro, que daria para construir 3,6 milhões de casas populares, foi transferido
dos 80% mais pobres da população para
os 5% mais ricos, pgr meio da perversa
combinação de juros altos eram inflação
alta ocorrida neste ano. _
Es:Sa combinação constituiu o chamado imposto inflacionário. ü seu mecanismo é o seguinte: o Banco Central emite cruzados novos, que perdem 1,5,% do
valor ao_ dia, o que correponde à taxa de
remuneração do capital aplicado no
ovemight. Essa perda é sofrida pelos
80% dos brasileiros que não têm acesso
ao overnight, recebem seu dinheiro
uma vez por mês e, ao final de 30 dias,
vêem sua capacidade de compra cair
40% - percentual correspondente à inflação do mês. O BC ganha com a desvalorização dessa moeda que ele emitiu e
usa o ganho para pagar a taxa do overnight. Ou seja, passa para os flcos O que
ganhou dos pobre_s.

O valor dessa transfer_êrid., foi determinado pelo economista Cláudio Dantas,
-ex-diretor do Banco do S.rasil, assessor
da Secretaria de EconOmía e Finanças,
_-que fez um estudo sobre o imposto infla-cionário no Brasil de 19_89, 'É o_imposto
anti-Robin Wood", aflrma ele em seu trabalho, fazendo uma cómparação com o
lendário cavaleiro inglês que roubava dos
pobres para dar aos ricos. De acordo com
as contas do economista, _a receita do
governo com esse imposto neste ano representou uma Vez e meia a arrecadaçãO
tributária total.
PeiPel pintado - Para entender como
acontece, na prática, essa transferência,
Dantas apresenta um exemplo. [r:naginese ,que a produção de soja de um grande
agricultor seja adquirida pelo governo e
paga em cruzados novos. Na prática, o
governo teria que sacar esses cruzados
novos de sua conta no BC e levar atê
o produtor, que ao receber o dinheiro se
daria conta de que, se permanecer com
ele, ficaria mais-pobre 1,5% ao dia. Deposita então o pagamento em um banco
e exig~ a·_r~!nuneração de 1~5% ao dia._
Vejam V.

E:i"- a ciranda financei~~-

"0 banco procura colocar o dinheiro
com outro cliente para evitar que ele própri_o percã;" mas não enco"ritra quem quei·
ra, pois todoS sabein que aqueles cruza.
dos novos comprarão apenas 70% dos
bens qué comprOvam, ao final de 30 dias.
Por isso, procura o Banco· Central - o
banco dos bancos - e exige a remuneração de 1,5% ao dia, como exigiu o seu
cliente, sob a alegação de que a responsabilidade pela reserva de valor da moeda
é~~ órgão emissor, ou seja, do BC.
O banco troca_o cruzado novo pela LFT
(Letra Financeira do Tesouro), que_ é um
título da dívida pública remunerado em
1,5% ao dia, mas permanece como depositário dos cruzado_s novos, que_ são retirados do mercado. "Retirando de circulação aquela moeda e transformando-a em
-papel pintado, a moeda LFT expulsa a
moeda cruzado de circulação", conclui
o economista, no final do exemplo.
~ OUse~·quem pode deixei s_eus-cruzados
no banco e ganha a taxa do over. Quem
não pode mantém o dinheiro no bolso
e tenta p~gar a passagem do ónibus e
o litro do_leite, que custam cada vez mais
cruzc;ldos, que estão garantindo a remuneração da LFf, a moeda boa, que não
perde valor e que fica nas mãos daqueles
_ que têm acesso_ ao_ over. No final das
contas, as perdas acumuladas pelos pobres em 1989, em função da inflação e
da taxa do oVer __:__ a mais alta média
__ registrada pela história do país chegam a (J$$ 25 bilhões, se for mantida
a atuaf política de juros até o final do

ano.(MAA)''
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Continuando, Sr. Presid_ente, a leitura de jornais, apenas para não deixar de falar na nossa
velha província, _aqui está a manchete de um
jornal Tribuna da Bahia.

ANTÓNIO CARLOS METE A
MÃO NA MERENDA ESCOLAR

Ministro manipula a distiibulção para
- bCnefiCicir-_ãllados poüticps
O Ministro das Comunicações, Antônio
Cado_s Magalhães, controla a distribuição
da merenda escolar fornecida pelo Ministério da Educação no EstadO. Contrariando a determihação do MEC, que incumbe
as secretarias de Educação ·_da tarefa de
distribuir a merenda, Antônio Carlos, através de um preposto - Ridalva Figueiredo, presidente da Fundação de Assfs..
tência ao Estudante (FAE)_- privilegia os
municípios administrados por prefeitos
que pertencem ao seu grupo político. A
partilha de toneladas de alimentos que
beneficiam 893.802 alllóõs, só nas 3.223
escolas da rede estadual, segue a didática
da cartilha carlista. O 'Çirefeito de Livramento de Bromado, Emerson Leal (PFL),
foi premiado na última Cota da FAE com
11 toneladas de alimentos para redistribuir entre 4.747 alunos de onze municípios da região. COlbert Martins (PMDB},
prefeito de Feria de Saritana e adversário
político do ministro, recebeu apenas 17
toneladas de alimentos para fazer o milagre da multiplicação entre os 238.464
alunos de Feira e mãiS 25 municíPios da
região. Ridalva F1gueiredo, conhecida na
FAE. como dona Dadá, foi subsecretária
e chefe de gabinete de Antônio CarloS
quando _!l~__ e:ra _g_~vemadc:'r.
Ora, Sr. PreSidente, quando se pensa em
merenda escole~r - e aqui estão representadas as crianças do Brasil -. pensa-se em
atendimento, através de política s_ocial, visando, inclusive, as regiões mais pobres, para fazer com que o aluno tenha condições de permanecer na escola, qUase como atrativo para
que essas CrianÇas freqüenterri as escolas, o
que, muitas vezes, não podemos fazer.
Sr. Presidente, ainda hoje a merenda escolar
é utilizada, muitas vezes, irresponsavelmente,
dentro apenas da -idéia de se tirar proveito
eleitoral, e não de atendimento de uma política
eminentemente social.
_ Yamos mais adiante com a nossa irresponsabilidade nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. EX'' estão
lembrados do drama de Goiás na_ questão do
césio. Apesar do exemplo triste que tivemos
em Goiâr:tia, está nos jornais também:
"Césio é encontrado em galpão depois
de 5 anos de abandono!'"
Vejamos, Sr. Presiderlte, a irrespm1sabiiidade que ainda move as nossas administrações!
Não há fiscalização para a questão do césio.
Por isso mesmo, por não haver essa fiscaliza-
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ção, pode ocorrer novamente outro grave acidente nuclear neste País, porque, neste caso,
houve sorte. Não havia ainda perigo da contaminação. O invólucro ainda estava lá sem
qualquer defeito. Mas, há cinco anos, o césio

estava num galpão, jogado num canto, sem
ninguém saber que ele lá estava.
Sr. Presidente, quando lemos os_jomais,
sem a preocupação apenas de ver quais as
notícias politícas que nos interessam, se nosso
nome sai em alguma noticiazinha de canto
de página, encontramos, muitas vezes, notícias que merecem ser trazidas ao conhecimento público, noticias que ficarão também
num canto de página do nossoEJiárío do Congresso Nacional,porque não há repercussão
do que- aqui se faz. Cobram muito a nossa
presença no_Senado, más também temos tanta gente _cobrindo nossos trabalhos, tanta gente desse poder que é a imprensa, e olho, aqui,
para a minha esquerda, para a tribuna da imprensa, e não vejo ninguém.
Sr. Presidente;Srs. Senadores, parã encerrar as notícias de jornais que trago hoje ao
conhecimento de_sta Casa, também vou para
minha Província. -Declaração do GOveiriador
Nilo Coelho:

Essa entrevista do Ministro Mailson da Nóbrega merecia realrriente ser trazida ao conhecimento deste Plenário. E. mais do que trazida
ao conhecimento deste Plenário, deveria servir
à reflexão de todos nós, para vermos, nas palawas do próprio Ministro, como se fazia e como
ainda se_ faz a pOlítica econ6míca deste País.
Gostã.ria, também, de inserir neste pronunciamento a correspondência recebida do advogado SeverinO Ferrelra dos Santos, do Munidpio de Remanso, no_ Estado da Bahia, denuncia-ndo os males que V_êm provocando à
população daquela região a flutuação dos níveis de água do Lago do Sobradinho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUfr1EJYTOS A QUE SE REFERE
O SR. JUTAHY t\V\GAuMES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
CÉSIO Ê ENCONTRADO EM GALPÃO
DEPOIS DE 5 ANOS DE ABANDONO

T~resina__-Uma cápsula de césio 137, semelhante à que provocou o acidente radiativo
em Goiânia há dois anos, p~rmaneceu esquecida por cinco anos num galpão onde funcionava uma unidade de carbonização de babaDISCRIMINAÇÃO
-çu, rio Distrito Industrial d-e Teresina e só foi
removida no dia 15 de outubro passado por
A paciência se esgotou e o governador
Nilo Coelho_ desabafou _suas mágoas cán- três técnicoS doJnstituto de Pesquisas Tecnotra o Governo Federal, que, conforme dis- lógicas de São Paulo (!PT). A retirada da cápsula só foi divulgada agora através de denúnse, vem desrespeitando a Bahia. Na reucia feita por Um fUncionário da Polícia Federal
nião que manteve com os ocupantes de
que participou da operação de remoção.
cargos de confiança do governo, no CenO galpão onde foi encontrada a cápsula
tro de Convenções. Nilo citou os dados
pertence à Fraricol, empresa fabricante de
da discriminação antes denun<;iada pelo
óleo de babaçu, que o adquiriu há três anos
seu antecessor, Waldir Pires. A Bahia só
recebeu 1,07% do valor que a Caixa Eco- da Secretaria de Indústria e Comércio do Piauf,
depois do fracasso da fábrica de carvão, que
nômlca repassou para estados como o
não chegou a sef concluída. José- fvaldo FranMaranhão e durante o seu governo neco, o novo proprietário do galpão, descobriu
nhum dos projetas baianos foi aprovado
em maio do ·ano passado que o material identinaquela instituição. Nenhum repasse de
ficado com uma placa de advertência era rarecursos foi feito pelo Banco do_ Brasil,
diativo.
Banco do Nordeste ou Banco Nacional
"Disseram que eu não devia me preocupar
de Desenvolvimento Social. "Vivemos
porque eXistem muitas cápsulas de césio escom dificuldades e com nossos próprios
palhadas pelo Brasil", disse o empresário.
recursos. Não há nenhuma obra do goApesar do conselho, ele exigiu um docwnento
verno feçieral na Bahia, o que me levou
comprovando a entrega da cápsula sem incicertaJeita a indagar a um dos minisros
dentes.
se a Bahia não era Brasa. A Bahi_a está
Sucata - A fábrica de carvão produzido
marginalizada e é o único estado onde
com cãsca ele babaçu era um projeto que
o Governo Federal arrecada mais do que
investe. Na Bahia, portanto, ele é mero deveria entrar em funcionamento em juJho de
1981, graças a convênio firmado entre os goinstrumento de arrecadação".
ver'rioS do Piauí e São Paulo, através do !PT,
Há poucos dias tive oportunidade de mos- que cedeu os equipamentos. A cápsula de
trar que estamos exportando capital para a
césio 137, segundo o empresârioJosé lvaldo
União. O "Governo Federal arrecadou na Bahia
Franco,:_deveria servir "para acionar alguma
72 bilhões de cruzados novos a mais_ do que máquina", sem no entanto saber qual a exata
apUcou no nosso Estado. Vejamos a compro- finalidade. Ao adquirir o galpão, situado no
vação: - -~---·
.··
. Distrito Industrial de Teresina, o empresário
"A Bahia", repito, "está marginalizada e é recebeu todos os equipamentos da antiga fáo únlco Estado onde o Ooveroo F~de_r:a! arre- brica, que lhe foram vendidos como sucata.
cada mais do que investe. Na Bahia, portanto, Nas várias salas do galpão há material importado que nunca chegou a ser usado, tal como
ele é mero_ instn.Imento de_é!:l:r~cadaç;ão."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este foi o ger:adores e estufas. Dentro de uma das salas
meu pot-pourri da sexta-feira, trazendo mate- estava a cápsula, guardada numa caixa de marial para exame e reHexão da Capa.
deira.
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Er'r(setembro _deste ano J.osé lv:aldo Franco
recebeu uma carta _da diretora do _Departamento de _instalação de Material Nuclear, da

Comissão Nacional de Energia Nuclear
(Cnen), Ana Maria Xavier. Na carta a diretora
cpnfirrnava ter recebido ·a comunicação feita
pelo empresário e prcmletida as providências
qui, entretanto, só foram tomadas em outubro.
Em Teresina, o assessor Jurídico do IPT,
Henrique Gregoris, registrou a retirada da cápSula no boletiffi de ocorrências da Superintendência da Polícia Federal. Em um trecho deste
boletim. está anotado que a cápsula "de material altamente radiativo se encontrava ao relento'';Agentes policiais acompanharam a retirada "da cápsula de Césio. ••Eles afirmam que
não- houve_ contaminação", conta o agente
Carlos Alberto Neves, que acompanhou a retirada do material. O vigia Francisco Godofredo
da Costa afirmou ter sido aconselhado a procurar um médico, caso sentisse qualquer sintoma estranho: "Não me incomodei com isso,
nunca me aconteceu nada", diz. A cápsula
foi revestida por placas de chumbo lacradas
e transportada até São Paulo em um carro
de uma locadora.

UXO CONTINUA EM DEPÓSITO PROVISÓRIO
Uma cápsula de césio 137 com a que foi
ençontrada em Teresina provocou em setembro de 1987, em Goiânia o maiof acidente
radiativo já registrado no país. O acidente provocou a morte de quatro pessoas e condenou,
das 240 contaminadas, 104 a permanente tratamento médico. A rua 57 a mais atingida
pela radiatividade, ainda vive aterrorizada com
o fantasma da radiação. E as-3,4 mil toneladas
de lixo atómico (rejeito radiativo) ainda não
têrrl um depósito defmitivo.
A ·cápsula foi encontrada por dois biscateiros, Wagner Mota .Pereira e Roberto Santos
Alves, num prédio abandonado onde funcionou o Instituto Goiano de Radioterapia, e venw
d,ida a Devanir--Aives Ferreira, dono de um
ferro-velho. Lá. o cilindro de chumbo foi arrebentado a marretadas por Devanir e dividido
com seu irmão (vo que, encantando -com o
brilho do pó, levou sua parte do material para
casa. Na casa de (vo toda a familia foi contaminada -pelo césio. A_mais atingida foi sua filha
Leide, de seis anos, que comeu um sanduíche
com as mãos sujas do pó de césio. Leide
foi uma deiS Vitimas fatafS dO acidente.
Todos os objetos contamina<:los (como móveis papéis, madeiras, roupas e a terra retirada
da rua) foram embaladOs em sacos plásticos,
fechados em cerca de 100 tambores comuns.
O material está depositado provisoriamente
em Abadia de Goiás, bairro a 20 quilómetros
do centro de G_oiânia. A _remoção deste lixo
permanece Indefinida há dois anos. Há dois
meses, o grupo italiano Casagrande ofereceuse para ·construir o depósito definltivo para
o lixp atómico, mas o Governo Fedei-ai ainda
não aprovou o projeto porque quer que este
seja desenvolvido com tecnologia nacional. O
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projeto -que prevê dois depósitos a ser construídos em Goiás, um na superfície e outro
no subsolo- está orçado em US$ 30 milhões
de dólares ou J'ICz$ 175 milhões (no câmbio
oficial) e seria pago Integralmente pelo governo italiano.
Remanso(BA), 11 de outubro de 1989
Exrno Sr.
Jutahy Magalhães
Senado Federal
Brasília- DF
Nobre Parlamentar,
Com a baixa do nível do Lago de Sobra~
dinho, milhares_de agricultores vêem suas ter~
ras se distanciando da. água, tão necessária
à produção; milhares de pescadores têm a
pesca diminuída e conseqüentemente, a miséria aumenta ainda mais; centenas de pequenos proprietários tiveram seus apetre<:hos de
irrigação abandonados nos campos, porque
não podem acompanhar a baixa das águas,
É uma tragédia regional, com impacto na
vida de milhares de nordestinos, já que a
CHESF, indiferente ao drama das cidades ribeirinhas, abre as comportas da Represa, sem
ouvir as comunidades, sem pesar a conseqüência da baixa do nível do Lago, reduzindo
a produção de peixe,_ deixando ao sol inclemente tubos e motores para irrigação; tornando difícil a busca de uma existência condigna.
Enquanto isso, grandes proprietários de terra, aproveitam a baixa do nível para colocar
o gado em terras vazantes, cercando-as, como
se tudo fosse uma política premeditada da
CHESF, para beneficiar -um-ã-riiinoria, -em detrimento de milhões.
Acompanhamos o trabalho_ de V. _Ex•, na
Constituinte e acreditamos _que envidará todos
os esforços passiveis para que o Lago de Sobradinho volte ao seu nível de 5 (cinco) anos
atrás, criando perspectivas aos pescadores,
aos pequenos proprietários, para irrigar suas
terras, ao comércio, com o aumento das vendas.
Para se ter uma visão macabra, milhares
de agricultores não plantam milho, mandioca,
feijão, porque as águas sobem _e descem a
critério da CHESF, criando um clima de incerteza, desânimo, frustração, reduzindo as plantações,_ diminuindo a pesca, desestimulando
a irrigação, definhando o comércio, enfim,
alastrando a miséria, a fome, O desespero,
criando o êxodo rural para os grandes centros.
Se o nível permanece estável, tudo é fácil
de ser programado, evitando o medo do amanhã. É preciso - nobre Parlamentar - que
haja um Conselho de Representantes das cidades ribeirinhas do Lago, para opinar contra
essas determinações unilaterais da CHESF,
restaurando a dignidade às cl~ses populares
prejudicadas.
E necessário que o agricultor das margens
do Lago, tenha segurança do que planta e
isso só será possível, com a participação dos
Parlamentares do Nordeste, através de um trabalho permanente _contra essa atitude odiosa
da CHESF, denunciando e convocando os
responsáveis, mostrando os males dessa flu~
tuação no Lago de Sobradinho.
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de que o contrato de risco era garantia para
evitar o crescimento da dívida externa. ·
Então, mostrei com a experiência que- tive
o sR: PRESIDENTE_(Pompeu de SoUsa) de três anos -os mais fascinantes da minha
~Concedo a palavra ao nobre Senador Jar- - vida - na suPerintendência da Petrobrás, na
bas Passarinho como Uder.
Amazônia, que há uma regra empirica e, como
tal, não pode ser desmentida, onde se leva
da ordem de_ c]uatro anos para encontrar peO SR. JARBAS PASSARINHO (PDStróleo - é _claro que existindo petróleo! PA Como Líder. PrOnuncia -Õ SeQUir1te discure,_ depois, mais dois anos. na fase de pré-proso.)":..._ Sr. Presidente, -srs. Senadores, era eu dução.
ainda aluno da Escola de Comando do EstaEntão, os quatro ãnos a que se refere o
do-Maior do Exército quando tive a oportu~
nobre ex-Senador por Alagoas seriam consu·nrdade de ler, pela primeira vez, o Diário do
midos, ainda que houvesse petróleo e qualCongressO Nacional, E nessa-ocasião estudei
quer firma estrangeira estivesse trabalhando,
os depoimentos que se fizeram nestas duas
Casas-- ãinda não havia a figura da CP!, da aqui, nesse sentido, sem que tivéssemos nenhum reflexo no pagamento da conta externa
Comissão_ Parlamentar de Inquérito. Então, as
Comissões se reunlam e ouviam Odepoente
brasileira.
sobre o problema do petróleo. Discutia-Se Sli'
deveria haver ou não monopólio estatal do
O Sr. Mauro Benevides - Permita-me
petróleo. O Dr. Getúlio Vafgas inandava url1a
V. Ex' um aparte, nobre Senador Jarbas Passamensagem em que havia uma abertura para
rinho.
a participaçao do capital estrangeiro. Neste
Plenário, em Legislatura passada, quando tive
O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois
a honra de ser, aqui, par do nobre Senador
não.
Gustavo Capanema, S. EX explicou que aquilo
foi uma manobra do Dr. Getúlio Vargas, porO Sr. Mauro Benevides- Na seqüência
que ele, na verdade, queria a estatização, mas
da rememoração histórica a que se entrega
temia a reação norte-americana e sabia que
V, Ex~. focalizando as figuraS inolvidáveis dos
a UDN iria fazer a emenda. Entã..o, deixou a
ex-Senadores Petrõnio Portella e Luiz Cavai~
porta aberta para que a tJDN a fizesse. Com
cante, que se interessaram tanto por esse proisso, Euzêblo da Rocha e Bilac Pinto foram
blema ligado ao monopólio do petróleo, eu
responsáveis pelo monopólio do petróleo. _
diria a V. Ex• que, naquela ocasião, também
-Sempre me bati, portanto, pela -Petrobrás
presente neste plenário, quando se discutia
ComõrlíOnopólio estatal naquela altura e, hoje,
a decisão governamental sobre se os contra·
não reveria a minha posição, analisando as
tos de risco seriam ou não admitidos, o Vicecircunstâncias históricaS. Mats tarde aqui, VtUder da Bancada da Arena, naquela ocasião,
ce-lider do Senador Petrônzo PorteUa, eu souresp-onsável péla defesa da política econômica
be que o Presidente Geisel iría anunciar a sua
do Governo, o extraordinário ex-Senador Vir9íconcordância com os contratos de rtsco._Vtm
Jio Távora, ele foi peremptório e incisivo, apepara a tribuna, advertido pelo meu Líder, disse- sar de sua autoridade de Vice-Líder para aslhe qÕ-e a minha Viçe-Uderança estava à sua
suntos econômic_os, em enfatiZar a recusa godisposição, mas não a minha consciênda, e
vernamental com três negativas não, não e
fiz um discurso contrárlo aos contratos de risnão. inadmitindo esses contratos de risco em
co.
nosso País. No dia seguinte, vinte e quatro
Também, historicamente, naquela altura,
horas depois, nulificava-se aquela declaração
não tinha que rever a minha posição. A Petrotão clara, tão límpida do grande Senador pelo
brás já havia passado sete anos trabalhando
Ceará, Vírgílio Távora, e o Governo adotava
na plataforma e conseguiu, pela primeira vez.
o contrato de risco no País, géando acirrados
achar petróleo no chamado off~shore. Do lado
debates em todos os segmentos da opinião
de lá do Atlântico, as sete: irmãs, as multinapóblica brasileira.
cionais, tinham levado mais tempo que a PeO SR. JARBAS PASSARINHO- Sabe
trol?rás para descobrir petróleo. Então, a que~
V. Ex~ que não renego meu passado.. Sabe
tão não era de caracterízar a Petrobrás como
não tendo técnica apropriada e capacitada.
V. Ex~ que, ao contrário do que tenhO: visto
neste País, ninguém ou muito poucos foram
Ei~ provou que tinha boa técnica. E eu não
a favor dos regimes que duraram 21 anos.
entendia, Sr. Presidente, como é que, naquela
Todes, agora, aparecem n_a televisão como
altura, justamente quando o Continente não
se nenhuma responsabilidade tivessem tido
estava respOndendo bem às pesquisas e agora
a plataforma continental respondia, que nós
naquela altura, e como se tiVessem autoridade
moral para ficar ao lado daq'ues que sempre
chamássemos um sócio. Era a mesma coisa
que depois sentar-se à mesa e, na hora do
combateram o mesmo regime. E surpreenfilé, chamar o sócio para o fl.lé. Lembro-me
dente isso, para mim. Como dizia um fliósofo
francês, isso traduz a in-coerência da ativídade
que a minha posição era es_sa. Lembro-me
dessa admirável figura do ex-Senador por Alados homens. Vejo pessoas, agora, quelfla
campanha eleitoral apareceram dizendo:
goas, Lulz Cavalcante, que tinha sido partidário
do monopólio do petróleo e que, agora, era "mas, combati, enfrentei". E himbro-me benl
partidário dos projetas de contratos de risco, de que, como Líder de Governo, aqui, vi essa
de-batendo comigo e defendendo o principio gente praticamente como presenças contí·
Atenciosam_ente. -

Santos.

Severino Ferreka dos
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nuas nos corredores dos palácios, risos abertos para receber favores: pedir e receber. Pois

O Senhor Presidente José Samey, imprudentemente, fez uma declaração à Nação, fabem, mesmo nessa condição, devo dizer a lou para o Brasil inteiro sobre essa descoberta
V.' Ex' que, o que V. Ex" traduz, e que_natural- corno sendo maior que a do Mar do Norte.
mente nunca foi a idéia de V. Ex" diminuir
O petróleo, há que esperar para ver. Não
a presença do Senador Virgílio Távora no paé só d~r o que se chama o show; o Show
norama político nacional, o que V. ~ traduz.
é uma espécie de amostra do petróleo. Depois
repito, é a pouca importância que o Congresso disso, há que ·ver se o poço se sustenta ou
tinha.
_não, senão _vamos ter a frustração que tivemos
Então, nós, como üderes de Governo, tí- em Nova Olinda. Então, a Petrobrás é muito
nhamos pensamento próprio, o Partido tinha
cautelosa, porque é técnica, ela não se pero seu pensamento, mas o Palácio não tinha mitia isso. Mas, infelizmente, o Presidente da
o mesmo pensamento que o nosso. Eu, por República fez. essa declaração, o.que não invaexemplo, fui praticamente o autor, como se lida a possibilidade da descoberta nessa prosabe, do programa do Partido Democrático
fundidade, com sondas que sejam capazes
Social. Mais de 80% do meu documento origide ir até: 7 mil metros, porque a partir de 5.500,
nal figuram no texto final. E esse Progrilma 5.70.0, já 'há a presença de petróleo.
nunca foi cumprido pelo Presidente João FiOra, então eu dizia: se nós chamarmos, por
gueiredo, porque Sua Excelência não era parte exemplo, uma companhia como essa e, ao
do Partido o Partido, era apenas urii braço invés de seu contrato ser de risco do mopolitico do sistema montado.
menfo, ser um contratO ae-serviço: "Continue·
Mas eu tive a advertência feita pelo Senador · perfura_ndo. Se não a~har.petróleo, toc!o o risPetrônio Portella. E1e me disse: "Está iminerite co é seu e o prejuízo é seu; se achar petróleo,
a declaração", e eu lhe respondi:- "Por isso ao ~ontrário dos contratos de risco, não haverá
mesmo vou à tribuna falar". E fUi respeitado, soC;iedade no poço. Haverá, isto sim, um pagatanto pelo Senador Petrônio Portella quanto mento CÇJmo prêmio adicional àquilo que foi
pelo Governo.
. _:gªstp na perfuração, na exploração." Foi o
Bom, agora fOrnos à Constituinte, ~. na que, praticamente, o Iraque fez conosco, mas
Constituinte~- e. é aí que divirjo de muitos
de uma maneira não !llllito correta, porque
Companheiros, mesmo da área do PSDB, que · a Bi"aspetro foi contratada para contrato de
têm um nacionalismo que considero perigoso, risCO e hão para contrato de serviços e quando
considero até certo ponto epidérmico e náo descobriU urna das maiores províncias petrolíprofundo- combatemos os contratos de ris- feras do Mundo, na Província de El Majnoori,
co existentes. Consegui, pois fui parte, não foi de tal ordem que o Iraque percebeu que
posso dizer da grande importância da minha nos ia dar 18% de uma quantidade fabulosa
presença, mas fui parte das articulações nessa de petróleo. COnseqüentemente, denunciou
ocasião, conseguindo, até com o· apoio da de maneira unilateral o contrato. E o Brasil
esquerda, que se rendeu aos meus argumen- nãó teve outro recUrso senão aceitar essa detos, que não impedissem os contratos em cur- núncia unilateral não hone!ita.
so. Eles. deveriam co!Sinuar funcionando. E
Qual foi a conseqüência, corno grande e
depois eu pretendi mais, que, em vez de.con- generosa recompensa? Foi entregar uma gatratos de risco, fizéssemos contratos de serviço rantia de fornecer uma quantia de 400 mil
com cláusula de risco.
b~rris de petrÓleo por dia- estava em dificulHá pessoas que P.ensam sempre que há dade o Mundo naquela altura, então, havia
no refolho ·do pensamento de alguém idéias a garantia de 400 mil barris de petróleo por
escondidas. Nunca recebem uma declaração dia a preço de mercado. Assim, nós deixamos
com sinceridade. "O que é que ele quer dizer de receber 18% de co-propriedade e passacom isso?" Não era jogo de palavras: eu estava moS a ter isSo.
Isso· a:í, então, é que eu falaria, e falei, aliás,
desejando que a Petrobrás pudesse ter a oporna
Constiluinte, mas fui venddo, lião se aceitunidade de contratar firmas para fazer contrato de serviços com clásula de risco. Explico. tou. Lembro-me que tive até um encontro com
Por exemplo, a Texaco está fazendo pesquisa Barbosa Uma Sobrinho; um encontro fundano Marajó. Furamos no nosso tempo de Supe- mentalmente com o pessoal do PDT, com
rintendente, no Marajó e em todo o arquipé- o Deputado Luiz Salomão - "Não, não podelago, não só Marajó, mas também a ilha de mos fazer isSo, porque, depois, isso aí pega
Caviana e a ilha de Mexiana. Chegávamos a palavra e pela palavra podem fazer de novo
5 mil metros de profundidade e o que recolhía- o contrato de risco".
Ontem, Sr. Presidente, a Nação toda ouviu
mos de volta era uma sucessão monótona
de arenitos e siltitos _continentais, o que prova- uma dedaração do Sr. Carlos Sant'Anna, que.
va,. evidentemente, que aquilo era uma fossa já não é a primeira vez que faz. Ele está mosde 5 mil metros de profundidade, de uma falha trando a Petrobrás à beira do colapso. Aqui
geológica que, próxima do Marajá, estava a está o Caderno de Economia de O Estado
300 rnet.rOs de profundidade em relação ao de S. Paulo dõ.Ciia 23 de novembro, que foí
nível do mar, e no Marajá estava a 5 mil. Mas ontem. ''PetrobráS esta à beira do colapso a tecnologia daquela época não permitia ir avisa Sant'Anna. Com o déficit de 1 bilhão
além disso. Agora, vai a Texaco e descobre, de dólares, o Presidente da estatal suspende
através de mapeamento sísmico, a possibi- todas as compras." E declara mais - não
Udade de ocorrência de petróleo e.- portanto, vou ler, porque é longa a entrevista-, "que
de locações. que poderão virar até uma provírl~ não vai ter condições de fazer investimento".
E a Petrobrás, que tinha admitido que com
cia petrolífera.
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o contrato de risco, com a finalização destes
contratos, e mais o seu próprio esforço de
.investimento, chegaria até o ano de 1996 com
a auto-suficiência brasileira.em petróleo, agora
já passou essa auto-suficiência provável para
o ano 2000.
Ora, nós teríamos, então, se eu tivesse tido
o apoio da maioria na Constituinte - e não
tive -, nós teríamos a oportunidade de fazer
isso. A Petrobrás tem dificuldad!is de fazer
com que vários locais onde ela tem potencialmente petróleo, ela possa simultaneamente,
concomitantemente, se lançar nessa pesquisa
para poder acelerar a possibilidade de produção e auto-suficiência. A Petrobrás não pode
fazer isso. Então, ela fariã ·sem sociedade, sem
quebra do monopólio, apenas pagando, naturalmente, um prêmio a mais pela descoberta
feita.
Lastimo profundamente que nós, naquele
ânimo que estávamos, quase xenófobos, da
Constituinte, nãO tenhamos aprovado aquela
emenda, que eu fui defender e que agora vejo
a conseqüência muito rrlaís cedo do que imaginava.
O Sr. Leopoldo Peres Permite-me V. Ex"

um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO Ouço V.
EX' com muito prazer.
O Sr.' Leopoldo Peres - Nobre Senador"
Jarbas Passarinho, V.~ é dos brasileiros que
têm mais autoridade para falar a respeito da
Petrobrás. V. Ex" foi não só .um eficiente superintendente na área da Amazônia como chegou, inclusive, a brigar com um já vitorioso
candidato à Presidência da República para defender Interesses da Petrobrás.. Modestamente, também quero dizer a V. Ex" que, durante
a campanha do "O petróleo é Noss"O'', estive
três vezes preso e essas prisões para mim
são uma honra, são consideradas por mim
medalhas.

OSR.JARBASPASSARINHO-ODe·
putado Lula esteve preso no DOPS. e está
arriscado a ser Presidente da República.
E hoje vi como funcionava, porque no Jornal de hoje se diz que o Dr. Romeu Tuma,
que era então o Superintendente do DOPS,
oferecia particularmente para o aJmoço do
operário Lula, todos os dias, um prato de lulas;
lula. é fruto. do mar, então, oferecia lula ao
molho. Uma homenagem ao preso político.
O Si". Leópoldo Peres - Então, quero
dizer a v. ~ que esta notícia me erltristece,
mas não me surpreende. Há ~~cª d~ J2 meses o Presidente da Petrobrás, Carlos SanfAnrta, esteve na Comfssão de Assuntos Económicos do Senado e declarou, entre outras coisas, que o repasse da Petrobrás, de determinados produtos, à -petroquimica nacional já
tinha dado, ao longo dos anos, um prejuízo
de 4 milhões de dólares à empresa. E que
a empresa, através de tarifas irrealistas, vinha

Novembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

perdendo milhões de dólares mensalmente.
Então, chegamos à- Constatação de que algo
que é propriedade da Nação como um todo,

de algo que foi produto da luta de todos os
brasileiros está sendo, na realidade, transfor-

mado em sucata, e, talvez. levado a uma situação falimentar.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra·
deço- muito a V. Ex• o ·testemunho que dá
e reforça, naturalmente, a minha própria preo-

cupação, que passa a ser tãmbém a de V.
Ex'? e de todos nós.
E concluõ lendo ãpenas esta parte final da
reportagem, baseada nas palavras do Sr. Carlos Sant'Anna.

"Com o aprofundamento do seu débito

de caixa - já disse antes que era de 1
bilhão de dólares - estimado agora em
cerca de 1 bilhão- de dólares, a Direção
da Petrobrás reduziu de 2,8 bilhões de
dólares para 1,7 bilhão de dólares os seus
investimentos em exploraÇão e produção
de petróleo no próximo ano. A preocupação atual da estatal é de manter a sua
linha de crédito de curfó-prazo nO exterior,
atualmente dP ? bilhões de dólares, ou,
se perder até mesmo 300 milhões de dólares, haverá_ corte nas importações de
petróleo."
-

Quer dizer, além de transferirmos para o
século XXI a possibilidãde de auto-sufiCiência,
estaremos ameaçados de fazer racionamento
de gasolina, ao contrário do que se eSfá fazendo agora. Quando apareceu a possibilidade
de racionamento de gasolinã~ nós entramos
com o âkoot. Agora, como falta. o álcool, por
falta de previsão de quem devia fazê-la-. estãmos fazendo ao contrário: transformando carros a á1cool em carros a gasolina. Daqui a
pouco não teremos gasolina também.
O Sr. Leopoldo Peres -

Permite-me V.

E# outro aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com
prazer, ouço V. Ex~
O Sr. Leopoldo Peres -Mais uma vez,
embora interrompendo o excelente discurso
de V. EX', permite-me pedir --antes que V.
Ex" conclua o seu discurso, na qualidade de
!Jçler, e, desde já com o meu apoio- requeira
a presença do Ministro das Minas e Energia,
para explicar o descalabro da Petrobrás a este
Plenário.
O SR. JARBAS PASSARINHO pleno acordo.

De

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me
V. Ex-' um parte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Antes
de conceder o aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, até porque uma parte dos programas da esquerda brasileira é baseada na defesa intransigente das estatais, devo dizer que
já mostrei minha origem defendendo esta es-

tata~

defendendo u~ma esta_tal como as Vale
do Rio Doce, mas não deferido todas as estatais. Acho que a própria e-squerda lúcida, que
eu chamo, é aquela que está no PSDB, no PDT, em boa parte, deve fazer a distinção entre
o jpio e o trigo; é preciso ver que tipo de
estatais temos trabalhando pelo Pais e qual
a que não temos.
O Sr. Leopoldo Peres -As que são sanw
-gria naS Veias do -povo brasileiro.
O SR. JARBAr ~ASSARINHO- E as
outras, como tive oportunidade de discutir
Ç.om o Presidnete da Siderbrás, como, por
exemplo, a Companhia Siderúrgica Naçiona!.
Quando eu t!ra um jovem tenente, na Academia Milita das Agulhas Negras, quando houve
a primeim Cai rida de ferro-gusa demos tiros
de canhão na minha Artilharia, a Engenharia
fez explodí. minas em homenagem, em vibração ç:ív!ca, porque estávamos tendo, pela primeira vez, 300 mil toneladas __ de ferro e aço
previstas para um ano de produção em Volta
Redonda. Hoje, Volta Redonda corresponde,
se não me engaho, a um bilhão de dólares
de déficit, de prejuízo, e o Presidente da Siderbrás me diss~ _que a única forma. de _evitar
isso seria fazer uma rriodificação estrutural na
Usina, inclusive ampliando as suas instalações, porque não há dinheiro novo, não há
fmanciamento.

O Sr. Jutahy Magalhães -

v. Ex'?

Permitewme

OSR. JARBAS PASSARINHO- Ouço

o nobre -~enador Jut~~y Mag~lhãe~.
-0 Sr. Jutahy Magalhães -Senador Jarw
bas Passarinho, V. Ex!', no final do seu pronunw
ciamento, falou do problema do álcool. Veja
V. Ex" a irresponsabilidade com que se administra, pois ti'llemos gastos muito altos. elevados, com subsídios, para que pudéssemos
produzir o álcool de que __ a Nação, naquele
instante, n_eç~ssitava, e não_ houye a continuidade de um plclnejamento para o acompanhamento da situação, o que s_e fazia necessário fazer, para evitar o que está ocorrendo
hoje, a falta de álcool, o prejuízo dos consumidores que foram levados a adquirir carros a
álcool, com uma política dirigida pelo Governo, e. que, no entanto, hoje estão tendo que
reverter posições, para depois ocorrer o que
V. Ex' prenuncia: vai faltar gasolina. Isso me
faz lembrar a política do café: financia-se para
plantar_ café; financia~se para erradicá-lo; financia-se o seu replantio; fmancia-se nova~
mente para erradicá-lo. NisSo é que vai o dinheir? público!
--

OSR: JARBAS PASSARINHO·-Muito
obrigado a V. Ex•
O Sr. Dirceu Carneiro Ex- um aparte?

Permite-.me V.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço
o nobre S_enador Dirceu Carneiro.
~-ri Sr~- i>tKeu Calnei.:O -- CumprTmerlto
V. &- pela abordagem do tema e' de_vo f~e"r
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algumas colocações, se V. Ex' me permite,
sobre a questão das estatais. Acabei sendo
designado para relatar o setor siderúrgico das
estatais no Otçamentó da União, setor da Siderbrás. Em conseqüência, na próxima semana, durante dois dias, visitarei algumas siderúrgicas, a fim de aprofundar-me um pouco mais
na questão, visto ser esse um setor sobre o
qual não tenho muito conhecimentO e, assim,
aproveitarei a oportuilidade para conhecéwlo
melhor. Dentre alguns pontos que pude verificar, um foi o de que a administração dos preços desses setores é uma das causas de distorção do seu desempenho. Por exemplo, o caso
do aço, onde os preços foram mantidos artificialmente abaixo, protegendo setores internos
do País que acumularam com isso, criando
artifícios, o preço na origem é "dpado", ma·s,
logo ao sdir da porta da fábrica, já entra num
outro esquema, em que não há controle nenhum do preço, portanto, acumulando distorcj_dame_nte c.;~:pital em cima de recursos, que,
no fim, são de natu_re2;a orçamentária ou pública, porque são preços controlados. [sso é uma
distorção. A Petrobrás não escapa muito dessa
questão. Ela se insere numa visão da economia que segUralflente está esgotadã neste
momento, Este modelo, que puxou o desenw
volvimento brasileiro em muitos aspectos estruturais da economia brasileira que tiverani
o seu papel, agora está um pouco envelhecido.
Mas precisamos ter respeito com a idade. As-sim como o temos com as pessoas, devemos
tê_-lo com esses modelos que se esgotaram.
Não temos que jogar pedra nesse modelo:
temos que a!=f~ptá-lo à sua época. Agora esse
setor se esgotou; estamos em outro momento,
não vamos ter mais as facilidades dos subsídios, que na agricultura, quer em diversoS outros setores da sociedade, que tínhamos, indusNe, em cima da poupança internackmal,
portanto, dinheiro emprestado. Hoje não existe
mais essa possibilidade. Temos· que corrigir.
Hoje, a iniciatfva priVada brasileira tem outra
-capacidade, que não tinha há algumas décadas. Desta forma, ela está habilítada para assumir diVerSaS8tividades que ainda estão no setcir públicO;-mas que já mostra a sua exaustão
neste setor.
Isso não está bem claro ainda na esquerda
, brasileira, como fez referência V. EX', mas está
sendo compreendido. Apartir do debate que
se fiZer em cima da realidade e de circunstâncias até cdmpulsórias que temos que enfrentar, como essa da Petrobrás e de outtos
setores, vamos aPrender bem a situar essa
questão no seu tempo. Não tenho dúvida de
que vamos alcançar nessa questão uma visão
progressista, clara e que seja a favor do Brasil.
Era esta a observaç-ãO--que
qwiria fazer.

eu

Ó SR: JARBAS PASSARINHO Muito
obrigado. _ __
__ _
_ ,.
Lembro-me do à.paite de V. Ex", quando
se discu~ia.~ questflo _da siderurgia, no Br~il,
inicial. O Sr. Gudin, -por exeffiplo, declarava
_que era um absurdo fazermos uma usina para
produzif"ferro_e aço, quàndo iríamos produzir
ferro e aço mais caros, do que compfâ-JOs
no mercado externo a preços mais baixos,
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às custas da economia brasileira. O que não --co-admihistrativos erri auCiiência pública e
_ A consciência parlamentar deve, nesse senpassou pela cabeça daquele eminente no~
tido, ao Pantanal Mato-grossense, medidas ur·
apreciados pelos órgãbs técnico-administragentes capazes de salvar um santuário natural
mem, que, Tealmente, foi o pai da ecçnom!a
tivos estaduais responsáveis pelas atividades
de importância planetária. bem como a definibrasileira, é que Volta Redonda, que- eu conhemencionadas -no art. 1' desta lei, sem prejuíZo
ci como Volta Redonda, realmente só uma
ção de critérios para seu uso econôr'nico raciodo que determina o art. a~ da Lei n" 6.938,
nal e não predatórío,
"Volta redonda" seria mais tarde o complexO
de 31 áe- agoSto" de- 1981.
O presênte Projeto de Lei visa 'Q.eflagrar o
industrial que passou a ter. Quer diz.er, o .efeito
§ 1o O Poder ExecutivG terá o prazo de
processo legal de salvação _do Pantanal. atraadicional, as indústrias _de transformações que
2 (dois) anos para elaborar Ozonearhento eCOcrescera-m. E aresto, é como diz V. Ex- muito ·nàmico-ecológico--da reQião -definida no irt. · ves de determinações que -deverão- orientar
bem; o tempo pode ter esgotado uma etapa.
19 e submeter Plano Diretor para sua utilização regulamento~ posteriores, em obediência aos
ditames constitucion{lis.
E agora é Uma qUestão de reCOnsideri:u isso
à apreciação do Congresso Nacional.
e reestudâ-la.
O Pantanal Mato-grossense, ou simples§ 2~ O Pbâer Execuuvo, através de seus
Sr. Presidente, antes de encerrar, não posso
mente Pantanal, como genericamente é coorganismos competentes, criará linhas t:.:>).J<~
nhecido na Baixada Paraguaia, é, geografica- deixar de fazer referênda à presença, aqUi, - dais de financiamentos para o equipamento
mente, a maior e mais típica planície" do País,
no Plenário, do ex-Senador Lomanto Júnior,
e aproveitamento de antigas faz~ndas do Panque foi meu Vice-Uder de GovernO nesta Cãsa. tarial para atividades -turistka::. as~0Ciadas a sendo considerada a maior área úmida do
e que nos dá a honra de sua presença.
outros usos típiCoS de áreas espt:CI::Jimente
mundo. Localizando-se nos rebordos ocidenprotegidas.
tais do planalto brasileiro, cobre uma área terriMuito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)
Art. 39 Para os fins previstos no art. I~ destorial de 393 mil _Krrr, sendo: 139 mil Kffi 2
ta lei, é incluída na área do Pantanal Mato-gros- de área inundável; 1Omil e 688 Km2 de chaco
·o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - ·sense os contrafortes que integram os cursos (pântano) e 243 mil e 909 Km2 de" região seca
(62%).
- A Presidênda registra esta presença com d'águã formadores da Baciã do Rio Paraguai.
satisfação.
- -Integrante das planícies chaco-pampeanas,
:.,t\rt_.__ 4 9 Ao infratç.r do disposto ne;.ta lei
será apJicada a pena pecuniária correspon- -sendo niesmO parte de depressão do Chaco,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nele ocorrem os mais variados tipos de assodente a cem (1 00) vezes o maior vaJor de
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lldo dações vegetais, que levam à deQominaçãoreferência_ vigente, de que trata a _lei n'· 6.205,
pelo Sr. 19 Secretário.
de 29 d~·abril de 1975, Sendo a ·mesma, em
do Cõi-nplexo do Pantan:- 1 para o conjunto
caSO de ieiri.cidência, consígnada ém dobro, vegetacional característico desta rica área geoÉ lido o seguit1te
física 'da Região Centro-Oeste do Brasil.
independentemente dos procedimentos nas
Exames e.cológicos procedidos em 1948,
esferas civil e penal, pelos danos porventura
PROJETO DE LEI DO SENADO
causados.
nesta área, e que levaram à distinção de suas
No 374, DE 1989
três faffiosas zorlações (aquática ou hidrófila,
Art. 5 9 O Poder ~ecutivo, .dentro de 120
Declara o Pantanal Mato- Grossense
igróffia_ -~- mesófila), rev~lam que o Pantanal
dias, a partir da data da promulgação desta
{Jrea reservada para os fins e usos espeMa~grossense constitui o maior__q:iatório de
lei, expedirá decreto regulamentador das disda/s que eSpecifica, f: dá outri!ls provf- poSições n~~ contid~_s, consign_andá no r:nespisç:icultura do mundo, a maior concentração
dêncais.
de fauna silvestre ainda existente, uma cobermo que as ações de Reforma Agrária a serem
tura de gramíneas, que representam excelenexercitadas dentro dos _limites geográficoS esO CotlgfEissó' Nadonal decreta;
tes pastagens, que reaparecem após o ref!ÚArt.. _1 o A planície do Pantanal Mato-gros- pecificados nesta lei, deverão se submeter aos
xo_d&s _águas, urna vegetação em processo
sense, situada no oeste dos estados de Mato seus preceitos básicos.
Art. 69 Os responsáveis pelos projetes pede intensa evolução, onde emergem ·áreas_doGrosso e- Mato Grosso do Sul,- eriCjuadrada
minadas por florestas, áreas em que se instala
entre .os paralelos 16~ e_ 22~ de latitude sul, cuários, industriais e agro industriais já implano cerrado, e áreas em que os palmais de "Coe os meridianos 569 e 58~ de longitude oeste, tados com financiamento de entidade oficiais
compreendendo a Bacia Rio Paraguai, assim de crédito, ou de programas espeCiais, deve- __ pemicia austrais" se encontram em- raSe de
apreciável desenvolvimento.
definida para os efeitos desta lei, é declarada rão; em 120 dias, apresentarem aos órgãos
reservada exclusivamente para os seguintes competentes estudos de adaptação de seus
Região de riquíssimas pastagens_ naturáis
objetivos e meios. ao espírito da presente lei.
usos e fins:
alimentadas pelo regime natural das águas
Parágrafo único. Os projetes ainda em faa) cu1tivo de agricultura de subsistência;
de rios, corno o Paraguai e seus afluentes (Mise de análise, deverão ser adaptados aos dita- randa, Taquari, São Lourenço, Cuiabá e oub) produção_ e desenvolvimento de pecuámes da presente lei para. que possam ser im· tros) e que a inundam na época da chuva.
ria serni-íiitEú1Sfva;
plantados e contemplados com quaisquer es- no verão, o pantanal é hoje um dos principais
c) cultura de pesca de base técnlco-ctenpécies de finanCiamento público.
tífica, nas zonações hidrófila e igróficã;
centroS de criação extensiva de gado do Brasil
Arl 79 Esta lei entrit em vigor na data de
d) piscicultura;
e grande exportador de carne para as invernae) .criação e exploração racional e Cieritíffc_a__ _ sua promulgação.
das paulistas.
Art. 8 9 Revogam-se as disposições em
-da fauna do complexo do Pantanal;
Em tomo do Pantanal, em que floresce uma
contrário.
!) cultivo das espécies que integram o quariCa vegetação constituída de plantas do cerradro fitogeográficO ~9 ~antana!;
do~da
· 'ia, de palmeiras e de exemplares
.
~ficação
.
g) turismo. ~ -~·.:.,.
J:ip'
rfe-nos alagadiços, situam-se prósArl 2" Os prófetOs industriais ou econôA Pressão int!ra~~al e a perplexidade dos peras cf Oes corno Cuiabá, Cácerei, Corummlcos que impliquem utilização de insurnos brasileiros frente à destruição acelerada da bá, Porto Murtinho e Aquidauana, as mais antiquímicos, elementos poluentes ou técnicos Arna_zôniaJevaram o governo à elaboração de gas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grossuscetíveis de_alterar a fitofisionomia do Panta- um plano de emergência- conhecido corno so do Sul, cuja ocüpação- historicamente se
nal Matro-grossense ou colocar em risco a "Nossa Natureza" - recentemente modifica- fez ao longo dos rios da Bacia do Paraguai.
preservação de sua fauna, bem corno a insta- do e aprovado pelo Congresso, nUma: tentativa
Infelizmente, porém, a aritiQa "Lagoa dos
lação de obras que possam afetar o regime de frear o processo de ocupação económica Jesuítas" como era assim chamada, outrora,
hidrográfico da região ou causar a ela signifi- irradonal e destrutivo daquela região.
esta riquíssima área do terrttório brasileiros,
cativa degradação ambiental, deverão ter seus
A publicidade em tomo da AmazÔnia dei- vem sofiEmdo cresCentes ãgressões em suas
respectivos estudos de impacto ambiental xou, contudo, fora do debate, a destruição de pastagens nativas, destruídas sem substitutos
apresentados em audiência púb~ca e aprecia- outros ecossistemas fundamentais para o ideáis;-vê ·seus peixes e aii.imais raros, vítimas
dos pelos órgãos técnico-administrativos esta- País, alinhados corno património n"acionaJ no constantes da ação predatória até_ hoje não
duais pública e apreciados pelos órgãos técni- ArC255. § 4~ da Constituição.
Convenientemente prevenida, nem punida:

e
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A chacina de jacarés, por exemplo, que ai~
guns pretendem nacionalizar, e em cujo escambo tomam parte quadrilhas de brasileiros
e estrangeiros de países limítrofes, leva o País
a sofrer prejuízo _de, aproximadamente, 4QO
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leiros e de muitos países, continua à mercê nada e sem controle, começou a apresentar
dos mãis variadoS- tipos de agressores e pes- doenças graves, corno a_ bruc~lose e aftosa.
soas fnescrUpulosãs, preocupadas mais em A raça bovina "pantaneira", "pé duro" ou "tuse enriquecer _às custas _da riqueza da região cura" adaptada à região por séculos de convido que em preservá-las. E isto representa um vência, e, igualmente, a raça eqüina "pantamilhões de dólares só com a comercialização
grave perigo porquanto o equilíbrio ecológico neira", ao invés de serem o.Pleto _de estudo
das peles, sem computar-se neste valor os . do pantanal é frágil e já apresenta visíveis sinais e preservação, com melhoria genética, para
oito ou dez quilos de carne aproveitáveis de
de descontrole em seu constante e_ uniforme aproveitamento da resistência e qualidade adquiridas, Vêm -sendo substituídas quase que
cada um daqueles répteis que se perdem por ciclo de Vida.
irresponsavelmente por outras raças inadapimPossibilidade de aproveitamento, já que a
Segundo os dados do IBGE, cerca de 500 tadas
à região, e, daí, urnci das razões fundãatividade ilícita impede a comercialização desmil couros de jacarés são contrabandeados mentais do decréscimo do rebanho bovino,
sa carne, que tem ampla aceitação no mer- anualmente do Pantanal Mato-giOssense. Caldo quase desaparecimento do _enorme rebacado internacional. Enquanto Isto, contínuam
cula-se, ainda, que de 1.500 a 2:000 animais
os bares e clubes 'das cidades pantaneiras são abatidos diariamente, de maneira ir(!~gu nho eqüino e da decadência econômica de
toda região pantaneira.
cheios de contrabandistas, coareiros, traficanJar, entre jacarés, onças, lOntras, caititus, capites, etc. aguardando a estiagem- com seus - -varas, gibóias, araras e papagaios.
Diante dos níveis alarmantes de assoreaaviões nos hangares dos aeroportos para
Além dos problemas económicos e ecoló- mento dos_rios Paraguai, São Lourenço, Butransportarem couros, macacos, araras, pei- gicos, os ca~adores vêm criando um clima gres, jauru, Taquari e Cuíabá, provocado pelo
xes ornamentais, ouro e pedras preciosas, de iensão com fazendeiros e- trabalhadores desmatamento desenfreado, reclamando das
quando não cocaína, ou acetona para as refido pantanal, fato que já exigiu, por várias vezes, autoridades sérias medidas tendentes, não so·
narias de países vizinhos.
a intervenção policial_ A esses grupos envol- mente a conscientizar a comunidade sobre
Russel E. Munford, professor de mail.ejo da
vidos com a caça predatória e o ç:ontrabando a importância da preservação da natureza panfauna durante mais de 17 anos, na -Univer- de peles vêm se jUntar, não raro, pessoas liga- taneira e .do emprego racional dos recursos
sidade de Purdue, nos Estados Unidos, e um
naturais renováveis, como também, criar medas ao tráfico de drogas.
dos mais renomatos PH em ecologia de verteA esse tipo de devastação contra animais, didas legais que efetivein essa providência e
brados, além de profundo conhecedor da flora
inclusive contra algumas espécies ameaçadas contribuam para que seja obviada toda e quale fauna do Pantanal Mato_-grossense, afirmou
de extinção, como o cachorro- do mato-vina- quer ameaça de futuras agressões ao meio
que "qualquer outro povo que tivesse uma
gre, o cervo do pantanal, o lobo guará, o tatu ambiente pantaneiro.
região como essa, ameaçada, se algutinaria canastra, a arara azul, as ariranhas e outros,
O Pantanal Mato-grossense não pode ser
e marcharia em sinal de prOtestO". E estê ilus- vêm juntar-se, também, os predadores da flora· tratado com soluções paliativa-s, -sobretudo
tre ecologista deplora a triste extinção a que
local. De acordo com levantamento realizado agora, reconhecido como património nacioestão sujeitos, a curto prazo, muitas aves e pelo lnamb, foi constatada grande devastação nal: Afinal de coritas; --são 243 mil krn2 de
animais raros daquela região. Nem mesmo de madeira nobre, corno mogno, aroeira,
área seca, de dois Estados limítrofes, nos quais
a inclusão oficial do pantanal na rede interna- cambará, jatobá, louro-preto, peroba, cedro,
convivem milhares de brasileiros com base
dona! de reservas da biosfera da UNESCO, etc. árvores i::oilslderadas importantíssimas
na atividâde agropecuária e na utilização de
sem eficazes medidas preventivas e coerci· Qara o equilíbrio do ecossistema da região.
urna flora que precisa ser urgentemente pretivas, irá fazer o pantanal imune à depredação
servada, atendendo-se, ainda, ao fato de se
O intenso desmatamento observado nas
e destruição, já que, como assevera uma autoridade deste organismo-internacional, ''so- inm:gens dos rios, e levado a efeito pelas em- tratar de uma região que, embora detentora
de uma fauna e flora priVJlegiadas, está permamente um terço das reservas da UNESCO presas agropeCuárías e serrafias~ tem a:Umenn-entemente aos Caprichos da natureza. Notato
o
assoreamento
dos
rios
que
descem
as
foram mantidas atê hoje livres de ações predaserras para o pantanal, segundo revela o pro- darnente, a um círculo mais ou menos ·contítórias".
nuo de dez anos de cheia, em contraste com
Extasiado diante da opulência e beleza sei· fessor Eliezer José Marques, da Universidade dez anos de seca, ou melhor dizendo, de estiavagem do Pantanal Mato-grossense, Alan Ri- Federal de Mato Grosso, em denúncia que
gens prolongadas. Ora, esses fEmômenOs cliding, correspondente do The New York Ti- formulou no simpósio da Sociedade Brasileira
máticos, aliados aos fatores humanos nos acimes. em sua visista a região, em dezembro pata o Pro~resso da Ciência (SBPC) sobre
ma mencionados, forçosamente terão de rede 1984, relata: "Para um ornitólogo, este é o pantanal, realizado erii- 1983. Já naquela
percurtir não apenas na vida da comunidade
o lugar onde as aves dos livros tomam vida oportunidade, o referido professor denuii.ciadaqueles dois estados, mas também, em toda
e voam: pra um pescador, é onde os grandes va, também -a grande mortandade de peixes
a e-conomia nacíonal.
peixes são de verdade; para um turista, é uma em toda a região pantaneira, provocada pela
aplicação inescrupulosa e_ sem controle de
descoberta inequecível".
Região peculiaríss!ma, é de se ter a perfeita
pesticidas agrícolas.
compreensão de que a mesma não s-e resu-me Já houve quem dissesse que "alguns dias,
O
mesmo
--conhiü::ido
técnico
afirmou
que
mesmo algumas horas de viagens de barco
puramente num ecossistema ecológico extreà ação dessas empresas junta-se atualmente,
mamente complexo e delicado. Representanpelo Pantanal Mato-grossense, são suficientes
a
Cada
vez,
maior
pesca
amadora,
revelando
para transformar o mais renhido metropolido cerca de ,50% das regiões úmidas "releque licitamente as empresas pescam 300 to- -vantes" do mundo, o Pantanal Mato-grossense
tano num naturalista convicto". É que os 150
neladas
de
peixe
mensalmente,
mas
entram
mil Km 2 de área inundável ou pantanosa qué
se apresenta como um sistema mais com·
plexo em que, ao lado do ecológico se agrucobre o coração da América do Sul são o no pantanal cerca de 200 rnfl_ pescadOres que
refúgio da mais farta vida selvagem encon- capturam individualmente de 30 a 40 quilos pam o social e o económico. Pois que, diferende pe_ixe. Em decorrência, ã~espécie Jaú, por temente do que se possa imaginar, o Pantanal
trada no mundo.
Segundo depoimento de um explorador exemplo, que é muito apr~ciada, está desapaMato-grossense foi das primeiras regiões de
·_
ocupação do Centro-Oeste brasileiro, criando
brasileiro, após recente viSita à região panta- recendo rapidamente.
neira, "as histórias sobre caça ilegal, devasNo citado simpósio dêr'SBPC outra grave
um tipo humano característico extremamente
resistente ao calor, à umidade, às endemias
revelação foi feita pelo mesmo professor Elietação descontrolada e poluição dos rios, têm
uma verdade:_ o pantanal já foi melhor há uma zer Marques: a pecuária, que há alguns anos
e com relacionamentos sociais e econômicos
que se espe-cificaram em razão do isolamento
década atrás, ainda é fantástico hoje, mas, da- tinha cinco milhões de cabeças de gado no
qui a dez anos, certamente terá mais cica- pantanal, vivendo em estado semi-selvagem, de mais de 200 anos, tõrn_ando feições próIrias que era rebanho perfeitamente adaptado prias. Até instituições jurídicas peculiares nastrizes".
ceram, se cristalizaram e são respeitadas pelo
A área, o maior pâtano do mundo, e às condições ambientais da região, com a in·
Poder Judiciário local, como decorrência nasuperior à superfíficie de muitos estados brasi- tradução da exploração- pecuária indiscririli·
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QSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tural de relacionamento especffico que-a-·a1ivi-- dos recursos faunísticos e florísticos da região,
dade econômica da região exigía. O isolamen- faz-se necessário um amplo programa de pes- -Está esgotado o tempo destinado ao Expeto. por mais de dois séculos~ fez coi-n que -quisas ao estabelecimento de normas legais diente. Passa-se à
rígidas, aliados a uma execução critériosa e
se criassem extratificações sociais efel8c10nacompetente,_vale dizer, ?ão nece~s-~~i_as_insti
mentos decorrentes, de natureza peculiares,
ORDEM DO DIA
em que por falta de um mercado consumidor tulções apropriadas de suporte, com pessoal
dos produtos da região (gado, especialmente) técnico_ capacitado, técnicas de exploração
adequadas e recursos materiais suficientes.
o acúmulo de bens materiais não tinha signifiItem 1:
Uma efetiva defesa do pantanal não pode ser
cativa aparência económica, rriaS, era o que
PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO
conduzída
apenas
com
pecuaristas
interessaprovocava o diferenciamento na estrutura soN' 36. de 1989
dos, barcos, aviões, veículos pesados e aparecial, conferindo status. Houve assim um "ni(Incluído ellJ Ordem do Dia, nos
lhos de rádio, e ocasionais incursões das polívelamento social por baixo" em qUe a difei-entermos do art. 353, parágrafo único,
cias militares ou destacamento das Forças Arciação se fazia não pela carência, mas sim,
do Regimento interno)
madas. Impõe-se, e que representam mais
pelo acúmulo maior ou menor de bens mateuma contribuição à cruzada em prol da proteriais, que não tinha, como já se disse, mercado
Discussão, em turno único, do Projeto
ção e conservação desse ··santuáriO Ecoló~
destinatário para ser consunildo.
de Decreto Legislativo n~ 36,_de 1989 (n•
gico"
de
valor
inestimável
e·
que
representa
Pode-se compreender pois que, qualquer
1 I-"2/89, na Câmara dos Deputados), que
um dos maiores patrimónios económicos do
programa da reforma Agrária, se o mesmo
aprova a co_ncessão oW;çrgada à Rádio
País, e ecológicos da humanidade ..
não for equacionado levando-se em consideImperatriz Sociedade Ltda., para explorar
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1989.
ração tais peculiaridades do complexo pantaserviço de radiodifusão sonora em onda
- Senador Márcio Lacerda.
neiro, ao invés de trazer beneficies, pOderá
média, na Odade de_lmperatriz do Marasignificar o início de um acelerado processo
nhão, tendo
o\- Comissão de Assuntos Sociais de destruição do sistema ecológícO e _sódo~e
PARECER PRELIMINAR, por pedido de
competência terminativa.)
conómico da região.
- diligência.
Em seu delicado quadro fitogeográfico e
é>" SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A
Presidência determina a retirada de pauta
sua fauna característica, o Pantanal Mato-gros~
......-O Projeto lido será publicado e remetido
da matéria constante deste item, porquanto
sense será irremediavelmente aljingido se se
à Comissão competente.
aguarda diligência para sua instrução.
pretender adotar soluções inspiradas apenas
por sentimentos de boa vontade, de defesa
O SR. PRESIDENTE( Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de sua ecologia ou de estímulo ao turismo,
- A Presidência comunica aO Plenário que -Item 2:
relegando-se ao plano secundário Suas·realia Comissão Diretora aprovou, em reunião de
dades próprias, e, acima de tudo, os legftimos
- PRoJETO DE LEI DA CÂMARA
23 do cOrrente, o requerimento n~ _604, de
interesses de seus habitantes e de seu desenN" -56. de I 989
1989, do Senador José Fogaça, de informavolvimento sustentado.
. ções,junto ao Ministro da Fazenda, sobre em:__ (Incluído em Ordem do Dia, nos termos
A comunidade mato-grossense ·espalhada
çio art. 172, U, ct combinado com o
presas sediadas em Florianópolis, Estado de
pela vastidão do pantanal, que ainda vive em
art. 375; V, do Regimento lnter~o)
Santa Catarina.
boa parte na virgindade de sua natureza exuDiscussão, em turno único, do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
berante, não pode ser excluída de qualquer
de Lei da Câmara n• 56, de 1989 (n•
- Sobre a mesa, comunicação que vai ser
solução que se pretenda dar ao desenvolvi3.362189, na Casa de _origem)~ que conlida pelo Sr. 1~-Secretário.
mento da região. Dal por que a proteção da
cede compensação pecuniária, a título de
fauna e flora pantaneiras; bem assim o aproÉ lida a seguinte
benefício, ao militar temporário do Exérveitamento racional de seus recursos naturais,
cito, por ocasião de seu 1icendame_ntoc
Brasília, 22 de novembro de 1989.
não podem ser invocados simp1isticamente
(Dependendo de parecer.)
Senhor Presidente,
como pretexto para paralisar seu desenvolOs abaixo assinados, representantes do Parvimento. Os habitates do pantanãl rião podem
Solicito ao nobre Sr. Senador Jarbas Passa~
tido da Frelite Liberal - PFL no_ Senado, afir- rinho o parecer da Comissão de Assuntos So-simplesmente ser proibidos de buscar na na·
mam com o presente, a recondução do Sena- ciais.
tureza os recursos de que carecem. Apenas,
dor Ma:rcondes Gadelha à liderança do Partido
devem buscá-los de acordo com técnicas__e
nesta Casa.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS__:
nonnais legais adequadas, a fim de poderem
Cordialmente,- Odacir Soares-João Lo- PA. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
aproveitar corretamente aqueles recursos, evi·
bo - Louriva/ Baptista - Hugo Napoleão Senadores, antes de ler o parecer, gostaria
tando, destarte, um duplo prejuízo: ao homem
Edison Lobão -Alexandre Costa -Diva/do de salientar que retirei uma emenda no decore à natureza Está. hoje, cabalmente comproSuruagy- .Marcondes Oadelha.
rer do processo, porque estivemos, a convite
vado ser p·ossível conjugar-se de maneira racional a preservação ecológica à exploração
do General Leônidcis Pires Gonçalves, ouvindo
económica equilibrada de todo pantanal. BasO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
uma pa1estra de S. Ex• no Quartel-General,
ta que os Sistemas e_ técnicas de produção -A comunicaçãd lida vai à publicação.
e exatamente partiu do Ministro do Exército
que venham a ser adotadas na região pantaCOMPARECEM M4/S 9S SRS. SENADO- a idéia de que _deveria haver um pecúl!o ou
neira tenha um forte embasamento científico, RES:
_um auxílio mensal aos oficiais que, sendo da
Reserva, passam longo tempo de trabalho no
aliado a uma clara disposição preservaclonisAhJ.ízioBezerra-NaborJúnior-Leopoldo
Ex.érdto brasileiro. E S. Ex~ imaginava que isto
ta. Tais métodos ou sistemas teriam de ser, Peres- Ronaldo Aragão- João Menezes
poderia ser da ordem de 1Ovencimentos menevidentemente, implementados tanto pela ini- ~João CaStelo ....:.... -Alexandre Costa - Alacosais, mas __eu verifico que, em primeiro lugar,
ciativa privada como pelo incentivo do-poder- que Bezerra - Cid Sabóia de Carvalho a minha emenda não teria amparo constitupúblico.
Mauro Benevides- Lavoisier Maia- M~rcon~
Atualmente, já são bem conhecidos a ím- des..Gadelha- _Humberto Luceria- Ney Ma·
cional, porque criaria despesa· e eu não podeportància e os meios de conservar-se e, ao ranhão- Mansueto de Lavor - Divaldo Su- -ria apresentá-la. Retirei-a, e me conformei Com
mesmo tempo, de dar-se a m_elhor utilização - - --ruagy-T eotonio Vilela Filho- Lourival Bapeste parecer que vou ler e que, infelizmente,
possível à dca paisagem pantaneira, conside- tista -Jutahy Magalhães--:-::-_José lgná:cio Fer- acho insatisfatório, mas dentro do possível é
reira - Gerson Cãmata - João Calmon aquilo que, talvez, a Casa se veja na contin~
rada com razão o maior viveiro natural do
géncia de ter que aprovar· em conseqüência
mundo. Apenas, para que se. possa promover Nelson Carneiro - lrapuan Costa Junior ·a aproveitamento conservacionista adequado MendeS. Canale -José Paulo Biso!.
da aprovação que já veio da Câmara.
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Trata-se de Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo com fulcro no § 1~. do
art. 64, da ConstituiçãO Federal e que tem
por objetivo conceder ao militar temporário

do Exército, quando de seu licerlciamento,compensação pecuniária, a título de benefício.
A matéria mereceu aproyação na Càriiara
;rios Deputados, na forma do Substitutivo apre-

sentado pelo Relator na Cõmfssão de Saúde,
Previdência e- Assistência Social
Remetida a proposição à revisão desta Casa,

nos termos do art. 65, da Lei Maior, cabe-nos,
nesta oportunidade, a sua apreciação no âmbito das atribuições conferidas à Comissão
de Assuntos Sociais.
A medida _em tela concede ao oficial ou
praça licenciado ex officio Por término de prorrogação -de tempo de serviço no ExércitO a

Evidentemente o projeto vem sanar grave
injustiça até_, então _permitida_ p_ela_legislação
que rege a situação dos _militares li<:endados,
proporcionando-lhes remuneração em caril~
t€f "lnâenizatóriO, como de restO já ocorre com
os servidOres dvis estatutáriOs ôu celetistas.
TratandO-=Se deffiatéria de relevante cunho
so~daf._e em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia, opinamos pela aprovação d6 Projeto em exame.
I:: o parecer, -sr: ~re:Siden~-~·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- O parecer <:ondui favoravelrnente ·ao pro-

jeto.
~Passa-se a discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
-=-~a discUssão.A votação fica adiada, por falta de quorum.

compensação pecuniária correspondente a
uma remuneração mensal por ano de efetivo
serviço militar.
-------O valor da m€ndonada rerriuneraçiiõ--há
_ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de corresponder àquela equivalente ao posto --:- Está esgotada a matéria constante da Orou graduação do militar licenciado devendo dem dQDia.
o pecúlio ser pago no prazo de 30 dias de
Há
oradores
inscritos.
uma só vez ou parçeladamente, aplicando-se
COncedo a palavra_ ao nobre Senador Mário
aos valores em questão os reajustes previstos
Maia.
para os servidores militares federais.
Estabelece, ainda, a prop·osição que se o
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronun·
licenciamento ocorrer por motivo de <:onde- cia _o_s_eguinte diSC!!fSO. Seni. revisão- do oranação judicial ou à bem da_ diS<;iplina o oficial dor.)- Sr. Pr_esid_ente, Srs. senadores, ·ocUpo
ou a praça não fará jus ao beneficio.
eSta tribuna par~ fazer um ligeiro registro e,
Merece registro, por outro lado, o disposto
ao mesmo tempo, um apelo à Casa.
no art. 4o da providência, Cjüe_estende o pecúlio
Por vários anos e aJg-uinas Legislaturai alao militar li<:eru::iado ex offidô, a- partir de janei- guns dos Sr:;,. Congressistas, tanto Deputados
ro de 1987, que haja prestado efeHvo serviço - <:órilo Senadores, apresentaram projetas relamilitar por mais de S__ anos. _
tivos ao seringueiro da Amazônia, espedfiçaÉ inegável a <:onveniêildã -da medidã pro- mente ao soldado dábOrracha, que fúram braposta ao conceder compensação aos militares sileiros <:oiTvóc:ados, principalmente do Norque permaneceram por longo tempo na ca- deste, para o esforço de prOdução da borracha
serna e que retornam à vida civil, muitas vezes na 2• Guerra MundiaL Felizmente, agora, a
desadaptados ao novo ambiente profissional.
Constituição Federal, no Ato das Disposições
A EXpóSiçâo dfi Motivos frrmada pelos Mi- Cons.titucionais Transitórias, estabeleceu o
nistros de Estado do Exército e da: Secretaria princípio obrigatório de amparo a esses braside Planejamento e Coofdeii.ação da Presldên- leiros, que são os soldados da borracha resida da República justifica- COin propriedade a duais, vivendo ao longo dos rios e barrancos
proposição em debate, ao consignar:
ou na periferia das cidades~ paSsando as peri"Estes homens. _enquanto servidores pédas difkeTS de suas vidas e muitos vivendo
públicos militares federais, flãó poaem re- uma situação de miserabilidade.
ceber a assistência previdendádà desti_Nas Disposições Constitudonãis Transitónada aos servidores regidos pelos regi- rias, o art. 54 estabelece;
mes estatutáriQ. ou <:eletista. Os planos
"Os Seringueiros recrutados nos terdesenvolvidos para amparo pelo FGTS
mos do Decreto-Lei no 5.813, de 14 de
ou PISIPASEP, conforme a destinação
setembro de -1943, e amparados pelo Deem lei destes instrumentos, Iião podem
creto-Lei no 9.882, de 16 de setembro
ser estendidos aos militãfeS temporários.
de 1946, receberão, quando carentes,
Visando a amparar pecuniariamente
pensão mensal vitalída no valor de dois
esses militares, aO retorn_arem à vida dvil,
- salários mínimos."
~nquanto disputam uma oportunidade
E Os §§ 1ri, 2o e 3~ estabelecem que "o beneno mercado de trabalho, propõe-se a criação de um pecúlio indenizatório, a· ser-- ficio é e_s_tehdjdO-_ãOS seringueiroS que, atenlhes concedido por ocasião do li_<:_encia- dendo a apelo do Governo brasileiro, contrimento, após 5 (dn<:o) anos de preStação buíram parã-ó esforço de guerra, trabalhando
de efetivo serviço militar.
na produção de borracha, na Região AmazàTal medida, de <:aráter_emin_e:ntemente ni<:a, durante a Segunda Guerra Mundial," e
soda!, dar-lhes-á condições de vencer, que esses benefíCios "são transferíveis aos desem traumas, o período de transição e pendentes reconhecidamente carentes." Ainde ajustarem~se a _uma 09.Y-ª---forma de da mais: estabeleceu um prazo pelo qual o
vida, garantindo a subsistência dé Suas "Poder Executivo, dentro de cento cinqüenta
dias da prbmulgação da Constituição," es_taria
famílias por tempo raZoáVel."
~~

e
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obrigado a mandar mensagem ao Congresso
Nacional regulamentando a situação desses
brasileiros.
VárioS Srs. Deputados e SenadõrêS tém projetes -sobre_esta qt_;"estão tramitando, e, felizmente, mesmo fora do prazo, hà- alguns dias
o Poder EXecutivo tomou a iniciativa de encaminhar ao Congresso Nacional mensàgem
deliberando sobre o assunto. Ocupo esta tribuna para me congratular çom todos os Colegas, compariheiros DeputadoS e Senadores,
que abordaram o assunto, através de projetas
encaminhados, no inStante eni que o-Poder
Executivo manda também a Mensagem no 90
ao Legislativo. No momento, tal Mensagem
está em fase de térrtii"no de análisé na Câmara
dos Deputados e, naturalmente, será encaminhada a esta Casa do Congresso Nacional,
o Sen9-do da República.
Portanto, minha intervençª-o é no sentido
de que tão logo chegue essa fo_'lensagem, já
em forma de projeto aprovado na Câmara,
a esta Casa, todos nós, Senadores, e não só
os da Bancada da Amazônia, entendendo a
justiça da inidativa· govemamentare a-anSiedade com que os_ s_eringUeirqs _esperam por
esSe beneficio, possamos ter aprovadO um reque_rimentC.l de urg~ncia no sentido da tramitação e aprovação da matéria ainda esta ano.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a paiaVrã ao -nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguínte discurso.) -,Sr. PreSidente, Srs. Senadores, por três vezes, nOs
últimos 60 diáS. ocupei a tribuna do Senado
para _me reportar à construção da Usina de
Xingó, reclamando do Governo Feáeral a aJocação _dos recursos indispensáveis- ao <:ab:al
rumÇirimento do çrof"!ogramã financeiro _dessa portentosa hidrelétrka,_ que integrará o sistema energético dõ Nordeste._
Destaque-se que,! ainda em setembro, as
três empreiteiras in'çumbidas das obras de
construção civil ir1ldaram-a despedida de dois
mil operários, em razão da inadimplência do
Poder Central, recusando-se a liberar cerca
de 140 milhõe_s de dólares, já devidos às aludidas firmas responsáveis pelo empreendimen-

to.
Depois de sucessivos protestos das lideranças políticas, empresariais e comunitárias da
Região, o Presidente José Samey resolveu sol i·
citar ao Congresso a abertura de crédito especial de 500 milhões de cruzados novos, a fim
de que fosse retomada a tarefa de dar prosse~
guimento à construção de Xingó.
O projeto respectivo Tói Ontem ãprovadO ria
CõiiiisSãó de Orçamento do Congresso, devendo se apreciàdo terça-feira, em sessãÓ já
previamente convocada pelo Presidente_ Nelson Carneiro.
A minha presença na tribuna hoje, Sr. Sênador Pompeu de Sousa, objetiva <:onclamar todos os Senadores a garantirem quorum para
a aprovação do mencionado projeto, sem
qualquer outro embargo regimental que obstaculize a tramitação da matéria.
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Se aprovada a proposição, d a~.:~tógrafo res~
pectivo será enviado ao Executivo, s_endo de
supor que a sanção ocorra imediatame11te e
a dotação venha a ser colocada à disposição
da Chesf. para ãiJlíCãÇãO-imeaiata-nas-Obras
da Usina de Xirfgó~
Estou, assim; convictO- de c[ue -u~gi~latrVd

e_ Executivo-conjugarão esforços

para· que

prossiga, sem qüalquer outra despropositada

interrupção, a construção dessa hidr_etétri.ca,
vital para o desenvolvimento econõmicQ _çle
nossa Região. Qualquer retardamento, Srs.
Senadores, será crimíno e merecerá o repúdio

de 4_0_milhões

de brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa subscreve integralmente o veemente apelo do Senador .Mauro Benevides, por
se tratar de questão_ de absoluta prioridade,

nãp apenas para o Nordeste como para o Brasil. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE.'
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores,
no dia 12 de dezembro de 1959, pela Lei no
3.692, foi criada a SUperintend_ênda do De~
SIJnvolvimento do Nordeste, a Sudene. Sua
criação completou 30 anos.
A realidade do Nordeste criou a Sudene.
Um Nordeste tido e havido Como subdesenvolvido. Subdesenvolvido, mar_ginalizado, desprezado pelo desenvolvimento_ do centro-sul.
d centro-sul quando pensa no nordeste, pensa em termos de mtsericórdia. Quando surge
a seca; aqtu:~la procissão de flagelados pelo
Brasil afora, aí, sim, o centr(jtsu\ fica feliz, envia
para o Nordeste migalhas de esmolas para
minorar dores e sofrimentos dos 'nordestinos.
Demostrar que o Nordeste não precisa de
esmola nem de caridade foi uma luta para
o Brasil compreender docj:ue o Nordeste precisa e de que sempre precisou. É de uma
vontade. política, uma determinação política,
porque o Nordeste em si mesmo é uma rica
região.
_
_
Pelo Presidente Juscelino Kubitschek foi
criada a Sudene para Planejar, coordenai- e
acompanhar 05 investimentos federais noNordeste. O grande presiderih~ procurava eVitar a superposição de atuação ponn.eio de
diversos órgãos federais e a descoofdena~ão
dos respectivos investimentos.
No 1~ Plano Diretor da Sudene, o então Deputado Gileno de -Cãrli apresentou uma e-nreri~
da que criou os incentivos -fisCais, que vie"ram
propiciar-um extraOrdinário impulso à industrializaçao nordestina.
A criação da Sudene fez com que o Nordeste crescesse 40,3%, no período de
196411968, ehquanto que o País, como um
todo, crescia 27,2%, no mesmo p-eríddo.
A Sudene foi uma resposta ao subdesenvolvimento do Nordeste. Nisto ela estava vitoriosa, até que veio o golpe militar-de 1964, priitd~
palrnente a partir da gestão de Delfim Netto,
as forças poderosas e reacionária:s do centro-

jo salientar, é que em 1979, o- Finar somou
sul começaram a esvaziá-la. O Noi'deste-esta13 bilhões de çruzados para 9 Estados. Enva dando certo e isso não era interesse dos
quanto que, no mesmo ano; o Bndes destinou
poderosos do centro-sul,_ já que o Nordeste
21 bilhões de _c:tJ..!;zeit:.QS para o metrô do Rio
começava a concorre com ele.
de Janeiro.
A partir de 1967, a Sudene passou a sofrer
O Sr. Frao_cis_co__Urbano, homem de sindium processo de esVaziamento sucessivo, além
cato - representou a Contag no Conselho
de ter reduzido, _em valores reais, cada vez
DeliberativO da Sudene, que deixou após 4
mais os seus orçamentos, os incentivos fiscais ·
-anos de mandato - deu uma entrevista ao
foram estendidos, primeiro, à Sudam, em
Jornal do Commércio de Pernambuco, que
1963; em 1966, passaram a ser aplicados tam.
mereceu minhas considerações (Jornal do
bém ao reflorestamento; nesse mesmo ano
Commércio,-17 de setembro de 1989). A Suforam estendidos para a Embratur; em 1967,
dene tem um papel a exercer tanto no contexto
para a Sudepe; em 1970,"Cortou~se 30% para
nacional, como no Nordeste, de modo especriar o PlN; em 1971, novo corte de 20% pára
cial, integrando-o no Brasil desenvolvido. O
o Proterra; em 1974, a dedução foi restringida
Nordeste tem tudo para issQ, principalmente
unicamente para as empresas -de grande por-.
agora que Se relizaram eleições para Presite; em 1979, criou-se o adicional de 5% ao
dente da República.
- -imposto de renda não dedutível para as_ pesAo completar 30 anos, na iminência de um
soas jurídicas; em 1982/83, pel-mitiu-se a apliPresidente Constitucional, a SUdene deve ser
cação dos incentivos para a compra do projeto
rediscutida e- rediscutido o seu papeL DiscusJari; em 1982, o [mposto de Renda diminuiu
são ampla, total. A Sudene tem que levar aos
em 5% e o o adkiOnãl não-dedutível fOI ele"vaEstados nordestinos o desenvolvimento. E dedo para 10%. (Para o contribuinte o imposto
senvolvimento não pode acontecer sem placontinuou em 35%, mas o valor dos incentivos
nejamento. A Sudene não pode ter uma funfisçais dimini.Jiram em 16,7%; e, finalmente,
ção_ assiStencialis_ta. Seria sua morte-.
o plãno- de telefonia regional foi executado
O Nordeste, ninguém pode negar, é um
com recursos dos incentivos"fiscãis, enquanto
centro dinârpico para a ecónbr'nía region_al e
que, no resto dÕ Brasil, -era exe<:utado com
a economia nadOhal.
recursos orçamentários.
·- N_~s__s_e_s_,30 anos, oS iricentlvos físc.3is totalí:
à· Sr~ M8.UOO ·aenevides :____ Permite-me
zaram 5,5 bilhões de dólares. Se não tivesse V. Ex" um aparte, nobre Senador Ney Marahavido os cortes mencionados, teriam s_oma- ·nlião?
do 32,8 bilhões de dôlares.
O SR. NEY MARANHÃO - Com multo
Convém ressaltar que esses 5,5 ·bilhões de
prazer, no~re Senador Mauro Benevides.
dólares são ínfirrios se éoffipaiados com os
dez maiores projetas fora do Nordeste, que
O Sr. ~uro Benevides - Nobre Senare<:eberam diversos tipos de incentivos fiscais dor Ney Maranhão, no momento em que V.
(Tubarão, CSN,.Ferrovia do Aço, Cosipa, Itai- Ex" faz uma retrospectiva destas três décadas
pu, Carajás, Tucuruí, Porgrama Nuclear, Aço- de proficua atuação da Sudene, como ex-inte·
minas e Telefonia), os quais totalizaram 50 grante do seu Conselho DeliberativO, sinto-me
bilhões de dólares, num período de somente _ no dever_ de apartear V. _Ex~ para, da mesma
16 anos.
forma, enaltecer o trabalho dessa autarquia
Apesar de_ todas essas distorções, os in-cen- e~pecial, _em favor_ do desel)volvimento de
tivos permitiram _um extraordinário progresso uma importante faixa geográfica do País. Con- para a região, beneficiou a indústria de bens vivemos, durante todo este período de 30
de produção do Sudeste e deu à União um anos, com sucessivas investidas que objetivaexpressivo retorno de recursos. Em 1987, por Vam reduzir os incentiVos fiscaiS, destinandoexemplo, as indústrias criadas coin_ inc_entivos os parte para o Fiset, florestamento e refloresfiscais contribuíram com 64% do !PJ daTegião tamento, -Parte para o turismo, parte para a
e 65% do lCM arrecado no Nordeste. Nesse pesca, enfim, uma dilapidação que, na época
- mesmo ano, o valor do Finar somou NCz$
encontrou forte reação das lideranças políti12,7 bilhões, enquanto o IPI produzido por cas, empresariais e comunitárias da nossa Reessas indústrias somau NCz$ 15,6 bilhões, e gião. Vindo à tribuna hoje, fazendo todo este
-:-o.lCM NCz$--19,6 bilhões, ou seja, as novas relato do que foi o trabalho da Sudene ao
indústrias pagaram em impostos 2,8 vezes longo do tempo, -v. Ex" deve encontrar um
mais do que o orçamento do Finar.
esPaço no seu discurso, e_ eu não sei se nas
ResSalta-se que o vaio/- do Finar tem sido páginas deste oportuno pronunciamen_to há
ínfimo, em relação ao orçamento nacional e qualquer referência a respeito, V. Ex~ deve tama outros tipos de incentivos concedidos. A exe- bém,_ eu já 6 fiz desta mesma_Vibuna, chamar
cução finanCeira do Tescuro Naciõriéil apre- a atenção dos setores governamentais competentes e, .de forma especial. da Secretaria
senta, em valores correspondentes, uma arrede Planejamento da Presidência da República,
cadação, até outubro, de NCz;$ 51,6 bilhões
já que o De<:reto n'' 9"8383, de 3 de novembro
para üii'fYalor acumulado do finor de NCz$
deste an9, publicado no DiáriO Oficial do dia
0,5 bilhões, ou 0,9% da_arrec"adação. Nomes6 de novembro-, que tem ·ensejado iflterpremo períodó, os dispêndios com A.G.F.e.E.G.F.
tações controvertidas, capazes de serem ens_om?!~_!Y! __t'i"Cz$ 2,3 bilhões, o custejo agropetendidas por alguns que se debruçam sobre
cuário NCz$ l, 7 bilhões e o fmanciamento
às exp-oi-iãções (Finex) NCZ$ f,4 bilhão. Outro - ó~fproblemas- do Nordeste como corretas naquilo que díz reSpeito à redução de prerroexemplo que ilustra bem esse fato, e que dese-
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gativas da Sudene, bem assim no que conceme à autonomia para realizar o planejamento regional e setorial. Entendem técnicos da
própria Sudene, entidades empresariais, Senadores e Deputados também, que o Ministro
João Batista de Abreu deve vir esclarecer defi-

nitiVamente os termos desse decreto, a fim
de que seja tranqüilizada a opinião pública
do Nordeste, porque, se prevalecer uma interpretação segundo a qual se transferirá a competêncfa para esse_típo de planejamento exclusivamente para a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, isso vai representar, não há dúvida nenhuma, Senador Ney
Maranhão, uma subtração de prerrogativas
que sempre se inserem no contexto de responsabilidade da própria Sudene. Gostaria
que V. Ex", com sua autoridade de homem
do Nordeste, que tem trazido a debate nesta
Casa importantes questões ligadas à área geográfica que representamos, somasse a sua voz
autorizada àquele modesto pronuncfamento
que fiZ aqui. E que o- Ministro João Batista
de Abreu venha a público esclarecer que não
houve, em nenhum momento, a intenção da
Seplan em retirar da SUdene faCuldades e
prerrogativas de autonomamente realizar o
planejamento do desenvolvimento da nossa
Região. V. Ex", se assim o I1Zer, estará dando
também uma contribuição inestimável à vitalização da Sudene e ao próprio desenvolvimento daquela faixa territorial do Pals.

OSR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex", como homem
do Nordeste, conhecedor profundo dos problemas da nossa Região, o que acaba de citar
é justamente o "assunto de _que estou tratando
no meu pronunciamento. Esse Decreto no
9a356, do dia 3 de novembro corrente, constituí, no meu entender, mais um golpe na Sudene, porque, tirar a autonomia do planejamento" regional feito· por esse órgão, e vir a
ser feito pela Secretaria de Planejamento da
Presidência da RepúbHca, fica claro que a intenção é tirar da Sudene a sua força. Por Isto,
nobre Senador, estou de pleno acordo com
V. EX" E, sempre que falo d0 Nordeste, e me
lembro daquele grande nordestino, que V. Ex"
conheceu, tenho certeza que privou da sua
amizade e o admira, o grande ex-Ministro de
Getúlio Vargas, José Américo de Almeida. Ele
diiia que_ o Nordeste não precisa de esmola,
o l:iórdeste precisa, sim, da viabilização do
RiÓ São Francisco para molhar as terras seCas
da nossa Região, e, assim, tomar-se a Califórriía da América do Sul, abastecendo_o Brasil
e exportando para o Mundo. J:: disso que preci_samos, ndbre Senador: fortificar a Sudene,
cerrar fileii'as todos_ os nordestinos, seja qual
for a sua cor partidária. que está em xeque
são os interesses do Nordeste, é a Sudene
forte. Precisamos, Senador Mauro Benevides,
fazer com que volte a Sudene ao seu lugar
originário, âe quando Juscelino a criou. A Sudene tem que ser ligada à Presidência da República, e não a Ministérios. Saindo um pouco
do discurso que estou fazendo e do aparte
muito importante que
Ex"
está dando,
apoiando este pronunciamento, aproveíto_ pa-

o-

v.

me

ra dizer que um dos candidatos à'Piesidência.
da República assumiu o compromisso com
o Nordeste de fazer com que volte a Sudene,
que hoje é um órgão de terceiro escalão, a
ser de primeiro escalão Iigãdo à Presjdência
da República -.foi o Governador Fernando
CoUor de MeJio.
Agradeço a V. Ex' o aparte, muito importante, dando apoio a este pronundamento que
faço neste momento no plenário do Senado
Federal.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Ney Maranhão, apenas me congratulando
com V. Ex~ por este entendiemnto, que faz
suscitar no nosso espírito urria dúvida so,bre
o tal decreto, agora por nós referenciado, o
Decreto n9 98353, de 3 de novembro d~ste
ano. Gostaria de chamar a atenção de V. &
que, no instante em que debatemos este tema,
temos o prazer de constatar a presença no
plenário do Senado Federal de dois grandes
nordestihos', os ex-Senadores Cid Sampaio,
que honrou o Plenário desta Casa; representando Pemambuco;-e o Senador LomantoJúnior, que, inclusive, exerceu, aqui, a Vice-Presidênda e assumiu tantas vezes a Direção dos
trabalhos do Senado e do Congresso Nado·
na1. Esses dois ilustres brasileiros, momentaneamente sem mandato eletivo, haverão_ de
erguer também as suas vozes_ autorizadas em
defesa da Sudene, para que se não lhe cons-purque uma prerrogativa que é fundamental,
a da autonomia para promover o planejamento regional e setorial.

O SR. I'IEY MARANHÃO - Senador
Mauro Benevides, me inçorporo a esta homenagem que estamos fazendo agora, neste momento, no plenário, primeiro ao meu conterrâneo, o ex-grande Governador de Pernambuco. É uma honra termos _aqui o ex-Senador
Cid Sampaio, ex-Governador de PernambUco,
pois foi S:. Ex' a mola propulsora do desenvolvimento de Pernambuco. Foi o primeiro Governador que convocou o povO de Pernambuco para, juntos, criarem uma indústria, essa
indústria_ que hoje alcança um _dos maiores
fattirãinentos da região, a Coperbo. Estã aqui
o paraa CõperDo, o Senador Cíd Sampaio.
E o- outro, o nosso companheiro da Bahia,
Senador. Lomanto Júnior. Tenho amizade e
tenho adn;tiração pel~ maneira como S. Ex'
sempre deu de tudo na sua vida em defesa
do Nor~este. ~amos prefeitos juntos. Foi presiâente do municipalismo_ brasileiro. É um homem que todos reSpeitamos e admiramos.
I:: a Bahiã e Pernambuco juntos, é o Nordeste.
Estamos com sorte e estou feliz por este
pronunçiamento em defesa do Nordeste estar
sendo acompanhado por essas duas gtandes
figufas dOfiõsso País e do nosso Nordeste.
Sr. Pr~ideJ'!te, o Norçieste, ninguém pode
negar, é um cêntr_o dinâmico-par:a a economia
regional e ecoriomia nacional. A insdustrialização do Nordeste é algo irreversível. Pé1r<;L
isso é mister QUe os inEeritivos ao setor pt-ivado
sejam mantidos.
A .superfície_ do Nordeste é de __
1.6000.000km2 • J:: a 19" superfície do País.
Nele habita 30% da população brasil~ira.
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As feições geográficas do Nordeste são bastãnte nítidas:
1. A zona da Mata e o Utora1 Mcrídlonal
vão do Rio Grande do Norte à Bahia, têm
100 km2 de- largura e nelas estão 23% da
população e 7% do território;
2. O ag\este representa 3% do Nordeste
e 16% de sua população;
3. O semi-árido representa: 62% da áreae 48% da população;
-4. O cérrado representa 30% d<;~: região
e 13% da população.
Se o Nordeste representa 30% da realidade
brasileira, tem que ser levado em conta, tem
que ser levado a sério. Aqui, nesse contexto,
que a Sudene se ínsere.
Planejar, coordenar e executar 'o desenvolvimento do Nordeste deve ser o papel primordial da Sudene.
Com o passar dos anos, principalmente
após o golpe de 1964. a Sudene foi descarãcterizada de sua função primordial, que é o
desenvolvimento _do Nordeste. No entanto, a
Sudene, esquecendo o desenvolvimento orgânico do Nordeste, não esqueceu de enriquecer
alguns grupos da regição. Tanto isso é verdade que nesses 30 anos a Sudene não conse-guiu promover uma maior -distribuição de riquezas regionais em seu projeto de desenvolvimento. A Sudene, hoje, após 30 ahos, mais
parece um cartório de aprovação de projestos
que um órgão ·de planejamento e desenvolvimento da região nordestina e de modo integral.
As secas existem _e. são periódicas. Nelas
a Sudene deve atuar. Não só quando as secas
acontecem, mas pensar a forma rnais lógica
e possível de combatê·las, elaborando planos
e programas reais permanentes.
Temos que repetir que o Nordeste precisa
ser redimido e ele tem chances de ser auto-suficiente. ·o Brasil inteiro, desde os tempos do
primeiro imPério,· tem comj:>romlssO Càm· a
libertação do Nordeste. Para sua redenção,
o Nordeste só precisa de uma vontade política
e decisiva. Com esta vontade; ele não precisa
mais de ninguém, saberá andar com suas próprias pernas:
O Sr. Jutahy Magalhães -

v. Ex" um aparte?

Permite-me

0 SR. NEY MARANHÃO _ Ouço V. Ex"
coni muito Praz~r.
O Sr. Jutahy MagaJhães -Senador Ney
Maranhão, V. Ex!' constantemente retorna a
essa tribuna para tratar dos interesses do Norde_ste com a efeciência e com os dados que
demonstra da nossa problemática. Diariamerite ouvimos aqui questionamentos a reSpeito
do desenvolVimento do Nordeste, sobre a fa1ta
de tratamento diferençado para com a nossa
região, e Outr_Qdia tive oportuniêlade de dizer
que o nosso tratamento diferençado era às
avessas, porque, infelizmente, quando tratei
do cas-o da Bahia, mostrei que o arrecadado
pela União, no meu Estado, era 72 bilhões
_de cruzados novos a mais do que tinha sido __
ali aplicado pela União. Já por várias vei.es
V. Ex' tem abordado o caso da Sudene e temos
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visto_que, _apesar dos recursos aplicados por

esse órgão, se fizéssemos um levantamento
do que representa a aplicação de recursos
em ltaipu, apenas, V. Ex• verificaria a diferença

mente, não crescemos- mais do que o País,
não crescemos cõm a constância de que precis_amos.

com toda sua conhecida má_ vontade _cçmt;ra
a região nordestina, teve a coragem de tomar.
Quero deixar bem claro; Sr. PreSidente, Srs.
Senadores, neste momento, o meu mais veemente protesto contra esta absurda medida
tomada contra a Sudene e cçmtra a minha
região.
Era o ·que tinha a dizer, Sr. Presideflte, meditando a entrevista do Sr. Frandsco Urbano,
quando a Sudene celebra 30 anos de existência. Sudene que gerou tanta eSperança para
o Nordeste e que agora; quando se vislumbra
um presidente constitucional, deve ser a certe-zádãquela região, já qtie se nos desponta uma
nov~ hi_stória política para a vida de _nosso País.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. NEY MARÃNHÃO - Agradeçoa V. Ex· o aparte, Senador Jutahy Magalhães._
Todos sabemos, no Senado da RepúbliCa,
EX• também fala na questão das verbas do
a s~riedade com que V. ~trata a coisa públiFinar e da má aplicação, às vezes, pelo menoS
ca, a seriedade das suas palavras, muitas vezes
de certas dúvidas levantadas, _como também
tenho dito sempre: se fizéssemos um cruza- contundentes, mas com justeza, sobre as coisas que estão sendo levadas na brincadeira:
mento de_dados. já que temos um desenvolvimento tão grande da informática, verifica- - V. Ex• é um defensor intransigente do Nordeste, das coisas sérias deste País.
riamos que aqueles que recebem os financiamentos subsidiados, que recebem créditos
-Concordo com V. Ex' Infelizmente, tivemos,_
bancários subsidiados, muitas vezes São os
estamos tendo um Governo do Nordeste, mas
mesmos, em qualquer tipo de financiamento
uni Governo qUe pare-ce qUe é inimigo do
que exista e que apareça. Não sei se V. EX"
NordeSte nas cOisas que têm sido feitas. e,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
já estava no plenário, se ouviu o meu pronun~
por último, agora, esse De_creto n~ 98.3_53, de
-A Mesa re9Istra, com a mesma g"rata sátisfaciamento de hoje, mostrando como se fazem
3 do_ corrente.
projetas rio Brasil. U declarações do Ministro
Sou testemunha, indusive,_de que, quando_ ção como o fez em relaçãó ao eminente Senador Lo manto Júnior, ex-Governador da Bahia,
Maílson da Nóbrega - e ninguém pode dizer
alguns Ministros vêm a esta Casa para ser
que são_dedaraçôes de _oposição, pois são
sabatinados, V. Ex" é um dos Senadores que - a presença do Senador e ex-Governador de
Pernambuco Cid Sampaio, assinalada no disw
do próprio Ministro -, em que, como muito
os interpela, e interpela com seriedade. Em
curso do nobre Senador Ney Maranhão neste
humor, mas humor negro,_ mostrou como foi
tudo aquilo que é de interesse do Brasil e
quase fim de sessão eminentemente nordescriado o Proterra. Segundo palavras do próprio
do Nordeste, V,_ Ex" é um dos primeiro a sair
tina e corri a Qual tOdOS nós, nordestinos, nos
Ministro, pediram~Jhe para fazer um programa
em cle(esa.
congratulamos. (Pausa.)
em dois _dias. Ele estava em Alagoas, para
Portanto, agradeço a V. ~ pelo apart~, e
Com a palavra outro nordestino, o eminente_
onde tinha viajadO piara aSSíStir ao jOgÇJ de complemento. Por um lapso, deixei de atar
Senador Marcondes Gadelha. _
futeboJ entre Brasil e Tchecoslováquia, "be- que o pai, o idealista da Sudene foi um nordesbendo um bom uísque", e, durante as48 horas
tino, o Senador Od Sampaio, que criou a Co- _
que passou naquele Estado_, fez um projeto deno,- que, depois, deu origem- à Sudene. _S.
O SR. MARCONDES GADELHA (Pf1.
que, segundo suas próprias palavras, era uma
- P_B. Pronunc:iã o seguinte- 4i~.curso. Sem
Eic', como -GOvernador de PernamblfC"Q, multo
'pbrcaria"', Quarenta e oito horas depois da~
revisão do orador.) ~-Sr._P_I!'::Siderite, Srs. Se-_
trabalhou junto a Juscelino Kubitschek.
quele célebre discurso feito na Sudene, o Pre-nadares, t"enho a "honra de comunicar a v.
Era este o complemento que queria dar ao
sidente Médicl criou o Proterra. Era o projeto
EX' e à Casa que, neste mOCnento, estou reasmeu pronUnciamérito, homenageando o nosque o Ministro chama de "porcaria", moS.tranw
sumindo as funções de Líder do Partido da
so Governador, e, mais uma vez, agradeço
do que, mais uma vez, o projeto tinha servido
F'rimte Lfbeial no Senado da República.
ao Senador Jutahy Magalhães pelo aparte ao
para enriqueçer uns poucos, em prejuízo de
Para tanto_, estou encaminhando à Mesa,
muitos. Veja V. Ex' como se fazem essas coimeu di:scurso, neste instante.
nos termos regimentais, documento assinado _
sas ... Há muito tempo peço informações, em
Continuo, Sr. Presidente.
pela maiorfa da Bancada, em que reafirma
discursos nesta Casa, _sobre quem recebeu
Para isso, a Sudene precisa voltar a ser um
a minha recondução.
recursos do Finar. Esse é um segredo guar- -órgão planejador e executor de programaS inDevo dizer da honra que sinto e do empedado a sete_ chaves. Parabenizo V. Ex•, que
te_grais, voltados para todos o_s nordestinos e
nho que terei em manter vivos os ideais do
não só para os grupos sabidos_ de sempre,
fala na presença de dois ex-Governadores de
Partido da Frente Liberal.
Pernambuco e da Bahia, que têm conhecieternos_ mamadores das tetas do Governo, priEra minha intenç8.o, neste momento, fazer
mento amplo dessa questão e que trabalhavatizando lucros e socializando prejuízos.
uma apresentação da minha visão pessoal so~
ram pelo desenvolvimento dos se_us Estados.
bre os fatos que levaram ao meu afastamento
S-OIDOs dos que vêem âefeitoS na- -Sllâene,
Também foiam Se"nadõi'es, nossos compatemporário de tão-dignificante mister. Entreprincipalmente
no
que
_diz
respeito
à
aPlicação
nheiros de trabalho, e que, conhecendo o nostanto, Sr. Presidente, só ontem tive oportuso dia-a-dia, sabem perfeitamente o quanto _ de incentivos fiscais unicamente nas grandes nidade de receber um substancioso discurso
empfesas,
mai'ginalizando
as
pequenas
e
ménós, do Nordeste, temos gritado, chorado, e
dias. Mas numa visão global, para Se ser justo, do Senador Cid Sabóia de C:irVaiho, qiie, às
ajoelhado, pedindo em favor da nossa região.
a Su-dene, apesar de tantos óbices, tem cons~ vésperas da decisão do Tribunal Superior Elei~
Tivemos, agora, um: GOvernO nordestirio, de
guido eqüacionar cis problemas do Norâeste torai, que impugnoU a candidatura Sílvio Sannordestinos . . :. . ;.; não é um Governo nodestino,
e
promover seu desenvolviinento. A este pro- tos, fez unia a-nálise, em profundidade, sobre
é um Governo de nordestinos-, com muitos
pósito,
quero congratular-me com o ex-Go- a matéria. Havia eu sido advertido desse docuMini.Sfii:is nordestinos, maS -também V. EX• já
mento, da lavra do Senador Cid Sabóia de
vernador
Fernando Collor de Mello por ter re-teve a oportunidade, eu também tive a oportupelido a sugestão do GOvernador Tasso Je~ Carvalho, em que há a participação de outros
nidade, de demonstrar que, apesar disso, nesreissati de retirar da Sudene a administração representantes do povo com assento nesta
te Governo recebemos menos recursos para
Casa, e. naturalmente, esse texto será objeto
dos
incentivos fiscãiS,- ãpiesar dessa sua brava
a região do que nos Governos anteriores, Isso
de análise da miriha parte. Por outro lado, os
ter~lhe
custado
a
perda
do
apoio
do
atitude
é uma vergonh~__para os nordestinos que ad·
fatos evoluíram de maneira tão rápida, num
Governador.
níinistraram eSte País. Parabenizo V. Ex", contiprocesso tão subitâneo, que eu sequer tive
Agora, o Govêrno federal acaba de desferir
nue fazendo esses pronunciamentos, para veroportunidade de ler os jornais ou a:s revistas
mais
um
golpe
contra
a
Su~ene,_
por_
meio
mos se, um dia, o Executivo consegue ouvir
do_Decreto n~ 98.356, de 6 dci correíi.te·; que referentes à época, ou às diversas anáJises que
as nossas palavras, se um dia o Executivo
ietira o pianejamento regional da sua alçada, foram feitas sobre o fato.
compreenda que o crescimento do Nordeste,
Assim sendo, Sr. Presidente, ieservo-me patransferindo~o para a Seplan.
se for maior do que o crescimento nacional,
ra, na próxima semana, apresentar os fatos
na proporção de 20 a 30%, vamos leva~ 30,
É uma medida mais surpreendente ainda,
conforme aconteceram, a minha visão pessoal
40 anos para conseguir alcançar o níveJ que
porque foi feita por um presidente nordestino, do processo e uma análise crítica de todo
golpe este que nem o ex-Ministro Oelfim N_etto, aqtieJe--C:-onjunto
hoje existe no Sul e no Sudeste do Pais. InfelizeVentos--que preliminarentre _a aplicação dos recursos da União na

região Sul-Sudeste e na região Nordeste. V.
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mente -afirp1o- se produziram com o.obje-

tivo de criar uma opção a mais para o povo
brasileiro, com o propósito de se~ ao meu
Partido, de servir à causa liberal, tudo dentro

dos mais rigorosos ditames da lei. A tudo isto
me reportarei na próxima semana. Por enquanto, quero comunicar a V. EX' que, neste
momento, _estou reassumindo a Uderança do
Partido da Frente Uberal,- e estou passandoàs mãos de V. Ex!' O doCumento hái;:)il para
produzir esse efeito. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência acolhe o documento de V.
EX' e o envia à publ!cação, para todos os efei-

tos legais, ao mesmo tempo em que assinala
a satisfação com que vê V. ~ retomar ã:s
atividades desta Casa

OSR.MARCONDES GADELHA-MUi·
to obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Com a palavra o nobre Senador José Ignádo Ferreira.

4

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIR,'I
(PSDB- ES. Pronuncia o seguinte discursç.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, cuido de
trazer hoje a esta bibuna assunto de interesse
essenciaJ para o meu Estado: os seus limites
com o Estado da Bahia.
Eles, até hoje, não estão ainda definitivamente asseiltados, face à pendência sobre
uma faixa de terra 'entre o rio Mucuri e o riacho
Doce, na parte setentrional do Espírito Santo,
ocupada ilegalmente pela Bahia, em detrimento de meu Estado. Tanto é assim que
o governo espírito-santense recorre agora_ à
Comissão de Estudos Territorials, instituída
pelas Disposições Constitucionais Transitórias, reivindicando a reintegraçao da referida
área ao nosSo Territórfo.
A Comissão tem a ·finaJidade constitucionaJ
de reestudar ·.uma nova divisão territorial do
País e diiÚTiir as "áreas peridentes de solução".
O seu § 2>' dispõe sobre a "demarcação das
linhas d.iVisórias litigiosas" entre os Estados
e Municípios, atendendo aos "acidentes geográficos, critérios históricos, conveniências administrativas e comodidade das populações
limítrofes".
No caso em questão, a área disputada 'Compreende, aproximadamente, 1.220 quilômetros quadrados, assim especificada: da foz do
riacho Doce, pelo talvegue desse curso d'água
até a confluência do córrego das Areias; daí
pelo talvegue .do córrego das Areias até a confluênda do córrego Graride, de onde, seguindo por uma reta, até~ confluência do Pa1mital,
no Barreado e pelo talvegue do Palmital acima,
até suas nascentes., e em linha reta até Santa
Clara. Ao norte dessas linhas, a delimitação
é fêita pelo rio Mucuri.
Esta terra pertenceu ao Espírito Santo durante todo o período colonial e imperial 300 anos - sem nenhuma contest4ção por
parte da Bahia, que s6 veio a reclamá-la no
inícfo da República, em 1896. Após vários
anos de gestões entre os dois Estados, finnouse, em 1926, um discutido protocolo entre

os dois Governos, reconhecendo o Governador Florentino Ávidos ds direitos da Bahia sobre __ o_ terrerio, condicionando, entretanto,
aqUela decisão ao referendum das Assem~
bléias Legislativas dos dois Estados, o que
nunca aconteceu.
Mas o Espirita Santo, através de suas mais
expressivas lideranças, tem, ao correr do tempo, contestado esta esdrúxula concessão, lesiva aos seus Interesses. Agora o faz junto à
Comissão de Estudos Territoriais. É evidente,
porém, para tOdos aqueles que imparcialmente estudam a matéria, que cabem ao nosso
Estado os direitos de domínio sobre aquelas
terras entre o riacho Doce e o rio Mucud, sob
quaisquer aspectos se analise o caso: os históricos, juridico~. econômicos, sociais.. ou culturais.
O exame dos documentos históricos é concluclente e irr~futável e, por si só, valeria para
dirimir a pendência.
~ historicamente sabido que PortugaJ, à falta de recursos humanos e financeiros, optou
em colonizar o Brasil através das Capitanias
Hereditárias, outorgando-as a pessoas de posses ·e poder. Assim foi feito com relação às
Capitanias do Espírito Santo e Porto Seguro,
atrav~daCãftaRégiade l•dejunhode 1534,
e das Cartas de Doações do Rei D. João, que
consubstanciaràm as doações a Vasco Fernandes Coutinho, (da Capitania do Espírito
Santo, a 1~"dejaneiro de 1534), e a Pero Campos Tourinho, (da Capitania de Porto Seguro,
a- 7 de outubro de 1534}, arquivadas na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e registradas
no "Uvro dos Registres dós Oficias, Padrões
e Doações" do Reino.
_
O tenno da doação a Vasco Fernandes Coutinho é o seguinte, transcrito aqui no português arcaíco da época:
"Faço mercê e ifre\rogáveJ dqação ... de
cincoenta léguas de terra na dita costa
do Brasil, as quais se começarão na parte
onde acàbarem as cincoenta léguas de
que tenho feito mercê a Perp do Campo
Touril)h"O e correrão para a banda do Sul
tanto quanto couber nas ditas cincoenta
l~guas ...
quaes cincoenta léguas serão
de largo ao longo. da costa, e ~ntrarão
na mesma largura pelo sertão e terra firme a dentro_ tanto quailto puderem entrar._"

as

As terras de Vasco Fernandes Coutinho
confronta~am com as de Pero do Cê!mpo ToUrinho, Donatário c!a Capitania de Porto Seguro,
e a divisão era exatamente _o rio Mucuri natural divisOr de- terras naQuela região - e
não o riacho Doce, estendendo-se a Capité\llià
de Vasco Fernandes Coutinho (EspiritQ.Sànto)
por 300 quilómetros em linha reta até !tabapoana. Ora, 50 léguas. medida antiga portu·
guesa, equiv.alem a aproximadamente_ 30C
quilómetros, distância que corresponde ao litoral capixaba, do sul até à foz do rio Mucuri.
Qual, então, a fundamentação histórica da suposta soberania baiana às terras?
Uma das respostas estaria com o Ouvidor
de Porto Seguro, Tomé Couceiro Abreu, en-
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carregado pelo Marquês de Pombal de fundar,
no s_éculo XWI, novas vilas ria sua Ouvidaria.
O intuito de mostrar serviço e agradar ao
todojoderoso Ministro de Pombal e a cobiça
pelas minas de ouro do Serro do Frio (Minas
-Gerais), recentemente descobertas, cujo. camiiiho natural era o rio de São Mateus, levou
o esperto Ouvidor de Porto Seguro, em 1764,
a ultrapassar ps limites de sua jurísdição e
elevar a "povoação do_ rio de São Mateus",
dentro da Capitania do Espírito Santo, à categoria de vila, "em nome dei Rei de Portugal",
situando-a indevidamente na Capitania de
Porto S_eguro. Embora assim p~_edendo; -o
próprio Ouvidor, em carta ao Rei de Portugal;
datada de 8 de janeiro d~ 1764, deixava antever a Jurisdição da Capitania do ESpírito Santo
sobre aquelas terras.
Vejatn-Se algunS trechos:
"Terras- --Do estado das Viilas -Rios
e suas Aidêas, desde o Rio Gránde. que
divide esta Capitania da dos llhéos pe1o
Norte. athé a Vlila de Santo Antônio das
CaraveUas, que reservei e d'ahi para baixo
athé o Rio" de São Mateus, para uma inspeção pessoal na forma das Reaes Or.
dens de S.M. ... e d": creaçào das duas
Vlilas mais e a da inutilidade da estrada,
que pelo Sertão, hé S.M. servido abrirdes-ta Capitania athé a do Espírito Santo."
Se se apoderou Ilegalmente de grand~ faixa
de terras no interior adentro da Capitania do
Espfrito Santo, como fez o velhaco Qavfdor
de Porto Seguro, ·em relação à vifa de São
Mateus, o que não dizer, então, de áreas menores, próximas â fronteira entre as duas Capitanias, como as juntO ao-rio Mucuri, disputadas
pelos dois Estados?
Erri: outro t<Spico da relertda carta de Toinê
Couceiro AbreU, fica patente também o·Çomínio da Capi~a do Espírito Santo sobre raquela região. Escrevia, então, ele que "solicitando
ao Arcebispo da Bahia o envio de cJéricos
para a dita povoação de São Mateus, este me
respondeo, que não podia porque esta Capitania pertencia no espiritual à Jürisdição do
Reverendo Bispo-do Rio dt:J-.iro':. _
Não bastassem todos esses documentos
históricos até a<tui citados a amparar o Espirito
Santo nesta questão, há outros comprovadores de sua pretensão, como_ o Aviso de 1O
de abnl de 182.3; expediente legal através do
qual o imperapor, Jogo no inicio do Império,
ordenou a subordinação da própria vila de
São Mateus à Província mais próxima, a do
Espirita santo.

Tambem o Decreto de 11 de agosto de
1831, delimitgmdo a fronteira da vila de São
Mateus, reconhecia que esta divfsavã "ao norte
com a (freguesia) àe São José de Porto Alegre
do· Mu~ui.Y pelas It.aúnas", referindo-se, não
ao rio Itaúrias, mas à região_de ltaúnas, adjacente ao rio Mucuri. E há mais. Em 1868,
~izou-se um mapa- do lmpério, sob a direÇ!o do Senador Cândido Mendes, baseado,
entre outros dados, nas descrições de viagens
de explortidm'es como Guilhenne Echsveja
(1834). VISConde J. VDiiers de L'isle Adam
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- que-cada Província teria a extensão e limiritoriais, áo estabelecer, pàrã. julgar conflitos
- tes da -respeCtiva CaPitania. Pela Constidessa espécie, determinadas condições, cotuição de 1891, as Províncias foram elevamo "acidentes naturais, critérios históricos,
das à categoria de Estado. Os Estados
conveniências administrativaS- e comodidade
!XInstituíràm-se petas limites das Províndas populações limítrofes". Ora, toda a argucias. Não houve declaração em -contrário.
hía, o referido mapa registrava o seguinte limimentação do Estado do Espírito Santo allcerCada uma das antigas Provindas formará
te: "... ao sul confina com as Províncias do Espíça-se justamente nesses pressupostos.
um Estado, dispõe a Constituição no art.
rito Santo_ e Mínas Gerais pelos rios Mucury,
Como disse o eminente Professor Eduardo
2~ Essa lei é de ordem pública, de direito
Verde Grande, Verde Pequeno, etc." Também
Durão, um dos maiores pesquisadores sobre·
públtco.
Uma
tal
lei,
diz
o
Conselheiro
Lano mapa topográfico da Província do Espírito
a questão e ferrenho defensor da soberania
fayette, marca a-- Competência do Poder
Santo, -organizado e publicado no Rio de Ja-espírito--santense, "os direitos do Espírito SanPúblico, isto é, o círculo da superfície terneiro, em 1878, pelo Ministério da Agricultura,
to s~o realmente inquestionáveis, se olhados
restre, dentro do qua1 pode usar as suas
Comércio e Obras- Públicas, através da lnspecom Isenção e justiça". Nessa longa luta pela
atribuições. J:: uma lei que faz parte do
toria-Geral de Terras e Colonização, à folha
nossa soberania territorial, Eduardo Durão
Direito Público Interno. Urna Província ou _ocupa lugar proeminente, senão capital, e aqui
2, está consignado: "os limites- da Província
Estado não pode, por deliberação pró· Jhe!_rendo minha homenagem e, tenho certeza,
do Espírito SaflfO São: ao norte o rio Mucury,
prla, expressa ou tácita, ceder a outro uma
que a separa da Província da Bahia". E ainda
a de todos os espírito-santenses.
parte do seu território ou adquirir território
o próprio mapa elaborado pelo governo baiaAgora, Sr. Presidente, a justa reivindicação
alheio. Se o fizesse, teria, por ato próprio,
de meu_ Estado está sendo examinada pela
no no século passado, de autoria do engealterado seus limites, em que é indispennhelro Baggl, igualmente confirma Olimite sul
Comissão de EstUdos Territoriáis.' Estou plesável a interverlção do Congresso Nacionamente convicto de que as provas documenda Bahia pelo rio Mucuri.
nal."
tais ali apresentadas, examinadas, como seAdemais, Sr. Presidente, grandes historia- Ora Srs. Senadores, todo esse substancioso rão, com Imparcialidade e justiça, irão con·
dores nacionais como Rocha Pombo, Capisacervo histórico e jurídico, irrefutável à luz da
duzir seus ilustres Membros ao reconhecimentrano de Abreu, Felisbello Freire asseguram
o inquestionável direito do Espírito Santo so- - raião e da verdade, revela claramente o_ direito to dos legítimos direitos do me~ Estado sobre
do Espírito Saitto a que s-e faça justiça nesta
a área- de terra entre 6 rio Mucuri e o riacho
bre aquela área. Capistrano de Abreu, em capfDoce. Evidentemente, deVerá sef recomendapendência com a Bahia. Foi sempre praxe,
tulos da sua História Colonial (1500-1800),
da a aplicação do § 4~ do art. 18 da Constina colonização do Brasil, como -de resto de
assim se pronuncia sobre os limites da Capitoda a América Latina, fixarem-se os limites tuição Federal, ou seja, O plebiscito na área
tania do Esp-írito Santo:
entre dois territórios pelos acidentes naturais contestada, o que resolverá definitivamente a
"Em· seguida, vinha a CaPitania do ESe geográficos principalmente os rios, os gran- pendência. A decisão, pode-se prever, será a
pírito Santo, outorgada a Vasco Fernandes marcos divisórios utilizados. Dentro dessa favor d6 Es-pírito Santo, Porque esta é a vontades Coutinho, cuja linde ulterior era martradição, o_ rio Mucuri, que,_ pelo seu volume de daquela boa gente capíxaba.
cada pelo Mucury, que a separava da CaSr. Presidente, ainda, nesta oportunidade,
e tamanho, é o maior acidente geográfico dapitania de Porto següro; atribuída a Pera
quela regtão, seria, obviamente, a mais ade- devo_ focalizar outro assunto.
Campos Tourinho."
Recebi do meu conterrâneo e amigo, Dr.
quada e lógica fronteira entre as duas Capita·
nias. Constituíria mesmo um fato ilógico e_ in- José Geraldo Leal Pessoa, um relatório que
Por último, garante ao meu Estado a- Jurissensato, os colonizadores deixarem o acidente muito me comoveu;- Prçmtamente o encamidição sobre aquela região o uti possidetis; _um
maior e natural, o rio Mucuri, e se apegarem -nhei à autoridade competente e fiz questão
dos mais antigos direitos sobre bens e terras.
ao riacho Doce, como o próprio nome indica, de dirigir-me-ao- Dr. José Leal, para dizer-lhe
A posse, doutrina Lafayette, é um fato indicaquanto fiquei chocado com a situaç.!'lo que
um riacho, para fLxar a divisa.
dor de direito preexis_tente, ao julgar a questão
Fmalmenf:e, Sr. Presidente, a Bahia aceitou, me relatou e a minha disposição de falar sobre
de limites entre os Estados _do Ceafá e Rio
o assunto da tribuna do Senado Federal. É
pacífica- e inansameri.te, o domíniO- Capixaba
Grande do Norte. O uti possídetJ"s, à falta de
o que estou a fazer neste momento, Sr. Presipor
300
ano~
sobre
o
território,
só
o
questioconvenção, é plenamente eficaz como instrudente, Srs. Seriaáores.
nando em fms do século passado~ em 1896,
mento jurídico para solucionar conflitos, como
Meu pronunciamento consiste numa peça
assegura Clóvis Bevilacqua. Bernardino_ de quando as autoridades municipais de São Jo- de repúdio à aç:ão policial que resulta em assé de Porto Alegre, do lado baiano, entenSouza Monteiro escreyja em 1917, que "o fato
sassinatos - conforme- o caso que relatarei
deram ampliar a sua jurisdição. Por outro lado,
de ter sido possuída porum primitivo domínUs
a seguir- e pode resumir-se numa afirmação
a
região
reivifldicad_a
está
integrada_
à
paisaM
aproveita seus sucessores; quem outrora pos-"
simples, óbvia, evidente: "A polfcla deve existir
suía, ainda hoje presume possuir;" possessos gem capiXaba em termos só.do-econômicos,
para proteger os cidadãos, nunca para assassiohin et hodie possessos presumitum. Ao con- culturais, étnicos e 6 seu eixo de influência
ná-los!"
é o Espírito ·sarifo: Vitó"ria, -Unhares, São Ma·
trário da atividade política, a civil não se mutila.
Conta o Advogado José Geraldo Leal Pesteus,
Montanha,
Pinheiros,
Conceição
da
BarSubsistente_ a posse da Capitania do Esplrito
soa, em vinte e seis páginas singelas, mas
ra.
Suas
v_ias
dé
comunicação
sao
com
o
Espísanto, em tOdas as quantas representam o
tocadas de muita dor e amargura, toda uma
primitivo donatário até agora, a Lei cjviJ não rito _Sar1to, próximo a ela, e não à longínqua
história polici~l e judiciária que teVe como prosofre ... preteridas em favor de quem _quer Salvador. Seus jornais e rádios são de Vitória;
tagonista o seu próprio- filho, João Vivacqua
que seja, ao contrário, ao possuidor a melhor sua formação, sua índole, seus costumes, esLeal Pessoa, que terminou por se:r morto aos
pírito-santenses. O mercado de seus produtos
posição: mellor est conditio posSídentiS. O
trinta anos de idade por agentes da Policia
ê
Vitóría,
CaChoeirodo
ltapemirim,
Colatina;
princípio de direito acima anunciado permaFederal, no cfia 26 de julho último, em Vtla
não SaJv~dor, FE:ira de Santana Por que pernece íntegro e inviOlável até nossos dias. _
Velha - Espírito Santo. É ia! a emoção, a
Quer dizer: os direitos jurisdicionais da Capi- tencer à Bahia? Além do mais, o convênio
tristeza, a riqueza de detalhes com que fot estania, face ao seu território no período colonial, assinado entre os dois Governadores, em ,·crito esse relato que fica difícil falar de seu
1926,
segundo
melhor
jufzo,
é
nulo
de
pleno
passaram-se, no Império, às Províncias, e, na
conteúdo sem se deixar trair também pela
direito, eis que, para sua eficácia, não ocorreu
República, aos Estados. Cabe aqUi támscrevef
emoção.
acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre um de- seus iequisitos fundamentais: o refeO jovemJo.lio infelizmente se envolveu com
conflito territorial entre os Estados de Santa rendum das Assem~léias Legislativa_s~
o tráfico de drOgas, tendo sido flagrado; preso
Catarina e Paré!ná:
Soc__orre-nos, aflida nesta questão,_ o próprio
e condenado. Leio _a_ sentença, ípsis Jitterís co(1848), José Fernandes Portugal (!803), Car·

los Kraus _(1860), Miguel Marques Souza
(1846), AliniTante Manchez (1862), Arrowsmith, príncipe Maxirnilian de Wiel, Spix e Martins (1817-1820). Quanto à província da Ba-

"O ato peh qUal as Capitanias foram
convertidas em Províncias prescreveu

art. 12 das Disposições Constitucionais Transitórias, qu~ criou a Comissão de Estudos Ter-

mo é transcrita na página 07 do relatório de
seu pai:·
---
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"Condeno o acusado a 4 (quatro) anos
de reclusão, reduzindo-se ao mínimo de
três, por ser primário. O fato de que o
réu é elemento de ótimos antecedentes,
tendo pais ilustres e família não menos
ilustrada e segundo prova colhida, tratase de descendente de uma estirpe oriunda do Estado do Espírito Santo, que tem
em seu bojo elementos de <Jlta expressão,
quer na política, quer no comércio e no
Direito- de Comarca de Vitória, hei por
bem coriceder-lhe os beneficies de uma
prisão albergue domiciliar a ser cumprida, sobre certas condições e requisitos."
Diz em seguida o Dr. José Geraldo:

"Assim, esta sentença permitiu ao João
voltar às aulas, na Universidade Federal
de Minas Gerais - UFMG, e condulr seu
curso de Engenhaila Ovil. ..
Mais adiante continua o Dr. José Geraldo:
"Houve um outro inquérito, que desta
vez foi distribuído para a 12•Vara Criin:r1al
de Belo Horizonte, para o Dr. Medir
Juiz que tem c r"·r:orde de condena __.es
na espécie, naquela cidade.
Novas misérias, novos flagrantes, nova
condenação, que, submetida a recurso,
ao severo, sério_e culto Tribunal de Justiça do EStadO de Minas Gerais, pelo acórdão oriUndo da apelação criminal n"
17.318, foi a vilim-a, unanimemente, absolvida.
Outro processo foi, por inquéritO, aberto em Sete Lagoas,.. ,"

E segue por aí o relato.
Sr. Presiderite, Sis. SêhàaOres, ao que parece, João, que nas palavras de seu pai "estava
plenamente recuperado, v_oltado ao trabalho,
à religião, no caminho certo'', não conseguiu
libertar-se da suspeita de pertencer a uma conexão Bolívia-Vitória-Estados Unidos de
tráfico de drogas. De perseguição em p·ers-eguição, terminou p-or ser fulminado com um
tiro, numa operação policial. Sr. Presidente, Srs. Senadores~ qualquer que
tenha sido o passado do infeliz moço, nada
há qu_e possa justificar o seu fuzilamento,
Qualquer que tenha sido o passado de qualquer pessoa, nada pode justificar o _seu "justiçamento" por aqueles que deveriam ser os
agentes da lei e da ordem. Uma polícia qu_e
se acostumou apenas à defesa do Estado, nos
anos de autoritarismo, ainda __ não aprendeu
a defender o cidadão. Mesmo _os oirninoso,s
dêVem ser defendidOs da Viàlên_c.ia"; dos outros
criminosos e até de si mesmos; não é à toa
que se deve impedir, de qualquer modo, _os
seus impulsos autodestrutivos.
E se se pode exigir comportamento civilizado, humanitário, justo, com·reJação aos criminosos, com muito mais razão deve-se exigi-lo
com aqueles que são simPles suspeitos.
Ficà aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o meu protesto, o meu repúdio às açôes de
selvageria, partam de onde partirem, e, com
a maior indignaÇão fiCà_a_ minha··repulsa à

(Seção ll)

selvageria dos que, por oficio, devem ser protetores, mas que traem esse mandamento que
lhes é outorgado pelo Poder Público, tornando-se algozes daqueles mesmos que deveriam pr'oteger.
Por último, Sr. Presidente,_ este assunto.
A cultura e a industrialização da cana-de-

açúcar, em nosso País, revelam uma história
de muita luta e de muitos sofrimentos, para
a qual têm contribuído ora as intempéries chu•;as excessivas _, secas prolongadas -,
ora os preços a'liltados dos produtos dela derivados, no m~cado interno ou no externo, ora
as pragas que dizimam os cana'liais.
Rã regi~O-norte -dO ESpíritO Santo.....,.. Estado
que tenhc e swJ-!Ida honra de representar nesta
Ca.sa - a situ.'lçáo no mom~nto é das mais
aflitivas. N dificuldades enfrenrec[aS- por- produtores, U!.uleiros, operáiios- e trabalhadores
rUn:ils d -,~giàO-aéf1Vam, particularmente, de
dois fat. ~s que têm provocado sensível queda na produtividade da agroindústria canavieira: i.l. estiagem, qUe tem propiciado uma
irregular distnbuição das -Chuvas, e a implãcável praga conhecida como broca_-da-cana.
Juntos,_ estes fatores vêm exercendo uma
ação tão drástica que hoje a indústria alcooleira do norte capixaba já prevê uma produção
reduzida à r:netâde do previsto no início da
safra.
Os efeitoS danosos daf decorrentes são muitos e transcendem a esfera económica para
se__ refletirem no aspecto social, com riscos
de desemprego, de queda nos orçamentos
domésticos em milhares de lares. de recrudescimento dos inde_sejáveis conflitos sociais.
Analisarei, mais adiante, o alcance e a amplí-- tude das condições a que está submetida a
agro!ndústria canavieira no norte do Espirita
Santo, bem como, as providências urgentes
que as autoridades devem tomar para minimizar os efeitos nocivos que já se fazem setltir.
Antes, gostaria de salientar brevemente o papel da agroindústria canavieira no abastecimento interno do açúcar e do álcool, bem
como na geração de divisas para o nosso País,
por meio das vendas efetuadas no mercado
externo.
A indústria açucareira nacional é uma das
mais antigas, remontando quase aos primórdios do descobrimento do Brasil. Os primeiros
engenhos datam ainda da primeira metade
do século XVI, comprovando que os colonizadores portugueses já anteviam a importância
económica da cana-de-açúcar. Ao longo da
nossa_bistória, a ç_ana-de-~çúcar teve importâncja capital na garantia do crescimento económico. Posso dizer, sem qualquer exagero,
que, durante décadas, na fase da monocultura,
chegou a ser o sustentáculo da nossa economi;;~:._

Sr_:. Pre~idente, Srs. Senadores, não faço essas considerações gratuitamente. Faço-as
porque- não podemos desprezar os ensinamentos da História . .Não podemos ignorar a
inlportânCia de uma atividade basilar na nossa
economia, sob pena de, mais tarde, não conseguirmOS reergllê~lã. Não podemos deixar de
socorrer uma atividade económica que tanto
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tem socorrido o Brasil, seja no abastecimento
interno de açúcar, seja na produção do"álcool
carburante, num programa essencial para a
coletividade, seja nas vendas ao exterior, per·
mitindo a obtenção de di'lisas.
O Canaviàl brasiléfro ocupa hoje uma- área
de 3 milhões e 900 rriil he"i:tares. Dele se extraem a cada safra mais de 200 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, permitindo a· fabricação de 8 milhões e 500toneladas
_de açúcar -e de 11 milhões 680 mil metros
-cúbicos de álc6ol-Cãrbufante, dentre outros
produtos. Esses números tornam o Brasil um
dos maiores produtores mundiais de cana-deaçúcar e seus derivados.
Antes de passar a outras Considerações,
quero dizer algumas palavras em defesa do
açúcar, cujo consumo, em nosso Pais, não
tem acompanhado o crescimento vegetativo
da população. Este fenômeno tem-se verificado em dfversoS-oUtroS pafses por motivos
variados, entre eles_a_substituição do açúcar
da cana por açúcares -de outros produtos ou
mesmo por produtos químicos, os adoçantes
artificiais.
Esta prática não Sã_ ê lesiva à nossa economia como é lesiva à saúde da população. A
sacarina, os dclamatos e o aspartame são produtos ainda suspeitos quanto aos efeitos no
organismo humano. Em alguns países, e~es
produtos são vendidos somente em farmáCias. Quanto ao açúcar, cientistas americanos
concluíram recentemente que ele não é causa
de obesíd~úfe, pressão alta ou doenças coronárias. Assim, devem as autoridades brasileiras incentivar o uso do açúcar, não só em
favor da nossa econorrifã, mas também em
favor da própria saúde da população.
- Quanto ao álcool carburante - outro produto igualmente imçiórtaiüe; obtido da canade-açúcar -. sua utilização como sucedâneo
do petróleo tem um notório valor. Hoje o álcool
substitui o consumo mensal de 6 milhões_ de
barris de petróleo. O Programa do Álcool não
apenas economiza divisas, ·os dólares de (Jue
tanto preCisamos, como gera empregos e aumenta a arrecadacão tributái"ia.
- -Após es_ta brev~ colocação, volto a relatar
a aflitiva situação ein qJ.,Ie se encontra a agroindústria canavieira do norte capixaba. Procurei
empenhar-me, até aqui, em mostrar a importância da atividade sucro-alcooleira e concluir
pela cOnveniênCia, pela viabilidade e pela rtecessidade de se socorrer esse segmento fja
economia. Pro(;urafei, agora, descrever a aflitiva situação em que se encontra a agroindústria, ~specificamente no melJ Estado.
Ali, Sr. Presidente e Srs. ·senadores. a distribuição irregular das chuvas, que vem ocorrendo há quatro _anos, reduziu a vazão dos
ri.os e, em ai.Ql:nis CasoS, Provocou-a secã de
. -~órregos e ribe_írõés. Capi"içhos da natureza
ou conseqüência: do_s desinatamentOs irresponsáveís- nas nascentes, à 'fato é que eSsa•
estiagem trouxe consigo a miséria e a fome.
· A eSSe Tator acrescenta-Se outro, de efeito
igualmente devastador. Trata-se da praga conhecida como broca~de-cana, a que já me
referi ant~riormente.

mo
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Vejamos agora parte dos desastres provo~
cados pela ação conjunta desses dois fatores.
A produtividade registrou imediatamente
uma -queda sensível de 40% na lavoura canavieira. O feridiinento agrícola, atualmente, fica

em tomo de 50 toneladas por hectare, com
tendência ao agravamento no·s -p-róximos
anos, e· atê mesmo risco de substituição da
cana por outras culturas. A produção de álcool
et..t1ico carburante, que no ano passado foi de
107 milhões de litros, neste ano não chegará
a 95 milhões de litros. Esta defasagem tomase evidente quando se sabe que a previsão,
no início dO ano, era de 123 milhões de-litros,
já consideradas as dificuldades do setor, e tor-

na-se mais contundente, quando se sabe que
o consl:Jmo· fora estimado em 200 milhões
de litros.
Com esta produção, perde o exaurido Tesouro Estàdual nada menos que NCz$ 19 mi·
lhóes, que s~riam reColhídos pelas destilarias,
via Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços. E deixa, asslin, ·o Estado, de prestar
os necessários serviços públicos a uma coléti·
vidade carente. Essas conseqüências, caso
não sejam tomadas providências em tempo
hábil, tendem a agravar-se, com paulatino
abandono da atividade_ sucro-alcooleira. Essa crise econômfca· tem tambér:n os seus
reflexos sociais, iniplicando baixa utilização da
mâo-de-obra e, conseqüentemente, a redução
da renda familiar. É importante observar que,
por determinação legal, a agroindústria canavie1rã recOlhe 1% do vaJor da receita da cana
e 2%- do faturamento dÕ -álCool ao PAS Piano de Ação SoCial. EsSeS recursos péimitern subsidiar a alimentação, a saúde, o transporte e o .lazer do trabathador. Apenas como
exemplo, basta dizer que o trabalhador da indústria canavieira paga o valor simbólico de
oitenta cehtavos por _uma refeição cujo Custo
real é de NCz$ 7,00.
---- _
As destilarias do norte do Espírito Santo,
instaladas a partir de 1982, geram atualmente
quatro mil empregos diretos, fazehdo com
que, pelo efeito multiplicador, cerca de 16 mil
pessoas tirem o seu sustento dessa atividade.
Preocupados
os nocivos efeitos econômicos· e sociais provocados pela queda na
produção,- dirigentes da Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool, juntamente com
empresários associados, endereçaram memorial ao Governo dO EStado, ao mesmo tempo que reclamam uma ação emergencial das
autoridades federais. O documento é subscrito pelas destilarias Albesa, de Boa Esperança; 1\lc.on, de Conceição da Barra; CridaSã,
de Pedro Canário; Disa, de Conó~tção da Bã.rra; e ·Lasa, de Unhares.
Os signatários reclamam, com justa razão,
a cooperação financeira e técnica entre o Banco de Des_envolvímento do Estado do Espírito
Santo e a Secretaria EStadUal da Agricultura
para o combate à broca-da-cana; o empenho
do GovernO, em seus várío_s níveis. parã-uma
consdentização dos produtores ruraiS e para
a elaboração de um amplo programa de combate à praga; o envolvimento do Ministério
do Desenvolvimento da Indústria e do Comér-

com
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c;_io, bem como do Instituto do Açúcar e do obrigatório da marca alusiva ao centenário da
Akool, para revitalização do Planalsucar-ór- República na correspondência oficial dos órgão de pesquisa e _assistência técnica que está gãos e entidades dos poderes Legislativo, Exeparalisado, por absoluta falta de verbas.
cutivo e Judiciário, União, Estados e MunicfReclamam também os dirigentes da pios (dependendo de parecer).
Apraaes e seus associados, bem como a fede·
-3ração da Agricultura do Estado, a abertura
de linha de crédito rural para financiar a recuPROJETO DE LEI DO DF N' 87, DE 1989
peração dos canaviais atingidos e para per(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
mitir a implantação de novas lavouras, com
art. 336, c, do Regimento Interno)
a intervenção do BancO Central e do Banco
em turno único, do Projeto de
Discussão,
do Desenvolvimento do Estado do Espirita
Lei
do
DF
no
87, d_e 1989, de iniciàtiva do
Santo. Finalmente, os produtores, por sua enGovernador do Distrito Federal, que autoriza
tidade -de- Classe. _desejam amp!iã.r, temporao Poder Executivo a abri.r créditos suplemenriamente e em-caráter excepcional, o prazo
tares até o limite de NCz$ 282".216.000,00 (dude recolhlmento do Imposto sobre Circulação
zentos e oitenta e dois milhões, duzentos e
de Mercadorias e Serviços, para o enfrenta·
mente_ daS adversidades que hoje abalam a · dezesseis mil cruzados novos) e dá outras pro,vidências (dependendo de parecer).
agroiilaú:Stria canavie1ra.
·
As providências reclamadas não ·ensejam
-4privilégios, Sr. Presidente, SrS. Senadores. São,
Discussão, em turno únicõ, da redação final
em seu conjunto, medidas de emergênCia pa(oferecida pela Comissão Diretora em seu Para que os males hoje enfrentados na região
recer n"299-, de 1989) da Emenda dO Senado
possam ser superados. São, em seu conjunto,
ao Projeto de Decreto Legislativo il? 28, de
medidas para evitar danos maiores à econo1989 (n~ 157/86, na Câmara dos Deputados),
mia e à vida soda! do norte do Estado. Os
apef9S encaminhados pela Federação da Agri- - que aprova o texto da Convenção destinada
a evitar a dupla-tributaç-ão e-a- prevenir a evasão
cultura e pela Associação dos Produtores _de
fiscal em matéria -de imPostos sobre a renda
Açúcar e ÁkooJ merecem a nossa atenção
erttte õ "Ciovemo da Rej)úblíca Fec:!eratiVa dO
e o-nosso empeilho. Ao chamar a atenção
Brasil e o Governo da República Federativa
do Sr. Presidente e dos Srs. Senadores para
Popular da HiliigrTa, celebrada em Budapeste,
eSte Qrãve prODleina, quero também- alertar
em 20 de junho de 1986, assim como o protoas autoridades competentes, aqui referidas,
colo, acordado no mesmo local e data, que
para que socorram aquele segmento agrícola
a integra.
-~ que tantos benefícios tem proporcionado à
colehvidade e à Nação.
_
- 5 - ·Era o que tinha a dizer, Si. Pie sidente (Muito
PROJETO DE DECRETO
bem!)
LEGISLATIVO N' 40, DE 1989
(lncluida em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos. (Pausa)
Discussão, em turno único, do Projeto de
A Presidência designa para a Ordem do Dia
Decreto Legislativo n" 40, de 1989 (n"' 71/89,
da sessão ordinária de segunda-feira, às 14
na Câmara dos Deputados), que aprova o texhoras e 30 minutos, as seguintes matérias:
to do tratamento de extr~dição celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
-1e o Govemo do Reino da Espanha, em Brasília,
. PROJETO DE DECRETO
em 2 de feveretro de 1988 (dependendo de
LEGISLATIVO N> 36, DE 1989
parecer}.
(lnduí.do em Ordem do Dia, nos termos
-6do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
PROJETO DE DECRETO
Discussão, em turno único, do Projeto deDecreto Legislativo n~ 3"6, de 1989 (n? 112/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova a concessão putorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodi·
-fusão sonora em onda média, na Odade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREllMINAR, por pedido de diligência.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 362, DE 1989 .

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em tun'l.o único, dQ Projeto de
Lei do Seruido n9 362, de 1989, de iniciativa
da COmiSsão Diretora, que dispõe sobre o uso

LEGISLATIVCJ N' 41, DE 1989

(incluído em Ordem- do Dia, nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Dfscussão, em turno único, do PrOJeto de
Decreto Legislativo ne 41, de 1989 (n? 55/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Estatuto e Protocolo do Centro Internacional de Engenharia Genética e"BiOtecnologia - Ciegb, assinãdO pelo Brasil em 5 de
maio de 1986 (dependendo de parecer).

-7Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 198, de 1989 - Complementar, de autoria do Senador Itamar Franco,
que dispõe sobre os_ requisitos para o éxercícío
dos cargos de diretoria e presijência do Banco
Central do Brasil, tendo
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PARECER FAVORÁVEL, sob n• 256, de
1989, da Comissão
-de Assuntos Econômícos.

-8-

A presente tabela vigorará a partir da data
de publicação desta portaria e será afixada
em local visível na Barbearia.
Senado Federal, 24 de novembro de 1989.
-.José Passos Porto, Diretor-Geral.

~ATAS DE COMISSÕES

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 50, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal, que autoriza o
Poder Executivo a criar ·a EsCola TéCnica de
Taguatinga (Região Administrativa III), apresentado por sugestão do Deputado Franc1sco
Carneiro, tendo

COMISSÃO EXECUTIVA DO GRUPO
BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO
INTERPARLAMENTAR DE TURISMO

PARECER, sob n• 270, de 1989, da Comissão do Distrito Federal, pela constitucio·
nalidade, juridicidade e, no mérito, favorável,
com Emendas n" 1 e 2-DFJ que apresenta.

As nove hofaSdo dia vlrite e- iiove de março
de mil nÕveC:entõs e oiterita e riove, na Sala

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 15
minutos.)

4! R.eunJâo Ordinária, realizadá
no dia 29 qe março de 1989
tt• Legislatura

de Reuniões da Comissão de Relações Exte~
riores do Senado Federal, reuniu-se a Cortlis-

são ExecutiVa: do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamel1_tar_ de Turismq~: Comparecetarh, -Conforme Uvro de PresenÇa: Senador
Rachid Saldanha Derzi, ..Presidente; Senador

FranCiSCO Rollemberg,

]o

Vice-Presidente; De-

putado José Camargo, 1_ S~c-~e!_ário; Dept.:0

__

PORTARIA N9 59. DE 1989

0 PrimeirO-Secretário do SenadO- -Federal,
no uso de suas atribuições regimenfãiS; e tendo em vista o disposto no art. 574, § 6~. do
Regulamento Administrativo,
Resolve prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a realização dos trabalhos da Cernissão de Inquérito instituída pela Portaria n" 42,
de 1989.
--- --- -Senado Federal, 24 de n"Ovem-6ro-de 1989.
- Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário.
PORTARIA N• 60, DE 1989
O Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 574, § 6<>, do
Regulamento AdministratiVo,
Resolve prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a realização dos trabalhos da Comissão de Inquérito· instituída pela Portaria n" 46,
de 1989.
~
Senado Federal, 24 de novembro de 1989.
- Senador Mendes Canale, Primeiro-8ecretário.

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 48, DE 1989
O Diretor-Geral do senado Federal, no uso
das suas atribuições regulamentares, tendo
em vista o que consta d()S Processos n 9'
013506/89-7 e 007202/89-0 e, por expressa
recomendação do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário,
Resolve, com a finaJidade de cobrir as despesas com a aquisição de material e _outras
necessárias ao perfeito funcionamento da Barbearia, fixar as taxas de serviços conforme a
seguinte tabela:
Cabelo .......................................... NCz$ 15,00
Barba ............................................ NCz$10,00
Manicure ...................................... NCz$ 10,00
Engraxate ... :...................................~ NCz$ 5,00

ta do Flori cena Paixão, 2"' Secretário; Deputado
FranciSco· Amaral, Tesoureiro~ Senador· O~adr Sóares e Deputado Aloysio Chaves, Mem·
bras Permanentes do Conselho. Ao abrir os
trabalhos 0 Senhor Presidente determinou a
leitura da Ata da reunião anterior, aprovada,
sem restrições, por unanimidade. O Senhor
Presidente anunciou a realização da Conferência fnterparlamentar sobre Turismo, em
Haya·Holanda, entre os diãs 10 e 15 de abril
próximo, ·co:patrOcinada pela União (nterparlamentar~ e- Organização Mundial de Turismo.
EXibiu o convite formulado pela OMT, da qual
o Grupo Brasileiro da Ass~ciaçâo lnterparlamentar de Turismo é filiado. A Comissão Executiva decidiU delegar podereS ao Presidente
Senador Rachid SaJdanha Derzi, para, dentro
das limitações financeíras, de;signar ?S componentes dã Delegação que representar~ o
Grupo ao Evento, estabelecendo tambem,
desde já, a ajuda de custo no valor de US$
2.000,00 (dois mil dólares), além de passagem
aérea na classe executiva para o trecho BSB/
Rio/Haya!Ri.o/B_SB~Às 10:00 horas, nada_:nais
havendo a tratar, foi encerrada a reumao e,
parâ cotlstat" eu, Paulo José Maestra!i, Se~re
tário, lavrei a presente Ata que, depots de l1d~
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e enviada à publicação.

Termo de Reunião

Aos vinte e seis dias do mês de abril de
mif novecentos e oitenta e" nove, por falta de
matéria, de!lxou de se reaJizar a-Reunião Ord~
nária d~ Comissão Executiva do Grupo BraSIleiro .d_c;~. Associação Interparlamentar de Turismo. Assim, para constar eu, Paulo José Maestrali, Secretário, lavrei ó presente Termo de
Reunião que, depois de dad<? §lO_ ~c:mhecimen
to da Comissão Executiva será asSinado pelo
Senhor Presidente e enviado à publicação.
Reunião ordinária
Realizada no dia 31 de maio de 1989
4~

Às nove horas do dia trinta e um do mês
de maio de ~il -nove~~ntos e oiten_ta e nove,

~ Sábado 25

7207

na Sala de ReuniõeS da ComiSsãO de RelC!&ões
Exteri.Ores do Sena<;io Federal, reuniu-se a Comlssão EXecutiva do Grupo Brasileiro da AssociaÇão Interparlamentar de Turismq_. Ç_Çlmpareceram,_ <:enferme Livro de Presença: Senador Rachid Saldanha Derzi, Presidente; Senador Francisco Rollemberg, 1~ Vice-Presidente;
Deputado José Cam~rgo, 1°-Secr;t_ário; Deputado Floriceno Paixao, 2<' Secretano; Deputado Francisco Amaral, Tesoureiro; Senador
Odacir Soares e Deputado Aloysio Chaves,
Membros PeiTnarientes do Conselho. Ao abrir
os trabalhos o SE:rthor Presidente determinoU
a leitura da Ata da reunião anterior, aprovada,
sem_ restriçõ_es, por ummimidade. A seguir o
Senhor Presidente comunicou aos presentes
haver o Grupo Brasileiro participado da Conferência lnterpar1ah1entar sobre Turismo, reali~
zada em Haya - Holanda, entre os dias 1O
e 15 de abnl último, conforme ficara __aprovado _
na reunião de 29 de março de 1989. De acordo com a autorização da Comissão, naquela
reunião, o Senhor Presidente designou para
participar daquele Evento, os seguintes Parlamentares: Senador Rachid Saldanha Derzi,
Chefe da Delegação; Senador Francisco Ro~
llemberg; Senador José Agripino Maia; Senador Mauro Borges; Deputado Borges da Silveira; Depútado lbs_en Pinheiro; Deputado Max
Rosenmann; Deputado Aloysio Chaves; ~epu
tado Oswaldo Macedo e Deputado Jose Lourenço; além dos Senhores Assessores Paulo
José Maestrali e Carlos f1omero Vieira Nina
e o Jornalista Rubem Azevedo_Liro;:~. P.or motivos de ordem pessoaJ, o Senhor Deputado
José Lourenço não pôde desempenhar a missão, tendo sido designado, para substituí-lo,
o Senhor Deputado Jofran Frejat Após comunicar a Delegação, o Senhor Presidente Rachid
Saldanha Derzi, relatou a participação do Grupo Brasileiro ao EhCóhlrq;_ salienta~d? a ~ri~_
lhante atuação dos delegados brastle1ros. As
10.00 hs, nada mais havendo a tratar, foi en·
cerrada a reunião e, para constar eu, Paulo
José Maestrali, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de _lida e aprovada, ser~ assin~da
pelo Setili.or PreSidente e enviada a p~bllca
ção.
Te·nfio de Reunião

Aos vinte e oito dias do mêS de juiJbQ _9e
mil novecentos e oitenta e nove, por falta de
matéria, deixou de se reali~ar_ a Reunião_ Ord~
nária da Comissão Executiva do Grupo Brasileiro da Associação_lnterparlamentar de Turismo. Assim, para constar e_u, Paulo José Maestrali, Secretário, lavrei o presente Termo de
Reunião que, depoiS de dado ao conhecimento da Comissão Executiva será assínada pelo
Senhor Presidente e enviado à publicação.

COMISSÃO DIRETORA
3& Reunião Ordinária
Realizada em 9 de novembro de 1989

Às onze ho~~s do dia nov~- de novembro
de hum mil novecentos e oitenta e nove reúne-se à Comissão Diretora do senado Federal,
na Sala de Reuniões da Presidência, com a
presença dos Excelentíssimos Senhóres Senadores Nelson Carneiro, Presiçlente, Iram Sa-
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raiva, Primeiro Vice-Presidente, Alexandre

Os presenteS: após examinarem-a matéria,

Costa, Segundo Vice-Presidente, Mendes Ca-

aprovam o pedido;
t) Manifestação do Senador Jamll Haddad

nalle, Primeiro SeCretáriO, Divaldo SurLJagy,
Segundo-Secretário, Pompeu de Souza, Terceiro Secretário, Nabor Júnior e Antônio Luiz

eoutrosSenadoresacercadar_egulamentação
da Resolução n~ 74/84 (Processo n"

Suplentes.
015230!89-9).
·
Deixa de comparecer, por motivos jilstific<!-__ _ A matéria é ~ricaminhad~ ~o Diretor-Ge~al
dos, o Ex.ecelentíssimo Senhor Senador Lou- para que lhe SeJa anexada cqp1a da Resoluçao
remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário. ~ IT' 74/84__~, ~ ~%JUi_!! ~Qviada ao Senhor Primeiro Se-ctetáno para exame.
O Seilhor Presidente declara iniciada a reuM
nião e aprese-nta aos presentes os seg4 intes
A seguir, o Senhor Presidente concede a
assuntos:
palavra ao Senhor Primeiro ViceMPresldente
a) Proposta_ no sentido de: 1) - autoM que-submete à Comissão Diretora os seguinM
rizar os seJVtdores do Senado FédeiiJ/, do Ce~
tes assuntos:
graf e do Pordasen, que possUem título eleitoa) Par_e_cer contrário ao Projeto de ResoluM
rCJ! de outros-Estados. à se ausentarem -ae
ção n~ 2/89,-qUe -altera o RegulamêntO Ãdln-iBras17ia, nO período de ·13 a-17 de novembro nistrativo do Senado Federal.
de 1989, para votatem,·-e 2) _ autorizar 0
A ComissãO: Direiora, após discutir a matéfuncionárfo "da-Casa, no perfodo de 13 a rl ria, _aprova o pa-recer:
de novembro de 1989, no horârio das 14 às
b) Parecer sobre proposta de Ato que altera
JBh 30min.
_ ________ _
o Ato n" 40/88, da Comtssão Diretora, que
Os presentes; após exafninarem a n1ãif:iia,
viabiliza a modificação de termos de contrato
aprovam a sugestão;
·
com entidades que prestam serviço médicoh) Requerimento n~ 595/89,-de ãutoria do
hospitalar ao Senado Federal.
Senador José Ignácio Ferreira, requerendo ao
Antes que o parecer seja discutido, o Senhor
Poder Executivo informações sobre a "fer- Senador Nabor Júnior, Suplerlle da Comissão
revia Leste-Oeste".
· -- ·-· _-__ Diretora, solicita, e lhe é concedid<J. _vista da
Os presenteS examinam a matéria, a apre.. matéria;
vam e a encaminham à Secretaria -Gerar da
c) Processo n~ 007046/89-8 que lhe fora
Mesa para as devidas providencias;
distribuído para que fosse relatado.
~ designado o Senhor Segundo Secre~rio
c) Recurso interposto pelo Senador Odadr
Soares Clcerca da juridicidade do Ato nQ 25/89,
para relatar a matéria.
da Comissão Diretora, com parecer da CernisO Senhor Presidente, em continuação dos
são de Constituição, JUstiça e Odadania que trabalhos, concede a palavra ao senhor Se-concluiu pela injuridicidade do referido Ato. _ gundo Vice-Presidente que apresenta propos_.-.
I:: designado o SenhOr Senador fÁureo Me~- ta- de Ato da Comissão Diretora que "homoIlo, Suplente da Comissão Diretora para relatar
foga o- ConCurs-o PUblico para Técnico em Coa matéria;
munlcação Social-Jornalista, Tradutor, End) Expediente do Diretor do Departamento
fenneiro e Bibliotecário".
de_ Ciências Jurídicas -da PUC- Rio soliciA iTiãtéria, após discutir, é aprõvada, assiM
tando o fornecimento, pelo Senado Federal,
nando os presentes o respectivo Ato que vai
de passagens aéreas a participantes do "ConM à publicação.
gresso Ítalo-lberoMAmericano de Direito ConsM
Em seqOência, o Senhor Presidente contitucional, a ser realizado por aquela Instituicede a palavra ão Senhor Primeiro Secretário
__ ______ que sumete aos presentes os seguintes assunção. I:: designado o Senhor Primeiro ViceMPre- tos:
sidente para relatar a matéria;
a) Expediente do Excelentíssimo Senhor
e) Solicitação do Presidente da OAB-PB no
Presidente do Tribunal de Contas da União
sentido do Senado Federal ceder funcionário
formulando elogios a seJVidores _do Prodasen
para prestar assistência a S_erriinàrio a ser realique colaboraram com aquela Corte durante
zado por aquela Entidade.
a elaboração do Projeto de Lei Orgânica do
Os presentes, após examinarem a matéria,
Tribunal.
Os presentes eriCaminham o exepediente
Iàmentam mas indeferem o pedido face à falta
de disponibil[dade financeira;
ao Prodasen para as devidas anotações nos
f) Expedierite do Banco Real no sentido de
assentamentos funcionais dos servidores
ser autorizada a instalação de Posto de ServiM
mencionados no expediente;
ços no Senado Federal (Pro_ceSso n~
b) Manifestaçáo_deGeraldoMagdada$ilva
008661/89M8).
··
e outros servidores elogiando o-processo seleÉ designado o Senhor Segundo Vice-P~tive interno:receriteffiente realizado nesta CaM
sidente para relatar a matéria;
----Sa, do qual participaram (Pro-cesso n'<
g) Expediente do Procurador-Geral da Justiça
0!5686189-2). ·
do Distrito Federal no sentido de ser assinado
A Comissão diretora toma conhecimento
da matéria a encaminha ao Cedesen para
convênio para cfue o Cegrãf irriprima Boletim
vista e arquivo;
do SeiViço Interno do _Ministério- PúbliCO -do
Distrito Federal.
c) proposta de Ato da Comissão Diretora
A matéria é diStribuída ao Senhor Seilador --·-que "'díspõe sobre o preenchimento das vagas
Antônio Luiz Maya para que seja relatada;
do Quadro Permanente e da Tabela Permah) Processo n" 015371139-1 em que R_yi
n·ente do Senado Federal que ocorrerem até
Soares Moreira Solícita interrupção de sua sus·
31 de dezembro de 1989" (Processo n'<
pensão de contre.to de trabalho.
Q13345L89-3).

e

Novembro de 1989

A matéria,- após discutida, é -aprovada, assiM
nando os presentes o respectivo Ato que vai
à publicação.
d) Minuta de projeto de Resolução que '"dá
nova redação ao artigo 617 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal" (Processo
n" 015405/89-3).
A matéria, após discutida, é _aprovada pelos
presentes que a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para apresentação ao Plenáriq; __
e) Prestação de Contas do SenadO Federei!
relativa ao l~Trimestre de 1989. É designado o Senhor Senado_r Antônio Luiz
Maya, Suplente da Comissão Diretora, para
relatar a matéria;
f) Parecer favorável ao Processo no
01509!/89-9.
. Os presentes, após debaterem a matéria,
aprovam o parecer do Senhor Primeiro Secretário.
O Senhor Presidente, dando seguimento à
reunião, concede a palavra ao Senhor SegunM
do Secretário que apresenta ·aos presentes os
seguintes assuntos:
~-a) Parecer oral pela manutenção do despecho do Senhor Presidente dado, a 26-5-89,
indeferindo a solicitação contida no Pr_ocesso
n' 011658/89-4.
Os presentes examinam a matéria e aproM
vamo parecer do Senhor Segundo Secretário;
b) Parecer favorável à solicitação da FundaM
ção Casa de Rui Barbosa no sentido de ser
assinado convênio entre aquela Entidade e
o S~nado Federal para elaboração de coleção
reunindo sobre um mesmo tema discursos
e pareceres p'roferidos por lideranças parlamentares no período entre 1946 e 1964.
Os presentes examinam a matéria, aprovam
e a enCaminha à Secretaria de Documentação
e Informação para elaboração da respectiva
minuta de convênio;
C:j Proposta no sentidO de que o Projeto
-de Lei da Câmara n~ 51, de 1989, que "dispõe
sobre a descentralização do pagamento das
pensões às famflias de funcionários falecidos
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da Oriião; e dá
outras providências", seja baixado em diligênM
da, a fim de que os órgãos específicos da
Casa se manifestem sobre ele.
A Comissão Diretora aprovZ!_ a p_roposta e
encaminha a matéiia ao DiretorMGeral para
que_ a diligência seja cumprida.
O Senhor Presidente concede, então, a palavra ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente
d2l Comissão Diretora, que apresenta parecer
-favorável aô Processo n~ O13509/89-6, em Cjue
-o SenadciiJosé lgnádo Ferreira Solicita ressarcimento de despesas com tratamento de rea~
bilitaÇão or~l.
_
Os Presentes, após e~~!'Tlinarem a matéria,
aprovam o parecer.
Em continuidade, o Senhor Presidente conM
cede a palavra ao Senhor Sen~or Antônio
Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora,
que apresenta parecer ao "Proç_esso no
004409/89M2, no qual a Comissão de Servidores Usuários da Creche - Assefe e mais
81 (oftenta e sete) servídores usuários Solici-
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tam intervenção na administração da creche
tendo em vista o não cumprimento pela Diretoria da Assefe do que dispõe o parágrafo único do arti'go 448-A do Regulamento Adminis-

trativo do Senado Federal", em que conclui
não ver "necessidade de intervenção direta
na creche-ASSEFE. O Senado Federal, como

órgão mantenedor, tem o direito, se não 'O
dever, de exigir num prazo de 30 (trinta) dias,
q cumprimento integral das condições acertadas com a Assefe, as quais foram consubs-

tanciadas na Resolução no 104/84 e no Regulamento Técnico-Administrativo da creche".
Os presentes examinam a matéria e aprovam o parecer. A palavra é concedida, por ftm, ao DiretorGeral, que submete à ComisSão Diretora os
seguintes assuntos:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora
que "dispõe sobre a aplicação aos servidores
do Senado Federal de reajustes gerais de vencimentos concedidos a servidores do Poder
Executivo, e dá outras providênciaS":
A matéria, após dabatida, é aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato que vai
à publicação;
b) Proposta de Ato da CciiniSsão Diretora
que designa ComiSsáo Especial pãra Prodecer
"aos estudos necessários à aplicação, aos servidores do Senado Federãf;-das alteraçóes
consubstanciadas na Medida Provisória n? 95,
de 24 de outubro de 1989".
A matéria é examinada e aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato que vai
à publicação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião às treze horas e trinta
minutos, pelo que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão D-iietóra, 9 de novembro
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
COMJSSÁO DE CONSTITUIÇÁO,
JCISTIÇA E CIDADANIA
36• Reunião realizada em
24 de outubro de 1989
Às dez horas do dia vinte ~ quatro de ou~u
bro de mil novecentos e oitenta e nove, na
sala da Comissão, sob a presidência do Sr.
Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente,
reúne-se a Comissão de Constituição, Justiça
e Odadania com a presença dos Srs. Senadores Chagas Rodrigues, Lourival Baptista,
João Menezes, José Agripino, Meira Filho,
Aluízio Bezerra, Mauro Benevides, Jutahy Magalhães, f.1aurício Correa, Odacir Soares, Mário Maia, Aureo Mello, João Castelo e Marco
Maciel. Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Wilson Martins,
Mansueto de Lavor, Leite Chaves, Leopoldo
Peres, Márcio Lacerda, FrancisCo Rollemberg,
Edtson Lobão, José Paulo Bisai, Afonso Arinos, Olavo Pires, Carlos Patrocínio e Ney Maranhão. Havendo número_regimental, o Sr. Presi~- -dente 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 _3
-Mensagem no 230, de 1989, do Senhor
Presidente_da_República, submetendo à aprov~ção do Senado Federal, a escolha do Doutor
Francisco Fausto Paula de Medeiros, Juiz do
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Re·
gião, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, destinada a Juízes
da Magistratura Trabalhista de Cãrreira, aecor·
rente da rlova compàsição do Tribunal. Nos
teiinos reQinientalS a Presidência: Cõnviçl<J para
tom& asSento à mesa, o Doutor FranCisco
Fausto Paula de Medeiros, a fim de submeter-se à s"at>atina pÓblica e, a seguir, concede
a palavra ao Senador José Agripino, para, na
qualidade de relator, emitir o parecer da Comissão. N.a fase de arguição usa da palavra
o Sr. Senador Chagas Rodrigues, em conside·
rações ao assunto. Passa-se a seguir à votação
da Mensagem, obtendo o Dr. Franciscg FaustO- Paula de Medeiros doze votos favoráveis.
Continuãrido, passa-se à apreciação da Men·
sagem nç 234, de 1989, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor José Calixto
Ramos, para compor o Tnbunal Superior do
Trabalho, em vaga originária, decorrente da
nova composição do TST, destinada a Ministro Oasslsta, representante dos traba1hãdorés.
A Presidência convoca o Sr. José CaJixto Ra·
mos para tomar assento à mesa, a fim de
que se processe a arg~fção prevista no Regini€!h1õ Interno, concedendo a seguir, a palavra
ao SenadOr Mauro Benevides para emitir parecer. Não havendo nenhum Sr. Senador desejando argüir o indicado, passa-se à votação
da Mensagem, obtendo o Sr. José Calixto Ramos, onze votos favoráveis. Nesta oportunidade, constatando-se a ausência de quorum
para delibe~aç9~s. o Sr. Pr~sidente encerra a
reuniao, ficando adiados os demais itens da
pauta, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação
juntamente com os apanhamentos taquigráficos.
ANEXO À ATA DA 36' REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTl9\ E CIDADANIA, REALIZADA EM 24
DE 0([T(f8R0 DE I 989.

O SR. PRESIDENTE (Gd Sabóia de Carvalho)- Declaro aberto os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Presidência acomoda~á a pauta às conveniências das reuniões de outras comissões.
Em exame, incialmente, o processo que é
o_número 3 da pauta.
Mensagem no230, de 1989~ do Sr. Presidente -_-aa- República, submetendo à
aprovaÇão-aO Senado Péderaf a -escolha
do Dr. FraoQsçQ Fausto_ Paula de Medeiros, Juiz do_ Tribunal Regional do Traba·
lho da 6• Região, péira corri por o Tribunal
Regional cio Traba1ho, em vaga originária
destinada a juízes da magistratura traba-
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lhista de carreira, decorrente da-hOva
composição do Tribunal. O Relator é o
Se_nador José Agripino.
Convoco o Dr. FranCisco Fausto PaUlo de
Medeiros para tomar assento à mesa de trabalhos.
..- _ _ _
__ _
O SR. MAURÍGO CORRÊA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESJDENTE (Gd Sabó_ía de Carvalho) - Com a palavra o Senador Maurício
Corrêa, para uma questão de ordem.

O SR. MAURÍCIO COi<RtA- Sr. Presidente, achei estranho porque na pauta constam
os nomes de todos os indicados ·pelo Presidente da República para o preenchimento das
vagas existentes no_ TribUnal Superior do Tra·
balho e constatei que aqui, nesta relação, não
está o nome do indicado pela categoria económica, que é_o Dr. Afonso Celso de. Sousa Cãrmo. Tomei C:õ"nh~Cinierttó-de que V. Ex' havia ·
avocado a mensagem e determinado que a
Assess_oria Jurídica do Senado se pronunciasse a respeito de dúvidas que V. Ex" tinha. Por
outro lado, tomei conhecimento de que a Presidência ha'lia já diStriDuído a mensagem para
o Senador Ney Maranhão, que é o Relator.
De modo que estou perplexo e gostaria que_
V. Ex' nos orientasse, nos explicasse por que
só o Dr. Afonso Celso, estou aqui com a dócurhéritã-ÇãiJ"toda, gostaria até de questionar, de
discutir, se houvesse qualquer dúvida a respeito, do preenchimento ou não dos requisitos
necessários para que ele pudesse ser indicado,
pois constato, melancolicamente, que o Q:nico
que não foi inclUído foi ele. Gostaria que V.
EX' nos explicasse por que é que só e!€: que
não está incluído nessa relação.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Ca.Valho) - Há muitas explicações, Sr. Senador,
a esse respeito. Primeiramente, é que o relator
des_sa matéria é o SenadOr Ney Maranhão,
que não se encontra em Brasília, e sim em
Pernambuco, e entrando em cantata comigo
pediu que o processo não entrasse em pauta
porque ele não poderá estar em Brasilia, só
d1egará hoje à noite ou amanhã à tarde. Esta
é a razão fundamental.
A razão do mérito, dos cuidados da Presidência baseiam-se, inclusive, na atu"ação de
V. Ex". Quanâo do processo da indicação de
Aluízio Alves houve muitos problemas nesta
Comissão e-Jicamos divididos se deveríamos
ou não aprovar o nome do Sr. Aluízio Alves.
V. EX" questionou se ele era ou não advogado,
se bastava ou não a mera inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil Naquela oportunidade o Sr. Aluízio Alves foi aprovado por esta
Coritissão, Chegando a matériã ao Plenário
do Senado Federal V. Ex-, o Senador Paulo
Bisai e o_utrofo mais voltaram a questionar, na~
queia reunião a aprovação do parecer da Co~
missão de __Çonstituiçª-.o, Justiça e_ O_dadaniq
sob o argumento -de que Aluízio Alves não
era advogado. O Tribunal Superior Militar adotau a tese de V. f:xl',- nãO deu posse a Aluízio
Alves, a despeito da aprovação pelo_ Senado
Federai. Há de se convir que disso tudo o
Senado não ficou _bem, porque sua Comissão
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Então, está me parecendo - com o maior
respeito - que está havendo uma preocupação pessoal de sua parte, apenas com relação a esse nome. O que eu queria é que,
designado o Relator aqui, esse relator é que
dissesse não pode ser, porque não preenche
os requisitos, e, nesse caso, iríamos argumentar se seria o caso de aprovar ou lião o seu
nome. Mas não excluir. Estamos colocando
todos os nomes. Só um que não. Será que
A indicação de alguns juízes vem sendo imO SR PRESIDENTE (Qd $abóia de Carvanão temos competência de apreciar? Serã que
pungnada, alguns do_cumentalmente e outros_ lho) - Depois nós temos a oportunidade de
por comissões que vão aos gabinetes, por tele- examinar isso; vamos examinar isso no monão temos capac~ade de sabermos se ele
tem condições ou não de ser ministro? É prefonemas que chegam, por advertências que mento opotuno.
ciso que a assessoria, neste caso específico,
são feitas.
O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Sim, mas
faça um exame criterioso, só dele?
Eu ·não (jueria abordar esse assunto porque
isso é de competência do Relator, desde logo estou dizendo porque v. Ex' teceu consideEntão me parece, Sr. Presidente, que seria
rações de mérito: não vou responder a toda
um cas9 inclusive de sustarmos esse reunião
designado. A Presidência teve o cuidado de
e V. Ex" determinar uma para amanhã ou dedeterminar à Assessoria do Senado que pre- a sua argumentação, apenas vou rapidamente
pois e apreciarmos todos os nomes. Por que
viamente, fizesse o exame das condições dizer que a situação, como- já frisei, é outra,
constitucionais, não apenas do Sr. Afonso Cel~ porque neste caso aqui o indicado _preenche - excluir só um? Acho isso extremamente injusto e V.&?
-so mas todos os indicados, todos, para se os requisitos; há farta documentação de que
saber se _!3S preliminares estão atendidas, se ele integra a categoria económica respectiva,
O
SR.
PRESIDENTE
(Cid
Sabóia
de Carvaque ele faz parte de sociedade anónima, que
aquelas condições constitucionais estão ou
lho)-Vou explicar, mais uma vez, ao Senador
~
diretor
e
empregador,
não
é
diretor
emprenão atendidas, as condições básic_as qiie estão
Maurício Corrêa.
tratadas na Constituição da República. Este gado; portanto, ele preenche os requisitos.
Parece-me, Sr. Presidente, que V. Ex' ter
o cuidado para evitarmos a repetição do caso
O SR JUTAHV MAGALHÃES- Sr. Presi~
remetido para a Assessoria só o nome do indiAluízio Alves. A Assessoria passou- a ter um
dente, peço a palavra.
exame minu_tente de _todos os processos. Do cado Afonso Celso - e V. EX" tem o direito
caso do Sr. Afonso Celso, a Assessoria prepa- de fazer iss_o, na qualidade de Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvarou dois pareceres para escolha do Relator:
lho) - Só um minutinho, para explicar ao
O SR PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvaum parecer de aprovação e um parecer de
Senador _Maurício Corfêa que isso não está
diligências. Isso o Relator decidirá se quer faZer lho)- Todos os processos foram pai-a a Asacontecendo. Está até me chamando a atendiligências ou se quer aprovar o noriie do Sr. sessoria.
ção e talvez ~u_ vá -~er_mais cuidado_!_ porque
-Afonso Celso.
está sendo muito estranho ísso. Sou um hoO SR MAURÍCIO CORRÊA- Nâo, Sr. Presimem de responsabilidade, não vOU permitir
Nada obriga à Presidência a organizar a paudente, o único pro_cesso que foi verificado com
isso aqui, não. Não vou pôr esse processo
ta, a não ser de acordo com a conveniência
profundidade e com recomendação pessoal
em pauta sem um exame, não. Se é isso o
do Senado Federal, não podemos espremer
de V. Ex" eu falei com o Relator... parece-me,
que está acOntecendo, está me chamando
o Senado Federal nas conveniências privadas,
data-venia, uma discriminação que está sendo
muitO a atenção. Tenho muita responsabili~
particulares, de determinados candidatos, que
feita contra um indicado que preenche os
dade pOr tudo isso. Sou o Presidente da Coponham este Senado em situação dificil.
pressupostos.
missão para zelar por isso. Ou se!rá que vamos
O zelo de V. Ex' é exatamente esse; também
O Senador Ney Maranhão ausentou-se, está
fazer aqui, no Senado, tudo chega ·aqui, espreê o nosso zelo; não estamos atuando de moç[Q -em Pernambuco; agora, não vamos apreciar
me o Senado, e arrebenta adiante.
diferente. Apenas a Presidência tem muita resapenas um nome que preenche os requiSitos
Na verdade, não há nada disso_ qu~ .V."Exl'
ponsabilidade com isSo; não tem nada contra
porque V. Ex~, eu sei, foi questionado através
está falando. O processo se encontra com o
o Sr. Afonso Celso, que eu nem conheço; vim
de telegramas, foi solicitado através, inclusive,
Senador Ney Maranhão.
conhecê-lo agora, porque foi ao meu gabinete;
de ex-Ministros daquela Corte, sobre probleexigi dele documentos, que mandei anexar;
mas relativos à Ccihstitucionalidade da indicaO SR MAURÍCIO CORRÊA - V. Ex' manpedi que ele conseguisse uma declaração_ Qª
ção, e parece que temos que nos posicionar.
dou apenas o caso dele para a assessoria.
Confederação, a que ele pertence, dizendo que
Ora, o Relator tinha que trazer para cá, nós
Todos os processos estão aqui para serem
ele ê empregador, para mandar anexar ao proé que tínhamos que examinar, intrínseca e
relatados e o dele não está.
cesso; já mandei; assim proceder e o restante. -- extrinsecamente, _o teor daquela mensagem,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvanão é a meu juízo, ê a juízo da própria Cómispaia verificarmos se preenche ou não os requilho) -TOdos os processos passaram pela
são, é ajuízo do Relator e ajuízo da ComissãO,' sitos; não é V. ~data venía, determinar, poassessoria. Todes os pareceres estão na asque aprovará ou não -o parecer do Sr. Relator.
testativamente, a remessa apenas de um nosessoria.
Por iss_o o processo não está em pauta, primeime, para a Assessoria examinar, já com essa
ro, porque o Relator não está em Brasília; o
característica, Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. PresidenRelator está em_ Pernambuco, participando da
te, V. ~é um homem de bem, houve determiO SR PRESIDENTE (Qd Sabóia de Carvacampanha eleitoral e ele pediu até que -.) pronação de sua parte para que se examinasse,
lho)- Todos os pareceres que aí estão são
cesso ficasse para a próxima semana.
com critério, aquele nome, porque V. Ex' receda Assessoria.
beu ...

aprovou, o Plenário do Senado aprovou e,

mais tarde, o Tribunal nã6 deu posse. Criou~
se, portanto,- uma situação das mais difídes
para o Senado. Sem- Se falar na situação di fiei!
do indicado; que teveque renunCiar ·a Sua
ocorrência de direito, não era propriamente
o "direito formado ainda pela indicaÇão ao Pre-=sidente, mas ele abdicou, para evitar um pro·bJema maior na República.

O SR MAURICIO CORRtA -

Dafil venia,

não posso co_ncordar .com ·a argumentação
expendida pelo nobe Presidente; em primeiro
lugar, porque as hipóteses são totalmente distintas e creio que ainda não é sede ad_equada
para discutirmos a questão de mérito; mas
apenas, à guisa de lembrete, devo dizer a V.
fXI' que as situações são extrero.;~:mente diferentes. Enquanto 6 _ex-MinistrO Aluízio Alves
foi indicado pelo Presidente da República, o

critério de escolha, no caso de classista, obedece a uma,triagem que. passa pelo Tribunal
Superior do Trabãlho e, nesse caso, o próprio
TST acolheu o nome do indicado e remeteu
ao Presidente da República e encaminhou a
mensgam para a Comissão de Constituição,
Justiça, e Qdadania portanto, para o Senado
Federai. A hipótese é extremamente diferente.
No caso do Minis_tro Aluízio Alves ...

O SR. PRESIDENTE (Qd Sab6ia de Carva-

lho) -O processo se encontra com o Senador Ney Maranhão. O aro que todos os processos passam pelo meu gabinete. _
O SR MAURÍOO CORRtA- Não, o Sena-

dor Ney Maranhão viajou sexta-feira, Sr. "Presidente, e o processo estava em mãos do Dr.
.Alexandre e o Dr. Alexandre devolveu diretamente para o seU gabinete.

O SR. PRESIDENTE (Qd Sabóia de Carva-

lho)- Mandei, exatamente, que a assessoria
estudasse as prerrogativas iniciais da Constituição. Qual é o mal disso?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Mas, Sr. Presi-

dente-..
O SR. PRESIDENTE (Qd Sabóia de Carvalho)- Ora, então não posso fazer issó?
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Claro que

pode. Mas não temos condições de examinarmos esse processo, se· estarrfõs -examinemdo os outros?
O SR. PRESIDENTE (Cia Sabiíia -de Carvalho) - Mas é claro! Mas s_e é a assessoria

que elabora todos os pareceres. Mandei que
examinasse todas as condições constitucionais, não só desse processo.
O SR. MAUR[CJO CO~- Não me consta, Sr. Presidente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presi-

dente, Sr. Presidente_.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Agora hoje, por-exemplo, vou retirar
de pauta, para V. ~ ver como é diferente
em relação ao que V. Ex" pensa- o processo_
do Dr. Ney Proença Doyle, porque acaba de
chegar, por escrito, uma representação contra
ele. Vou devolver ao Relator para exame.

Isso não é uma coisa que se resolva em
cima da perna e nem que tenhamos dois pe-

sos e duas medidas. Isso é uma coisa de muita
responsabilidade. Não seí qúe prejuízo possa
ter mandar uma assessoria examinar um processo, se a assessoria existe exatamente para
isso, Senador Maurício- Corrêa,_.ASses-soría
existe exatamente para isso: para examinar os
processos. Não sou eu quem ·vai examinar,
porque não há tempo. Mandei que examinassem o processo; designei o Relator, mandei
a assessoria entrar em contato com o Relator,
mandei fazer tudo. E sabe por que o relator
é o relator? Porque ele me pediu para ser o
relator. Todos os relatores que estão indicados
aí são os que solicitaram, em meu gabinete,
que fossem designados para tal.
O SR. MAURICIO CORRÊA -

Sr. Presi-

dente, com o maior respeito, estava no plenádo quando V. Ex• procurou o Senador Ney
Maranhão e disse: olha, te designei...
O SR. JUTARY MAGALHÃES - Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Présídente! _

a· pauta, ele pode levantar essa questão de
ordem.
Quanto a V. ~ mandar para a assessoria,
todos os processos vão para a assessoria. Todos eles.
O SR. PRESIDENTE (Cid" Sábóia de CalvaTSJdos eles invariavelmente.

lho)~

O SR. JUIAHY MAGALHÃES - E mais do
que isso: deveríamos examinar todàs, como
está sendo examinado este, que está sendo
discutido. Infelizmente nós, aqui, somos chama_dos a votar pelo currículo, exclusivamente
pelo currículo. V. Ex" vai verificar aqui quando
votarmos cada caso, que vamos dar o parecer
baseados no currículo e, não, sobre a vida
pregressa do, indicado, s_obre o trabalho que
ele executou; se foi magistrado, _o·qua foi que
ele executou; dapdo os seus pareceres, quais
foram os· seus v-otos nas outras instâncias e
nós aqut exai-ninamos apenaS o currículo,
quando deveríamos examinar muito mais do
que isso. Mas não é esse o problema aqui,
hoje; o problema é nós esgotarmos a pauta
de hoje, e vamos começar a trabalhar votando
aquilo que está-na pauta. Se for o caso, vamos
levantar a questão de ordem no momento próprio.

O SR. PRESIDENTE (Cid S_abóiã de Carva~
lho)- Então vamos decidir a questão de ordem. A presidêricia, tendo em vista que consultar a assessoria é uma ativídade normal
da Comissão de Constituição, Justiça e Odadania e que a pauta não é organizada sob
coerç?!o ~-,s:i_m sob a direçãp da Comissão,
indefere a _questão _de ordem para manter corno está a pauta da ordem do dia de hoje,
passando a Palavra ao Senador José Agripino
- que t~m que ir à outra comissão e por
isso vou lhe_ gar prevalência para não preju~
dicar os trabalhos -, para relatar Mensagem
n~ 230, de 1989. COriVidamOs o Sr. Francisco
Fausto Paula de Medeiros para tornar assento
à mesa de trabalho. Com a palavra o Relator.
O SR. RElATOR (José Agripinof- O Se-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía-âe Carva-

nhor Presidente da Repúbli_ca, pela Mensagem

lho) -Mas eu estava respondendo a ele; ele
me pediu para ser relator.

n' 230, de 1989 (n' 615, de 5-10-89, na ori-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Sr. PresV

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (tid-§bOfa- de Carvalho)- Concedo a palavra a V. Ex'
O SR JUTAHY MAGALHÃES -

ST. Presi-

dente, não desejo interferir tanto assim numa
discussão que estava havendo, mas acho que
é preciso colocar ordem nos trabalhos.

Em primeiro lugar,- estamOs Com a pautapara dtsc:ussão. Então, terrioS que examinar
o que está na pauta, o que- nãcf·está na pauta
pode ser discutido a posterlori. Vamos primeiro liberar a pauta para atendermos àquilo
para o qual fomos·convo·cados hoje. Fomos
convocados para quê? Para votar esta pauta.
O senador Maurício Corrêa está levantando
uma questão de ordem, e, no meu entendimento, está sendo precipitado. Ele pode levantar num momentO propício. Quando esgotar

gem), submete à_aprovação do SenadO Federal o nome do Doutor Francisco Fausto Paula
de Medeiros, para compor o tribunal Superior
do Trabalho, em vaga originária, destinada a
jufzés da magistratura trabalhista de carreira,
decorrente da nova composição do Tribunal.
O art. 52., inCiso lU, alínea· a, conbinado com
o § 1? do art._ 111, da ConStituiçcã.O Federal,
atribui a esta Casa do Congresso Nacional
competência privativa para examinar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escOlha dos Ministros do Tribunal Superior' do Trabalho.
De _açorda com o cuniculurn vitae do interessado, que acompanha a Mensagem Presidencial, o Doutor Francisco Fausto Paula d,e
MedeirOs nasceu em Areia Branca - RN, em
13 de mãio de 1935, sendo fifho de Luis FaUstode Medeiros e Nair Paula Fausto de Medeiros.
Do extenso curriculum vitae do ilustre magistrado constam, entre outras, as seguintes
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informações que julgamos dever serem desta~
cadas: fez o curso universitário na faculdade
de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte,. em Natal- RN, foi Assessor
Técnico da secretaria de Estado de Educação
e Cultur:a de Natal; foi Juiz Presidente da Junta
de Conciliação e Julgamento de t'latal; foi Juiz
Jogado do i ribunal RegiOnãl do Trabalho da
Sexta Região; exerceu a Presidência da Junta
de Conciliação_e julgamento de Escada, Pernambuco; exerceu a Presidência da 1~ Junta
de ConCiliação e Julgamento de Recife; fOi
Presidente da 2• TUrma do Tribuna] RéQíonal
do Trabalho da Sexta Região; exerceu as funções de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em substituição ao Ministro Orlando
TeiXeira da Costa; representou o Tribunal Re~
gional do Trabalho da Sexta Região no Congresso Internacional de Direito do Trabcilho,
realizado na Bahia; foi agraciado com a Meda~
lha do Tribuna] regional do' Trabalho da 6•
Região e com a Medalha do Mérito Judiciário
Conselheiro João Alfredo Corrêã: -de Oliveira,
entre outras; foi conferenciSta em diversos sindicatos, na Ordem dos AdvogadoS do Brasil,
Secção dO Rio -Grande do Norte e na- UriiVersidade Federal do Rio Grande do No~;-~ profess_or de_fiiOsofia do Colégio_ Estadual do Ateneu Norte_-Riograndense.
A vista-dessas informações constantes _do
seu cuniculum vitae, verifica-se que o ilustre
magistrado, Indicado para ocupar úma das
vagas destinadas a juízes da magistratura trabalhista de carreira, apresentada qualificações
_e atributos que o fazem merecedor da indicação para o cargo de Ministro do tri~unal Superior do Trabalho, razão por que nos manifestamos pela aprovação do seu nome para o
exercício de tão elevadas funções.
-Acrescentaria, ainda~ Sr: Presidente, Srs. Senadores, _um depoimento que faço de àtdem
pessoal. Pelo fato de o Dr. Fausto ser do Rio
Grande do Norte, meu conterrâneo, portanto,
posso prestar um depoimento pela vivência
que tenho 4a figura do ilustre indicado. Trata~Se de um caráter absolutamente indiscutível
no nosso Estado, por-corrip€-têncici profissional e por lisura de procedimentoS ao longo
-de toda a sua vida pessoal e profisSional. É
remem irifen-so ·a· paiXões políticas, inclusive
tendo sido objeto de indicação unânime da
bancada federal do Rio Gr"ati.de do Norte todos os Senado~e!> e todos os Deputados
Federais manifestar?tm a Sua Excelêricia o Senhor Pr:_sidente da __ Repúbl~ca, por es_crito; o
seu apo1amento à 1nd1caçao do Dr. Faus'to,
numa manifestação clara de que ele se encontra acima dos partidos e é detentor de apreciável c-onceito· junto à classe política e _à própria socie"da?e norte rio-grandense.
Por esta razão, e com o maior prazer, pres~
tando o meu testemunho pessoal da habilitação profissioil.al e das qualificações pessoais
_do _indicado é que .mariifesto o meu pãnicer
absolutamente-Javorável à indicação do:Dr.t
Fausto.
O SR. PRESIDENTE (Cid.Sabólci de Carva~
lho)- Em discuss~o o parecer. (P'ausa.)
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Não havendo quem queira discutir,_instala-se a fase de inqUirição do indicado. (Pausa.)

Os -Srs. Sen~dores que tenham alguma pergunta a fazer ao indicado poderão fazé-lo.
(Pausa.)

Não havendo quem queira fazer indagação
ao indicado, vamos á votação secr_eta.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Cid Saliõiade Carva-

lho)- Concedo_ e~ palavra ao nobre Senador
Chagas Rodrigues.

te, está à_altura de integrar o Tribunal Superior
do Trabalho, mas vejo que é do Rio Grande

do Norte e que se chama Francisco Fausto
Paula de Medeiros, a quem tenho a honra de
conhecer agora.
Eu apenas faria uma pergunta, e isto vai
mais pelo sentimentalismo.
Sou um antigo parlamentar e cheguei à Casa em 1951, como Deputado.
.
É V. Ex' parente do velho político José Augusto.
O SR. FRAI'ICISCO "FAUSTO PAULA DE
1'\EDEIROS - Não.

ros? É do Rio Grande -do _Norte?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva_-

lho) -Com a palavra V. Ex'
O SR. MAURÍCIO CORRÊ:A- Sr. Presiden-

Sr. Presi-

dente, vejo aqui; que se trata de um ilustre
homem, com rico cuniculum _e que, realmen-

O SR. CHAGAS RODRIGUES_-

O SR. MAURÍC[O CORRÊA- Sr. PresidenEx,~ o uso da palavra?'

te, permite-me V.

dente, peço a palavra.

O SR. CHAGAS .RODRIGUES -

xistência de órgão de prlmeira instância, por~
que ·ela tem uma jurisdição muito ampla, e
também pela inexistência de um Código de
Processo do_T(ab_alho. Daí por que o processo
trabalhista, que antes era muito simplificado,
sofre uma influência muito grande do Código
de PrOcesso CiVll.

Ô: me<lei- -

-

O SR. FRANCISCO FAUSTO PAULA DE

MEDEIROS - A família Medeiros, no Rio
Grande do Norte, é uma família só. Sim, mais
uma f1oresceu na zona oeste do estado, que
é a minha, e outra na zona do Seridó. _O Dr.
José Augusto de Medeiros é da zona do Seridó. Pode se~ a mesm.~ família, mas são unificações perdidas no tempo.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Faço ape-

nas uma pergunta a V. Ex". No entender de
V. Ex", qual é o maior problema, hoje, da Justiça do Trabalho do BraSil?
O SR. FRAI'ICISCO FAUSTO PAULA DE

MEDEIROS - Creio que o maior problema-da Justiça do Trabalho é exatamente o da
celeridade processual. Mas esta celeridade
processual não estagnou apenas no Tribunal
Superior e nos Tribunais Regionais; o grãhd"e
problema está localizado nas Juntas de Conciliação e julgamento.
______ _
Dou a V. Ex' os depoimentos.

te: quero aproveitar a oportunidade, indusive,
1

para indagar a V. Ex' se, retornando q Senador
Ney Maranhão, amanhã, fará V. Ex' alguma
reuil.ião extraOrdinária.
-

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia d_e Carvalho)- Vou fazer reunião extraordinária amanhã, exatamente para isto, porque a pauta está
muito grande.
O SR JI.VI..URÍCIO CO~- Era meu propósito pedir vista de todos os processos que
estão sendo examinados aqui, mas diante da
afirmaÇão de V. Ex", confio ~m ~ua palavra
e espero que, com o retomo do Senad_or Ney
Maranhão, convoque V. Ex" uma reuflião extraOrdinária para apreciarmos todos.

O SR. PRES[DENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Essa reunião está -convocada desde
a semana passã.da, quando ficou dito-que haveria reunião terça, quarta e quinta-feiras, para
dar vencimento à pauta.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com relação
ao indicado, os requisitos estão preenchidos,
desejo-lhe êxito na adjudicatura da Corte Su~
periõr do Trabalho. Não tenho nada a perguntar. Coilgratulo-me com a indicação de S.&-

0 SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Vamos então à votação.
Os Srs. Senadores já poderão votar.
Já foi rubricada a lista.
Quem -vota rubrica a lista.
Na votação designo escrutinadores os Sena-dores J.oão Menezes e Chagas Rodrigues,
para a apuração dos votos.
Atenção para o resultado da votaçãO.
Por doze votos favoráveis, foi aprovada a
indicação de Francisco Fausto de Paula Medeiros, a quem -apresentamos os nossos cumprimentos. (Palmas)

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente,
Este ano, fiz correlção na Junta de Nazaré peço a palavra pela ordem.
da Mata, no Estado de Pernambuco.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvaCada Junta, por lei, pode suportar o máximo
de mil e quinhentos proces_sos. A de Nazaré lho) -COncedo a palavra ao nobre SenadOr
d8 Mat.a tem, exatamente, quatro mil proces- João Menezes.
sOs por ano~ o -que é mais _que _o dobro de
O sR. JOÃO MENEZES- Sr.. Presidente,
JOgo que aqui cheguei não havia riúmero. Fui
st;ta capacidade. O reclamante apresenta sua
reclamação, a audiência inaugural é marcada
ao. meu gabinete e quando voltei encontrei
para sessenta dias depois.
uma discussão animada. Parece que ~e refere
:'Na audiência inaugural, o reclamado com- . a ésse cidadão Afonso Celso sobre um proparece,. faz a contestação _e, em seguida, a ' ceSso que está com_ o Relator. Como tenho
audiência é adiada por média de _380 díaS~ --em- iTiãos várioS- documentos, quero passar
às mãos de V. Ex~ para que faça juntar esse
Isto significa, praticamente, que não estamos
administrando a_justiça na primeira instância,
documento que se refere ao Afonso Celso.
estamos denegando a justiça, pelo fato _da ineAgradeço ~ V. E.x'1

Novembro_cle I 989

O SR~ PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mandare[ juntar imediatamente.
0 SR. CHA.GAS RODRIGUES dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O.SR. CHAGAS RODRIGUES-Jô que esse

assunto foi ventilado, pediria a V. Ex•, pois a
Comissãco de Relaçf!_es Exterior~s_ e~t~ ex,aJ'!li·
nando Uma indicação para o Embaixador do
Brasil em Londres. Estamos no fim do ano,
os processos estão correndo e eu mesmo deveria estar lá. Quanto a este outro processo
referente ao Mini$t;ro Afonso Carmo ou ao Pr.
Afonso Carmo, pediria a V. Ex•, já que determinou que entrasse na próxima reunião, se
o relator ilão- estiver presente, que seja designado outro relator que poderá examinar o as·
sunto.
O SR. PRES[DENTE (Cid Sabóia de Càrvalho) -Amanhã, pela manhã.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

A meu ver

o assunto não apresenta maiores dificuldades.
Foi indicado pela categoria. Se atende_ aos
requisitos, podemo_s_vQtar__''sim" ou "'não".
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) -Amanhã esperaremos o Senador Ney
Maranhão, porque S. Ex> li9'ou ontem-para·
a minha residênCia; pedindo que o aguardasse. Sabe V. Ex" que estas indicaçõ_es_de relato-_
res todas foram feitas a pedido de cada relator.
Inclusive essa, o Senador Ney Maranhão pediu
para ser o relator. Posteriormente, também
o Senador Lourival Baptista também pediu.
Não pude designar o Senador LoUrival Baptista en: face do pedido do S~nador Ney Maranhão. E costume da Comissão atender às solicitações. Indiquei o Senador Ney Maranhão
e CoiTiuriiqu-eT a S. EX~ O processo do Sr. Afonso Celso foi para
a Assessoria e voltou com as propostas de
-parecer da Assessoria para o relator, como
todos_ os outros processos. Não há nada, nenhuma discriminação com o Sr. Afonso Celso.
Há apenas um cuidado da Comissão com todos os processos. Amanhã haverá reunião ex·
traordinária, inclusive para examinar um outro
nome, porque chegou à representação, 9 relator não está presente e pretendo passar ao
mesmo essa representação para o seu conhecimento.
O ·sR. CHAGAS RODRIQU_ES ~ Sr. Presi-

dente, ainda sobre _este assunto, não tenho
nenhuma -censura a fazer ao comportamento
de_ V. Ex' Estranho é que um colega, é um
ve[ho am.jg9, um s-ol_ega peç_a para re[ateJF _e
não esteja aqui no dia. S. EX' está prejudicando
indiretamente. Quando o Parlamentar pede
para relatar, ele deve ser o primeiro a chegar.
Nunca pedi para relatar nenhum projeto,
Pelo contrário, tenho até pedido para não relatai. Mas quandO eu peço, ou quando sou o
relator, sou o primeiro a che_gar para não preju-dicar as pessoas_ indiCadas. _.flca q ~_assunto
esclarecido.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) - O Senador Ney Maranhão viajou e
nào pôde voltar a tempo.
Passemos à Mensagem no 234, de 1989.
Concedo a palavra ao Seriador Mauro Beneyides para emitir parecer.
O SR. RElATOR (Mauro Benevides)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República, pela Mensagem n9 234,
de 1989 (n• 619, de 5-10-89, na origem), sub-
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que era rriúítOâlsCreta a minha atucição, tanto
no Conselho Deliberativo d<i Sudene, já que
ocupei uma cadeira como Presidente do Banco do Nordeste de então e, membro do Conselho Monetário Nacional. Nesses dois órgãos,
tive__a companhia do Sr. José Calíxto Ramos,
que passou a integrar esses dois colegiados
que contaram, a partir de 1985, com a partiCipação-de um representante dos TrabalhadoréS comO, Igualmente, da categoria económica respectiva, a Confederação NacionaJ da
Indústria.
Regozijo-me, portanto, com a indicação do
Sr. José Calixto Ramos e, se S. Ex• for sufragado, como-espero, cÕnsagradoramente por
esta Comissão e pelo Plenário, que tenhá no
Tribunal Superior do Trabalho aquele des~m
penho que corresponda à expectativa daqueles que demandarem à mais alta Corte T rabalhlsta do País.
Era o que tinha a dizer, ~r._ Presidente.

mete à aprovação do Senado Federal o nome
do Senhor José_ Calixto Ramos, para compor
o Tribunal Supe-rii:ir dó Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova composição do
TST, destinada a Ministro Classista, representante dos trabalhadores.
O art 52, inciso III, alínea a,combinado com
o § }9 _do art. 111, da ConstitUíção Federal,
atribui a esta Casa do Congresso Nacional
competência privativa para examinar preViamente, por voto secreto, após argüição públiO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvaca, a escolha dos ministros do Tribunal Supelho)- Em discussão o parecer. (Pausa.)
rior do Trabalho.
Não havendo quem peça a palavra...
De acordo com o curriculum vítae que
acompanha a Mensagem Presidencial, o SeO SR. CHAGAS RODRIGOES- Sr. Presinhor José Calixto Ramos nasceu em Ipojuca
dente, peço a palavra.
- PE, em 14 de outubro de 1928, sendo
O SR PRESIDENTE (Qd Sabóia de Carvafilho de Amaro Miguel Ramos e Maria lnez
· lho)- Corria palavra V. EX'
Ramos.
Do extenso currlcufum vitde--do indicado,
O SR. CHAGAS RODRIGOES - Sr. Presiconstam, entre outras, as seguintes informadente, apenas houve um ligeiro equívoco no
ções que julgamos indispensável destacar:
reJatório, na página 3. Foi Presidente da CorifeEssa matéria está distribuída para todoS os
deração NadOnal dos Trabalhadores das InSrs. Senãâores com os dados curriculares do
dústriaS do Estado de Pernambuco. Aqui deve
candidato, em que se inclui, também, a sua ser Presidente da Federação dos Trabalhacondição de Secretário da Federação dos Tra- dores nas Indústrias. Então, houve um equivobalhadore9 nas' Indústrias do Estado de Per- co, da Federação dos Trabalhadores nas Innambuco; foi Presidente da CorifedE:raçã.o Na- dústriaS dó Estado de Pernambuco.
cional dos Trabalhadores na [ndústria tendo
Isso, é_ preciso ressaltar, que o ilustre indicasido reeleito para o período de 1989 e 1992;
do foi Presidente da Confederação Nacional
foi admitido na Ordem do Mérito do Trabalho,
dos Trabalhadores na Indústria.
no grau de oficial, na.Ordem do Mérito JUd.i~
O SR. RELATOR (Mauro Beil.evides)- Foi
ciárfo do Trabalho, no grau de Comendador,
Presidente, não, é.
e na Ordem do Mérito Epitácio Pessoa do
1RT da 13~ Região; foi representante da CNTI
O SR. CHAGAS RODRIGUES-Tendo sido
junto ao Conselho Deliber.;rt.ivo da Sudene no
reeleito para o período 1989 a 1992. Muito
período de 1985-a 1989, e representante dos bem~ de modo que foi Presidente do órgão
trabalhadores junto ao conselho Monetário regícmal e, ag_ora, é um autêntico represenNacional.
tante líder da sua classe.
À vista dessas infonnações constantes do
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvaseu cum'cufum vitae, verifica-se que o candidatO à referida vaga destinada a Ministro Oas- lho) -Com os reparàs de V. Ex•, o Senador
sisia,' representante dos trabalhadores, preen- Mauro Benevides providenciará as correções
ché os requisitos necessários ao desempenho e instala~se a fase de inquirição do candidato.
Se os Srs. Sehadores quiserém fazer alguda elevada função, estando, por isso, apta esta
Conlissão para deliberar a respeito, ex vi do ma indagação ao indicado poderão fazê--lo.
Não. havendo quem queira fazer nenhuma
que dispõe o Regimento lntêmó- dó Senádo
pergun~...
-Federal.
Ora, Sr. Presidente, este é o nosso parecer
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presiescrito. Mas, me permito, como Relator, desta- dente, peço a palavra pela ordem.
car no currículo do candidato, além da sua
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvaliderança classista comprovada no desempe~ lho) - Com a palavra V. Ex~
nho de mandatos sucessivos, inclusive na
O-SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Sr. Pr_esiConfederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria, onde ele tem mandato até 1992, dente, terminada a fase de_inquirição eu soliciportanto é uma liderança caracterizadamente, taria a V. EX- que as votações fossem todas
prestigiosa, na área dOs trabalhadore_s da in- feitas no -final dãs- inqui[fções. Que nós, aqui,
dústria, eu destacaria que tive o privilégio e, procedêssemos à Inquirição de todos _e, no
taivez, o candidato nem se lembre disso, por- final, fôssemos procedendo _uma a uma às
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votações. Há uma razão. É só olhar o plenário
que V. Ex" verá qual é a razão. Porque estamos
com duas Comissões trabalhando ao mesmo
tempo, também com inquirição lá, do Ministro
Paulo Tarso Flecha de Lima, na ConifSSãõ
de Relações Exteriores. Então, se fizermos
agora, a votação, a sessão vai morrer.
O SR. MAURO BENEVIDES -Si. Presi-

dente, eu pediria a V. Ex!' que a proposta do
Senador Jutahy Magalhães preval~c~sse
partir do próximo indicado. Já que foi iniciada
a discussão, V. Ex" encerrou a discussão- e
iniciou o processo de votação.

ª

O SR. MAURÍCIO CORRÊA _:_ O problema:

Sr. Presidente, é que como é que.se vai recordar, ao final, depois de 10 votações, quem
é que merece uma bola preta.
O SR. PRESIDENTE (Cid SabOia de Carva-

lho)- É c_erto. Tem que ser votação ...
O.SR. MAURO BENEVIDES ~Aí fica meio

complicado, Sr. Presidente.
. O SR. MAURíCiO CORRÊA _:_ b erli:ário de

V. ~ está certo, o critério de V. Ex!' está correto.
O SR ODACIR SOARES -

peço a palavra para

Sr. Presidente,

~ma qu~stão

de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Tem ã palavra V. Ex~
_O SR. ODACiR SOARES -

Sr. Pr.esidente,

queria pedir a V. EX' que suspendesse a sessão
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lh-o)- Vamos verificar o quorum. Onze, tem
quorum. Vamos então votar imediatamente.
Em votaÇãO.
O SR. PRESIDENTE !Cid sab6ia de Carvalho)- Designo o Senador (inaudível) e o Senador Jutahy Magalhães para escrutinadores.
Atenção para o resultado~ 11 votos favoráveis.
- Aprovado, portanto, o Sr. José Calixto Ramo_s_para compor-oTribunal SujJerior_do Trabalho, em vaga decorrente de nova composição do TST: (Palmas.)
Meus parabéns. (Pausa.)
Não havendo quorum está suspensa a reunião e convocada uma nova reunião para ·
amanhã às 1O horas da manhã, para a continuidade da pauta _e_ dos processos restantes.
Amanhã, 1O horas da manhã, nova re_unlão.
(Levanta-se a $essão às 11 horas e 25
minu~os.)

- 37• Reunião realizada em
25 de outubro de 1989
Às dez horas· do dia vinte e cinco de outubro
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala
da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania com a presença dos Srs. Senadores
Francisco Rollemberg, Antônio Luiz Maya,
Edison Lobão, Roberto Campos, Marco Madei, João Lobo, Lourival Baptista, Leite Cha~
ves, Jutahy Magalhães, Ney Maranhão, Mau-
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rido Corrêa, Odãdr- Soares,- Aluízio _Bezerra, __ Juvena1 Pedro Om, para, na qualidade de suMeira Filho, Mauro Benevides, Wilson Martins,_
plente de Ministro Gassista, representante dos
Chagas Rudrigues, Mário Maia, Jamil Haddad
trabalhadores, compor o Tribunal Superior do
e José Agripino. Deixam de comparecer, por
Trabalho, ·em vaga originária, decorrente da
motivo justificado, os Sts. Senadores Mansuenova composição do Tribunal. Relator: Senato de Lavor, Márcio Lacerda, Leopoldo Peres,
dor Francisco Rollemberg. Item sete: MensaJoão Menezes, José Pau!Q Biso!, Afonso Arigem no 237, de 1989, do Sephor Presidente
nos, O! avo Pires, _João Castelo e Carlos Patro- _ da República, submetendo à aprovação do Secínio. A Presidência registra a presença do Sr.
nado Federal, o nonie _do Senhor PaulokeveSenador LL!iZ _Viana Filho. Havendo número__
do Marques, para na qualidade de suplente
regimental, o Sr. Presjd~_te: declara aberto os
de Ministro Classista, representante dos emtrabalhos e dispensa a leitura da ata da reunia6
pregadores, compor o Tribunal Superior do
anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
Trabalho, em vaga originária, de<:orrente da
passa-se à apreciação das matérias constannova composição do Tribunal. Relator: Senates da pauta, na ordem determinada pelo Sr.
dor Jutahy Magalhães. Item oito: Mensagem
Presidente. Em questão .de ordem levantada
n~ 240, de 19_89, do Senhor Presidente d~ Repelo Sr. Jutahy Magalhães, e acolhida pela
pública, subr_netendo'"'à aprovação do Senado
Mesa, após ouvir o plenário fica decidido que
Federal, a nome- do Senhor Osório Coelho
a Comissão procederá em primeiro lugar, à
Guimarães fUho, para na qualidade de susabatina de todos os indicados, ficando a votaplente de Ministro (!assista, representante dos
ção.para o final da reunião ..Instala-se a seguir,
empregadores compor o Tribunal Superior do
a fase de arguição passando-se ao item no Trabalho, em vaga originária, clec_orrente da
um da pauta: Mensagem No 228, de 1989, nova composição do Tribunal. Relator: Senado Senhor__Presidente da República, submedor Odacir Soares. Item nove: Mensagem no
tendo_à aprovação do Senado Federal, a esco238, de 1989, do Senhor Presidente da Repúlha do Doutor José Luiz Vasconcelos, Juiz do
blica, suPmetendo à aprovação do Senado FeTribuna! Regional do Trabalho da Segunda
deral, o nome do Senhor Afonso Celso Moraes
Região, para compor õ Tribunal Superlor do
de Sousa C<lrmo, para cómpor o Tribunal SuTrabalho, em vaga originária, destinada a Juíperior do Trabalho, em vaga originária, decorreira, decorrente de nova composição--do Trirente da nova composiÇão do TST, destinada
a Ministro Classista, representante dos emprebunal. Relator: Senador Leíte Chaves. Item
dois: Mensagem n" 229;- de 1989, do Senhor
gadores. Relator; Senador Ney Maranhão. item
Presidente da República, submetendo à aprodez;_ Mensagem n" 244, de 1989, do Senhor
vação do Senado Federal, a escolha do Doutor
Presidente da República, submetendo à aproHylo Bezerra Gurgel,Juiz do Tribunal Regional
vação do Senado Federal, o nome do Generaldo Trabalho da Quinta Região, para compor
de-Exército Wilberto Luiz Lima, para exercer
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga orio cargo de Ministro do Superior Tribunal Miliginária, destinada a Juízes da Magistratura Tratar, na vaga decorrente da aposentadoria do_
balhista de Carreira, decorrente da nova com· Ministro General-de-Exército _Alzir _6enjamim
posição do Tnbunal. RelatQr: Senador Jutahy Chaloub. Relator: Sen_ador Marco ~ciel. DuMagalhães. Item três: Mensagem n" 231, de
rante a fase da arguição fazem uso da palavra
1989, do Senhor Presidente da República, os seguintes Srs. Senad01:es: Leite Chaves,
submetendo à aprovação do Senado Federa], Mauricio Corrêa, Jutahy Magalhães, Marco
a escolha do Doutor Ney Proença Doyle, Juiz Madel, Lourival Baptista, FranciscO Roiiemberg, Odacir Soares, Ney Maranhão, Chagas
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira
Região, para compor o Tribunal Superior do
Rodrigues, Antônio Luiz Maya e Roberto CamTrabalho, em vaga originária, destinada a Juí- pos. Concluída a fase da sabatina pública, paszes da Magistratura Trabalhista de Carreira, sa-se à _fase_ d_e votação: Item 1 ::- Aprova
decorrente da nova composição do Tnbunal.
o nome do Sr. José Luiz Vasconcelos cçm
Relator: Senador Leite Chaves. Item quatro:
quinze votos favoráveis. ltem 2 - Aprovado
Mensagem n" 233, de 1989, do Sen)1or Presi- o nome do Sr. Hylo Bezerra Gurgel com quadente da República submetendo à aprovação
torze vo.tos favoráveis. Item 3 - Aprovado o
do Senado Federal, o nome do Senhor José nome do Sr. Ney Proença Doyle com treze
Francisco da Silva, para compor o Tribuna)
votos favoráveis. Item 4 _-Aprovado com
Superior do Trabalho, em vaga originária, de- quinze votos favoráveis o nome do_ Sr. José
corrente da nova composição do TST, desti- Francisco _da Silva. - _lte_m 5 - Aprovado
nada a Ministro Classista, representante dos o Sr. Mayo Uruguaio Fernandes com onze votrabalhadores. Relator: Senaõor _Marco Maciel. tos .favoráveis. Item 6 - Aprovado com quaItem cinco: Mensagem n9 235, de 1989, do torze votos favoráveis, o nome do Sr. Ju~enal
Senhor Presidente da República, submetendo Pedro Crrn. Item 7 -Aprovado com quinze
à aprovação do Senado Federal, o nome do votos favoráveis o nome do .Sr. Paulo Azevedo
Senhor Mayo Uruguaio Fernandes, para na Marques. Item 8 -Aprovado com quinze voqualidade de suplente de Ministro Classistq,, tos favoráveis o nome do Sr. Osório COelho
representante dos trabalhadores, compor o Guimarães Filho. Item 9 - Aprovado com
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origi- treze votos favoráveis o nome do Sr. Afonso
nária, decorrente da.nova composição do Tri- Celso Moraes de Souza Carmo. Item 1O bunal. Relator:_Sen~d_oJ l.,.ourival Baptista. Item Aprovado o nome do General-de-EXército Wilseis: Mensagem n~ 4:36, _de 1989, do Senhor berto Lufz Lima, com dezesseis votos favoráPresidente da República, submetendo à apro- veis. Nada maJs havendo a tratar, encerra-se
vação do Senado Federal, o nome do Senhor a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda

Nunes, a presente ata que, lida e aprovada
assinada pelo Sr. Presidente e levada _à_
publicação juntamente com os apanham~n
tos taquigráficos.
s~rá

Af'IEXO À 37' REUNIÃO DA COMIS-

SÃO DE CO!YSTITU/ÇÁO, JUSTIÇA E ODA DAN/A, REALIZADA E/125 DE OUT(J..
.BRODE 1989.
.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Havendo número regimental, declaro
apenaEüeunião da Comlssão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Convoco Sr. José Luiz Vasconcelos, JuiZ
do T nbunal Regional do Tr:ªbalho da 2• Região, designado para compor o Tribunal Superior do Trabalho, para tomar assento à Mesa
dos nossos trabalho~.
Trata-se do item 1, da reunião, Mensagem
de n9 22_8, de 1989, do Senhor Presidente da
RepabtiCa,-sUbmetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Dr. José Luiz Vasconcelos, Juíz do Tribunal Regional do Trabalho
da 2" Região, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, em vaga originária destinada a
Juizes da Magistratura Trabalhista de carreira,
decorrente da nova composiçãO do Tribunal ..
O Relator é o nobre Senador Leite Chaves.
a quem passo a palavra.
O SR LEITE CHAVES (Relator)- Sr. Presi_dente, o meu relatório é muito sintético e eu
sugeriria a V. Ex' que o indicado fosse solicitado a fazer uma apreciação de valor sobre
aJustiça do Trabalho, no momento atual. EJe
faria uma sintética apreciação e, em seguida,
passaríamos ao relatório,

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pelo Regimento do Senado, Senador
Leite Chaves, teríamos que ouvir um Parecer
de V. EX e, depois, o indicado seria interrogado
ou; então, atenderá a V. Ex'
O SR LEITE CHAVES (Relator)- Sr. Presi-.
dente, o meu relatório é muito sintético e eu
sugeriria a V. EX' que o indicado fosse solicitado a uma apreciação de valor sobre aJustiça
do Trabalho, no momento atual. Ele faria uma
sintética apreciação e, em seguida, passaríamos ao_ relatório.

O SR. PRESIDEN1E (Cid Sabóia de Carvalho) - Pelo Regimento do Senado, Senador
Leite Chaves, teríamos que ouvir um Parecer
de V.~ e, depois, o indicado seria interrogado
ou, então, atenderá a V. Ex.'--- O SR. LEITE CHAVES (Relator) - Está
bem. Eu queria, apenas, fazer uma antecipa·
ção. -

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Pois não. Está V. EX com a palavra.
O SR. RELATOR (Leite ChaVeS)..:....._ Sr. Presidente, Srs_. Senadores, o Senado Federal é
chamado a opinar sobre iildiCaçao que- o
Senhor Presidente da República deseja fazer
do Doutor José Luiz VaSconcellos, Juiz do Tribunal Regional do Ti-ãbalho da Segunda Região, para compor o Tribunal Superior do Tra-

a
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balho, em vaga originária,- destinada _a juízes
da magistratura trabalhista de carreira, decorrente da nova composlção do Tribunal.

O art. 52, inciso m. alínea a, da Constituição

Federal, atribui a esta Casa do Congresso Nacional competência privativa para examinar
previamente, por voto secreto, após argüiçào.
pública, a escolha dos Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho.
Atendendo a preceito reginl6ntal, a Mensagem Presidencial se faz acompanhar do currfcu/um vitae do interessado. Segundo esse documento, o Doutor José Luiz Vasconcellos
nasceu em Orlândia - SP, ein 21 de junho
de 1931, filho de Ismar de Vasconcellos e Cesira Mambrin Vasconcellos.
Do extenso r;:urriculum vftae do ilustre ma-

gistrado constam, entre outras, as seguintes
informações que julgamos devem ser desta~
cadas: fez o curso universitâiió na Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, de
1980 a 1961; ingressou na magisiraturâ do
Trabalho por concurso, como Juiz Substituto,
em 1961; foí proffiõvido a JUiz presidente da
Junta de Conciliação e Julgamento, em 1962;
foi um dos encarregados pela COmiss!o de
Legislação Social da Cllmara dos Deputados,
da elaboraçs-o de um projeto de Código de
Processo de Trabalho, em 1969; exerceu, de
1980_a 1988, a função de Membro de Cernis~
sões de concurso de ingresso na Magistratura
do Trabalho; foi agraciado, em 1977 e 1978,
com a medalha dos Amigos da Marinha e
a medalha D. Pedro Álvares Cabral, respectiva~
mente; exerceu o magistério como Professor
da Cadeira de Diieito Processual Civil da Faculdade Metropolitana Unidas, entre 1970 e
1980; foi indicado para p-rõmoção Por merecimento em 1981, para titular do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, tendo, em
1986, sido eleito Presidente da 7' Turma desse
mesmo Tribunal; foi admitido no grau de Comendador no quadro ordinário -da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho, no dia 11 de
agosto, em Brasma.
Cabe assínalar também que o Doutor José
Luiz Vasconcellos foi convocado para substituir no Egrégio Tribunal SuperiOi do Trabalho, por escolha dos seus Ministros, de 1~ de
abril de 1988 a 30 de junlld de 1989,_e, recentemente, foi indicado, como primeiro itotne·,
no TST, parâ preenchimento de uma das quatro vagas criadas pela Constituição Federal,
para preenchimento por juiz de carreira.
À vista dessas informações constantes do
seu currkulum vitae, verifica~se qtie- O ilustre
magistrado indiCado para ocupar uma das vagas destinadas a juízes da magistratura trabalhista- de carreira, apresenta qualificações e
atributos que o fazem merecedor da indicaÇão
para o cargo de Ministro do Tribun_al Superior
do TrabalhO, razão por que nos manifestamos
pela aprovação do seu nome para o exercício
de tão elevadas funções.
Ê o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho)- Passo a palavra ao Dr. José Luiz Vasconcelos, para atender à petição do relator,
com uma pequena disertação, que seja breve,

porque dl!tros senadores poderão querer fazer
--- perguntas a V. &___
O SR. JOSÉ WIZ VASCONCELOS- Ein

face da ponderação do eminente Senador Lei·
te Chaves, eu me militaria a fazei- uma incursão
no' campo da Justiça do Trabalho, em face
da nova ConstituiÇão e em face das inovações
que _ela ,trouxe ~Justiça do Trabalho.
E, exatamente, um dos aspectos do poder
normativo Tia Justiça do TrabalhO nesta Constituição Que, aO contrário da Constituição anterior, não remete à Je;gislação _CJ~d!~ária, a limitação deste_ poder normativo.
CuriOsamente, embora tenha havido, e ainda existe um-entendimento da ampliação desse poder normativo, parece-me que, por disposição constitucional, curiosamente, ao d~fe
rir o· poder hormaiiVo à Justiça do Trabalho,
simultaneamente, deferiu ao Congresso Nacional a fiscalização do exercido desse poder
normativo, para evitai ã intromissão, no setor
legis1_a_!iv_o_Çr_opriamente dito, evitando o qUe
eu chamada de generalização das decisões
normativaS.
-Outro aspecto é o da imposição- segundo
o meu entendimento, data venia - da presença do advogado, na Justiça do_ Trabalho.
Essa âispOSlção cOnstitucional qué torna im~
presC:ii1dível a presença do advogado na Jus-.
tiça em g~ral, na verdade de_sfaz algo que eu
entendia não era um favor aci trabalhador mas,
sim, um -desfavor. Porque embora se admitisse
a presença da parte, pessoalmente, na verdade
ela deveria conhecer todas as nuances do processo: prazos, oportunidades, ei1s"êj0 de recur~
sos para Tribunais Superiores, isso desassis-tid_a do técni_C::!=>· que poderia levá-la a obter
este resultado. Então, era pseudovaritagem.
EsseS dois aspeCtos constitucionais me parecem reievãi'ttes. EVidentemente que, também,
o aspeCto de atração, de uniformização - digamos asSJm- d.ii Jurisdição trabalhista para
aqueles que pertencem aos quadros das empresas estatais, cofsa que, ifa- Constituição anterior, era r.eservada à Justiça Federal, em se
tràtando_de ~Il]presas públicas federais.
Esses são algUns aspectos rápidos que me
parecem relevantes, no atual texto constitucional. Evidentemente, sobreleva o aspecto
prático ::.de tudo isso que é o acúmulo, nos
TribUnais do Trabalho~ de· processos. Esse
acúmulo, evidentemente, não se resolveria,
com-a forma simplista de aumento_ de órgãos
ou de aumentos de juízes. Na verdade, esse
aspecto de acúmulo de serviços, acúmulo de
processos, nzrJustiça do Trabalho, se origina
de uma complexidade recursal, da existência
de um "recursO extraordinário", que é o recurso de revista, com praticamente efeitos semisuspensivos das execuções, quando na verdade - segundo o meu entendimento, data venía -isso é o asp-ecto de~íeQISlaÇão ordinária
- o recurso--de revista extraordinária que é,
deveria ensejar, de logo, a execução definitiva.
Por outro lado,_ a recorribilidade ilimitada e
fácil e a falta de um efetivo sistema, que o
Código de Processo Civil ameaça, mas não
realiza, àquele litigante de má fé, tornaria muito
mais fácil o processamento, evitando as aven-
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tuas judiciárias de uns e outroS na JuStiça do
Trabalho, isto é, a propositura indevida e a
contestação à _resposta, absolutamente desfundamentada, com a finalidade de ganhar
tempo na Justiça do Tr-abalho, acumulando
os I ribunais Superiores Cãm recurSos IndeVidoS.
-----Exemplo CliriáSó; tido e a dotado pelo Legislativo, recentemente, fOi a Uniforí:nii<ição_ dõs
depósitos de Fundos de Garantí<.l,j:)ara -erertOrecursal que, _em sendo feitO, por exemplo,
na Caixa E.coOõmica Federal, e não no próprio
sanro, ·qe~ âe -ellSeJ~if o simples jogo con~
tábil dos depósitos que, na verdade, não se
efetivam, isto é; a prdCra-stinação do feito resulta na retenção do dinheiro depositado na
conta da própria entidade bancáría, que é a
interessadcú:io feito.
--- ----, Recentemente, o Legislativo, vindo à lume
com legislação pertinente à matéria, verdadeiramente coibiu esse sil)tema.
_
_
_Evidentemente,_esse é q aspecto_geral. FiCarei à disposição dos Srs. Senadores para eventuais esdareçimentos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- V. Ex" deseja dar seguimento?
O SR. LÉITE CHAVES (Relator) ~São

s6

duas perguntas. Df. José Luiz de Vasc.Oncelos,
quando (azíamos a Constituição, discutimos
aqui um aspecto _qa presença ou não presença
dos Jufzes leigos nas Juntas, _nos Tribunais
int~rmediários e_ nos T ribuoais Superiores.
No que diz respeito aos vogais, houve projetas, e quase os aprovamos, que determinariam
que a escolha fosse feita através de eleição
e não de indicação das corporações. Quer
dizer, as corporações fariam eleiçóes. Eles se- riam eleitos, eles sedam diplomados -~ eles
tomariam posse_ indep:endentemente da _nomeação depois do Presideilte do Tribunal Regional.
V. EX;· foi Presidente de Junta, teve__uma longa vivê-ncia com Vogais e, agora, no Tribunal
tem uma visão maiOr a esse respeito.
Qual é a sua opinião?- Essa eleição sería
conveniente? A manUtenção do statuS qUo,
da situação atual seria mais vantajosa? Qual
é a sua experiência pessoal, como Juiz e homem de boa qualitkáção intelectual que eu
vejo? Qual é~ sua experiência neste caso?
O SR. JOSE LOIZ VASCONCELOS- Efeti-

vamente, o sistema recente, o sistema atual
de investidura dos Vogais é a escolha em lista
tríplice indicada ao Presidente do Tribunal para a escolha de um nome dentre os nomes
indicados.
Evidentemente, isto possibilita, primeiro,
uma _equitativa distribuição dentro do horizonte sindical. Então, os sindicatos teriam representação efetiva por via dessa distribuição pelo
Presidente do Tribunal entre os diversos indicados. Evitaria, digaffios assim, um acú~U10
de um sindicato só em mais de uma investidura.
A presença, em si mesma, dOs dassistas
parece-me uma peculiaridade da Justiça do
Trabalho em face das disposições legais.
Se V. Ex~ me permitisse, eu lembraria que
no Direito Penal, por exemplo, o Juiz atua de
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acordo com uma norma atípica e um comportamento.
_
No Direito Civil ele joga com uma norma

um pouco mais flexível, cuja interpretação
analógica, autoriza a_té uma certa investida do

Juiz em um campo mais amplo.
Na justiça do Trabalho _a norma não tem

O SR. LEITE CHAVES (Relator) - É para
emifit o tneu Voto?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Não o voto, porque a votação é secreta.
V. EX' está sati_sfeito?

o conteúdo comportamental específico; é

O SR LEITE CHAVES (Relotor) -Sim.

uma norma que contém uma palavra cujo

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia <ie Carvalho) --Passa-se à votação.

conteúdo comportamental deve ser preenchi~
do pelo Juiz, na apreciação do c_aso.

E, neste aspecto, a colaboração, quando
efetiva do classista, .:}O la_<;fo do aspecto técnico,
é proficua E a forma _de eleição legitimaria
isso, na origem sindical dessa representação.

o SR. JUTÃHY MAGALHÁES -Sr. Presidente, peço a pa1avra pela ordem.

O SR PRESID<;;NTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Como a sessão é secreta, os pareceres
A origem está no Conselho do TrabaJ.ho _ devem ab-ordar aspectos da .constitucionalida França, em que não eXIstem os Juíz;es téc- dade, detalhes atinentes__às exigêricias constinicos, só existem os Juízes classistas.
tucionais, mas nunca a opinião do Senador
quanto ao seu voto, que seria a antedpação
O SR. LEITE CHAVES ~ lRelator) - O
do seu pronunciamento secreto.
Supremo Tribunal Federal tem outra co'mpeO SR JUTAHY MAGALHÁES - Sr. Presi- _
tência a partir da nova Cohstituição.
dente, peçÇl a palavra pela ordem.
Os Re_cursOs Extraordinários, os recursos
insurgentes do Tnbunal Superior do Trabalho,
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-.
hoje, têm ido exdusivamente para o StiprerriO
Jho)-Com apa1avraoSenador JutahyMagaTribunal Federal. Houve mudança nisso~ ou
as circunstâncias possibilitaram que fosse sus- lhães.
citado ou ac__eito o recurso para o. Tribunal
O SR. JUTAHY /Y\AGALHÃES -Sr. PresiSuperior de Jus_tlça? Há es_sa possibilidade?
dente, ontem, fiZ uma proposta de que ouvíssemos os depoimentos e, depois, no final, voO SR JOSÉ LUIZ VASCONCELOS ..;;. Na
tássemos, cronologicamente, um a um.
verdade, o Tribunal Superio"r do Trabalho con-Foi feita a objeção de que isso. talvez. fosse
tinua, efetivamente, como a última instância
difícil, qUe a pessoa não se lembraria na hora
trabalhista. O egrégio Supremo Tnbunal Fe:.
se ta votar _nu_ma bola preta ou numa bola
dera! permanece como um guardião constitubranca. Acho que é mals simples anotar e,
cional, apenas é por isso que comecei a rriinha
a qualquer dúvida, anoto. Faço esta proposta
exposição, dizendo que o recurso de Jevista
no momento que nós temos número; portané um recurso extraordinário, ele faz, às vezes,
to, não é questão de número. Ternos número,
exatamente aquela verificação de legalidade
agora. E nós temos vários depoentes que esde comportamento dos Tnbuna1s InferioreS.
tão aqui há vários dias e que, por um azar,
Restou, apenas, o aspecto constituciOnal pratise numa determinada votação não houver núcamente.
mero,_ a sessão. cal. Então, nós_ poderíamos
ouvir os depoimentos e, no final, todos, um
O SR LEITE CHAVES (Relator)- Muito
a um, sendo chamados por V. Ex•
obrigado,- Sr. Presidente.
0-_SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvaO SR. PRESIDENTE: (Cid Sabóia de CarvalhO}.::_ A proposta de Ex" foi feita, ontem,
lho) -Mais algum Sr. Senador deseja fazer
e não foi aproveitada. Ela, no entanto, cabe;
perguntas ao sabatinado?
perrettaniEinte; dentro do principio da economia processual. Não há nenhum mal nisso.
"O SR. MAURÍCIO CORREA- Sr. PreSidenMas é uma questão de preferência dos Srs.
te, uma pergunta 'rápida.
Senadores_ e a Presidência_nã_o quererá decidir _
Queria saber, do sabatinado, em que hipósem que transftra ao_ Plenário esta questão.
tese. cabe recurso de decisão proferida pela
Então, vou ouvir o Plenário apenas no voto
Justiça do Trabalho, em sua última instância,
sobre a proposta do Senador Jutahy Magapara o Supremo Tribuna] Federal.
lhães. Quem concordar com o Senador Jutahy Magalhães, permaneça como está. Quem
O SR. JOSÉ LUJZ VASCONCELOS- A
não concordar, se levante. (Pausa)
competência é constitucional, isto é, o SupreA proposta foi aprovada contra três votos
mo Tribunal ficou com a reserva constitucioe os dema~ foram favoráveis. Então, a votação
nal em havend_o violação.
ficará para o fina1.
Evidentemente, a jurisprudência velo limiO-SR: MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidentando essa jntervenção do Supremo nesses
te, apenas urna sugestão.
aspectos. EVidentemente, a violação à letra
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvade lei federal; que era o ensejo mais habn!tado,
lho)- Pois não.
hoje está reduzido ao Supremo.
O SR. MAURICiO CORRIÕA - Nós não deO SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva- . _ vertamos trnpor que o depoente fale, mas sim
lho)- Com a palavra õ Sr: Relator.
que cada um pergunte, se quiser. Porque se
Senador Leite Chaves, deseja fazer a1gum
fôr cada wn falar, nós vamos tomar wn tempo
acréscimo:?
enorme.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho} - Os Senadores perguntam, se quiserem. Ninguém é obrigado a perguntar.
O SR. MAURÍCIO CORREA - Sim, mas
V. E>r, há pouco; paSsOu a palavra para o depoente.

___ O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- porque o Relator re_9t.iereu.
O SR. MAURÍCIO CORREA - Sim, vamos
ver se -fiOS evitamos isso. Quem quiser perguntar, que ~ergunte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho}- Mas foi o Relator quem pediu.
Item n.;. 2 da pauta:

'Mensagem nç 229/1989, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senador Federal a escolha do
Dr. Hylo Bezerra Gurgel, a quem convoco.
Juiz __ do Tribunal Regional do Trabalho,
· da 5a Região, para compor o Tnbuna1 Superior do Trabalho, em vaga originária
destinada a juízo da_Magistratura Traba·
lhista, de carreira, decorrente da_ nova
composição do Trib!,![l<;3_l,
Convôi::o o Dr. Hylo Beze~ra Gurgel para
tomar assento à mesa dos trabalhos.
Peço aos Srs. Senadore_s que nada resolvam
sem a Mesa.
Com a palavra o Senador J_utahy Magalhães.
O SR• .JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presi,
dente, Srs. Senador~s. noS termos do § 1~
do artigo 111 da Constituição, o Excelentíssimo Senhor Presidente da.República submete à aprovação do Senado Federal o nome
do Doutor Hylo Bezerra Gurgel, Juiz do Tribuna] Regional do Trabalho da Quinta Região,
para compor o Tribunal Superior do Traba1ho,
em vaga originária, destinada. a jqízes da ma~
gistratura trabalhista de carreira, deç:prrente
da nova composição do Tribunal.
A COristltuiÇão, em seu artigo 52, III, a, atribui a·esta Casa de Congresso Nadonal competência privativa para aprovar previamente,
por voto secreto, após arQi;tição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabeleci~
doS em seu texto, entre os quais se situa o _
presente.
- O Pautar Hylo Bezerra Gurgel vem exercendo suas atuais funções_ _do Jui:;: _do TRT da
_Q~i_!_1ta Região Bahia/Sergipe - desde
1977, do qual foi Vice·Presidente (1980/1981)
e Presidente _(1982/1983). É Professor Titular
de Direito Previdenciário e Professor Adjunto
de Direito_ do Trabalho da Faculdade de Dir~ito
da Universidade Católica de Sa\yador, tendo
sido PrOfessor da Faculdade de Direito da OniversTclade Federa] da Bahia. É casado,_ nascido
em Lavras/CE, em 9 de fevereirQ __de 1926,
filho de José de Aguiar Gurgel e Maria Bezerra
Gurgel.
Do volumoso curriculum vitae que, em
atenção a preceito regimental, acompanha a
mensagem, constam, dentre outras, mais as
seguintes informações qu~ julgamos devam
ser destacadas: graduou-se pela F acuidade de
Díreito_da Universida_de Federal da_Bahia,_ em
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1952; foi Promotor Públi_co na ComarCa de- conseguinte, há_ quase 30 anos que milito, co·
Neópolis (SE), de _1954 a 1959; foi nomeado
mo juiz, na Justiç-a do Trabalho, diariamente,
com vogais que estavam, quando em primeira
Juiz-Presidente da JCJ de Estância (SE), em
agosto de 1960, em virtude de conCurso públiinstânda; ao -meu_lado·e nO Tribunal, com
co de provas e títulos, Presidente da JCJ de
Juizes Classistas.
Maragogipe (BA), em 1967; Presidente da JCJ
Então. fruto dessa experiência tão longa
de Salvador (BA), em 1968; foi promovido,
posso dizer o seguinte: nas Juritas de ~onci
por merecimento, para o TRT dei 5' Região,
liaç:ão e ,Julgamento não há dúvida de que
em 1977; ocupou, inteiramente, dUrante cerca
é b.enêfica a presença da representação do
de_ três meses, no TST, vaga õcohida em con- · Juiz Classista Por:que eu digo isso? Porque,
seqüênda do faledmento_do Ministro Carlos
na Primeira lnstânc;Ja, _onde os Juízes têm um
Coqueijo Cóstcl;Tói Professor Assistente da Facantata direto com as partes, parece-me e
culdade de Direito da Uriiversiâãde Federal
sempre me pareceu, que o trabalhador, princida Bahia, de 1968_a 1975, PrOfessor de Ciênpalmente, e, também, o empregador, se sen~
cias Polítícãs e Sociais da Faculdade de Filo- tem muito mais seguros sabendo que ali está
sofia da UCS, de!966 Social da UCS, de 1969 um seu representante.
a 1974; tem diversos trabalhos jU.i'i.dicos publi-De maneira que há um efeito, acima de
cados, principalmente em reviStaS; participou
tudo, psfcológico, em relação -às partes: o trade encontros, seminários e congressos de Di~
balhador se sente muito mais amparado com
reito do Trabalho; proferiu palestras e_ confe·
o Juiz que eie_sabe dasista e cfue acha que
rências sobre Direito do Tfabalho; é membro
está ·ali, também, zelando não só por seus
da Academia de Letras Jurídicas -da Bahia,
interesses COI!JO, tambéf!1, o emp~gador.
do Instituto Bahiano de Direito __do Trabalho,
da Academia Nacional de_ Direito do Trabalho
Agora, já na Segunda -InstânCia, onde os
e do Instituto Latino-Americai1o dei Derecho
problemas têm uma outra qualificação, eu
deJ T rabajo y de I~ Seguridad Social; foi diploconsidero não tão importante a participação
mado com Medalha Comemorativa -de Jnsta1ados Juízes Clãssistas quanto nas Juntas. Mas,
ção da Justiça dO TrabaJho ei'n 198"1 (TST),
de_ q~lquer maneir?!, como na Segunda _1!1?·
e agraciado com a Ordem do Mérito JudiciáriO- tância também se. julga matéria de fato, eles
do Trabalho (TST), em 1982, no grau de Co- podem dar, perfeitameilte, uma boa contrimendador.
buição aos,Juízes, principalmetne em dissídio
Mesmo com todas estas honrarias e méri- coletivo.
tos, desejo expressar que procurei pessoalDe maneira que, de um modo geral, sou
mente informações adicionais sobre o desem~
penha do Dr. Hylo Gurgel junto aos seus cole- favorável à representação dassista porque
gas de magistratura, advogados de oficio que acho que ela tem cumprido um papel positivo
na Justiça do Trabalho. É uma Justiça mais
trabalham junto ao Tribuliãl Regional do Trabalho, professores da Universidade e alunos justa porque, afinal de contas, são as próprias
partes que estão ali se julgando. É coisa pareseus._
TOdos foram unânimes em apontá-lo como cida assim com o próprio Tribunal do Juri.
Assim comparo os Juízes Oassistas na Justiça
um professor de alta envergadura e espirita
do Trabalho. De mo_do geral, é esta a minha
jwidico, com notáVel isenção nas caUsaS que
opfnião.
·
julga e notório saber como Profes.sor.
Diante do acima exposto; verifica-se que o
Já no Tribunal Superior, onde as questões
candidato preenche os requisitos necessários
são muito qUalificadas tecnicamente, embora
ao desempenho da elevada função para a qual
não tendo experiência, tenho dúvidas quanto
à necessidade- de represerltação das-sista, emfoi indicado, na forma regional.
É o parecer.
bora, pelo menos, se ftzesse a exigência de
que todos aqueles que fossem para o Tribunal
Sr. Presidente, coloquei no processO alguns
Superiortiv:essem alguma qualificação técnica_
pareceres e_alguns votos, indicando. bem coque juStifkasse a sua presença m:iquele tipo
mo os trabalhos feitos por ele e publicados
de trabalho que é, realmetne, pouco diferente
em algumas revistas especializadas, para exadas Juntas e do próprio Tribun~!·
mes_de qualquer Sr.__Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabáia de. Carva-

lho) -Pergunto ao Sr. Relator se deseja ouvir
alguma explanação do convocado e se os Srs.
Senadores têm alguma coisa a indag_ar.
•.•Eu gOstaria 56 de colher de V. Ex' a sua
posição sobre a representação de trabalhadores e empregadores da Justiça do Trabalho.
Alguns Juízes Togados alimentam uma posição adversa a essa representação na justiça
do Trabalho.
A sua posição- é favorável à existência da
representação classista, na Justiça _do Trabalho?

OSR. HYLO BEZERRA GURGEL....:Eu ingressei na Justiça do Trabalho em 1960; pOr

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) -:-Muito obrigado a V. Ex"...
V. Ex', por Õbséquio, aguarde a votação e
será Convocado para conhecer o resultad_o~
V. & está dispensado.
_ltem·n~3, da paut_a. _

Mensagem no231, de 1989, do Senhor Presic[ente da RepúbliCa, submetendo à aprovação _do__ Senado f_ederaLa escolha do Dr. Ney_
Proença D_o_yle, Juiz_do TribUnal Regional do
Trabalho da Terceira Região, para co-mpor o
Tribunal Supelior"do Trabalho, em Vaga originária destinada a Juízes da magistratura traba~
lhista de carreira, decorrent_e da nova composição do Tribunal.
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Quanto a -este item, eu gostaria de- chainar
a atenção dos Srs. Senador_es e_do Sr. Relator
para o seu enfocjUe n~i PaUta.
Recebíamos.. ontem, uma representação
contra es_sa_ indicaçã.o_e, de imediato, retiramos qe pauta este proc~so. Está em curso,
portanto, uma representação que foi passada
para o Relator do processo principal.
Tem os que resolver se primeiro examfnamos a r_epresentação e posteriormente a indicação presidencial, ou se resolvemos o assento a um só tempo.
Passo a palavra ao Relator, Senador Leite
Chaves,
para esta
questão prelirriinar.(Pausa.)
.
.
.
V. Ex• terá ql!e opinar sobre_ uma preliminar.
Antes, quero convocar o Dr. Ney Proença Doyle para tomar assento à Mesa dos trabalhos.
Apenas essa questão é nova nessas indicações, pelo menos no meu pertodo de Presidência.
Chegou a representação e já exiStia o item
da pauta. Então, a Presidência suspendeu o
exame da matéria, imediatamente, e designou
que o Sr. Relator examinasse a representação
passahdo a ser, também, o Relator dessa re~
pres_entação;
Pergunto a S. ~_se deseja o exame a um
só te;mpo ou s~ primeiro quer resolver a -representação para, depois, resolver o processo
normaJ administrativo da indicação.
O SR. LEITE CHAVES (Relator) - A wn
s6 tempo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) - Pergur:t,to .aos Sfs. Senadores se têm
alguma objeção que a matéria seja examinada
a um só tempo. (Pausa)
Não havendo nenQ_uma objeção, com a palavra o Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (Relator)- O Senhor

Presidente da República, pela Mensagem n~
231, de 1989, n9 616, de 5-10:.89, na origem,
submete_à aprovação do Senado Federal o
nome do Dr. Ney Peoença Doyle, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para compor o Tribunal_Superior do Tra·
balho, em vaga originária destinada a Juízes
da magistratura trabalhista de carreira, decorrente de nova _composição do Tribunal.
Estabelece_ o- art. 52, inciso H, alínea a, da
Constituição Federal, combinado com o art
J9 do art. 111, a competência privativa do Senado Federal para aprovar previamente, por
voto secreto, após .argUiÇãO pública, a escplha
dos ministros para o Tribunal Superior dO\Trã:

balho.
_De acordo com o _currfculum vitae que
acompanha a mensagem presidencial, o_ Dr.
Ney Proença Doyle nasceu em B"elo Horizonte,
Minas Gerais~ ein 25 de deZer:nbro de 193"3,filho de Emimi Doyle e Maria t:Iortência Proença Doyie.
Colou grau pela Fãculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em

1956..

.

Fez os seguintes cursos de especialização:
- -MétodoS e Técnicas de Ensino, na Faculdade de i::ducação da Universídaáe Federal
de Minas Gerais, -em 1974.
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-Estudos aprofundados em Direito Social_,
-a Medalha do Mérito Judiciário do Trabana Faculdade de Qireito_e de_ Oências PolítiC:éiS - lho
Grau de CoJllendador, conferida pelo
da Universida_de_de_Strasbourg, França, entre
Tribunal SUperior do Trabalho.
1978/1979;
Já estava elaborado o parecer quando che-Sobre "Negociação Coletiva nos Estados
gou _uma denúncia contra S. Ex" o Dr. Juiz
Unidos", na Universidade de Madson, Wi_sço!J-Nei PrPerrça_ Doyie, que__ está vazada nos se-

"º

sin, em novembro de 1984.
O Dr. Ney Peoença_Qõyle foi aprovado nos

guintes termos:
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datas nota equivalente à cláusula como se
eiã: tivesse _sido respondida. O Dr. ~lton V~s
quez Tibel de Almeida achou que, além dessa
nota, ele deveria ter uma outra nota equivalente porque teria respondidO cqrretamente
a essa_ p_ergi.u1ta. o_-Dr. Doyle inteerOu a mesa
examinadora e ... quer dizer' na prOva gerill,.
o Dr. Milton foi reprqvado, impetrou seguran-ça
e Jogo depois esse correição. Mas não foi contra c!__Çlr. I?C?yle que, aRenas, era um merr~!?~o
figuran~e da_ mesa examinadora, ele in_gr~ssou
com um mandado de segurança e correição
contra o Presidente do Tribunal que examinou
a questão e a correição veio_ ªqui contra, digamos, o Presidente- do Tnbunal.
É pOr isso que o Tribunal informou que
n~<?_h_~_!'l-~nhuma representação contra ele.
Aqui está a reclamação <:or':CciOnal: "Rêquerente:- Milton Vasquez Tibal de Almeida.
AdvÕgada: Dr- Itália Maria Viglioni.
Re!luerido: Juiz-Presidente dõ -egrégio Tribunal Regfonal do Tr_abalho da ~· Região.
~~~~tos ... "E existiu esse p"rOce-díinei"!to -dele,
mas ele requereu a providência não só contra
o Dr. Doyle, _el~ omite ·aqui -Outro nome, o
dq__Juiz_ examinador, que é o Dr. Ari Rocha,
e diz que, no relatório aqui,- nos cOmemorativos desse despacho, dessa sentença administrativa diz o seguinte:

"Exm9 Sr. Dr. Senador Cid Sabóia de Carva·seguintes concursos públicos:
lho, Digníssimo Presidente da Comissão de
-para delegado de Polícia do Estãdo de _ Constituição, Justiça e Çidadania dq Senado.
Minas Gerais, em abn1 de 1957;
Milton VasqueZ Vida! de Almeida, brasileiro,
-para Promotor_da Justiça do Ministério
casado, Juiz do Trabalho, Presidente da 29•
Público de_ Minas Gerais, em novembro -de
Junta de Conciliação e Julgamento do Rio
1958, tendo sido classificado em primeiro lude Jélneiro e Professor de Direito da Univergar;
sidade Estácio de Sá, residente na Rua Eng-i
-para Juiz do Trabalho, promovido pelo
Court Sigaud no 105, apartamento 205, bairro
doLeblon,nacidadedoRiodeJaneiro,EStado
Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região
-Belo Horizonte, em junho de 1959.
do Rio de Jéli1eiio, CEP 22.450, vem ante V.
Na área acadêmica, fõi aprovado, em priEX" impetrar a Presente impugnação c-ontra
meiro lugar, no -concurso para Professor do
a indicação do Juiz Ney Proença Doyle ao
Ensino Superíor, Faculdade Municipal de
cargo de Ministro Togado do Tribunal SupeCiêhcias Ecoriômicas· de Belo_ Hofizónté, na
rior do Trabalho por faltar ao Exmo. Juiz indidiscijJiina de Dir_eito~ _em abril de 1969--e no
cada o requisito de reputação ilibada exigido
concurso para Professor Assistente de Direito
pelo art. 104, parágrafo único, da Constituição
do Trabalho da Faculda_de d.e Direito çla OniFe~eral promulga9a em 1988.
versidade Federal de Minas Gerais, em feve.:
O_ Juiz !mpugilado está Sendo processado
reiro de 1970, quando logrou também obter
pela_ Corregedoria Geral da Justiça do Tfabao primeiro lugar.
lho, órgão disciplinar do Tribunal Superior, paDentre as atLvidades profissionais desempe-- --ra o qual está sendo indicado, em virtude de
nhadas pelo Dr. Ney Proença Doyle cabe desabuso de poder~- descumprimento de decisões
tacar:
_judiciais transita.das em julgado no __p_rocesso
-Juiz do Trabalho Presidente da 4• Junta __ de Mandado de Seguranç~ no TST-RO~MS
"Os reclamados não cumpriram a prode Concliliação e Julgamento de_ B_elo Hori- _ 98/86.5_ e por fraude em concufso púbfico
messa feita perante V. Ex~. tampouCo
zonte, de 1969 a 1984;
de provas e tltulos para ingresso na Magiscumpriram os órgãos reparatórios conce_-Juiz Togado do Tribunal Regional do
tratura do Trabalho da 3a Região, conforme
didos pelo egrégio Tribunal Pleno do ccTrabalho da 3~ Região, desde fevereiro de
prova doc:umental, em anexo. __
lendo Tribunal Superior do Trabalho."
1984;
Portanto, requer a rejeição da indicação do
_
..
. _ ,
.
-Professor Adjunto de Direffõ do Va.balho
J_uiz Ney Proença Doy]e ao cargo de_Ministro ~ Também tomei mformaç~o JUnto ao Presida Faculdade de DireitO .da UriiVefsidãdere--:.- Togado do Tdbunai_Superior do Trabalho por
dent~ do Tnb~nal do_Para~~· que o conhe_ce,
dera! de Minas Gerais, d~de Janeiro de 1983; falta de requisito de rej:lutãÇãO ilibada.
e as mfo~maç?es foram p~s~tivas. ~nformaç~s
_além _de ter integrado várias comissões
dos ma1s vanados setores e as mformaçoes
Julgadoras dexoncursos para Professores de
Nestes termos, sobre o Dr. Doyle foram extremamente positiDfi"eito" dó Trabalho_ da F_aç:uldade_ çie Direito
Pede deferimento.
vas; ele _foi o examinador da prova oral, como
da Universida_de Federal de JV\inas Gerai_s;
Do Rio de Janeiro para Brasília.
o Sehado podia ter Senadores designados pa-foi também Sübchefe do Departamento
Enl 18 de outubro de 1989.
ra examinar, C9mo·examinamos Juiz, indude Direito_ do_ Trab_alho e lntrodu_ç_ão ao ESt:udo
Milton Vasquez Tibal de Almeida."
_sive. Aqui, amanhã ou depois, o meu voto
do Ojreito, da Faculdade de Direito da UniverPeço até a ~ecretaría qu~-Provldende, d~- poderia ser num sentido e ele ingressar contra
- - --a t ra d uçao
- -d essas notas, que- h averao
mimocom
umatem
prov:ld~nda
dessa. Édiferente.
verdade
sidade federal de Min. as G. erais.~ de .. l977 a_ pots,
que
Senado
comportamento
1980.
de -integrar o meu parecer.
0
O Dr. Ney Proença Doyle participou de inúO ilustre indka6do trouxe do Tribunal certiJuiz Presidente da Junta do Tribunal do
meros Con-gressos pertinentes a sua área de
dão de qtie contra ele inexiste qualquer proParaná deu notícias as mais lisonjeiras possícesso no Tribunal, menos ainda de correição,
vei.s. }\llás,. __a daÉsse dele 0 _referenda de forma
ativídades, tendo, tai"nbém, apresentado vários
muito positiva. um Juiz inclusive que nem
. ass1na
. do pe1o T n'b una.1
trabalhos em Sl.rnpo'Sl'os e Con'ere"
,. nc"1as. dene o d ocumento -- veJo
· pareceu-me, ass1m,
·
.
sequer apareceu no Tribunal para pleitear
tre eles·.
_Corno a denu'nc1a
melo
_"A Greve 0· a· rn· t. e·rvenra·o
da Just1·ça· ·do·
. d e te Ie1onar
~
qualquer coisa jLiillO ãó Senado ou a_o Presil"
grave, t ome1· ·a provt'd.enc1a
para
Trabalho", ãptesentado em Simpósio, reali.:. _outros setores do Trabalho que o conhecesdente da Repúbl_ica. As informa'?es são de
zado na Faculdade de Direito de Minas Gerais, sem: o Secretário do Trabalho, 0 Secretário
um passado de um homem de extrema honra,
em setembr_o de 1985;
do TST deu-me uma informação, confirmada
que aqui procedeu como um juiz eXaminador.
_"A Com· p···etêna·a· da Justi"ça do Traba.lho - 1ogo
- d epo1s
· pe1o proprio
,
Correge d or. Na rea1iQuem decidiu sobre colocar ou não a nota
na Npva Constituição", apresentado no Ciclo dade, o que houve foi o seguinte: o Dr. Milton
não foi ele_ mas a Junta, ele apenas participou
de Debates sobre a Coristítujção F:ederal e_ Vasquez Tibal de Ãlmeida era Juiz de Junta
da mesa examinadora.
Sr. Pres,iõente, as açusações em nada afea competência da Justiça do Trabalho, no J ri- no Rio de Janeiro e fez concurso para a Justiça
de Mi~as Gerais. Durante o concurso, constatam a sua moral nem o seu conhecimento,
bunal Regional do Trabalho da 3~ Região, em
toi.i-Se que uma cláusula ensejava dúvida, pordizem apenas que ·s. Ex' extrapolou as regras
14-10-88, patrocinado pela amatra.
que havja nela algumas expressões em latim;
de comportamento democrático, que é um
O interessado foi agraciado com várias dise_ntão, o Tribunal anulou este quesito, mas
Juizprepotente.Masissofoiditolambémcontinções, entre as quais cumpre ressaltar;
_atribulu O.ota a todos os examinandos, que,
tra o outro Juiz examinador. A resistência do
O Troféu do Mérito Judiclário, çor:no desta·
de resto, é um procedimento usado na Justiça
Juiz foi contra o resultado de exame, outros
que do ano de 198f, na ç]asse deJ_uiz, eleito -_do Trabalho: se uma cláusula causa perplexipassaram e ele não, pois se atribuía a expecpelo Oube dos Advogados de Minas Gerais;
tativa de ser aprovado, qualquer que fqsSe o
dade, anula-se e se atribui a todos os candi-
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resuJtado, porque teria acertado a cláusula que
fora anulada.
Era meu desejo, Sr. Presidente, até convocá-lo, se estiver presente, para complementar

as suas informações. Dois são os requisitos
para o exame, que se mostram aqui: compe-

tência, muita honra e que. seja público. Qualquer popular, qualquer pessoa do povo pode
levantar dúvidas nesta Casa.

Não sei se o Dr. Milton Vasquez Tibal está
presente. Se. estiver, pode ser ouvido, porque
não há formalidade no caso. Meu desejo era
até convocar S. Ex" para complementar. Mas,
Sr. presidente, concluí que foi uma disposição
não ·contra o indicando mas contra a mesa,
de algUm juiz que se sentiu preterido, que
achou que deveria ser aprovado. Não encontrei razão depois para o convite ao Juiz, porque
realmente S. Ex- apenas cUmp-riu o seu dever.
S. Ex" foi Juiz, e examinou não só esse candiR
dato, mas cüversos, e, se integrou essa banca,
como tem integrado outras, não é razão de
preferência ou escolha, é da sua própria competência. V. Ex" sabe como os colegiados procedem nesse caso.
Descobri depois, telefonei para o Paraná para ver meu álbum de formatura, que S. Ex"
foi meu colega. Quando o vi, não o identifiquei
logo. Nos formamos em 1956 na Faculdade
Nacional de Direito. A lembrança que tenho
é de um homem austero, bom aluno, sério,
qualificado.
Srs. Senadores, aqui estaca dJSp-õS:iÇão de
V. EJrS a denúncia e o relatório do TribunaJ,
assim como as certidões de que não existe
absolutamente nada contra S. Ex', sendo um
Juiz que goza de alta respeitabilidade, de alta
distinção. Essas referências são de um homem de êstucfo, um homem preparado, sério.
Fora isso, em razão de uma situação ernocioR
nal, não existe nada na ficha desse homem
que o desabone, nem intelectualmente, nem
moralmente. Pelo contrário, o que existe exonera a sua personalidade e o recomenda à
consideração desta Casa.
Se S. EX' pudesse dar uma explicação mais
clara a esse respeito, Sr. Presidente, eu apreciaria.
O SR PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho)- Vamos atender à solicitação do Relator.
O SR. NEY PROENÇA DOYLE- Sr. PresideÍlte e Srs. Senadores, o ielafório feito é fiel.
O que eu poderia complementar seria o porR
quê da minha participação. V. Ex' frisoU bem,
eu era apenas um examinador de uma das
provas desse concurso- não foi a prova oral
mas a escrita doutrinária. Nesta prova, três
examinadores deram nota: um em Processo
Civil, outro em Direito de Trabalh.o, no caso
eu, e outro em Processo do Trabalho. Essa.
questão que teria sido considerada nula por
conter questões em latim, a matéria era sobre
"Obrigações a termo e obrigações condicionadas". Foram insertos alguns termos· em latim na questão, de uso comum, como incertus
an e incertus quando, para saber se era a termo ou condicionado.
Com base nessas expressões latinas é que
o cancüdato, que não teve vista da prova, por-

que as instruções não permiterô vistas nem
pedido de revisão, recorreu contra a prova toda, contra a formulação da prova, incluindo
a sua reclamação contra essa questão- em um
mandato de segurança Realmente, o Tribunal
Superior acolheu a argumentação dele, dizendo que o texto latino teria que ser traduzido
para validade da prova, embora fossem quesR
tões de uso corriqueiro do Poder Judiciário.
Anulada a prova deveria s_er atribuída a questão ã ele. Assim que recebemos o te\ex do
Tribunal Superior comunicando o provimento
do recurso ·do mandado de segurança, a coR
missão se reuniu em Belo Horizonte, pedimos
a prova e verificamos~que essa questão, contra
a quaf também se -insurgira, porque se lnsurR
gira contrcl todas, nessa__ ele havia obtfdo o
ponto máximo na prova. Logo, não era possível _atribuir de novo; eram cinco questões valendo dois pontos cada, e nessa questão ele
tirava _dois, como numa outra ele tirava dois,
a sua nota era quatro, mas ele' prectsa~a tirar
cinco para passar. Como nessa questão anulada eJe já havia obtido os pontos, não havia
como atribuir a ele a nota seis, porque então
eu estarià dando a ele a nota quatro. Mas ele
voltou a insistir e ehtrou cõm üma -medida
correcional aqui no T ribuital, daí dizer quedescumprimos uma decisão transitada em julgado, porque o Tribunal anulou e mandou atribuir os pontos, e sua nota ficou inalterada.
Mas ele obteve ciência de que sua nota tinha
que permanecer inalterada, porque a questão,
contra a qual ele reclamara e obtivera êxito
no recurso, ele .acertara na prova. Não era
então possível atribuir mais dois pontos, porque eu estaria dando quatro pontos a ele na
prova.
---- ·
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está sequer em termos, deixa muito a desejar
para um Juiz do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóiiúle Úrvalho)- Algum dos Srs. Senadores deseja fazer
mais alguma pergunta? (Pausa)
Passamos então a fase da sabatina se algum
dos Srs. Senadores desejar, interrogar o indicado, sobre questão técnica ou sobre qualquer
assunto de Direito do Trabalho, poderá fazêM!o
agora. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer perguntas,
dispenso a presença de V. Ex' A votação será
ao final da reunião.
Convoco o Dr. José FranciscO da Silva para
tomar assento à Mesa dos trab.alhos.
Concedo a palavra ã.o Senador Marco Madei, para-relatar a Mensagem no 233 de 1989,
do Senhor Presidente da República, submetendo _à aprqvação do Senado Federal o norne
do Sr. José FranCisco" da Silva para com):>Or
o Tribuna] Superior do Trabalho, em vaga oriM
ginária decorrente da nova composição do
TST, destinada a f.'ünistro Classista represen--tante dos trabalhadores. O Relator originariamente designado foi o Senador Mansueto de
Lavor, que no entanto dirigiu petição à Presidênda da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, pedindo que fosse designâdo outro Relator por nã9 poder ComParecer nem
à reunião de ontem nem à de hoje. A Presidência designou então o Senador Marco Madei, a quem passo a palavra.

O SR. MARCO MAOEL - Sr. Presidente
esta Casa é chamada, atendendo a preceito
constitucional (art. 111 ), conjugado ao art.
383, alineaado Regimento Interno dO Senado
Federal, a opinar sobre a designação do nome
do Senhor José Francisco da Silva, feita atraO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Quando
vés da Mensagem Presidencial n" 233, de 1ga9
foi realizado esse concurso?
.. (n"618, de5MIOM89, mi origem), para compor
O SR. NEY PROEI'fÇA DOYLE - Há mais
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga oride quatro anos. Depois desse _concurso ele
ginária, decorrente da nova composição do
se submeteu a um outro concurso, porque
TST, destinada a f.'ünistro classista, represenele é Juiz no Rio, e já era Juiz no Rio,_m_as
tante dos trabalhadores...
é mineiro, de família de Minas, o seu pai é
De acordo com o currlculum vitae que
advogado em Minas, por isso tinha pretensões
acompanha a Mensagem Presidencial, nasceu
de fazer carreira em Minas, voltar à sua terra.
o Senhor José Frandsco da Silva, em Orobó,
Nesse concurso foi reprovado e entrou com
Pernambuco, em 28 de setembro de 1939,
essa reclamação. Logo em seguida, o Tribunal
filho de Manoel Francisco da Silva e Maria
abriu um outro concurso, onde ele também
Severina da toriceiÇão.
se inscreveu, e foi reprovado na primeira pro:
J:: agricultor e exerceu vários cargos de reva. Contta--esserecurso ele _não se opôs.
presentação de classe, não _som~nte na Zona
da Mata do meti EStaao de Pernambuco, mas
O SR. PRESIDENTE (dd Sabóia de Carvatambém como Presidente da Federação dos
lho
Não existe mais nada no Tribunal SuTrabalhadores e ultiffiamente como Presidenperior do Trabalho? Transifóu em Julgado
te da Confederação dos Trabalhadores na
qualquer tipo de...
agricultura
O SR. NEY PROENÇA DOYLE-A certidão
Além cüsso, ele tem participado de inúmeras
eu pedi' oritefn, cJuãrido tomei conhecimento
reuniões de c~ráter nacional e internacional.
da impüg-nação através do Presidente da CoE é consabidamente um grande especialista _
missão. Eu me dirigi ao Tribunal Superior,
em questões trabalhistas, de modo especial
ao Corregedor, e pedi uma Certidão, se eu
aquelas que dizem respeito aos problemas do
estava respondendo a algum processo· discicampo, ou seja, relações na área agrária.
plinar, porque a pretensão dele é essa, que
De mais a mais, Sr. Presidente, eu gostaria
eu como examinador aumente a sua nota,
de destacar que ele foi também membro da
quando não havia como aumentar se ele já
comissão constitucional, designada pelo Pohavia tido a nota máxima na questão anulada.
der Executivo, para oferecer uma proposta de
COOstiiuição ao -Brasil, a chamada Comissão
O SR. lEITE CHAVES (Relatori - Passo
Afonso Arinos.
aos Srs. senaâores a denúncia, porque não

r-
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Além disso, ele é reconhecidamente um dos
maiores líderes _sindicais brasileiros, represen-__
tando, com muito brilho, a sua categoria profrssional dos agricultores.

Posso também, antes de encerrar o rheu
breve relatório,_ dizer que conheço o Presidente
da CONTAG, a· Sr. José Francisco da Silva,
de longa data, visto que ele é, como eu,_ per-

nambucano. E posso dar, com relação a ele,

Constituição, o ~celentíssimo Senhor
- Presidente da República submete ã apro-vaç:ão do Senado Federal o nome do Sr.
Mayo Uruguaio Fernandes para, na qualidade de suplente de Ministro Classista,
representante dos trabalhadores, compor
6 Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
originária decorrente da nova composição do Tribunal.

wn depoimento mais eloquente, porque, além
Acompanha a Mensagem o curricu/um vitae
de ser um líder sindical honesto e sério, é
do indicado.
também muito competente e trabalhadQL _
Conforme os dados, o Senhor Mayo nasceu
Acho que esse conceito que ele desfruta_ é,
a 17 de janeiro de 1953_,_na_ cidade do Rio
a meu ver, chancelado por toda a sua classe,
que o tem reconduzido em sucessivos pleitos

de Janeiro, onde reside ã Rua Antônio Basílio,
no 269;- ap. Blrt: Fez seus estudos primários
para a Presidência da Confederação Nacional
na Escola Municipal.Delfin Moreira, o Ginásio
dos Trabalhadores na__ Agrlcultura.
no Instituto Batista Americano, o Científico no
Este é, c-onseqüentemente, o meu parecer,
Colégio Militar e graduou-se em Química InSr. Presidente:
-----dustriai peTa UniVersidade- F éderal do Rio de
9 SR. PRESIDENTE (Odaclr Soares) - In- Janeiro, em 1981. Tem conhecimento ele:-mentares de inglês e francês e participou de
dagado do indicado se deseja fazer algur'n prodiversos cursos: "Contratos de Afretamento
nunciamento perante a Comissào ou se deseja
de Navios", "Operação Portuária", '"Espedal
ser argüido.
de_ Conferente de Carga e Descarga".
Está aberta a fase da argüição. Para os Srs.
Tem experiência no Sindicato de ConferenSenadores que desejarem fazer peguntas, este_
- tes de Carga e Descarga nos Portos do Rio
é o momento adequado. (Pausa)
de Janeiro, do qual é Vice-Presidente desde
Nenhum dos Srs. Si!!nadores deseja argüir
1981, _eri<:e_rrando-se seu atual_ m.:mdato em
o indicado, peço a S. 5• que aguarde.
1990.·
.
No período de setembro de 1981 a agosto
O SR. MARCO 1'-\ACIEL - Sr. Presidente,
de 1984 acompanhou a nível de coordenação
eu gostaria agora de proferir o meu voto.
-ã construção da nova sede social dos ConfeO SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - 'D
rentes C_e__Carga e Descarga nos Portos_ do
voto é se-creto.
Estado do Rio de Janeiro, acompanhamento
O SR. M..A.RCO MAClEL- Não apenas maque compreendeu desde o processo para
nifestar a opinião do Relator.
aquisição de financiamento concedido pelo
FAS até a concorrência.
--O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- É seFor, também, Representante efetivo dos emcreto; só na hora da votação.
pregados no Conselho Regional do Trabalho
O SR. MARCO MACIEL- Ccirrici OS ·aeiTiãiS - Marítimo de 1984 a 1986 e de outubro de
o fizeram ...
1988 a janeiro de 1989 __e Delegado Representante da Federação Nacional das PortuáO SR. PRESIDENTO: (Odacir Soares) riosjütitoà-Confederaçãó Nacional dos TrabaMas não fizeram! Não manifestaram a sua opilhadores em Transportes Fluviais e Aéreos,
nião.
no triênio 19~ L985_~
Quando apreciamos o primeiro nome, 6 Senador Cid Carvalho deixou dare ao Senado
OCurriculum vftae indica-,-ainda, referências
Leite Chaves essa questão. O voto é secreto~ _pe~~(;)_ais e bancárias. Atualmente, o Senhor
é só no momento adequado.
Mayo cursa o 4~ ano de Direito na Faculdade
de Direito Cândido Mendes, Rio de Janeiro.
O SR. MARCO MACIEL -:-:: Pois não_!_ Eu__ Foi eleito, em 5 de julho do corrente. Secretágostaria apenas, Sr. Presidente, de dizer que, rio-Geral da Confederação Nacionãl deis Traconsoante o meu parecer, vejo no indicado
balhadores em Transportes Marítimos, Aéreos
todos os pré-requisitos para bem exercer a e Fluviais.
função para a qual ele ê cogitado.
O Curriculum se fez acompanhar de cópias
da carteira de identidade, do título de eleitor,
Obrigado!
O SR. PRESrDENTE (Odacir Soares)- Pe- da quitação eleitoral, de certidões dosregistros
ço a S._ D• que aguarde.
de oascimento e casamento, dos diplomas
Vamos passar ao item 5. Convoco o Sr. dOS cUrsos, de declaração de idoneidade moMayo Uruguaio fern-ª_ndes, indicado pelo Sé- _-rã!.
nhor Presidente da República, na qualidade
Estes·os-dãdos Ço Senhor Mayo.
de suplente de Ministro Oassista, represenNos termos da alínea ado inciso ][J do arl
tante dos trabalhadores, para compor o T ribu- 52, combinado com o § 1o do artigo 111 e
na! Superior do Trabalho.
com parágrafo único do artigo 117, da ConstiCom ~palavra o Senador Louriv<;ll Baptista. tuição, compete ao Senado Fedefãl .3provar, 0 SR. LOURIVAL BAPTISTA_ Sr, Pr~s_i- previamente, o nome de Ministro do Tribunal
dente;
Superior do Trabalho, seja ele togado ou classista.
Nos term0s do § 1~, item II, do_a_rt. 111,
Segundo os incisos 1 e U, item 9, do artigo
combinado com o § 1n do_ art. 117 da
100 do Regimento Interno, compete a este

Colegiada a· exame da constitucionalidade, juildicidade e mérito da matéria em apreço.
DO prOCéSsó-tiâo cõnsta o resultado de indicaçao de colégio eleitoral integrado pelas direw
terias das confederações nacionais de trabalhadores, a que se refere o § 2~ dO artigo 111
da Constituição,
A Mensagem presidencial não faz. também,
referência a ele.
Por outro lado; o Regimento lnterno desta
Casa, no artigo 383 diz que O parecer deverá
concluir pela aprovação ou rejeição do nome
(alínea e, item 2), ao mesmo tempo que determina seja "a votação precedida por escrutínio
secreto, vedadas dedaração ou justificação de
voto, exceto com referência ao aSpecto legal
(alínea 1). Como a Constituição estabelece, _para este caso o "'voto secreto, após ãigüição
pública'' (art. 52,J[], a), penso que a este Relc;1tÕr
não cabe, aqui e agora, externar seu voto. Por
isso, apenas, o Relatórlo_, Com eSteS-esCtareCiment&Çenfendi:) qUe
a Comissão, após a argüição públLca do nustre
Ina-tó~âo;-eát.ará em condições de deliberar.
Sala das Comissões, Presidente, Relator.
Este, Sr, Presidente, é o meu relatório.
. O SR PRESIDENTE (Cid S~bó;a de ea,;a_lho)- Feito o relatório, instala-se a fase de
inquirição do indicado.
Perg_u_nto aos Srs. Senadores se- desejam
fazer .alguma indagação ao ilustre indicado.
(Pausa)
Não havendo quem queira fazer indagação,
v. s~ está dispensado, aguardará a votação
final.

Item 6: Mensagem Presidencial nn 236, de
1989 (n1621, de5-10-89, na origem), submetendo ~ aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Juvenal Pedro Cim para na
qualidade de Suplente de Ministro (!assista,
representante dos trabalhadores, compor o
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova composição do T ribunal.

Convoco o Sr. Juvena! Pedro Cim para to-

niéi.r" aSs-entõ à Mesa dos Trabalhos. _
O Relator é o Senador FranciscO Rollempara apresentar o seu relatório.
Corri a palavra o Senador Francisco Rollemberg.
ber~,

O SR.. FRANCISCO ROLLEMBERG - O
Senhor Presidente da República, pela Mensagem n\> 236, de 1989 (n9 621, de 5-10-89,
na origem), ·submete à aprovação do Senado
Federal o ii.ome do Senhor Juvenal Pedro Cim
pa;ra, na qualidade de Suplente de Ministro
Classista, representante dos trabalhadores,
compor o Tribunal Superior do Trabalho, em
vaga originária, decorrente da nova composição- do tribunal.
_ _ __ _
Estabelece o art. 52, inciso lU,_ alínea a da
-Constituição Federal combinado com o § 19
do art. 111, a competência privativa do Senado
Federal para aprovar previamente, por voto
secreto, ap6s argüição púb~ca, a escolha dos
ministros para o Tnbunal Superior do Trabaw
lho.
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O Senhor Juvenal Pedro Cim é bacharel
em Letras pela Universidade Católica do Para~
nâ, possuindo uma série de cursos, tais como:
-Leis do Ensino Nacional, Colégio 'Ateneu, Curitibit- PR;
-~
~-Administração de Pessoa!, Secretaria

de Estado do Plane}amerito do Estado do Pa·
raná, Curitiba- PR,-duração de 244 horas;
-Supervisor de SegUrança dá Trabalho,
Fundacentro, Curitiba ~PR, duraÇão de 250
horas;
-Sindicalismo e Sistema EducaCIOnais,
Kibbutz Shefayim, Tei~Aviv Israel;

-O Sindicalismo- latino Americano,
Universidade dos Trabalhadores da América
Latina, Caracas- Venezuela;
-Estágio sobr.e o SindJcaUsmo Mundial,
Universidade Lazaro Penha, Havana - Cuba;

-Relações Trabalfiistas flB República
Federal da Alemanha e no Brasil, F undaçáo
Konrad Adenauer e o CentrO Jnterdisciplinário
de EstudOs sobre el Desarrolo Latinoamericano- OEDLA, São Paulo- SP.
Dentre as atividades profissionai.S.desempenhadas pelo indicado, cumpre destacar:
-Universidade Federal do Paraná
Cargo -Assistente Administrativo;
-Colégio Rondon
Cargo - Professor de Português;
-Secretaria de Estado de Saúde e do
Bem Estar Social do Estado ào Paraná
Cargo - Oficial de Gabinete;
-Secretaria de Estado dos Recursos Humanos do Estado do Paraná
-Cargo - Assistente TêChii:O:
-Serviço Nacional de ~prendizagem
Comercial- Semtc
CargO que ocupou até a presente data TécnicO em Formação PrOfissional.
O Senhor Juvenal Pedro Cim, Ilo presente
momento exerce as seguintes atividades:
-Presidente do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de
Assistência Social, de Orientação e F6rinação
Profissional, no Estado do pamá - Senalba

-PR:
-Presidente da Federação dos Trabalhadores em Empresas de DifuSão Cultural
e Artística no Estado do Paraná - FTEDCA

-PR.
Diante do acima exposto, verifica-se que o
candidato preenche os requisitos necessáríos
ao desempenho da elevada função para a qual
indicado, estando esta Comissão apta a deliberar a respeito, na forma regimental.
Sala das Comissões, .em Preside~_:!ator
É o parecer, Sr. Presidente.
~·~ -'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CaiVa·
lho) - Instala-se a fase de inquirição de S.
EX', o indicado.
Pergunto aos Srs. Sena-dores se desejam
fazer alguma indagação ao Sr. Juvenal Pedro

Om. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer indagação,
V. & está dispensando.

O SR. JUVENAL PEDROdM -MuilÕobri·
Sr. Presidente.

~ado.

O SR. PRESIDENTE (Cid Saóóia de Carva·
lho)- Passa-se ao item 7 óa pauta:
Mensagem ri"237 de 19S9:·dõ'senhor
PreSidente da República, submetendo à
- apt-Ovaçao- dó Senado Féderai"o nome
_do Sr: Paulo de .A.zevedo Marques para,
na qUa1idade-- de SUplerite de Ministro
.Oassista. representante deiS empregad:.·
re_s_.._ç_oropor o Tribunal Superior do Tra- balho;>, em vaga originária decorrente da
nova composição do Tribunal.
Convoco -o Sr. Paufo de Azevedo Marques
para tomar assento à Mesa dos trabalhos.

(Pausa)
O Relator é_ o Sr. Senador Jutahy Magalhães,
a quem passo a palavra.

o sR. JOTAHY MAGALHÃES (Relator) Sr.
Presidente, Sis.- SeTicidores:_
Nos téfmoS--do §1\-inciso II, do artigo 111,
combinado com o parágrafo úrtü::o _do artigo
_117 da Coristituição, o Senhor Presidente da
República submete_ à apreciação desta Casa
o noine do-SenhOi--PAULO DE AZEVEDO
MARQUES, ind[cãdo p-ara, na qualidade de
Suplente de MinistrQ dassista, representante
dos empregadores, Compor o Tribunal Superior do Trabalho,_e_!ll yaga originária, decorrente da nova compoSição do Tribunal.
O art. 52, inciso Il, alínea a, coinbinado com
_o§ 19 do art. 111 da Lei MaiOr, confere ao
Seriado Federal competêi1cia privativa para
examinar previamente, por voto secreto, após
argüiçâo pública, a escolha dos Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho.
De acqrdo com o art. 383, alínea a, do Regi·
menta Interno desta Casa, acompanha a Mensagem Presidencial o currlculum vitie da pessoa. indicado para o cargo supracitado. Por
esse documento, verifica-se que o Senhor
PAULO DE AZEVEDO MARQUES nasceu em
Morrinhos-GO, em 5 de fevereiro de 1932
filho de Eurico de Azevedo Marques e JenY
de Azevedo Marques.
DO seu -ct..lrrtcu!Um viiae _conSta que exercia
as atividades de erppresário e advogado; e
atualmente _desempenha as fu-nçõ_es de Jui_z
Classista do Tribunal RegiOnal do Trabalho
da 2~ Região.
Fez o curso de'Direito no período de 1952
a 1956, -na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Exerceu, entre outras, as seguintes funções
e atividades profissionais:
SociaJ do
Serviço Social da
em São
Paulo, de 1950 a
Elabo-- ração Legislativa da Câmara Municipal de São
Paulo, de 1959 a 1966; Representante do Governo de Goiás em São Paulo (Governo Mauro
Borges), de 1962 a- 1964; Dketor e Sóctoquotista da Novo Norte Assessoria Econômico-Financeiro-Jurídica e da Novo Norte Orientação ECõrlOmica: --PrO)e tos Üda., em sao
Paulo, respectivamente, de 1965 a 1972, e
de 1967 a 1976; Consultor de Empresas para
Mercad~ de Capitais, Incentivos FISCais Regionais e SEitoria{s~ Fusões, Participações e Aquisições (1977); Vice-Presidente do Conselho

e
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de Administraçl!o_ da CELJ\o\ ~-- Cia. Equ!Pa·
mentes de LaboÍéitóriàs Modernos, em São
Paulo-SP, em 1978; Consultor T êcnko do Instituto de Pesquisas. Estudos e AsSessoria do
-congresso Nacional - lpeac; em 1978; e
Consultor Jurídico da Abppolar- Associação
Brasileira de PreVenção à Poluição e Defesa
do Meio Ambiente, em 1936.
Quanto à participaÇão em institutos cientificas e de classe, informa-se no currlculum
vitae que o h1teressado foi- sódo -efetiVO. do
Instituto Brasileiro de Direito Social - IDS,
de 1958 -a 1986; da SocietéJnternationa[e de
Droit du Travail e de la Sécurité Sodale", Geneve, Suíça, e"m 1982; do InstitUto" dos Advogados de Goiás,_ em 1986. Foi também sócl-o
efetivo e COnselheiro do JnsJ.ituto _dos Advogados de São Paulo, em 1977, de 1980 a [982,
de i 984 a 1986, e atuarmente é Conselheiro
da Associação Comercial de SãO Paulo.
No que concerne às atividades universitárias
e às ligadas ao cfvlsrilo e a serviços, observa-se
que o inclicado exerceu importantes funções,
como a de presidente de entidades e de eventos estaduais; de díretor, conselheiro, coordenador e tesoureiro de entidades associações
de caráter social, cuJtural e cívico.
Várias são as insígnas e condecora_ções
conferidas ao indicado, citando-se, entre outras, a de Grão_Ctúí:. da Hoi:torífica Ordem Acadêni.ica-de São_FriindSco (19.?9); de Grânde
Mérito Acadêmico do Centro AcadêmicO XXll
de Agosto da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo; a de Pioileiro ·de Brasília (1987);
e a de Comendador da Ordem MarechaJ Rondon (1988).
Acompanham ainda o cumCu/um vitae cópias de documentos pessoais do interessado
-certificado de isenção -do serviço militar,
certidão de casamento e cartão de identificação-ae contribuinte, bem como declarações
de magistrados da Justiça do Trabalho so!;>re
a idoneidade, a competênda profissiOnal e os
dotes de cultura do Senhor PauJo de Azevedo
Marques.
- Com base nos dados e informações do Cl.!fricu!um vitae do interessado, entendemos que
ele reúne qualificaçõeS e requisitos que o reco·
meiidam para ocUpGif vaga: destinada ~ Suplente de Ministro Oassista, representante dos
e'mpregadoreS -no Tribunal SUperiof do Trabalho.
Em face dos elementos informativos e das
co!)Siderações do presente relatório, acreditamos que esta Cocmissão está apta a se manifestar condugjvamente ~pre a indicação do
Senhor Paulo de AzevedcfM.arques para exercer as mencionadas funçOés no TST.
-

a

O SR~ PRESIDENTE (Cid ·s-abó1<3 de CaNalho)- Instala-se a fase de ínquirição. Pergunto
- aos Srs. Senadores se querem fazer alguma
indagação ao índicado. (Pausa.)
Concedo a paJavra aO _nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUEs-:_ (Fora do

microfone.) Gosataria apenas, com satisfci.ção
de regi_strar que o Dr. Paulo de Azevedo Marques é formado na Faculdãde de Direito da
-_Universidade de São Paulo, p~- alguém que
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tambem foi aluno desta escola e foi Diretor
ca forma comprovando quitação com o servido 11 de agosto, -é uma satisfação ver aqu[, ço milirer, de certidão de casament_Q, d_e carhoje, um ex-presidente dessa ext:raQrdinária telra de identidade,_ da 16~ e 15~ Alterações
organização universitária do no~() Pais. _ _ _-;Contratuais de '_'Transporte Muda Rápido Lt0 SR. PAULO DE AZEVEDO MARQUES
da'·; declaração de não estar sendo Ptoces-

- Muito obrigãâo.

sado, nem ter sido definitivamente condenado
pela práticd âe crime cuja pena vede, ainda

O SR. PRESIDEMTE (Cid SaQóia de Carvalho)- V. Ex" está dispensando.
Item 8:_

que de modo temporário, o acesso a funções
ou cargos públicos, d~clar_ação de que a
''Transportes Múda Rápido Ltda" é associado
ao Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga no Dtstritó Federal.
Estes -os dados constant~s do processo.
Nos termos da alínea a dq inciso ll do art.
52, combinado com o§ 19 do art. 111 e com
o parágrafo único do art. 117 da Constituição,
compete ao Senado Feder_al_aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a esçolha de Ministro do Tr" unal SupeliOr
do TrabaJho, seja ele, efetivÕou suplente, togado ou classista.
Segundo os _indsos l e 11., item I, do art.
100 _Q__o Regimento Interno do _Senado, cabe
a este Colegiada o exame da constituciona!idade, jurldicidade e mérito da matéria em
apreço, decisão que, a teor da Constituição,
deve ser tomada em votação secreta.

RELATÓRIO N~, DE l989. -Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobe a mensagem n9 240,
de 1989 (nQ 625, de 1989, na origem),
do ..Senhor Presidente da República, submetendoàaprovaçãodoSenadoonome
do Senhor Osório Coelho Guiinarães Filho na qualidade de Suplente de Miriistro
Classista, representante-dos empregadores, compor o Tribunal Superior do Trabalho, _em vaga originária, decorrente da
nova composição do Tribunal".
o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho} _ A Presidência convoca 0 Sr. Os6riO
Coelho Guimarães F~ho, para comparecer à
Mesa do trabalho, e tomar assento. (Pa_usa.)
O Relator é o Sr. Seriador Odacir Soares,_
a quem concedo a palavra neste mom_ento.
O SR. ODAOR SOARES ~Sr. Presidente,
Srs. Senad_ores:
_
__
Nos te:mos do_§ 19, inciso II, do art. 111,
combinad'q_ com o parágrafo único do art 117
da ConstituiÇão, o Excelentissimo Senhor Presidente da República, com a Mensagem n"
240, de 1989 (n9 625, de 19_89, na origem),
submete à aprovação do Senado o nome do

Senhor Osório Coelho Guimarães Filho para,
na qualidade _de suplente de Ministro Classista,
representante dos empregadores, compor o
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova composição do Tribunal.
Conforme os dados, o Sr. Osório filho nasceu a 20 de abril de 1934, em Presidente Ole~
gário~ Minas Gerais, fez o curso primário no
Grupo EsCOlar_ Zam.a Madel, na ddacle de Patos fie Minas e _o _s~egundo, no Instituto Bíblico
Patrocínio, na Odade de Patro.cínlo, MG. Reside em Brasília, à QL_ 12, conjunto 2 casa 16.
Foi Presidente do Sindicato das Empresas
de Transportes Rodoviários do Distrito Federal
e Delegado Representante junto ao Conselho
de Representantes da Corifederação Nac(oriãl
dos Transportes Terrestres. Foi, também, Direter da Associação Comercial e Industrial de
TÇJguatinga, Diretor dÇJ Associe~ç~Q Comercial
de Brasília e Vtce-Prestdente para Assuntos
Políticos da Associação Nacional das Empresas de Trali:SpCirtes Rodoviários de CargàS. É
sócio Representativo do Rotary Oub Internacional, Membro da Liga Maçónica Brigadeiro
Proenç~. Membro Repres_entante dos 5npregadores do ConSelho Regional do Sesi, Distrito Federal, e tem mais de dezess_ete; anã$
de sindicaiWtção. Recebeu a Med_alha do Mêrito de Brasília, no grau de Comendador.
Ao Ciirilcülum Wtae -foram anexadas certidão de quitação eleitora], fotocópias da públi-

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de CalValho) - Dado o pãrecer, irlstala-se fase d~
interrogatório do indicado.
Pergunto aos Srs_. _senadores se desejam
fazer alguma indagação. (Pausa.)
- -·
_Não havendo quem queira fazer ind5tgação,
V. Ex" fica dispensando.
A votação será ao final. T adas as votações.

a

Item 9:
Mensagem de n' 2J8, de 1~89, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federa] o nome do Sr. Afonso Celso Morais de Sousa
__ Carmo, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova compOsição deste, destinado a Ministro Oassista, [epresentante
dos empregadores.

ConvocO o"Sr, Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo para toínar assento à Mesa dos T rabalhos.
- o_ Relator desigando pela Presidência é o
nobre Se:nador_Ney MaranhãO.
Com a palavra o Senador Ney Maranhão.
O SR. l'IEY MARANHÃO - Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
(Leitura de pârecer.)
Qu_e se _en®tra ne.sta- Egrégia Càsa do
CÕng!-e~o Na<:Toilal; é empresário, empregador diretor e dirigente de algumas empresas
miadas a federação própria através de seus
sindicatos, a aprovação do seu nome, cidadão
com relevantes serviços prestados à categoria
e-Com todos os, mêritos, para exercer aquela
alta magistratura só engradecera a nossa classe, cjue- rep"fe:Senta aquele excelso e pretório
trabalhista.
Por den:_&_dé~Lro. cOnvêm mencionar du~s outras atividades vinculadas à representação da
categoria, entre novembro de 1985 a novem-
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bro de 1987. Foi membro da Câmara de Usuário do Df'IER, _representando os usuários;
atualm_ente, desempenha a função de membro dQJ:onselho de Transporte da F'ederaçâo
das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Q
indicado, cmuõ se vê, além de possuir expe~
riência na área jurídica e administrativa, tem
estado ,?lO longo dos aQqs vinçulado à cateQoria patronal, condições que lhe conferem
representatiyi9_ade para integrar no_ Tribunal
Superior. do Traba!Q.o uma das vagaS destinadas a Ministro Classista. Ante o exposto, estando presentes todos os requisitos exigidos, nada há que possa ser oposto à aprovação da
escolha.
Aprov~to, Sr. Presidente, Para -mandar incluir, na documentação, uma certidã_Q_-de_ar~
quivamento da _ata: constitutiva da sociedade,
da Viação Oeste de Minas Geiais. e uma documentação, inclusive com atas desta empresa,
Viação Planeta S.A., na qual consta também
Que o indicado é Diretor Administrativo dessa

re~=~~~=:i~~~ a declarar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabói<l de Catvalho) -Feito o relatório, instala-se, a fase de
inquirição do indiCado. Pergunto aos Srs. Senadores se desejam fazer alguma indagação
ao Dr. Afonso Celso Moraes de Souza Carmo.
O SR. JCITAHY MAGALHÃES dente, apenas uma indagação.

Sr. Presi-

O SR PRESIDENTE (Od Sabóicf de Carvalho)- Con<:edo a paJavra ao SenadorJutahy
Magalhães.
O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Gostaria
que o_ indicado me dissesse s;e é_ e_mpregador
ou empregado da (tapemirim.
.O SR. AFONSO CELSO MORAES DE SOUZA CARMO - Nobre Senador Jutahy Magalhães, é com profunda honra e respeit9. qüe
tenho o pra2:er de responder a V. ~. porque
V. ~me deu oportunidade de relembrar, neste exaio momefito, uma ãmizade de cinqüenta
anos, a do Sr. s.eu pai com o meu pai, o que
muita nos honra.
Que-ro dizer a V. EX' alto e bom som, na
presença dos inúmeros Senadores que--aqui
estão, _que sou empresário empregador. Nunc:ã._fui. empregado. Para tanto, fiz chegar as
mãos do Relator do m_e:u_ processo a minha
carteira profissional, que data de 23 de janeiro
de 77, onde não c.onsta qualquer vÍnculo cornO fimP.regaâo OOin q~alqu~r empresa.
O SR -JUTAHY MAGALHÃES- Para mim
é o sufidente, Sr. Presid_ente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia .de Ca.rvalho) -Algum Senador deseja fazer indagação?
_
Com a pala•ira o Senador Odacfr Soares.
O SR. ODACIR SOARES -O Senador Ney
Maranhão juntou aos autos do processo duas
certidões de arquivamento de ato constitutivo
_de-SOciedaçle, na qual se prova preencher oindicado o requisito da legislação, isto ê, de
ser empregador. Estão nO$ aut.os do processo
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as duas certidões emitidas pela Junta Comercial de Minas Gerais, de Belo Horizonte.
O SR. PRESIDENlE (Cid Sab6ia de Carva-

lho) - Alguém mais deseja fazer indagaç:ão
ou fazer observação? (Pausa.)
À Presidência tem a esclarecer, sobre este
caso, que na verdade chegaram muitas imputações contra a conclição de empregador do
indicado. A Comissão de ConstituiÇão, Justiça

e Cidadania, como é de praxe, ficou inteiramente aberta para que fossem prestadas todas
e quaisquer informações. Não chegou nenhu-

ma representação formalizada contra a indicação do Dr. Afonso Celso. Daí porque ·a Pi"é;Ldência não poderia proceder como o fez com
relação a um dos indicados cornoJuiz Togado
do mesmo Tribunal. No entanto, teve o cuidado de fazer recomendações a Assessoria, para
um estudo de todos os processos, minudente. mente, com relação às condições constitucionais de cada um dos indicados, exatamente
porque esse exame detectaria qualquer defeito
por ventura existente.
Por outro lado, o Dr. Afonso Celso esteve
em nosso gabinete. Sugeri a ele que fiZesse
chegar â Comissão o máximo de documentos
que comprovassem a sua condição de empregador. S. Ex' procedeu de acordo com o nosso
conselho e, além de telex que foram passados
à Presidência e anexados aos autos, foram
apresentados documentos ao Senador João
Menezes; do Senador João Menezes foram enviados à Presidência, e da Presidência foram
aos autos. Outros documentoS foram apresentados igualmente ao Sr. Ney Maranhão,
de tal sorte que a Comissão de COnstituição,
Justiça e Gdadania permitiu ao indicado urna
prova prévia antes do exame, capaz de_ demonstrar, através de documentos, as condições que fiZessem as imputações que chegaram extra-oficialmente _aos gabinetes dos Srs.
Senadores, notadamente ao Gabinete_do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Quero deixar bem claro que_ nenhum processo, nesta Comissão, deixou de ter um exame conveniente das condições constitucionais, e tudo o que foi dito, oficial ou extra-oficia1mente, mesmo sendo extra-oficialmente,
mereceu o adequado exame da Presidência
deste c:olegiado.
Acho que com Isso o Senado demonstra
a sua responsabilidade, o seu apuro e, acima
de tudo, o seu cuidado com o cumprimento
da Constituição Federal.
A Presidência não se afastará do cumprimento da Constituição Federal.
Concedo a palavra ao Senador Lourival
'Baptista.
O SR LOURIVAL BAPTISTA-- Quero dizef
a V. Ex' e aos aqui presentes que esse jovem
que aí se' encontra é filho de um Deputado,
pois na época também era, Deputado esse
dos mais honestos, dignos, que honrou a Câ~
mara dos Deputados, não s6 no Rio de Janeiro
-e-orno aqui em Brasilía.
O SR. MARCO MAClEL muito bem o pai.

Filho que honra

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com a paJavra o Senador Ney Maranhão.
O SR NEY MARANHÃO- Quero, em primeiro lugar, endossar as palavras do Senador
LourivaJ Baptista, com respeito ao ilustre pai
do sabatinado, Elias do Carmo. Fomos companheiros na Câmara dos Deputados. For ele
um homem que honrou o Parlamento brasileiro.
Concernente ao relatório, logicamente eu
o ftz. consciente, porque nada tinha no mesmo
que infringisse as exigências para que no futuro o Ministro do Superior do Trabalho não
fosse aprovado. _
Era o qUe tirihã a ·alier.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia'de Carva-

lho)- Com a palavra o Senador Antônio Luiz
Maya.
O SR ANTÔNIO LUIZ MAYA- Sr. Presidente, queria apenas ressaltar que, do Cutriculumapresentàdo, o Dr. Afonso Celso é Diretor
Comercial da Transportadora [tapemirim SA,
que é uma frrma empresarial de renome internacionaJ. Portanto, é empregador ne"ste sentido.

o SR. PRESTI5ENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com pa1aVra o SenadOr leite ChaVes.

-a

o-sR l:.E1TE CHAVES--= Sr. Presidente,
o indicando esteve comigo e me causou uma
positiva impressão. Diversas perguntas eu lhe
dirigi e achei um homem qualificado para a
funç_âo,_ emocionalmente, instrutivamente e
eduCacionalmente.
Mas recebi uma informação, um telefone_rna, .de que ele não seria empregador. - Não
sel o qt1e tem a ver neste caso - que teria
havido uma espécie de programação, no sen- tido de que ele se apresentasse como empregador, quando não o fora.
Futuramente vou adotar um critério aqui:
a não ser em caso escrito, que alguém assuma
a responSabilidade, jamais pode ser considerado. Mas fiquei de fazer esta indagação. Eu
gostaria que V. Ex", se pudesse, esclarecesse
à Comissão sobre a procedêricia, a razão de
ser dessas informações.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lhO) - Com _a _palavra o Senedor Odacir Soares.
O SR. OOAOR SOARES-_-Considero, data
vênía do enietidimerito do Ple-nário, que estamos discutindo sobre matéria não processual.
Não houve impugnação nenhuma ao nome
do indicado. Parece que a Comissão nem poderia Se pronunciar sobre matéria que inexiste
nós aUtos.
·
- De modo que estamos estabelecendo uma
discussão sobre uma pretensa impugnação
que não houve. Estamos nos aprofundandq
em discussão que, de certa forma, termina
diminuindo a indicação do ,Dr. Afonso Celso,
sem que ela conste dos autos, o que me parece ser_ absolu~mente_ anti-regimental.
Erá esta -questão de ordem que queria
levantar.

a
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O SR PRESIDENTE (Gd Sãbóiã de Carvalho)- V. Ex' tem razão. Na verdade, não houve nenhuma imputação escrita. Apenas, na
Comissão de ConStituição, justiça e cidadania,
neste momento em que toma informações
e tudo é importante - é interessante burlar
a Constituição-, tivemos apenas os cuidados
no exame. Tudo natural. Mas não houve, realmente, nenhuma argütção, por escrito. Ninguém assumiu, na verdade, essa responsabilidade. Daí por-que acho que o assunto está
encerrado quanto a isso.

ci:JA

O SR. LEITE
VES ~ Sr._ Presidente,
insisto na pergunta. Não se perguntá apenas
o que estâ no processo.
O SR PRESIDENTE (Od Sabóia de Carva-

Se_ Y. Ex• me permitir vou concluir.
Ele levantou uma questão de ordem _e vou
decidir.
Na verdade, V. Ex• tem razão nesse aspecto
forma1, mas _não posso proibir nenhum Senador de fazer qualquer pergunta a respeito de
qualquer assunto atinente â pessoa indicada.
Por isso, mantenho a palavra dada ao Senador
Leite Chaves.

lho) -

SR. ODACIR- SOAR~S ~ Mas nãq ~om
o caráter de impugnação.

O

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Não. Ele'-nâo está tendo esSe caráter.
É curiosidade pessoal. Acho que tem o direito
de interrogar. E todas as pessoas. já têm opensamento formado.
O SR. LEITE CHAVES -

Sr. Presidente,

quero dizer que não é só esta CotnissãO~ ~ai
quer pessoa ...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Qualquer pessoa do povo...
O SR. LEITE CHAVES- ... pode formular.
O SR PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carva-

lho)- A palavra está assegurada a V.

Ex~

O SR. LEITE CHAVES- Não está atento
à extensão do preceito. Eu disse da minha
impressão positiva e crei que S. EX' apenas
nos dará mais condfções de avaliar o seu valor
nesta Casa. OSRAFONSO CELSO MORAES DE SOU-

ZA CARMO -Senador Leite Chaves, V.

~.

com a sua nunca desmentida cultura, lealdade
e segurariça dos .faias, me faz uma perilunta
e respondo com a maior tranqüilidade. y. EX?
ouviu há pouco alguns comentários a reSpeito
da figura de meu pai. Di.z o aforismó que
"quem sai aos seus não degenera", Se o meu
pai foi ísso que oS SeuS- C::Ofe9as falara.nl
o filho não o degenera, digo com_ toda a pureza
e segurança: sou empresário, empregador, estou no setor desde 62 quando era ainda, à
época, estudante de Direito, como primeiro
diretor da Viação Planeta; em seguida, em
1968, criei umalirma, Viação Oeste-Mínast..tda., em socfedade com meu pai e o Pereira
Gon_çalves, ~ que explorávamos uma linha
de ônibus- Belo Horizonte/Confins, onde está
hoje o aeroporto, e que tinha escala numa

e
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cidadezinha que vendia frango, que erà. a--Granja dos Frangos. Desde 1962 milito nisto.
Em 197_8, pàsSei ofidãlmente a ser representante do Expresso Mira Ltda. E estou ligado
à Via.Ção ltapemirim, ini<:talffiente coino é!dvo~
gado, desde 196_8;._ em seguida, como Diretor

Adjunto e _como Diretor Comercial d_a Transportadora ltapemirim SA Espero ter respondido a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de_CaJValho) - Na verdade, documentalmente, está
provada a condição de empregador, sem
sombra de dúvida. A documentação é farta
e o maior interesse seria da Confederação,
que confirmou essa co~dição. Pedi-lhe que
imediatamente mandasse uma comunicação
da Confederação a que ele pertence para a
Comissão, por que a Confederação é que deve
zelar pelo fato de um empregado aparecer
na condição de e..mpregador. A Confederação
é titular do direito, faz parte dos titular~s do_
direito. EntãoL como yeio es_s_a confirmaçã_o,
não há nenhuma dúvida documental a r~s-~-peito da condição de empregador.
A Presidência atompanhou todos esses
processos com 0 máximo de cuidado, exta~
mente para não permitir nenhuma burla que
pudesse ser praticada perante a Comissão de
Constituição, Justiça e adac;lania.

em -que foi Relator, querendo inclusive conhe-

cei- o modo de decidir dos juizes indicados.
Então, nito h<-1 nada errado. Estamos apenas
na fase do ínteri'ogatório, que julgo encerrada,
exceto se alguém ainda quiser fazer alguma
indagação. (Pausa.)

ComO_ não há mais nenhuma indagação a
ser__feita, V. Ex" va:i esperar o resUltado.
Em pauta, o. item de no 10.
Mensagem no244, de 1989, do Senhor
-Presidente da República, submetendo à
aprovação- do Senado Federal o nome
do General-de-Exército Wilberto Luiz Lima para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar na vaga d~cor
rente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Alzir Benjamin Cha1oub.
Convoco o General Wilberto Luiz Lima para
tomar ass_ento à Mesa. (Pausa.)
Com a palavra o Senad0r Marco Maciel, Relator da matéria.
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Exéro:::itó, no Quarfei-Genetal da 2• Divisão de
Exér.Ç:ito - São Paulo, SP - como Chefe da
3• Seç~Õ~ e no Comando do .1 ~ ExércJto, .Rio
de Janeiro, RJ - como Chefe da 4• Seç:ãQ.
Comandou, como Coronel, o 1~t6~ Regimentode-Infantaria - Regirrienfálpiranga- com
sede em Caçapava SP; de fevereiro de 1970
a fevereiro de 1972.
Foi instrutor na Escola Preparatória do Exê-rcito, no CentrO de Preparação de Oficiais da_
Reserva de São Paulo e de Curitiba, e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército,
no Rio de Jane-iro.
Atuou ainda no Gabinete Militar da Presidência da República como Assessor do Conselho de Segurança Nacional, como Subchefe
do Exército do Gabinete Militar da Presidência
da República, e como Assessor Especial do
Presidente da República
.O General-de--E.xér_c_i_tQ_ Wilb_ert_o luiz Lima
comandou a 11• Brigada de Infantaria Blinda- da, Campinas, SP- de Abril de 1978 a janeiro
de 1980.

-o SR MARCO MACIEL (Relator)- Sr. Presidente, Srs. Se:nactores:
Registra, também, o seu curriculo, que ocuO Senhor Presidente da República, pela
pou o cargo de 3~ Subchefe do Estado-Maior
Mensagem n9 244, de 1989 (n9 644, de
do Exército, de abril de 1982- à fevereiro de
I 3- I 0-89, na origem}, submete à aprovaçao
1983, tendo sidO Chefe de Gabinete do Minisdo Senado Federal o nome do General-detro do Exército, de fevereiro de 1983 a março
Exército Wilberto Luiz Lima, para exercer o
de 1985. É membro do Alto Comando do
O SR. ODAOR SOARES - Sr. Presid_ente,
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar
Exército e no presente momento o<;upa o pos-na vaga decorrente da aposentadoria do Minispeç:o a palavra, apenas para esclarecer que
to de Comandante Militar do Leste - Rio de
tenho conhe~i_rne:nto do Regimento, mas quis
tro General-de-Exército AJz:ir Benjamin ChaJaneiro,
RJ.
me referir_ ao f~o_9-e que, não havendo impugIoub.
No exterior, o General-de-Exército acima renação...
Estabelece o art. 52, incisO III, alínea a da
ferido serviu como Adido do f:J5:êrcito junto
O SR. PRESIDENTE (Cid SaQ6ia de CarvaCohstituiç-ão ~e-d~ral,_.co~binado com o art
à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos,
lho) - Certo. Estamos na fase do interro-123, a competenc1a pnvativa do Senado Fedede janeiro de 1980 a abril de I 982.
gatório. _
ral para aprovar previamente, por valo secreto,
Foi agraciado com inúmeras honrarias e
.._
__ _
após arguição pública, a escolha dos ministros
O SR. ODACIR SOf\t<ES - .:. toda..e.ss_a,··--para 0 Superior Tribunal Militar.
condecorações, nacionais e estrangeiras, denceleuma se faz em torno de uma preten~a
_De_acordo com çurrfc;ulum vitae que acomtre as quais distinguem-se:
~ffil?ugnação, na qual se ale!;Jaria não. s~r o
pall.ha a Mesagem Presidencia1, nasceu o Ge--'- Ordem do Mérito flo\ilitar- Qrã-Cruz;
mdJcado, empregador. O fato de ser o mdJcaneral-de-Exército Wilberto Luiz Uma em 2.7
- Medalha de 40 anos de Bons Servíços:
do empregador e~tá jác-c:mprovado nos autos
de abril de 1925, em Ara guari, Minas Gerais,
-Medalha do Pacificador;
filho de Gumercindo Lima e Olga Ruth Lima.
do processo;- Entao, o direitO que tem de ser
-Medalha do Mérito Tamandaré;
isso uma audiência púb~ica, ou ~eja, de .qu~luCoiltã conl téinpo de serviço superior a 47
-Medalha da Ordem do Mérito das Forças
qer pessoa poder fazer 1ndagaçoes ao mdicaanos tendo iniciado a carreira militar em 1O Armadas - Qrande Oficial;
~ não pode levar ao fato de se fazer ínQag~_de m~rço de 1942. Aspirante em. 28 de dezem-Grande Medalha da Inconfidência;
çoes sobre um assunto comprovadamente Ja
bro de 1946, foi promovido a 2° Tenente em
-Royal Victorian Order-Grau de ··commande-r'' -Inglaterra;
estabelecido, Só. is_so.
25 de junho de 1947, a 1o Tenente, 1949,
- Ordre- National der Mérite - Ofic;:ial O SR. LEITE CHAVES (Fora do micr_ofone)
a Capitão, 1952, e a Major, 1958. Em agostoFrança;
- O Prendente não deu a palavra e eu estou
d~_ 1965 recebe~ promoção, por merecimen-Legião do Mérito - Oficial- EUA.
to, a Tene_nt~-=-Coronel, e em 25 d~ agosto de
satisfeito com a resposta.
M-~mais, o General~d"e~I::xército Wilberto
.
1970, também por merecimento, a CoroneL
O SR. PRESIDEN!E (Qd Sabóia de_ C~rv~Em 31 de março de 1978 foi promovido a
~U:iz Uma realizou vári~s- ;;ttividades culturais
lho).- Senador (..e1te Ch~v~s, a P~eSJdenc1a
General-de-Brigada; a General-de-Divisão em
de alto nivel, tais como palestras, aulas e estudec1de o caso com o propno RegiiT1ento. A
1984 e fina1mente a General--de~Exército er:n
dos.
comissão tem condições inclusive de ~olher.
25 d~ novembro de 1987.
Diante do acima exposto~' verifica-se que o
Peço a atenção dos Senhores. O Capitulo H
Dentre os Cursos Militares completadoS pecandida~o preenche -os _re-quisitos necessários
de Regimento Intem~ do Sena~o, q~anto trata
lo Gimeral-de-Exército em questão, _cabe desao desempenho da elevada função para a qual
da escolha das autondades, diZ no ttem e
tacar 0 curso de Altos Estudos Militares da
indicado, estando ,esta Comissão apta a deli~
berar a respeito, ria fo~ma regimental.
Escola de Comando e Estado-Maior do Exér''e) o parecer deverá:
cito, no período 1960 a _1962; e o_ Curso de
1) conter relatório sobre o candidato
O SR. PRESIDENTE (Qd Sabóia de CarvaComando e Estado-Maior das Forças Armacom-os elementos informativos recebilho)- Lido o relatório, insta1a-se a fase para
das, na Escola Superior -de_ Guerra, em 1972.
dos ou obtidos peia comissão;·inquiriçãO do General indicado para a vaga
Dentre as funções desempenhadas, cumpre ressaltar as funções de Estado-Maior e da Corte Superior Milltar. Pergunto aos Srs.
Então, há toda liberdade da Comissão de
Assessoramento Superior como Major, Te- SefladoreS Se des"ejairi-fazer alguma indagacolher material, receber, investigar, como fez_
nente-Coronel e Coronel._ após ~- conclusão ção
o SenadQf Jutahy ~galhães nos processos
do Curso de Comando e Estado-Maior do __ _ Çom a pa1avra o Sr, Senador l_eite Çháves.
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O SR LEITE CHAVES- General WübertO- tremem _ tambéni. ao serem julgados naquela
Cãsa. Acho até que é uma instância de manuLuiz Lima, apreciei, examinei o currículo de
tenção da Justiça, da liberdade~_ da democraV. Ex.~ e vejo que a determinação do Presidente
cia no País, pelo seguinte: quando os militares
da República é para que V. Ex:' ocupe a vaga
chega~ ali eles têm urna vida rigorosamente
que esteve em mãos do General de Exército
exàmiriada. Como V._ Ex•, eles çhegam ali
Ministro Benjamin Cha!oUb.
quando eles foram comandantes, quando eles
Tive a oportunidade de conhecê-lo por basforam professores da tropa. Então, os próprios
tante tempo, fui Procurador-Geral da Justiça
Ministros políticos do setor militar pensam
Militar, e recolhi ali impressões as mais posiduas vezes antes de qualquer comportamento
tivas.
Durante a Cohstituinte até- se pensou em irregular. Não porque no setor administrativo
tem aquela Corte de Jurisdição sobre eles,
eliminar-se - houve emendas no sentido de
eliminar-se, extinguir-se do País aJustiÇa Milimas porque sabem que estão sendo vistos,
tar, e fui uma das pessoas, com aquela eXpe- às ve~s silenciosamente, por aqueles homens
riência, que lutou seriamente pela sua manu- que foram responsáveis pela sua vida a pelo
seu sucesso_. -Pela Sua orientação militar.
tenção. Convenci-me que a Justiça Militar é
Não tenho nenhuma pergunta a fazer a V.
um órgão de grande importância para o País,
que não encontraríamos um modelo melhor
Ex" C6nheço-o, tenho informações, tenho copara o Brasil, nem mesmo o americé:hó com~
nhecimento da sua vida, a sua biografia está
aqui, e !lão tenho nenhuma pergunta, e sei
posto só de militares seria mais conveniente.
que õ senhor está à altura daquela responsaAli há um escabinato em que se encontra a
bilidade. Vai ter uma grande convivência e V.
expedência dos homens que vêm do mundo
EX' vai substituir seu Colega, que também ocudo Direito e os homens que vêm do mundo
pou aquela Casa, nos mesmos níveis de comda caserna, da disciplina e da hierarquia.
Notei também que a hierarquia e a disciplina petência militar, competência profissional, disciplinado, honrado, e digno.
se aprendem na vida e na luta. Jamais um
Meus cumprimentos ao Senhor Presidente_
judsta, por exemplo, seria capaz de condenar
da República pela indicação de V. Ex"
alguém pelo crime de sono, alegando a força
maior. Mas quem vive nas corporações, quem
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de CalVatem aquela disciplina, tem que ter outro enten~
lho} - Com a palavra o Senador Roberto
dimento, porque às vezes, pnr um relapso,
Campos.
voluntário ou não, de um soldado, toda uma
corporação pode ser destruída.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. PresiA lei também comete ao Tribunal Supertor dente, é com grande satisfação que endosso
Militar - é o único no País que tem a prerro- a recomendação favorável do Senador Marco
gativa de condenar alguém à morte. É um Maciel.
~ribunal,que pode até se deslocar para o exteTemOs um candidato ao Supremo Tribunal
nor. A sua competência e a sua jurisdição vai
Militar, General Wilberto Luiz Lima, de altas
além dos limites do próprio Pars, até mesmo
qualificações e com um elenco de experiêndo mar territorial.
das importantes, irrelevantes para a função
Tive urna convivência muito fantástica. Não que vai exercer. Sua experiência é variada, extive maior dificuldade no exercício da função
pedência de linha, experiênciastaf, expedência
porque no meu doutorado fiz Direito Penai acadêmica, experiência bUrocrática, expedênMilitar. Nas escolas de Direito não se ensina,
cia internacional.
de um modo geral, Direito Penal M!l{tar, mas
Como expeffêfieia de linha ele serviu, obviative a oportunidade de ter grandes professores
mente, no corpo de tropa, mas atingiu posina época, e com muito desembaraço soube
ções importantes de comando, culminando
me haver ali.
no Comando Militar do Leste, um dos postos
Há uma parcela da sociedade que pensa mais delicados e _sensiv~is da carreira.
que o Tribunal Superior Militar ou a Justiça
ExerCeu funções de staf no Estado-Malar
Militar existe para beneficiar ou favorecer milie assessoramento superior no Rio e São Paulo.
tàres. É um engano, um ledo engano. Noto
Sua formação acadêmica é de discente e
qjJe a1i é uma Justiça muito pesada e muito
docente; além do treinamento militar_ ordiná~
difid. Às vezes, Generais, como V. EX', Minisrio, seguiu o cürso de alto_ comando e _de altos
tros do Direito, fazem concessões pequenas
estudos militares, da Escola de Comando das
a t'C.Incíonários, a garotoso. Uma deserção, um
Forças Armadas e Estado-Maior do Exército.
Cdmo_ docente foi instrutor da Escola de
garoto na adoles_cência airlda, mas no que
diz respeito aos postos, jamais. Quanto mais
Comando do Estado-Maior do Exército, mas
tem também experiência burocrática, pois foi
alto o nível, quanto maior o rankíng do militar,
assessor do Córiselho de Segurança Nacional
mais pesada e mais dificil a pena. Os militares
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e assessor especial da Presidência da República.
Finalmente, em experiência internacional.
pois foi Adido do Exército na Embaixada do
Brasil em Washington.
Acredito que raramente encontraríamos
pessoas de melhores qualificações. A indicação do Senhor Presidente da República merece o nosso apoio.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não há nenhum Senador que deseje
fazer Indagação ao ilustre indicado. Esta fase
está encerrada. V. Ex' fica dispensado, logo
maJs o chamaremos para a comunicação do
resultado final.
O SR. WILBERTO LUIZ LIMA - Exin' Sr.
Senador Presidente da Comissão, Exm?s Srs.
Senadores, em particular aqueles que desde
major eu tive a felicidade de privar. Eu quero
agradecer ao nosso Relator, ao nosso Senador
Leite ChaveS, particularmente os conselhos e
a aula que me deu sobre Justiça Militar. Esteja
certo que tudo faremos para honrar a nossa
Justiça Militar, ramo do Poder Judiciário, e
espero não desmerecer os Senadores aqui
presentes, que devotaram toda confiança na
minha ação futura, num desafio que eu não
sei se eu estarei á altura, já pela idade que
me alcança.
Muito obrigado Senador Leite Chaes, pelas
suas palavras de estímulo, palavras da idade,
que eu também já sou maduro. Ao Senador
Roberto Campos e ao Senador Marco Maciel
e a todos o meu agradecimento profundo.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex" aguarde um poucO, para o resultado da votação.
Atenção, Srs. Senadores, a pauta constou,
exatamente, de 1O itens. Então, serão 1O VOtações dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e __ Cidadanla.
Convoco os Srs. Senadores para votarem
quanto ao item de n9 1, relativamente ao Sr.
José Luiz Vasconcelos.
Estamos votando, a partir de agora, a indicação do Sr. José Luiz de Vasconc~os, juiz do
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho
em vaga originária, destinada a juiz da magistratura trabalhista.
. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Atenção pa[a o resultado.
Pode mandar entrar o Sr. José Luis de Vasconcelos.
O resultado: 15 votos favoráveis.
.Não houve voto contra.
Aprovado o Sr.José Luiz de Vasconcelos.
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CONGRESSO NACIONAL
PARECER N• 128, DE 1989-CN
Da Cõmis$áo Mista incUb!da de eXaminar e emjtir'pãiecer sObre a Admissibi-

lidade da Medida Provisória nr 104, de
1989, submetida à deliberação do Congresso Nacional pelo Senhor Presidente
da República mediante a Mensagem nP

233, de 1989: C!'f, que "cria empregos,
funções comissionadas e funçóes gratifi-

cadas nas tabelas permanentes da instJ"tuiçóes de ensino superior que menciona,
e dá outras providências':
Relator~ Deputado Afcides

lima

Publicada na edição do dia 14 de novembro
e repub~cada na edição do dia 16 de novembro de 1989 do Diário Oficial da União, a Medida Provisória n1> 104 cria empregos, funÇões_

comissionadas e funções gratificadas nas tabelas permanentes da Universidade Federal
de Roraima - UFRRf da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, e da
.Fundação de Ensino Superior de São João
.D~ Rei- Fumei e dá outras providências.
. A espécie normativa editada pelo Senhor
Presidente da República deve, nos termos do
éUt. 59 da Resolução n? 1 , de 1989-CN, ser
apreciada preliminarmente por esta Comissão
Mista no tocante ao aspecto de admissibilidade, implicando o exame dos pressupostos
constitucionais de urgência e' relevância da
matéria objeto da Medida Provisória no 104(89.
DA URGÊNCIA
A urgência na edição da Medida Provisóreia
n" 104/89, vem expressamente justificada na
Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial ao mencionar "in verbis":
"a necessidade de se prover aquelas instituições dos recursos humanos indispensáveis ao
atendimento do ~xpressivo contigente de jo-

vens que afluirá no início do próximo ano Ietivo ... "
·
Ademais, o processo de transformação do
Território Federal de Roraima em Estado reclama a breve impantação da Universidade
Federal mencionada.
Entendemos, pois, que o pressuposto constitucional de urgência, na e-dição da Medida
Provisória n" 104/89, foi-atendido no que se
refere à conveniência e à oportunidade de sua
adoção.
-_DA RELEVÂNCIA
Um oUtro pressuposto constitucional exigido para a edição de medida provisória consite
na relevância da matéria objeto desta espécie
normativa.
Tendo em vista, por um Iáao, a Situação
peculiar experimentada pela Universidade Federal de Roraima que não dispõe de servidores
oriundos de quadro de pessoal do Estado e
de outros órgãos e,_ çle outro a falta de pessoal
indi_spensável ao funcionamento e manutenção dos encargos acadêmicos essenciais à
Fundação de Etisino Superior de São _João
Dei-Rei-Fumei e à Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, consideramos de
relevância inquestionável a medida ora proposta
Em f<;~ce-do eXPáSio, opinamos-pela admissibilidade da presente Medida Provisória.
Sala das Comissões, 22 de novembro de
1989. - Senador Leopoldo Peres, Presidente
- Deputado Alckles lima, Relator - Deputado Ronaro Corr§a -Senado{Mauro Borges
-Deputado José Geraldo- Deputado Aécio
Neves Cunha- Senador Teotónio Vilela Füho
-Senador Dirceu CarneJ!o- Deputado Car-,
los Patrocínio - Senador José Paulo Biso/
~Senador Joáo Caimon-Senador Ottomar
Pinto -Senador Rena/do Aragão.'

PARECER N• 129, De 1989-CN
Da Comissão Mista, sobre a admissibUidade da Medida Provisória n~ 102, de
9 de novembro de 1989, que "di.spõe sobre a correção monetária dos saldos credores das contas dos Fundos de fnvesümentos criados pelo De_creto-Lei n 11
1.376. de 12 de dezembro de 1974, institui taxa de administração de suas carteiras e dá outras providências·:
--

Relator: Deputado Firmo de CastrO
.t:_ submetido à apreciação do Congresso
Nacional texto de Medida Provisória que visa
à atualização monetária dos saldos credores
das contas dos Fundos de Investimentos da
Amazônia- ANAM, e do Nordeste- FlNOR.
Para tanto, estabelece que esses saldos sejam mantidos em contas específicas nos respectivos bancos operacionais, onde serão
atualizados pela correção monetária equivalente ao índice de variação do BTN Fiscal.
Determina, ainda, que o resultado da variaç-ão monetária ocoriída constitua recursos
apropriados pelos Fundos: institui também,
como modalidade de remunera_ç_ão compensatóriã, taxa de administração das carteiras
dos respectivos Fundos, em favor dos Bancos
- operacionais do ANAM e do FlNOR.
É sabido que os Fundos_ deJnveStlinentos
FlNOR e FINAM constituem importantes mecanismos de finãrlCiainento da atividade pro-dutivã na Amazônia e no Nordeste e, assim,
instrumentos de política económica orienta-..
dos para a atenuação dos desequilíbrios regionais na economiabrasileira, e para a melhoria
das condições de renda e de emprego prevalecentes nessas regiões.
As altas taxas de inflação, e os riscos crescentes à s_ua aceleração, como a ob_servada
atualmente na economia brasileira, tende a
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~~~~~~~~~imputar perdas significativas a todos os_agen-

tes que absorvem rendas fixas, e a todos os
ativos ainda não indexados, como é o caso
dos recursos do FINOR e do FINAM.

A conse_quência-imediata é,-sem dúvida, o
comprometimento da capacidade de financiamento desses fundos com todas as repercussões ao níveL dos_ investimentos na região. Daí,
a relevância da atualização monetária dos seus
orçamentos o que em parte pretende a Medida.
Por seu termo, o processo inflacionário corresponde a um mecanismo diário de depreciação de renda - ou valores.,. o que exige,
pois, uma inlediata definição _de instrumentos

de proteção, sob pena de comprometimento
da própria capacidade operacional dos F undos. Daí, a urgência de se g,roceder a uma
definição de procedimentos orientados para
a preservação da capacidade de investimento
dos F_undos, _o_que passa pela Medida ora proposta, mas também se estende aos campos
operacionais sob o com;;~.ndo da SUDENE
(destinação e liberação de recursos para os
projetas beneficiários) e do TesoUrO Nacional
(desembolso de recursos para os próprios fundos).
Sem embargo, os pressupostos de_relevânda e urgêncía necessártcis à adoção do instituto de Medida Provisória acham-se atendidos,
o que nos faz concluir, em face -do- artlgo--5~
da Resolução n" 01, de 1989-CN, favoraVelmente à tramltação da Medida ProVisória n"
102, de 9 d_e novembro de 1989.c
Sala das Comissões~ 23 de novemb[9 de
198.9.- Sen. Aritónio Luiz Maya, Presidente
- Sen. Ronaldo Aragão ---:- Sen, Cid Sabóia
de Carvalho - Dep. Firino de CâStro,_ Relator
- Sen. Carlos Patrocfnio_- Sen. Wilson Martins - Sen. Pompeu de Sousa Dep. Angelo
Magalhães - SEm. José Paulo Biso/ - Dep.
Anibal Ban:ellos.

PARECER N• 130, De 1989-CN

Da ComisSão Mista incumbida de examinar e emitir parecer .sobre a admisdbilidade da Medida Provisória n" 106, de
14 de novembro de 1989. submetida à
deliberqção do _Congresso NaciOnal pelo
Senhor Presidente da República, mediante a Mensagem n" 235, de 1989-CN, q_ue
"dispõe sobre os vencimentoª' $a/árias,
soldos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo, _
na administração direta, nas autarquias,
!leis fundações públicas e nos extintos
Territórios, e dá outras providências. ..-

Relator: Senador Leopoldo Peiis
A Medida Provisória n9 106, publicada no -

Bresser". Objetiva ainda reduzir desigualdades
salariais-mediante uníficação -de tabelas de referências, redução do elevado número de graw
tificações e r_eajustes dos pisos salariais dos
níveis básico, médio e superior.
Na verdade.. os dois últimos planos de estabilizaÇão econõmica acarretaram perdas salaw
riats aos ·seiVidores públicos, na medida em
que não foram considerados, para fins de recomposição salarial, os índice_s infl;;~cionários
de 26% ocorridos em junho_de I98I_("Piano __
Bresser"), e de 70% vermCadoS em "}ane:iro
de 198g ("Plano Verão").
_
-- -Cabe_ aqui ressaltar que grupos de funcionários_ do Executivo vfrm conseguindo na Justiça a reposição da perda sa_Jarial de 26% ~o
"PlanoBresser·~. gerando, assim, desequilibrio
__ de remuneração entre cargos iguais ou assemelhados.
Cons_tata-se, portanto, a relevãncia da maté- tfa pod!atar-se ~e providência que repercute
na p-olítica de remuneração do pessoal do Exe-cutivo. Por oUtro lado, a urgência da Medida
é também justificada pela necesSidade pre-mente de recompor, pelo menos em parte,
os salários dos s~rvidores e de reduzir distor-Çõe-s verificadas nas remunerações.

Diário Oficial da União, de 16 de novembro
de 1989, reajusta em 26,06%, a títulO de reposição salarial, a partir de 1~ de novembro de
1989, os vencimentos e demais retribuições
dos servidores civis e militares do PodE:r Executivo._ Além cjjsso, referida Medida procura
c::orrlgir distorções salariais verificadas no âmbito daquele Poder, com vistas à instituição
dos planos de carreira.
Nos termos do_ dlsposto no art. 5°._~a Reso- _
lução n~ 1, de 1_989, do Congresso Nacional,
c::abe a esta Corriissâo emitir parecer Cjue diga
respeito, inicialmente, à admissibilidade total
- Ou parcial da Medida Provisória, tenclo em vista
o exame dos pressupostos de urgência e relevâucia a que se refere o art. 62 da Constitulção.
A análise dos pressupostos con~titucionais
da urgência e relevância leva-nos, _in_~tavel
mente, à aprE;!ciação de juizo discricion?~rlo da
Administração Pública.
- A-propOSição tem por objetivo repor aos
servidores do Poder Executivo perdas salariais
decorrentes- ao que tudo indica -do Plano
de Estabilização Econômica implantado em
junho Cl.e 19~7._mals conhecido corno "Plano_--

Êm faCe d~ exposto, e por entendermos
atendidos os pressupostos do art. 62 da ConstitUiÇão, ·opin-amos pela admissibilidade da
Medida Provisória no 10~, de 1989.
Sciia- das ·comissões, 42 de novembro de
1989. Dep. RoSe de Fr~tã$_, Presidente- 5en.
LeOpoldO Peres Sobrinho~ Relator- Sen. Nelson Wedekin- Dep. Farabu/iniJúnior- Dep.
Aciva/ Oomes - Dep. Renato Wana - Dep.
Jonas Pinheiro - Dep. Luiz Marques- Dep.
Átila lira - Dep. José Dutra - Dep, Mussa
DemeS - Dep. Aclval Gomes - Dep. Nabor
Júnior.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 76, DE 1989

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 2.006.188 Bónus do Tesouro
Nacionai- BTN.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, autorizada a contratar,
nos termos do arte 52, inciso Vil da Constituição Federal e da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, operação de crédit~ nó
valor correspondente, em cruzados novos, a 2.006.188 Bónus do Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa
Económica Federal, destinada a financiar a execução de projetas de infra-estritura básica no bairro Kadija,
naquele Município.
Art 2• Fica revogada a Resolução n' 140,·de 1988, dó Senado Federal.
Art. 3• Esta- Resolução entra em vigor na data de sua publaicação..
Senado Federal, em 27 de novembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso X, da -Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 77, DE 1989

Suspende, por inconstitucionaiidade, a execução de expressão contida no § 2~ do
art 2~ da Lei n• 7.721, de 6 dejaneird-de 1989.
·
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, à vista de decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em 13 de setembro de 1989, nos autos da Representação n' 14-4, requerida
pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a ·execução das expressões "... e vantagens pessC1ais (adicionaís
por tempo de serviço)", constantes do§ 2•, do art. 2•, da Lei n' 7.721, de 6 de janeiro de 1989. Senado Federal, 27 de novembro de 1989. - Senador Nelson Carneíro; Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 184" SESSÃO, EM 27
DE NOVEMBRO DE 1989
1.1 -ABERTURA
1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- N• 312/89 (n• 829/89, ria orígem),
de agradedmento de comunicação.
N"'314 a318189 (n''814, 822 a 825/89,
na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

1.2.2- Aviso do Ministro das Minas
e Energia
- N9 449/89, encaminhando_ esclarecimentos prestados pelo Departamento Nacional de_ Águas e Energia Elétrica-DNAEE, _e Centrais Elétricas do Norte do
Brasil SA - Eletronorte, sobre quesitos

constantes do Requerimento n? 520/89, de _
autoria do Senador Itamar Franco.

Submetendo à deliberação do Senado
Federa1 a escolha de nome indicado para

1.2.3 - Mensagens do Governador
do Distrito Federal

prévia aquiescência.

- N•' 131 e 132/89-DF (n•' 120 e
122/89, na.-Origéin), restitUindo autógrafos
de projetes de lei sancionados.
- N' 133/89-DF (n' 123/89-GAG, na
origem), submetendo à deliberação do Se_nado Federal o Projeto de Lei do DF n~
88/89, que -dii..-pOe sobre os vencimentos
dos integrantes da categoria funcional de
Assjstente Jutidico, do Grupo SE:iViçOs Jurídicos de que trata a Lei no 5.920, de 19
de setembro de 1973, e dá outras providências.
- N• 134/89-DF (n' 124/89-GAG, na
origem), submetendo à deliberação do Senada Federal o Projeto de Lei do DF no
89/89, que dispõe sobre os salários dos
serViaores da Fundação Hospitalar do Distrito Fed_é-ral e dâ Outras providência~.

cargo cujo provimento depende de sua
-

- N' 135/89-DF (n• 127189-GAG, na
origem), i-etererlte a e5ccithã dó úr. RS!:_
nãldo Costa Couto, para exercer o cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, na vaga decorrente da
aposentadoria do Conselheiro Geraldo de
Oliveira Ferraz. -1.2.4 -Ofido da Coordenadorla de
_As_siuttos Parlamentares do Ministério
do Trabalho.

- N? 7/89, encamfnficinâo ao SenadO
Federa( cOPia do PareCer n" 383/89, da
Consultaria Jurídka da-qUele Miilisterio,
em resposta à diligência proposta pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional ao examinar o Projeto de Decreto
Legislativo n9 22/89.
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cias. Aprovado, após parecer favorável da
4.657,.de 4-~-1942~ -e dá Qutras prc:yt~êrt
1.2.5- Pareceres
=-corõiSsão competente. Â ComissãO- Dírecias.
Referentes às seguintes matérias:
- -tora para redação final.
-Projeto de_ Lei d_o Senado n~ 4,59/89, 1.~.11 """:'"'Comunicação da PreSidênRedação fin_a1 do_Projeto de Lei do DF
cia
--que regula o direito de acesso a informa- n· 87/89._Aprovadi:l: À sanção do Gover·
ções e disciplina o rito processual do hanador do Distrito Federai.
.:__ Recebimento da Mensagem no
beCJs datq.
RedaçãO final-(oferecida pela Comissão
313/89
(n'
820/89,
na
origem),
pela
qual
-Projeto de_ Lei do DF no-3f/89, que
Diretora em seu Parecer n~ 299, de 1989)
_solicita
o
Senhor
Presidente
da
República
dispõe sobre a alienação de imóveis resida E'menàa- dO Senado ao Projeto de De· ·autoriz:ação para que a Prefeitura Municipal
denciais funcionais do Governo do Distrito
creto Legislativo no 28, de 1989 (n~ "157/86,
Federal e a utilização dos_ recursos dela · de Embu-SP possa contratar operação de
na Câmara _dos Deputados), que aprova
crédito no valor correspondente, em cruzaoriundos na recuperação das escolas da
o texto da Convenção Destinada a Evitar
dos
novos,
a
400.000
Obrigaçõe$
do
Te~
Rede Oficial de Ensino.
a Dupla TributaÇão e ·a Prevenir a Evasão
- souto Nacional-OTN de janeiro de 1988,
Fiscal em Matéria de _impostos sobre a
para os fins que especifica. 1.2.6- Comunicação da PresidênRenda entre o Governo da República Fedecia
1.2.12- Discursos do Expediente
rativa do Brasil e o Govenro da (5epública
Federativa Popular da Hungria, celebrada
-Prazo para apresentação de emendas
SEtJAI)ÓR LE!TE CHAVES, cOmO Líder
em Budapeste, em 20 de junho de lSffEi,
aos Projetas de Lei do DF n"' 88 e 89/89,
__, Eleições Presidenciais.
21Ssfm CCúnO- o protoCOlo, acordado no
SENADOR LEJTE;: CHA \IE5 - Reajuste
lidos anteriormente.
meSmo local e data, que :a: integra. Aprodas tarifas ,do setor de distril;:luição de gás
1.2.7 - Requerimentos
vada . À Câmara dos Deputados.
liqüefeito.
Projeto de Decreto Legislativo no 40, de
- N~ 629/89, de prorrogação por mais
SENADOR J.A.MIL HADDAD - Distri·
1989 (n? 71/89, na Câmara dOs Deputa~
90 dias do prazo concedido à ComisS;~Q __ buição de panfletos falsos sobre a''Frente:
·dóS}, que aprova o texto do tratamento
Brasil Poputar". Programa de governo da
Parlamentar de Inquérito destinada a invesde extradição celebrado entre o Governo
"Frerite
Brasil
Popular".
tigar indícios de fraude na importação e
da República Federativa do Brasil e o Goexportação de produtos e insumos farma1.2.13- Requerimentos
verno do Reino da Espanha, em Brasília,
cêuticos, por empresas multinacionais.
em2defevereiro de 1988.Aprovado, após
....,...N~ 631/89, -de urgência para o ProjetoAprovado.
parecer favorável da comissão c_ompeten·
- N? 630/89, de autoria do Senador
de Lei da Câmara nç 49!89 (n~ 2.256/89..
te.
À promulgação.
.
_
Fernando Henrique Cardoso, solidtando
na Casa de orígem), que altera a redação
Projeto de Decreto Legislativo no 4_1, de
licença para ausentar-se dos trabalhos da
do inciso Vil do art. 33 da Lei no _7.729,
Casa, no período de 27 de novembro a
1989 (no 55/~9, ria Câmara dõs Deputa,
de_ L6 de janeiro de 1989.
__ __
:--_No 632/89, de urgênçia para o Projeto _ dos), que aprova o texto do Estatuto e Pro2 de dezembro próximo.
de L~i da Câmara, n~ 57/89 (n1 1.485/89
tocolo do Centro lnternaC:TOnal de Enge~
1.2.8 - Ofício
nharia Genética e Biotecitologia- CIEGB,
na Casa de origem), que a1tera a legis1açãÕ
do_ Imposto de Renda, e dá outras proviassinado pelo Brasil em 5 de maio de
- N" 16~89-DF, do Presidente da Cb1986.Aprovado, após parecer favorável da
dências.
missão do Distrito Federal, comunicando
<::omissão competente. À promulgação.
a aprovação do Projeto de Lei do DP no
ORDEM DO DIA
Projeto de Lei_ do S_enado n" 198, de
49/89, que dispõe sobre o horário de funProjeto de Decreto Legislativo_ no 36, de
1989-Complementar, de autoria do Senacionamento dos estabelecime!ltos _comer1989 (n" 112/89, ria Câmara dos Deputa- -dor [tamar Franco, que dispõe sobre os
ciais no Distrito Federal e dá outras provi-dos), que aprova a con~e!;isã_o outorgada
orequisitos para o exercido dos cargos de
dências.
á Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
diretoria e presidêncía do Banco Central
explorar serviço de radiodifusão sonor?l em
do Brnsil. Aprovado. À Comissão Diretora
1.2.9 __,_Comunicação da Presidên·
onda média.. na Cidade de Imperatriz, Estapara ·redação finaL
ela
do do Maranhão, Retirado da pauta para
Projeto de Lei do DF n9 50, de 1989,
- Abertura de prazo de 72 horas para
aguardar cumprimento de diligência.
de iniciativa da Comissão do Distrito Fede~
interposição de recurso, por um décimo
Projeto de Lei do Senado no 362, de
raJ, que autoriza o Poder Executivo a_ criar
da composição da Casa, para que o Projeto
1989, de iniciativa da Comissão Diretora,
a ESCola Técnica de Taguatinga (Região
de Lei do DF no 49/89, s_eja apreciado pelo
que dispõe sobre o uso obrigatório da marAdministrativa 111), apresentado pof sugesPlenário.
ca alusiva ao centenário da República na
tão do Deputado Francisco Carneiro.
correspondência oficial dos õrgãos e entiAprovado o projeto com emendas. À Co1.2.10- Leitura de Projetos
dades dos poderes Legislativo, Executivo
missão Diretora para redaçào final.
-Projeto _de_ Lei do Senado no 375/8_9,
e_Judidário, União, Estados e Munidpios.
1,3.1 - Matérias apreciadas após a
-de autoria do Sen.açlor Fernando Hf'nrique
Aprovado após parecer favorável da COOrdem do Dia
Cardoso, que_ dispõe sobre_ controle das
missão competente. À Comissão Diretota
acumu1a_çães previstas no art. 37, inciso
para redação final.
~Requerimentos n,s 631 e 632/89, liXVI, da Constituição, e d~ outras providênRedação final ao ~rojeto r:_le Lei do Sena..·
dos -nq Exipediente da presente _sessão.
cias.
__ _ do n' 362/89. Aprovada. A Câmara dos
Aprov_adO!j- Projeto de Lei do Senado n~ 376/89,_ · Deputados.
_
·de autoria do Senador Mansueto de Lavor,
Projeto de Lei do DF n1 87, 'de~_ i 989
-1.3.2- Discursos após a Ordem do
que dispõe sobre a criação da Fundação
de iniciativa do Governador do Distrito FeDia
Cebrae e dá outras providências.
__ _
deral, que autoriza o Po_der Executivo a
SEIYADOR ODAC/R SOARES__:_ ~cas
- Projeto- de Lei do Senado n9 377/89,
abrir créditos suplementares até o limite
sez de recursos, p[evistos rio Orçarriento
de autoria do Senador Fernando Henrique
de NCz$ 282.216.000,00 (duzentos e ai·
Cardoso, que altera dispositivo da Lei 0°
de 1990, Parâ o Centro Brasileiro de Apoio
tenta e dois milhões, duzentos e dezes~eis
à Pequena e Médla Empresa-Cebrae.-3.071, de 1°-1·1916 e do Decreto-Lei n~
mil cruzados novos) e dá outras providên_o
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SENADOR JUTAHY MAGALHAEs Melhoria de condições para empreendi-

mentos de pequeno porte.
SENADOR MAURO BENEVIDES -25'
aniversário da Universidade de Mogi das

Cruzes:

-

1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
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4 - MESA DIRETORA
2 - PORTARIA DO DIRETOR DA
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS
GERAIS- N' 3, de 1989

5 -lÍDERES E VICE-!ÍDERES DE
PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

3 - ATAS DE COMISSÕES

Ata da 184"' Sessão, em 27 de novembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
As 14 HORAS E 3(TMJNUTOS, ACHAM-SE
PRESEJYTES OS"SRS. SEJYADORES: Aluizlo Bezerra- Nabor Júnior -Leopoldo
Peres - Odacir Soares - Ronaldo Aragão
-Alexandre Costa- Edison Lobão- Mau_ro

Benevides- Humberto Lue?ena -Francisco
Rollemberg -Jutahy Magal~ã~s- Ruy B~c~
lar - Joã·a Calrnon - Jainil Haddad - Nel-

son Carneiro -

Ronan Tito ---- PompeU de

Sousa - Meira Filho - Mendes Canale Rachid Saldanha Deni- Leite ChaVeS....:... Car~
los Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A lista de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
~b a proteção de Deus, iniciamos noSsos
trabalhos.
o Sr. 1°-Secretário i:Tà- Procedei "à leitura do
Expediente:

-

É lido o_seguinte

EXPEDIENTE
Mensage111
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

De agradecimento de comunicação:
Nç 312189 (n<> 829/89, na origem), de 27
do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidéncta
~ República nçS 551, 552 e 553, de 1989.
Restituindo autógrafos de projetos de
lei sancionadoS:
N° 314/89 (n' 814/89, iia- origem), de 23
do corrente, referente ao Projeto de Lei do
Senado n9 7 4, de 1988, de autoriã do Senador
Alfredo CainpoS, que dâ nova redação aos
arts. 1"' e 2"' da Lei no:o 3.557, de 17 de maio
de 1959, e dá outras providências. (Pi"ojeto
que se transformou na Lei n<> 7.891. de 23
de novembro de 1989.)

N' 315/89 (n' .822/89, na origem), de 24 _
do Grupo Direção e Assistência IntermedO Cõirei'Ite, referente ao Projeto de Lei de
diárias, nas tabelas de pessoal que menCOnversão ri" 34; de 1989, que dispóe sobre
ciona.
o Plano Nacional de Informática e Automação
(Projeto que se transformou nã Lei no
- PL.ANIN. (Projeto que se transformou na
53, de 22-de novembro de 1989.)
Lei no 7.893, de 24 de novembro de 1989.}
N• 132/89-DF (n• 122/89, ria origem}; de
N? 316/89 (n<> 823/89, na origem), de 24
24 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
do corrente, referente ao Projeto de Lei de
DF n<> 59, de 1989, que dispõe sobre a regulariConversão n?i-35, de 1989; que dispõe sobre
zação ou desconstituição de parcelamentos
as contribuições para o Finsodat e PISIPasep.
urbanos implantados no território do Distrito
(P_rojeto que se transformou na Lei rt? 7.894,
Federal Sob a fornia- de loteamentos ou _conde 24 de novembro de 1989).
doffiinios de fatO. (Pfojeto que se transformou
N' 317789 (n"- 824/8"9;-na origem), de 24
na Lei no 54, de 23 de novembro de 1989).
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 47,
de 1989-CN, que autoriza o POder Executivo
MENSAGEM No 133, DE 1989-DF
a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito
(N• 123/69-<JAG, na origem)
suplementar até o limite de NCz$
Brasília, i4 de noverilbro de T989
21.600.000,00, Para os finS que específica.
(Projeto que_ se transformou l)a Lei n9 7.895,
A Sua Excelência o Senh~r
de 24 de novembro de 1989.)
Nelson Carneiro
t'i? 318/89 (n9 825/89, na origeiTi}, de 2;4 Senador
Digníssimo Presidente do Senado Federal
do corrente, ref~rente _aç Projeto de Lei n~ 50,
Nesta
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
a ablrir ao Oiçamento Fiscal da União crédito
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senaespectai até o limite de NCz$ 24. 700.000,00,
do Federal:
para os fins que especifica. (Projeto que se
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Extransformou na Lei no 7 ,896, de 24 de noverõcelência o anexo projeto de lei que dispõe
bro de 1989.)
sobre os vencimentos dos integrantes da categoria funcional de Assistente Jurídico, do GruAviso do Ministro das Minas e Energia
po Servíços Jurídicos de que trata a Lei n"'
N~ 449/89, encaminhando esclarecimentos
prestados pelo Departamento Nacional de 5.920, de -1 g:.9-73, e dá outras providências.
I
Águas e Energia Elé"t!ica - DNAEE; e CenOs valores correspondentes_ aos vencimeiJ:trais Elétricas do··Norte do Brasil S.A. -ELE- tos resultaram da absorção das demais retri1RONORTEsobre quesitos constantes do Re- buições, exceto a representação no percentual
querimento n? 520, de 1989, do Senador Ita- de 200% (duz_entos por cento), da mesma formar FreiiTcõ.
ma que ocoire_u lia união, através da Medida
Provisória n9 106, de 14 do mês em curso.
(Encamínhe--se cópia ao requerente.)
A medida faZ-se necessária, terido em vistã
que os Assistentes_ Jurídicos ainda não inteMENSAGENS DO GOVERNADOR
gram Carreira, encontrando-se com os venciDO DISTRITO FEDERAL
,mentos defasados em relação aos demais serRestituindo autógrafos de Projeto
vidores.
de Lei san_donado:
De conformidade com o aJudido projeto de
lei os servidores acima referenciados, que não
N? 131189-DF (n9 120/89, na oi'igem),
chegam _a completar três dezenas, será o ·regide 22 do_ corrente, re(<;JtiYÇJ_ao_Projeto de
dos pelo Estaiuto aprovado pela Lei n 9 1.711,
--Lei doDF"ri947, de 1989, que cria funções

7232

Terça-feira 28

__ D0J<IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IL)

de 1952, até qUe se aprove o Estatuto dos
ANEXO
Funcionárlos Públicos Ovl::fdo Distrito Federal.
(Art. 1o da Lei no
, de
de de 1989_.)
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideraçaõ. Joa· RE~NCIA
VENCIMENTO
quim Domingos Roriz, Governador ·a6 Distrito
BÁSICO
Federal.
PROJETO DE LEI DO DF N" 88, DE-1989

Dispõe sobre os vencimentos dos

integrantes da categoria funcional de
Assistente Juridico, do Grupo Serviços Juridicos de que trata a Lei no
5.920, de 19 de setembro de 1973,
e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:

Art. 19 O vencimento elos lntegrarites !;la
categoria funcional de Assistente Jurídico, do
Grupo Serviços JurídicoS, do Plano de Ciass_ifí-. _

cação de Cargos de que trata a Lei n? 5.920,
de 19 de setembro_d_e 1973, passa a ser os
constante~ do Anexo_desta Lei, a partir de 1~
de novembro de 1989.

Art

-

-

2~

Ficam extintas,_ a contar de 1? de
novembro- de 1989, para os integrantes-da
cateQoria funcional de Assistente Jurídico, as
seguintes gratificações:
I - Gratificação de Nível Superior instituída
pelo Decreto-Lei n" 1.544, de 15 de abril de
1977, e alterações;
II- Gratificação de produtividade instituída
pelo Decreto-Lei n9 1,776, de 17 de março
de 1980, e alteraçõe§; ~ ~
J](- Gratificação de Desempenho da Função EsSencial à Prest:ts:-ão_ Jurisdicional, instituída pelo Decreto-Lei n" 2. 160,_de 6 de setembro de 1984, e alteraçõe"
IV- Gratificação instituída pelo DecretoLei no 2367' de 5 de_novembro de 1987.
Art. -39 Os integranteS da categoria fundo~
nal de Assistente Juridico continuam fazendo
jus à Representação de _2QO% {duzelitOs p-orcento)_ sobre o vend~ento.
-

Art. 49 A Grati~cação Adicional por Tempo de Serviço será calculada na base de cínçç_
por cento por qüinqüênio de serviço sobre
o vencimento básico e a Representação.

Art 5o O regime jurídico dos integrantes
da categoria funcional de Assistente Jurídico,
até que se aprove o Es~tuto qos FurtciOn~ri~_
Públicos Civis do Distrito federal, é o da Lei

h"-r:7n;-âe 28-de, outubro de 1952, e as
leis que o_ complementam.
Art. 6• O _disposto nesta Lei se estende
aos aposentado_s, nç !::argo de Assistente Jurídico, ·cujos proventos serão reajust;Jdos,_ nas
mesmas bases, como se estivessem em atividade, bem como· as pensões pagas à conta
do Or'ÇameriJO do l;)istrito Federal.

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data
de sua pubUc:ação.
Art. 87 Revogam-se as disposiç_ões _em
contrário.
de
de 1989. 1 O1~ da
Brasília,
República e 30? de Brasilia.

NS-05
NS-06
NS-07
NS-08
NS-09
NS-10
NS-11
NS-12
NS-13
NS-14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS~22

NS-23
NS-24
NS-25

Consta, também, do projeto de lei em foco
disposição no sentido de.se· esiab"elecer o regime de dedicaç:_ão exc:lusivél e a_ <;:ar_ga tJç.rária
de 60 (sessenta) horas sem;;~.nais __de trabalho
para o médico residente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Ainda com relação ao médico residente deve-se ressaltar que também lhe será atribuído
auxllio·moradia correspondente a 10% (dez
por cento) do valor da bolsa de estudos acima
referida, quando a instituição de saúde __ não
oferecer alojamento.
Saliente-se que as proposições objeto do
presente projeto de lei resultaram de negociações com as respectivas Entidades Sindicais.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e .distinta ._consideração_. Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito FederaL

2.586,38
2.661,58
2.741,43
2.824,83
2.892,60
2.983,46
3.056,81
3.156,53
3.235,96
3.344,28
3.444,91
3.549,56
3.658,43
3.787,68
3.923,56
4.066,60
4.216,08
4.373,66

PROJETO DE LEI DO DF N• 89, DE 1989
Dispõe sobre os salários dos servidores
da Fundação Hospitalar do Distrito Fc.--:
dreal e dá outras providências.

O Senado Federal decreta;
Art. 1e A remuneração dos servidores da
Fundação Hospitalar do Distrito Federat a par·
tir de 1~ de novembro de 198"9; é. ã focada
nas tabelas que acompanham estã lei.
§ 1o A partir de 1o de novembro de 1989,
ficam absorvidas pelas remunerações constantes das tabelas ãrlexas a es_ta lf:i ªs grãtificações, auxílios, abonos, adicionais, indenizações_e quaisquer outras retribuições que estiverem sendo percebidas pelos servidores alcançados por este artigo.
§ 2" N:ão serão incorporados na forma do
parágrafo anterior:
I - a remuneração QecOI:r_~nte do exercido
de cargo em comissão ou função de confiança;
-

4538,43
4.711,88
4.894,08- ~ .

(À Comissão" do Distrito Federal.)
MENSAGEM N• 134, DE 1989-DF
(N• 124/89-GAG, na origem)

Brasília, 24 de novembro de 1989

ASua Excelência o Senhor

Senador Nelson Carneiro
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sénado Federal:
·
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex-Celência o- anexo~ projeto de lei que dispõe
sobre a cOilc:essão de complementação pecu~-
_- rllária- ãõs SerVidores da Furidação Hospitalar
do DistritO Federal e- dá outras providênc:ias.
De conformidade c:om o aludido _projeto a co~lementação supl-adtada será pagã a par~-
tir de 1• de novembro de 1989. altenmdo-se,
tambéin, os valores correspondenteS-aos salários da Tabela de Empregos Permanentes daqUela Fundação, o que resultou da absorçã9
das demais retribuições, exceto as que estãp
enumemdªs na indu~_ minuta do texto legal
a-cima iefei'ldo, na mesma fo.rmã d.;t Medida
Provisória n" 106, recentemente baixada pelo
Governo Federal. A concessão da complementaçáo pecuniária dar-se-á como _adianta~
menta por conta da implantação da Carreira
Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, consoante projeto de_ lei a ser submetido
- ao Senado Federal.
O médico reside"nte_ será contemplado com
bolsa de estudos correspondente à remuneração devida à referência inicial da categoria
funciOnai de médico da Tabela de Empregos
Perm_ªnentes da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
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l i - a remuneração pela prestação de serviço extraordinário (Constituição, art-7?, XYr);
III- a gratificação pela participaÇão em órgãO ae deliberaç-ão ç:oletiva;__
IV - a griltificaçãO por trabalho com Raiox
X ou substâncíãs radioativas;
V- a gratific~ão por encargo de curso ou
de conCUrso;
·
VI-a Gratificação de Ações Básicas GAB, a· que se refere o inciSo ·m, do- art. 2°,
da Lei n9 36, de 11 de juJho de 1989;
Vil- a_ qr~tif_ic~ção P,pedal de Movimentação - CiEMOV, a que se refefe Õ iridso
IV, do ait: _2o,_ da Lei no_ 36, de 11 de julhO
de 1989; - ---- -- -- VIII- o abono a que se refere a Lei n9 4,
de 28 de_ detembro de 1986;
IX- O salário-família;
X-as diárias;
XI- o auxHio ou a -indenização de transporte;
XII- o adicional por tempo de serviço;
XIII- os adicionais por:_ atividades insalubres ou perigOsas;- XIV- o ~dici~nal de férias (Constifuiçãq,_
art. 7•. XVlQ;
XY- o adiCioilal not].lmo (Constituição, art.
7•, IX);
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XVI-o abono· pecuniário (Consolidação
das Leis do Trabalho, art. 143);
XVII- a importância decorrente da conversão de férias em pecúnia;
XVIll- as diferenças ind'1viduaís, nominalmente identificadas;
XIX- o décimo terceiro salário.
Art 29 É concedida aos setvidores ocupantes de empregos da Tabela de Empregos
Permanentes da Fundação Hospitalar do Distrito Federal a complementação pecuniária
decorrente da participação no Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do Distrito
Federal.
Parágrafo único:· A c:omplementação a
que se refere este artigo corresponde aos valores fiXados nas Tabelas dos Anexos I e Ul desta
lei e será paga a partir de 19 de novembrq
de !989.
Art 39 A conc~ssão da complementação
pecuniária referida no artigo anterior dar-se-á
como ad@ntamento por conta da implantação
da Carreira Assistência Pública à Saúde do
Distrito Federal, consoante Projeto de lei a ser
encaminhado ao Senado f~de:ra!, pelo Governador do Distrito Federal.

Art. 49 Aos médicos restciEmtes será concedida, a partir de 19 de novembro de 1989,
bolsa de estudos correspondente à remuneraÇãO devida à referência inicial da categoria
fundonal de médico da Tabela de Empregos
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....,.,
(kt.

_ttl. dlol•t . . . . . . .

.. ....

Permanentes da Fundação Hospitãlar do Distrito Federal.
- § 19 O médico resid_ente da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, durante a reaUzaçãó do programa de capacitação específica,
fica submetido ao regime de tempo integral,
com carga horária de 60 (sessenta) horas seme~nais de trabalho, e à dedicação exclusiva
ao treinamento respe~tivo _fl~quela entidade.
§ 29

O Triédico residente fará jus a awa1io-

moradia, correspondente a dez por cento do
valor da bolsa de estudQs de_ que trata1 este
artigo, sempre que a instituição de saúde responsável pelo programa da residência rlãci dispuser de al.ojal!1_~~to.
Arl 5ç As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à _coilta de dotações
-própriaS do _GoVéi"ho do Dístrito Federal.
__ Art. 69 _Esta lei_entra ~m vigor na data de
sua publjçação.
Arl 79 Revogam-se GtS disposições em
contrário.

tiUIItll
(lrt. ,., elo tel ll.

• dt

dt

dt\11111)

ANEXO I
(Art. 12. da. Lei n2

, de

de 1989)

de

Tabela de Empregos Per111anentes da Fundação Hospitalar do DF

REFER~NCIA

NS-01

NS-02
NS-03-

NS-04

NS-05
NS-06
NS-07

NS-08
NS-09
NS-10
NS-11
NS-12
NS-13

NS- 14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18

NS-19
NS-20

NS-21
NS-22
NS-23

SALÁRIO

é.201,31
4.299,76
4.402,01
11.513,20
- 4.601, 78
4. 720,60
4.816,37
4.946,85
5.050,07
5. 192,2:4
5.323, 73
5.-460,51
5.603-,04
5. 766,92
5.9-49,91
6.136,64
6.332,08
6.538,09
-6.753.51
- _6_~98 1• 88
7.220,06

NS~24

7.436,77
7.659,82
7.889.60

NS-25

8.126,30

COWLEMENTAÇÃO PECUNIÁRIA

•1-43.26
49-i,59"
-

~41,9il

588.55
653,56
-- 703,96
772,29
823,75
896,07
948,69
1.012..53
1.078,07
L 144,67
1.204,_96
1 254,83
_1.310,_08
1.365,_26
1.4 19,74
!.475,33
1.443,21
l,fu'I_)3,_9-0
1.604, 79 -

1."002,51
1. 721,93
1:783,11

OBS. ~ Valores fixados para as categorias funcionais de Médico e ·odontólogo.

MENSAGEM_DQ GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL

~~ENDoÀDEUBE~~ODOS&
NADO A ESCOLHA DE NOME INDICADO
PAM CARGO CWO PROV!ME!YTO DEPENDEDESa4 PRÉVIAAQUIESCWCIA:
MENSAGEM N• !35, DE 1989- DF

. (1'1• 127189- GAG, na origem
_
Brasília, 27 de novembro de_1989
À Sua Excelência o Senhor
Senador Nelson Carneiro
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
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Nos termos do artigo 4~ da Lei no 5.538,
de 22 de novembro de 1g68, tenho a honra
de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Ronaldo Costa Couto,
para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga
decorrente da aposentadoria do ConSelheiro
Geraldo de Oliveira Ferrai. ~
-

É o Ministro-Chefe do Gabinete etvn da Presidência da Re"pública desde abril d_e 1987.
É autor de diversos trabalhas publicados,
priil~ipa!ni.ehte has seguintes áreas: Pla~~ja
mento Geral, PJanejamentQ Regional, Economia Brasileira e Finanças Públlcas.

Foi cOndecorado com as seguintes medalhas: Ordeffi do Mérito

de Brasilia, Ordem do

'Río"Bránco,-Medalha de Guararape~, Ordem

Novembro de 1989
.r.eito ao conhecimento de informações
relativas à pessOa do impetrante, cons- _tan~le de reg_istro o~ banco de dados de
entidades governamentaiS ou de caráter
_ pQ.blico, e o direito de exigir a· retificação
dados Constantes deste_s registras,
Logo, antes de se disciplifl..ar o procedimento jUdicial para fazer valer tais direitos,
é -necessário regular a forma Como se
deverão efetivar o conhecimento das informações e a retificação dos da,dos. tsso,
__ sem_dúvida_alguma, evitará controvérsias
futur_as e tornará mais cristalina, se hoqver, a violação do direito e, conseqüenteme':l!e, mais rápida a sua. restauração".

ae

do Mérito Judiciârío do Trabalho, Ordem do
Os méritos do Doutor Ronaldo Costa Couto,
Mérito das Forças Armadas, Ordem do Mérito_
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam do ane- _ -Militar, Medalha da Abolição, Ordem do Mérito -.
- LegiSlativo de Minas Gerais. Ordem do Mérito
xo "CurriC.ulum Vi:tae",
AeronáUtico;-ordem do Mérjto do Tr~balho
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelêne Ordem do Congresso Nacional.
.
cia protestos de alta estima.e distinta consideBrasília -DF, 27 de novembro de 1989.
Para as normas do processo de habeasração. - Joaquim Domingos Roriz: GoverRonaldo _Costa Couto.
nador do DistritO Federal.
data, o_ projeto- afirmª-se na justificaçãoQaseia~se na Lei nn 1.5_33,_d_e_ 1951, que disci- À Comissão no Distrito Federal
Ronaldo Costa Couto
plina o processo do mandado de segurança,
Nasdmento: 3/10/42, em Luz, Minas Gerais
Oficio da Coordenadoria de assuntos lei que se mostrou eficiente e c·ujOs bons resulEconomista de:sde 1966, pela UFMG, com
Parlamentares cio Ministério do Trabalho tados a tém mantido in.alterada por quase quapós-graduação em Planejamento Geral âo DeNo 7, d~ novembro corrente, encaminhando -renta anos.
senvolvimento, começou a Carreira como Proao Senádo cOPia do Pãrecer no 383/89,. da . ~ ~àtéria ~. sem dúvida alguma,_ da COinpefessor de Teoria Eco.nômica e Planejamento
Consultai-ia Jurídica daqude MinistériO, em
téhcia legislativa da União e não se if1clui entre
Económico da Universidade Federal de Minas __resposta à diliQência proposta pela Comissão
aqUelas de ii1icia:tiva Vedada a-Parlamentar. Ê,
Gerais, onde Jecionou de 1967 a 1973.
de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal ao
portanto, quanto ao objeto e à iniçiªtiva.. consexaminar o Projeto de Decreto Legislativo n•
titucional e, materialmente, ta_mbém, não fere
De 1971 a 1973, chefiou a Ass-eSSOiía--E"CQ,._
22, de 1989.
~nenhum dispositivo da lei maior.
nómica da Sectetarla da Fazenda de Mim1s_ __ _
É jurídico, porque não afronta o sistema
Gel-ais.
_
.
Pareceres
jurídico brasileiro e vale ressaltar a boa redaErri -1974, assumiu a SUperintendêricia Ge-_
PARECER N• 344, DE 1989
çã.:o e_ téc;nica legislativa.
ral de Desenvolvimento. Cia Companhia Vale
Quanto ao mérito, o projeto é, não só opordo Rio Doce, participariâO da form:uJação de
Da Comissão de CohstJ!uição, Justiça
tuno e conveniente, mas _ne_çe;ssáriQ. Entresua estratégia empresarial, negociação de proe Gdadanla sobre o Projeto de lei no Z59,
tãnto, e apesar da forma percuciente que se
jetas de iovestimento e _s_upervísão das atividade 1989, que "regula o direito de acessotratou a matêria, o projeto pode ser apeireides de_ empresas contraladas pela Vale.
a informações e disciplina o ri~o procesçoado em alguns pontos.
sual
do
"habeas
data·:
No final de 1974, coordenou os grupos de
Em primeiro lugar, é ímpresdndlvel a caractrabalho que planejaram a fusão do_s_ antigos
Relator: Sena_dor Jutahy Maga/hJes .
terização legal do caráte~ público do registr:ç.
_De autoria da eminente Comissão Diretora
Estados-do Rio de Janeiro e Guanabar_a. Com
ou do banco de dados, a fim de mdhor salvadesta Casa, vem a exame deste Colegiada o
o advento do novo Estado, a 15 _-de março
gUardar o direito pievisto na Constituição. rsso
Projeto de Lei no 259, de_ 1989, que "regula
de 1975; tornou-se Secre;táriO de Estado do
pode ser feito com o acréscimo de parágrafo
o direito de acesso a informações e disciplina
Planejamento e Coordenação GeraLe_ Presiúnico ao artigo l
dente_dos Conselhos Co_n_s:Wtivo e D_elíberativo
o rito proCessUi:ll do habeas-data.
da Região Metropolitana do Rio de janeiro
Visou-se, com a proposta _em pauta, ao disEm segundo lugar, é necessário garantir-se
(1975n9).
ciplinamento do inciso LXXII do artigo 5~ da
o direito à afiotação por-um fatO-verdadeiro,
Constituição recéril-pi"orilulgada, que prevê 0
mas plenamente Justificável como, por exemAntes de ser nomeado Secretário _de_ Estado
do Planejamento e CoOrdenação Gera1 d e Mi- _ reme'd io jurídico d o habeas~ data ."para asse- -pio, o regiStrO da falta de pagamento (fato
nas Gerais (1983/85 ), pelo então Governador
gurar o conhecimento de informações relati- Verdadeiro): a·ceitável pela não entrega do
bem. O acresciino da§ 2<- ao_·art~4o resolve
Tancredo_Neves, passou pelo lPEA (março/avas à pessoa do impetrante, constantes de
gosto de 1979_) ~. imediatamente após-chefiou
registras ou de bancos de dados de entidades
a questão, as_s_egurando, de maneira eficaz,
a Se~retaria Executiva da BEFIEX, ôrgão fede- governamentais ou de caráter público" e "para 0 direito previsto na Lei Maior. Em conseqüên-~
ral responsável pelos Programa Espec1ais
de a retificação de dados, quando não se prefira cia, o atual art 59 ganharia um inciso lU para
garantir, por habeas-data essa anotação. O
Exportação. - fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo".
que se garante na Constituição é a verdade,
Em Minas, no Governo. Tanc:redo Neves~ _ Em síntese, 0 projeto regUla -0 direito de
não meia-verdade, mas verdade inteira, simacesso a informações (arts. 1o a 4 o), disciplina
plesmente verdade. A falta da anotação percoordenou a formulação da política estadual
mite cohdusões erradas sobre a idoneidade
de desenvolvimento, a negodação d_e projetes
0 rito processual do habeas-data, estabelece
da pessoa. O inciso llr, que propomos, é apede investimentos públicos e empresariais e_ a competêm::ia originária e recursal para seu
a política de finanças públicas. Exerceu a su-_ julgamento (arts. 59 a lS), e repete disposivo
nas desdobramento do inciso 11, expressamenpervisão das entidades que compõem o _Sisteconstitucional que prevê a gratuidade da ação
te previsto na Constituição. Da mesma forma,
ma Estadual de Planejamento, que inclui a
de habeas-data, estabelecendo, ainda, essa
o parágrafo único do atual art. 6° deve ser
FUndação. João Pinheiro, a Çomfssão_de DeQratuidad~ oara c procedimento administraacrescido de um inciso III sobre a hipótese
uvo ·par:~ acesso a informaçôes e retificação
em tela.
senvolvimento do Vale do Jequitinhonha, 0
CEAG -Centro- de Apoio à Pequena e Mê_di_a de dados.
_
Em terceiro lugar, é importante que o indivíNa justificação, lembra a ilustre Mesa Dire- duo tenha_ ciência não s6 do fornecimento,
Empresa e o 6anco de DesenvoJvímento de
Minas Gerais- BDMG, do qual foi Presidente
pelo depositário, de informaÇOes a seu resentre agosto-de 1984 e março de 1985.tora que:
peito solicitadas por usuários _do registro ou
"O habeas-data, novo instituto_ brasido banco de dados, mas, também, da identifiFoi Goveritador do Distrito Federal, Ministro
de Estado do Interior e Ministro de Estado
leiro criado pela atual Constit_!J~ção é, na __ cação do soUcitante e do teor das inforrnaç:Q_~," __ _
do Trabalho.
verdade, a garantia de dois direitos: o diE da inform·aç-áá prestada ao usuário ou a 0
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objeto do dado, tal explicação será anotada cópia autêntica do ofício endereçada aO Cõano cadastro do interessado.
tor, bem como a prova da sua entrega a este
Art. 5o _Q_ órgãO ou entidade depositária ou da re<:usa, seja de. recebê-lo, seja de._dar
anterior. tom essa providência, pi'-otegé-se o
do registo ou do banco de dados, comunicará recibo.
indivíduo, destinàtár!o da norma -constítucioà pessoa interessada o fornecimento de infornal. A proposta pode ser consubstanciada no
- Art. 12. Findo o prazo a que se refere o
mações a -seu respeito solicitadas por seus o art 3o e ouvido o representante do Ministério
art. 5°, renumerando-se a atual e subseqüenusuários ou por terceiros. fornecendo a identi- Público-dentro de cincO_ dias,-o_s autõs serão
tes.
ficaÇão do s_Oiicitante e teor _das informações. ~onc:Jusos ao juiz para decisão a ser proferida
Em quarto lugar, é neceSsâdã prever Uma
Parágrafõ únic_o. Da informação prestada em cinco dias.
sanção para o _descumprimento das normas.
E. para que a própria sanção não se perca ao u_su_~i"Ío" ou· a terceiro; o depositário fará
Arl 13. Na deciSão, se julgar procedente
constar,
se
fiOuver,
ã
explicação
ou
contesno vazio, propomos sé atribua ao Ministério
o pedido, o juiz marcará data e horário para
tação a que se refere o § 2o do art. 49,
Público as providências para a apuração da
- que a· coator:
Art. 6~ O descumprimento do disposto
falta e, se for o caso, aplicação da pena. Para
I - apresente ao impetrante as informações
isso, o interessado, isto é, a vítima da infração, _ nos artigos anteriores sujeitará o depositário
a seu respeito, constantes de registras ou banà multa no valor de vinte a cinqüenta ônus cos de dados; ou
representará ao Ministério Público, fornecendo-lhe as provas necessárias. Tal proposta se- do Tesouro Nacional, e ao décuplo na reinei~
II- apresente em juízo, a prova da retificadência.
ria concretizada·com o acréscimo de um artição ou'~da anotação feita nos assentamentos
§ 1~ O Minístério Público, de ofício o Li mego logo após o que sugerimos no parágrafo
do impétrante. ·
·
anterior. Teria, então, o número 6, e o atual diante representação, tomará ai prOVidências
Art. 14. A decisão será comunicada ao
59 seria renumerado para 79, assim sucessi- necessárias para ã apuração dã ífiiração e corl~
coator, por correio, com aviso de recebimento,
seqüente aplicação da multa.
vamente.
ou por telegrama, radiograma ou t(;!lefonema,
§ 29 O interesSado encaminhará repre"Isto posto, opinamos pela constitucionaliconforme o requerer o impetrante.
dade, juridicidade, boa técnica legislativa do sentação ao Ministério Público, juntando as
Parágrafo- único. OS Originais, no caso-:de
projeto e, no mérito, por sua aprovação na provas do alegado.
transmissão telegráfica, ~a-diofón!c:~ ou t~le_fô~
Art. 79 Ccinceder-se-á habeas..cfata_;
forma do seguinte:
nica, deverão ser apresentados à a:gência exI - para assegurar o conhecimento de inforpedidora com_a firma do jtiiz devidaine"iite re~
maçõ_es relativas à pessoa do imepetrante,
SUBSTITUTIVO DO RELATOR
conhecida.
constantes de registro ou banco-de dados de
PROJETO DE LEI DO SENADO N•
entidades governamentais ou de caráter púArt. 15. Da sentença que conceder ou neDE 1989
-blico;
gar o habeas-data cabe apelação.
ll ~para a retificação de dados, quando
Parágrafo único. Quando _a sentença conRegula o direito de acesso a inforceder o habeas-data, o recurso terá efeito memações e disciplina o rito processual não se prefira fáiê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administratiVo;
ramente devolutivo.
do "habeas-data."
Art. 16, Qu"ando o habeas-data for conce~
O Congi'Eisso Nacional decreta:
III - para a anotação nos assentamentos
dido e o Presidente do Tribunal ao qual comArt. 1o Toda pessoa tem 6 direito de aces- do interessado, de contestação Ou explicação
petir o conhecimento do recurso ordenar ao
so a informações relativas à sua pessoa, cons- sobre dado verdadeiro _mas justificável e que
Juiz a suspensão da execução da sentença,
tantes de registro ou barrco de dados de enti- esteja sob pendência judicial ou amigável.
desse seu ato caberá agravo para o Tribunal
dades governamentais ou de caráter público.
Art. 8<'- A petição inicial, que deverá preena que presida.
Parágrafo únicO. Considera-se de caráter cher os requisitos dos arts. 282 a 285 do CódiAt. 17. Nos casos de competência do Supúbltco todo registro ou banco de dados con- go de Processo Civil, será apresen-tada em
premo Tribunal Federal e dos demais Tributendo informações que sejàin ou que possam duas viaS e os documentos que instruírem
nais caberá ao relator a instrução do processo.
ser transmitidas a terct?irás, ou que não sejam a primeira ·serão reproduzidos por cópia na
Art. 18. O pedido de hit6eãs-Cfata podeiá
de uso privativo do órgão ou-entidade produ- segunda.
ser renovado se a decisão denegatória não
tora ou depositária das infoimã:ções.
~arágrafo úriicb. A petição inicial deverá
lhe houver apreciado o mérito.
Art 2~ O requerimentO Será apreseiltado- ser instr4ída com prova:
ao órgão ou entidade depositária do registro
Art. 19. Os processos de habeas~data teI - da recusa ao acesso às informações
ou banco de dados e será deferido ou indefe- ou do decurso de mais de dez dias s_em derão prioridade sobre todos os atas judicia1s,
rido no prazo de quarenta e oito horas.
cisão·
exceto habeas-corpus e mandado de seguParágrafo único. A decisão será comuniJ[ ....:_ da recusa em fazer-se a retiíicação ou
rança. Na instânCia superior, deverão ser levacada ao requerente em vinte e quatro horas.
do decurso de mais de quinze _di~s, sem decidos a Jul.garnento na primeira sessão que se
Art. 3° Ao deferir o pedido, o depositário são; ou
Seguir à data em -que, feita a distribuição, fodo registro ou do banco de dados marcará
lll - da recusa em fazer-se a anotação a
rem condusos ao relator.
dia e hora para que o requerente tome conhe- que se refere o § 2 9 do art 4~ ou -Çio decurso
Parágrafo único. O prazo para a conclusão
de mais de quinze diaS sem dedSáo.
cimento das informaÇões.
não poderá exceder de vinte e quatro horélS,
Parágrafo úriiCci. Ao reqUerente, a seu peArt. go Ao despachar a inicial, o juiz arde~
a contar da distribuição.
dido, serão imediatamente fornecidas cópias nará que se notifique o coator do cOnteúdo
Art. 20. O julgamento do habeas-data
x~ográficas de documentos de seu i_nteresse.
da petição, entregando-Uie- a ~egurjda yia aprec_ompete:
Art. 4" Constatada a inexatidão de qual- 'Sentada PelO fmpetrante com as cópias dos
L- originariamente:
quer dado a seu respeito o interessado, em documentos, a fim de que, no prazo de dez
a) ao Supremo Tribunal Federal, c~ntra
petição acompanhada de docwnentos com- dias, presfe as informações (:ji.ie jUlgar neces:
atos_ do Presidente da República, das Mesas
sárias.
da Câmara do_s Deputados e do Senado Fe-de::.
probatórios, poderá requerer sua retificação.
§ 1o Feita a retificação em, no- máximo,
Art. - fO. -- A-inicial será desde Jogo indefera!, do Tribunal de Coritas da União, do Procudez dias, após a entrada do requerimento, a rida, quando não for o caso de habeas-data
rador~Geral da República e do próprio Supreentidade ou órgão depositário do registro ou ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos
mo Tribunal Federal;
da informação dará ciência ao interessado.
nesta lei.
b)3dao SuperiorTribUB-ai deJjistiça, c:ciiltra
§ 2<? Ainda que não se constate a inexaParágrafo único; Do desPacho de indeferiatos de J\1inistro de Estado ou do próprio Tritidão do dado, se o interessãdo apresentar mento caberá o recurso previsto no art. 15.
bunal;
explicação ou contestação sobre o mesmo,
Art. 11. Feita a notificação, o serventuário
c) aos Tribunais-Regionais Federais contra
justificando possível pendência sobre o fato em cujo cartório corra o feito juntará aos autos
atas do próprio Tribunal ou de juiz federal;
terceiro, o depositário fará constar- a eXplicação ou contestação a que se refere a sugestão
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- e não a seu "governo". O titular do direito
d) a juiz federal, contra ato de autoridade
A alineâção, nos_ tefrrios do parágrafo 1o
de propriedade de tais imóveis é o Distrito _
federal, excetuados o_s C:ª-SO.l! Qe competência
do ar"tigo 3? do projeto, será feita pelo preço
Federal. portanto, somente ele poderá alienádos tribunais federais;
- de mercãdo, mediante financiamento do Banlos. RetirOU-se do caput do artigo, ainda, a
e) a tribunais estaduais, segundo o dispas- co de Brasília SA e segundo aS regras do
referência a Imóveis residendais funcionais.
to na Constituição do Estado;
Sistema Financeiro de Habitação. _O parágrafo
() a juiz estadual nos demais casos.
- 2? do mP.smo artigo veda aquisição aos serviO obJetíVo__dª__alteração, neste__cas(), é o de
estender a alineaçã_o_ às residênciaS-Ofida!s,
U- em grau de recurso:.
dores que já sejam proprietários de imóveis
exceto àquela destinada ao GovernadOr do
a) ao Supremo Tribunal Federal, quando
residenciais no Distrito Federal, ou cujos côn-Distrito _Fe_deraL
a decisão denegatórfa for proferida em única juges o sejam. Por seu turno, o Parágrafo 3 9,
instânda peloSTr1bunais Superiores;
- ~mbéril do aJt!go 3°, detennioa que os irnoO arL29 do $.ubstitutivo amplia as áreas
b) ao SuperiOr Tribunal de Justiça, quando
véis não alineados nas condições do projeto
nas quais serão"'"aplicados os r:ecursos. prove:
a decisão for proferida em única instância pe- ~sejam vendidos em licitação pública.
nientes.-. da alineação dos imó~ei~. Além da
A venda de imóveis do patrimônio público
los Tribunais Regionais Federªis;_
. __ _
área da_ educação, foram incluldas as de ~aúde
c) aos Tribunais Regionais Feder~is, q_uanSeus ocupantes ou mediante licitação é me(hospitais e centros de saúde), habita.çõ::eS-po~-·
do a decisão por proferida por juiz federal.
_dlda que, com contornos semelhantes já foi
pulares e saneamento básico. O objetivo é
d) aos Tribunais estaduais e do Distrjtqf'e~minada por diversas veies no Congresso
o _de "élar a cada centavo obtido co(n a venda
deral conforme diSpuserem a respeitava ConsNacionaL _H----ª__l,ill1 consenso nos Orgãos técnfdestinação eminentemente social, o que retituição e a lei que organizar a justiça do .Ois- .Cos deste Parlamento de que tal venda não
presentará reforço significativo nas dotações
trito Federal;
ofende a nenhum dos princípios da Constidas áreas que mais benefiçiam a população
111- meditmte recurso extfãõi'dlil"ârio, ao - tuição Federal. Com efeito, ao Poder Público ..de baixa renda.
Superlor"Tribunal Federal, nos casos previstos
é dado o direito de dispor, na forma da lei,
O art. 39 do Substitutivo cuidou tão-somente
na Constituiç-ª9.
acerc:a da permanência o_u não de bens em
de compatibilizar sua redação com a que foi
Art 21. Sãogratúitosqprocedimentoªdseu patrimônlo.lnexiste qualquer dispositivo
dada ao art. 1~. A prioridade na aquisição, as_ministrativo para acesso a informaÇões· e tet1fi-:constitucional que sêja violado, se transforsim, será conferida aos servidores das entidaM
cação de_ d~®s e para anotação de justifimada· em lei a proposição_ em tela. lndispen-des proprietárias dos imóveis.
cação bem _çomp fJÇão de habeas_-data.
sável se torna, apenas, que sejam obedecidos
O § 1"' do art._ 3? introduz a obrigatoriedade
Art. 22. Esta lei entra em vig_or na_ ~a~_ os prin~fpios da legalidade, da impessoalidada avaliação dos imóveis a serem_ postos à
de sua publicação.
de, da moralidade e _da publicidade, exigidos
venda, para a apUração de seu preço de merSala das Comissões, em 26 de outubro de
pelo art. 37 da Lei Maior.
cado. Este será o preÇo da alineação. Tal me·1989. - Od Sabóia cj~ Carvalho, Pre?~~~te
Nada há na proposição em apreço, outrosdida atende às muitas críticas levantadas
-Jutahy Magalhães, ~elator- Lourival Bapsim, c:jue mereça reparos, no toçante à. iniciaquando da tramitação de propostas relativas
lista -Meira Filho -Aureo Mel/o- Ronaldo
tiva. De igual modo, o Senado_F:ederal, a teor
à venda de imóveis da União neste ParlamenAragão- FranoScO Ro/lemberg- Antônio
do art.16, § J9, do Ato das Disp~iç~~S:_Constito. Argumenta-se que, na ausência de ãvalia~
Luiz Maya ~Aluízio Bezerra- Chagas Rodr!- tucionais Transitórias, da Carta de 1988, é
ção e de venda a preços de mercado, esta
gues - Odacir Soa~~.- 1'1~ Maranhão -----,-- __ competente para legislar para o Distrito Federepresentará autêntica "doação" de b~ns do
Márcio Lacerda- .Carlos Alberto.
_ral, até que se instale a Câmara Legislativa
patrimônio público. RetirouMse, ademais, a exdoDF
.
.
clusividade que era dada ao ]3anco de Bra~1ia
No mérito, merece louvor a proposição ora
PARECER N• 345, DE 1989
s.A, para as operações de financiamento da
examinada. A permanência de imóveis resiDa Com~o_do Distrito Federal, sobre
alii1eação . .Pretende-se com isso _evitar que,
denciais no patrimônio público é pacificameno Projeto d.e Lei dQ- Distfito Feçferal nP
por falta eventual de recursos do BRB, os objete entendida como incOmpatível com o sem31, de 1989, qUe "dispõe sobre a alineativos do projeto deixam de ser alcançados.
número de atribuições, bem como com a série
ção de imóveis r:e$idencials fuhdonlifs- do
O §:_29 elo art. 2° amplia as restrições à.aquiside gastos que incumbe ao Poder Público atenGoverno do Distrito Federal e a utilízaç5o
der. Neste caso, é necessário fazer-s_e a distin- -çãô; rião pertnitindo que se h_abilitem à comdos recursos deli! oriundos na_ recupepra, --além dos servidores proprietários de imóção entre imóveis residenciais funcionais e
ração das escolas da Rede Offda! de En~-vel residencial no Distrito Fed~raJ, aqueles que
imóveis residenciais oficiais. As residências
sino
sejam promitentes_ compradores ou promitenoficiars, uSualmente -em número reduzido,
tes cesgjonârios tambér:n de imóvel .residen:.. -existem em quase todas as nações, especialRelator: Senador Pompeu de Sousa
Por sugestão do ilustre Deputado Augusto
mente por razões de segurança. Toni.a-se difi- -cial. Não é justo permitir a compra de imóvel
funcional àqueles que possuam casa própria.
de Carvalho, esta ComissãO delil;:lerou adotar
ci1 imaginar, a título de exemplo, que o GoverDiante do exposto, somos pela aprovação
nador do Distrito federal não habite residência
o Projeto de Lei do Di_strito Federal n"' 31, de
oficial. Os imovéis residenciais fum:ionais, por -do Projeto de Lei do Distrito Federal no 31,
1989, que "dispõe sobre a alineação de imóveis residenciais funcionais do Governo do
outro lado, com existência até certo ponto jus- de 1989, na forma do Substitutivo anexo.
Distrito Federal e a utiliz.aç:ão dClS recurso_S: 9e!a
tificável nos primeifoS anos de Brasília, são
EMENDA N' I-DF (SUBSmUTIVO)
hoje uma aberração dispendiosa, porquanto
oriundos na recuperação das escolas da Rede
AO PROJETO DE LEI
Oficial de Ensino".
sua manutenção _onera, sem nenhuma razão
DO DISTRITO FEDERAL N~ 31, DE 1989
Cuida o art. -1 ~ do prOjetO de permitir que
plausivel, o Erário.
Entendemos, entretanto, que algumas alteo Governo do Distrito Federal efetue a vei1da,
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
no prazo de noventa dias, contados da_ 0g~n_-_____ - rações devem ser introduzidas na propqsiç_ão,
''Dispõé sobre a alienação de imóveis
cia da lei alitorizadon3, dos imóveis residen- _ como _duplo objetivo de aperfeiçoar a redação
residendais_cfq Distrito Federal e a utl'lizadais funcioiiai_s de que disponha, à exceção
e de (:iermitir que seuS objetivos sejam plena·ção dosrec_ursosdela_oriundos. __
mente alcanç:ad~..
da "residência oficial_do_ Qovemador''.
O art. 2n destina os recursos, a serem arrecaO Senado Federal decreta:
__
dados com a venda, à construção e recupe:As aJterações estão reunidas no Substit~tivo
9
Art.
1
O
Distrito
Federarali_enará,
no
praanexo, que "dispõe sobre a alineação de imóraçãa_ de escolas do Distrito Federa.1
" veis reside_ndais do Distrito Federal e a utiliza- zo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação
desta lei, os imóvéiS residenciais de sua proO art. 3e, caput, assegura "prioridade na
ç_ào dos reCU!:SOS dela oriundos".
aqu1si"ção'~os-setvidores dõ Qüadro Permaprie'dade-~-de propriedade de autarquias,_emnente do Governo do Distrito Federal que resiAlterou-se o art. 1~. paia ·que a autorizaÇão _ presas públtcas, SOciedades de economia misdam no imóvel há pelo menos cinco anos
de vendél de imóveis seja conferida à pessoa ta ou "fUOdações públicas do Distrito Federal.
consecutivos.
jurídica de direito púJ?Iico- o Distrito Federal excetuada a residência oficial do Governador.
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Art 2~ Os recursos prcivetiiénfes--da alienação dos imóveis a que se refere esta lei
serão inteiramente utilizados na recuperação

e construção de escolas, hospitais, centros de
saúde, habitações populares, bem como em

obras de saneamento básica,
Art. 39 Terão prioridade na aquisição dos
imóveis a que se refere esta lei os servidores

do Distrito Federal, de suas autarquias, empresas públicas, soçiedades de economia mista
ou fundações públicas, neles residentes. há pe~
lo menos 5 (cinco) anos conse_cu_tivos.
§ 19 Os imóveis de que trata esta lei serão
a1ienados aos servidores pelo preço _de mercado, segundo as normas do Sistema Financeiro
de Habitação, após avaliação a ser _efetuada
pela instituição financiadora, devendo ser daK
da ampla publicidade ao resultado da avalia~
ção, podendo o financiamento ser efétuãdo
através do Banco_ de BraSI1ia S.A - BRB, se
este dispuser de recursos para essa finalidade.
§ 2\' Para habilitar~se__à aquisição de imó~
vel abrangido por esta lei, o servidor deverá
também comprovar não s_er ele nem seu res~
pectivo cónjuge ou companheiro (a) proprietário, promitente comprador nem promitente
cessionário de imóvel residencial no Distrito
Federal.
§ 3? Não havendo mais servidores que
preencham os requisitos previstos neste artigo, os imóveis residenciais remanésce"ntes serão alienados mediante licitação pública, procedida de ampla divulgação.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da ComiSSão, 23-- de riovemb_ro de
1989. - Mauro Benevides, Presidente Pompeu de Sousa, Relator - Mefrq Filho -

MauroBorges-LeopoldoPeres-Frimcisco
Ro/lemberg - Pompeu de Sousa - João
Castelo- Louriva/ BaptisttJ -Márcio Lacerda
- Eàison Lobão - Mauricio COrr~a - Rona/do Aragão.

PARECERES N• 346 e 347, DE 1989
Sobre o Projeto de Resolução do Senadon? 59, de 1989_ que "dá nova redação
ao art. 37.5 do Regimento Interno·:
Parecer n'~ 346, de 1989. Da Comissão
de Constituição, Justíçã. e Cidadania.
Relator. Senador Francisco Rollemberg
Chega a esta Comis-sáo;para parecer, o Projeto de Resolução do Senado n~ 59, de 1989,
que "dá nova redação ao art. 375 do Regimento Interno". A presente propositura, de autoria do eminente Senador_Jutahy Magalhães~
tem por objetivo fazer constar- "do~capüulo
qUê trata das matérias sujeitas a tramitação
urgentes (fítulo IX- Capítulo III..:.._ art. 375),
a menção relativa aos atas de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização
para o serviço- de radiodifusão- sonora e de
som e imagem".
Diz o autor em sua justificaçãq que "conK
quanto o Senado Federal tenha recentemente
adaptado o seu Regimento Interno às novas
disposições consUtuclonais,~olvidou-se este
caso, de rito especial.

De fato, a COnstituição vigente prevê dois
casos de inclusão automática de matéria legislativa na Ordem do Dia, quando oão apreciados, em definitivo, no prazo de 45 dias em
cada Casa do Congresso Nacional: aquele em
que o Pnisiderite-da RepUblica solicita urgência para matéria de sua ã._utoria, conforme o
art. 64, § 1e, da carta Magna, e o caso das
concessões e renovações ..de canais de rádio
e televisão, por força do art. 223, § 1~. da mesma Carta.
Como neste segundo caso,_ conforme salienta o autor, a providência independe de
qualquer solicitação formal do Executivo, deixou a hipótese de ser contemplada no artigo
375 do Regimento Interno.
Carreá -noVa redação proposta, o referido
artigo assume_ o seguinte conteúdo:
'·Art. --375 Nos projetas de lei de iniciatiVa do Presidente da RepUbliCa, quando sujeitos a tramitação urgente (Constituição Federal, art. 64, § 29), e nas hipóteses de aPreciação de atas de outorga
oU ienovàÇ-ãO-ae conc.essão; permissão
ou autorização para o serviço de radiodi-fusão-sonora-e de sons e imagens (ConsütUiÇâ.O-Federal, art. 223, § 29), procederK
se--á da seguin"te-inaneíra."
-Por entender que a medida vem suprir
uma _9efici_ênda de nosso_ Regimento ln~
terno, e tendo ela já estado à disposição
dos prezados colegas, atendendo à disposição dci § 1e do art. 401 do mesmo Regimento, sem que tenha recebido emen~
das, opino pela sua aprovaçáO.
Sala das Comissões, em 26 de outubro
de-"1989:....::... CidSabóia de Carvalho, Pl-es1dente- FranCisCO Rolléri1berg, Relatõr

.....::_ Cbagds RÔdrigues -Márcio Lacerda
- Ney Maranhão - Meira Filho - Odacir-Soafes -Áureo_Mello- Louriva/ Baptista . . . .:. . Antônio Luiz Maya - Jutahy Ma-~
~-galhàes (abstenção- autor)- Carlos
Alberto.

PARECER l''i' 347, DE 1989
Da COmisSão Diretora
ReJatOr: Senador Louremberg Nunes Rocha
_O projeto ora Submetido à nossa aprecia-

lhães, que supre essa lacuna de nossa.Jei in~
tema.
Comissão Diretora, 27 de novembro de
1989. -Nelson Çarneiro, Presidente - Lou~
remberg Nunes Rocha, Relator - Nexandre

-Costa Maya.

Pompeu de_ Sousa --Antonio Luiz

O SR. PRESIDENTE (PÜmpeu de SoUsa) expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido, constam os Projetas
de Lei do DF nos 88 e 89, de 1989, nos termos
da~ ResOlução n? 157, de 1988, as matérias
serão despachadas à Comissão do Distrito Federal._ onde poderão receber emendas, após
sua publicação e i:l.istribuição em avulsos, pelo
prazo de 5 dias úteis.
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REQoERIMENTO N• 629, DE

1989

ReQueremos, fundamentados no art. 152do Regimento Interno do Senado Federa,], a
prOrrogaçãO por- mais 9U-(noventa) dias do
prazo concedido à Comi~sã._q_Parlª_mentar de
lnqú.éritQ destinada a "investigar indícios de
fraude na importação e exportação de produtos e insumos farmacêuticos, por empresas
multinacionais, e os possíveis desdobramentos da atuação dessas empresas no País, inclusive a desnadonç:~\jza_çãQ _elo setor _e a desmesurada elevação dos preços de medicamen~
tos", que se encerrarc!i dia 27 de novembro
do corrente. - Maurído Corrêa - A/acoque

Bezerra - Humberto Lucena - LavoiSier
Maia - José Agdpino - Robeito Campos
- - Wilson Martins - Silvio Name - Dirceu
Carneiro - Luiz W.;1na - Loúdval ããpliSfa
- MarcO Maciel - Mário Maia - lrapuan
Costa Júnior - Saldanha_ Derzf- João Çafmon -Iram Saratva- Francisco Rollemberg
-João Meneies- Chagas Rodrigues- Nelson Wedekin ~ Nmir (k}briel-José lgná_çio
Ferreira -Aiúandre Coita-:-- Nabor Junior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O requerimento ltdo.encontra-se subscrito
por 173 --da composição do Senado Federal,
ficando automaticamente aprovado, nos ter~_
mos do art. 152 _do Regimento Interno. (Pausa.)
SObre a mesa, requerimerltO que serã lido
pelo Sr. 1e Secretário.

ção, é da lavra do ilustre Senador Jutahy Magalhães e pretende preencher lapso ocorrido
quando da VQtação de nosso Regimento.
É lido o _seguinte
Ao justificará p"rof)OSíÇàO;-Seu aUtOr Salienta
que nãO houve imla ajuStação do Regimento
REQUERIMENTO N• 630, DE 1989 '
''in casu"-ao-t;n·eceituado na Carta Magna.
A Egrégia ComiSsão de Constituição, Jusk
Requeiro, nos termos _do disposto no
tiça e Odadania ho_uve por bem, pela unanimi~ 40 do Regimento Interno, licença para ausendade de seus nierribros, partilhai- parecer do tar-me dos trabalhos desta Casa, ro período
preclaro·Senador FranCisco RO!Iemberg, favo- de 27 de novembro a 2 de dezembi'o próximo,
rável à matéria.
em viagem à Holanda, onde manterei contac~
Deflui do referido parecer que a proposição tos políticos com autoridades governamentai.s
consubstancia preceitos necessáriOs a um in- daquele país e proferirei conferên__cia sobre a
dispensável relacionamento entre o Executivo Crise de Desenvolvimento na América Latina
e o Legislativo, que foram obliterados pela na- _no Centro de Estudos e Documentação Lãtitural premência com que se adaptou o Regi- no-Americanos.
mento dessa Alta Cas_a às alterações imposta~
Nestes termos,
pela Carta Magna.
Pede Deferimeiit6.
Somos, ante o expOsto, pela aprovação da
Brasília,23 de novembro de 1989. -Senapropositura do nobre Senador Jutahy Maga- dor Fernando Henrique Cardoso.

Jrt.

permanente intercâmbio de informações ça- ria dos servi_dore_s, sabidamente mal remune-daSt[àls sobre servidores e exigirão, dos inte- rada.
grant~s de seus quadras, declaração anual em
É óbvio que algumas exceções são perfeitaque especificados, na hipótese de ocupação mente admissíveis, como ocorre com _a acuae mais de um cargo, função ou emprego, mulação de certos tipos de cargos expressao respectivo regime jurtdíco,- a· carga horária -niente admitida nó texto -cfa Lei Maior (art.
É lido o seguinte
semanal e os horários de início e término do 37, XY1, _alíneas a_ a_c).
Entendemo_s, contudo, que mesmo esses
expediente.
Oficio n~ 102/89-DF
§_ 3~ O servidor que prestar declaração
restritissimos casos de ac~mulac;ão licita, exaBrasflia, 24 de novembro de 1989. comprovadamente falsa se sujeitará à perda tamente para que se evitem abusos e desvir·
do cargo, função ou emprego e às comina- tuamentos, hão de ser controladps de fq_rma
Sr. PreSidente,
ções estabe!eé:idas no art. 299 do Código Pesevera e vigilante.
Nos termos do § 3e do art. 95-B do Regi- nal.
Por tsso mesmo, estamos propondo, com
mento Interno, com a redação dada pela Reso§ 49 Na hipótese de acumulação permi- o pTesente projeto, que as administrações dire-_
lução no 18, de .1989, comunicO a V. Ex-, que tida, o pagamento será centralizado em uma ta, indireta e fundacional dos PoQeres da União
esta Comissão aprovou_ o ProjetO de Lei do das fontes. devendo o Poder Executivo adotar mantenhC~ID permanente intercâmbio de inDistrito Federal no 49, de 1989, Que" "dispõe as medidas administrativas_ necessárias.
_
forfnações cadastrais sobre serviçlores com
sobre o horário de funcionamento dos estabeArt. z~ .t vedada a percepção conjunta de os Estados., o Distrito Federal e os Municípios.
lecimentos comerciais no Distrito federal, e proventos com vencimento, remuneração ou
De forma complementar, deverão essas
dá outras providências", na reunião de 23 de salário pago pela administração difeta e por mesmas administraçõeS exigir dos seus servinovembro do corrente, por 10 (dez) votos fa- aUtarquias, empresas públicas, sociedades de_ _dores declarações anuais a respeito dos carvoráveis.
econom_ia mista e fundações_ mantidas pelo gos, funções ou empregos de que sejam titulaNa oportunidade renovo a V. Ex" meus pro- Poder Público, ressalvado o atreito_ de opção res no serviço público, aí, induidas, obviamentestos de elevada estima e consideraçá'o. _
Pela situação mãis_ vantajosa ao servidor.
te, autarquias, empresas públicãs, sociedades
Atenciosamente. - Senador Mauro Benede economia mista e fundaçõ_es mantidas pelo
§ 1o Na hipótese do caput deste artigo,
vides, Presidente da""Comíssão do Distrito FePoder Público.
o servi:dor aposentado designado para cargo
deral.
em comis_s_ê;Q, de_fmido em lei çomo de livre
Corri essas providên<:ias alimentamos a exnomeação e dem.issão, poderá perceber ainda p~ctativa de que muitas burlas serão preventiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de -SOUsa)
um adicional de até: 30% (tiil).tGi por cento) vamente- anUladas, ainda mais porque, con-Com referênc-ia ·ao EXpediente que-·acaba
sobre o valor da rem4neração do cargo ou soante também expressa o projetO, ''o selVidor
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário
do provento.
que prestar declaração comprovadamente falque, nos termos do art. 91, §§ 3' a 6\ do
_§ 2? O administrador que desatender ao
Regimento Interno, depois de publicada a de- limite_ e_stabelecido no PC:!râgrafo _anterior _será sa se sujeitará à perda de cargo, função ou
emprego e às cominaç:ões estabe[e_çidas no
cisão da Comissão no Didrfo do Congressoso][dariamente responsabilizado pela reposiNadonal, abrir-se-á o prazo d.e 72 horas para ção das quantias pagas a maior, independen- art 299 do Código Penal".
OUtro ponto que particularmente nos preointerposição de recurso, por um décimo da
temente das sanções penais cabíveis.
cupa, diz respeito à _questão da acumul_Clç;ão
composição da Casa, para que o Projeto de
Art. Jo Não se compreende na proibição de proventos com vencimento, remuneração_
Lei do DF no 49, de 1989, seja apreciado pelo- de acumUlar, a percepção conjunta de:
ou saláiio paQ-o pelas administrações direta,
Plenário.
1-pensaõ com vencimento, remuneração indiretà fundacioital.
legislador constituEsgotado esse prazo !em interposição de
ou salário;
cional ao vedar a acumulação; suprimindo do
recurso, o Projeto de Lei do DF n7 49, de
11- pensão com provento de disponibilida- novo texto a ressalva constarite dO § 4~ dO
1989, sefà reinetido à_ sanção_ do Govei:nadcif
de,
aposentadoria ou reforma;
art. 99 da Constituição anterior, claramente
do Distrito F~deral. (Pausa.)
ur- proventos. quando resultantes de apo- pretendeu retirar da Carta _a permisSão de se
Sobre a mesa, projetas que seráo lidos pelo
sentadoria em cargos legalmente acumulá- acumular cargos, funções ou empregos com_
Sr.l~Secretário.
---- -- -- ------· - ~
veis;
proventos.
São lidos os seguintes
IV- proventos de aposentadoria previdenNesse particular, têm-se chegado noticias
dária com vencimento, remuneração ou salá- de inadmisSíVeis ex:ce·ssos, num flagrante acin~
PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 375,
rio, .exceto os proventos resultantes: ..
te à média de remuneração ,recebida pela
OE 1989
a) de plano previdenciário complementar
maioria dos trabalhad-ores brasileiros. __
Dispõe sobre o controle das acumuque receba, direta ou indiretamente, contriNão bastass_e o argumento de ordem conslações previstas no art. 37. lnr;:iso XVZ _da_ buições das entidades definidas no § 1o do titucion-al, é preCiso considerar que somos um
Constitu1Çáo, e dá outras providências.
art. 1?; ou
país com problemas crônicos de desemprego,
b) .de aposentadoria de servidor das mes- onde <:entenas de milhares de pessoas vivem
O Congresso Nacional decreta:
em continua disputa por uma vaga no m~r
Art. 1"? É. vedada a acumulação_ remune- mas entidades:
cado de trabalho.
rada de cargos públicos, exceto, quando houArt, 4~ Esta lei entr'a em vigor na data-de
É, portanto, com os olhos voltados para es·
ver compatibilidade de horários:
sua publicação. ~ _
Sáfealidade social que estamos também explil-a de dois cargos de professor;
Art. 5o Revogam-se as disposições em
citando (art. 2° d6 projeto) a_ -v-edação para
II- a de um cargo de professor com outro
contrário.
a acumulação de proventos com vencimento,
técnico ou científico;
remLmeração ou salário pago pela açlminism...:....a de dois cargos privativos de médico.
Juslificação
- tração dir~ta e por autarquias, empresas públi§ 1"' A proibição de acumular estende-se
Inegavelmente, a acumulação de cargos e,
cas,. sodedades de economia mista e fundaa empregos e funções e abrange autarquias,
ções mantidas_ pelo Poder Público.
empresas Públicas, sociedades de economía em especial, de proventos com vencimentos,
Mitigando, porém, o rigor desse preceito,
mista e fundações mantidas pelo Poder _P_ú- remr,.meração ou salário tem-se constituíçlo,
ao longO de nossa história, na principal fonte
ressalvamos _o direito _de a administração neblico.
geradora de excessos remuneratórios, effi v~r cessitar do cQncurso de servidor inativo, hipó§ 2"' As ·administrações direta, indireta e
funcionai dos. Poderes da C,Cnião, além de ca- dade uma da::; piores excrecências existentes tese em qué o mesmo poderá optar pela situadastros funcionais espedficos,-mail.ferãõ, c6m no seJViço público, pois privilegia apenas uns ção que lhe seja mais vantajosa e admitimos,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, poucos, em detrimento da e_smagadora maio- tendo em vista algumas situações espedalísO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerirriento lido será votado oportunamente. (Pausa.)
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.
19 Sec'retário.
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simas em que a administração ainda não disponha de material humano devidamente habilitado, a contratação temporária do aposentado para ocupação de cargo em comissão.
Nesse caso limitamos, por razões óbvias, os
ganhos do contratado ao máximo de 30%
(trinta por cento) dos proventos _que venha

inpenhorabiJidade de bens, rendas e serviços,
prazos processuais, ações especiais e executivas, juros e custas.
-

Da FinaÍidade e Competência
Art. 3~

IV - um representante dos agentes estaduais de apoio às Micro, Pequenas e Médias
Empresas - CEAGs;
V- um repreSentante das microempresãs
da_ área da indústria;
VI- um representante das microempresas
da área do comércio e prestação de serviços;
Vil - um representante das empresas de
pequeno porte da área da indústria;
VIII - um representante das empresa de
pequeno porte da área do comércio 'e presta-_
ção de serviços;
IX - um representante dos empregados
do Sfsbrae~
Parágrafo único. Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos e serão
designados por ato do Ministro Chefe da Se~
cretaria de Planejamento da Presidência da
República, consoante os seguintes critérios:
a) os representantes referidos nos in~isos
], II e III serão indícados pelo titular do órgão
a que representarem;
b) o representante referido no Inciso lV será
indicado pela Associação Brasileira de Agentes do Cebrae- Abace;
c) os representantes referidos nos incisos
V, vr, VII e VIII serão indicados pelas associações repres_entativas de cada uma das classes
- ou categorias mencionadas;
d) o representante referido no inciso IX será
indicado pelas associações de servidores do
Sisbrae.

A Fundação Cebrae é o órgão central do Sistema Brasileiro de Apoio às Microempresas e Erripresas de Pequeno Porte
percebendo na inatividade, ou da remunera~ Sjsbrae, e tem por finalidade constituir-se
ção do cargo em comissão.
no Agente executivo da política governamental
Finalmente, como fecho para regulação da
para as miçroempresas e empresas de pe.quecomplexa matéria de que aqui se trata, precono -porte especificamente:
nizamos, no art. Jo da proposição, sejam excluídas da proibição de acumular as hipóteses_
I - exercer .:iliVidades, coordenai prograaJi especificadas, as quais, à exceçáo da qUe
mas e executar projetes de desenvolvimento
se_ contém no inciso III, c-ontemplam ben~
e apoio às microerripresas e empresas dE: peficios de índole securitária, como as pensões
queno porte, direta ou !ndiretamente;
e a aposentadoria previdenciária, -que são men - prorhover articulação entre Organisra contraprestaç~o das contribuições adrede-mos Governamentais, inclusive estaduals e
entidades privadas que atuem no apoio a mimente recOlhidas.
Sala dils SeSsõeS, 27 de riovembro de 1989. - croempres-as e empresãs de pequeno porte,
visando Integrar sua a:çãoi
-Senador Fernando Henrique Cirdoso.
lll - promovet a modernização das miÀ ComiSsão de Constituição: Justiça
croeni.presas e empresas de pequeno porte,
e Cidadania - decisão terminativa.
no~damente nas áreas administrativa, econômica, financeira, teCnológica, mercadológica
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 376,
e na de orientação creditícia.
DE 1989
N- promover o treinamento e o_ aperfeiçoamento dos dirigentes e do pessoal técnico
Dispõe sobre a cn"ação_ da FUndação
e administrativo das microempresas e empre- Cebrae e dá outras providênci~.
sas de pequeno porte;
O Congressó Nacional decreta:
V - promover a realização de estudos e
Da co-nStituição e caracterrzãçaõ.-peSquisas objetivando a melhoria da organiArl 1o O Poder Executivo, no praZo de
zação e da gestão das microempresas e emArt _6~ _AD_iretoria E;xecutiva da F'-:lndação
90 (noventa) dias a contar da publicação desta
presas de pequeno porte;
CEBRAE será constituída de um Presidente
lei, instituirá a FUndação CeritrO Brasileiro de
VI - incentivã:i e fomentar a cooperação
e trêS biretáres, ·que terão mandatO de 2- (dOis)
Apoio à Microempresa e à Empresa de Pequeentre grupos de micro empresas _e_ empresas
anos, sendo eleitos pelo Conselho Curador
no Porte- Fundação Cebrae, pessoa jurfdica
de pequeno porte, e outras formas associanas seguintes condições:
de direito· privádo, vinculada à Secretaria de
tivas, de modo a permitir operações em escala
I - O Presidente e doís dos Diretores_ serão
Planejamento e Coordenação da PreSidência competitiva, quer no mercado interno, quer
escolhidos de listas tríplices encaminhadas
da República, mediante a transformação da
no mercado internacional;
pela Secretaria de Planejamento da Presidênsociedade_ dvil sem fins lUcrativos Centro de
VII - incentivar os artesões e demais catecia da RepUblica.
Apoio à Pequena e Média Empresa - Cebrae.
gorias profissionais a se_ arficular~m para a
II - um dos d.iretores será escolhido em
§ 19 A União será repres_entada nos atas
formação de microempresas e empresas de
liSta tríplice, eleito livremente pelo corpo técnide constituição da Fundação Cebrae pelo Mipequeno porte.
co do Sistema Brasileiro de Apoio à Microemnistro Chefe da Secretaria de Planejamento
§ 1~ A Fundação Cebrae atuará diretapresa e Empresa de Pequeno Porte através
da Presidência da República, ou seu repremente ou através de instituições públicas ou
de votação _d.ireta.
sentante.
privadas, nacionais_ ou eStrangeiras, mediante
Art. 79 O Conselho Fiscal será formado
§ 2~ O Poder Executivo expedirá, no prazo
convênios ati contratos.
por 3_ (três) conselheiros efetivos e 3 (três)
de 90 dias, Decreto aprovando o Estãtuto da
§ 29 A Fundação Cebrae poderá gerir e ~suplentes escolhidos livremente pelo ConseFundação_ Cebiãe.
administrar fUndos específicos de apoio às milho Curador, com mandato de dois anos.
§ 3? A Fundação Cebrae adquirirá persa~
croetn)5Fesas e às einpresas de pequeno porte,
Dos Recursos
n<:~lidade jurídica a partir da inscrição, no Remas em -nenhum caso realizará operações
gistro Civil de_Pessoas Jurídicas, do seu ato
Art 8.9 _As _contribuições relativas às entipróprias de instituições financeiras.
cÇnÍstitutlvo, com _o qual serão apresentados
d_ades tie que trata o art. 1o do Decreto-Lei
o Estatuto e o Decreto que o aprova.
no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, fiCam
Da E.Stnliura Administrativa Art. Z-' A Fundação Cebrae terá sede e f~
Art. 49 A estrutura- administrativa da Fun- majoradas em 0,3%"'(três décimos por cento),
ro ém Brasília(DF), prazo de _duração indeterdação Cebráe será constituída pelos seguintes que se destinará_ à_ execução -da política de
minado e gozará de autonomia administrativa,
apoio e fomento àS miCroernpresas e -às emórgãÓs:
financeira e patrimoniaL
presas de pequeno- porte.
I ~<:onsclho Curado~:
§ 1~ A Fundação Cebrae in'l:::orporará _o
_Parágrafo único. O adic.ional da contribUi_li - Díretoria Executiva
patrimônio 'do Cebrae e absorverá seu aCervo
-ção a que se refere O "Cãj)Ut" deste Artigo
III - CõnSeJho Fiscal
fisico, técnico, administrativo, económico-fiserá arrecadado e repassado .mensêJ]mente
Art. 59 ·a Conselho Curador da Fundação
nanceiro e o seu pessoal, sub-rogando-se em
pelo órgão competente da Previdência e AssisCebrae terã a· seguinte composição:
todos os seus direitos e obrigações.
1- um representante da Secretaria de Pla- tência Social ao Centro de Apoio à Pequena
§ 29 o p<itr-imôni6, a renda e os serviços
nejamento da Presidência da República, que e Média Empresa (CEBRAE), e apóS o prazo
da Fundação Cebrae gozarão da imunidade
previsto no Art. J9, à Fundação CEBRAE:
o presidirá;
__ __ __
_
_
_
prevista na alínea "a", do inciso VI, do art.
II- um representante do Ministério do DeArt. _9 9 A Fundação êEBRAE contará
150, da Constituição Federal.
com os seguintes-reCursos:
senvolvimento da Indústria e do Comércio;
§ 3~ Serão extensivos à Fundação Cebrae
[ - recursos consignados nos orçamentos
DI- um representante do Ministério do Traos privilégios da Fazenda Púbfica quanto à
anuais e plurianuais da União e os _decorrentes
balho;
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de créditos orçamentários abertos em seu favor;
II - recursos originários do adicional de
0,3% (três décimos por cento) sobre a contri~

Novembro-de 1989 _

§ 2o Os membros dos Conselhos Curador e Fiscal não serão remunerados, podendo
fazer juz a "jeton" por reunião a -que campa-

Como subproduto da in~_Ocácia da política
oficial em propiciar condições-para inserir esse
setor marginalizado no núc:leo moderno da

recerem.

economia, há_uma forte impulsão para as ativi-

_

_

buição às entidadeS- referTdas no Art. lY, do
§ 3" As-contas anuais da fundação CEDecreto-Lei nh 2.318, nos termos do Art. 8'
BRAE,_após obseiV"'dos os procedimentos e
desta Lei;
prazos de controle no âmbito da Fundação
!H - recursos provenientes da renda de
e do Pode_c.Executivo, serão submetidas, na
bens patrimoniais e de prestação de serviçoS;
forma da legislação-específica, ao Tribunal de
[\'- os recursos-de operação de crédito
Contas da União.
§ 4~ Em caso de extinção da Fundação
decorrentes de empréstimos e financiame_ntos;
CEBRAE, seus bens, direitos e seu acervo técV- contribuições, legados, auxllios e doortic6-científico passarão a integrar o patrimôções de pessoas naturais e ou de pessoas
nio da União.
jurídicas, de direitO públiCO ·ou prlv<idci, hã"CiõArt. 12. O Poder ExecutiVo disporá sobre
nais e estrangeiros;
a orgG!fiização ·e competência e a forma· de
VI- outros recursos.
funcionamento do Sistema Brasileiro de Apoio
§ 1~ A Fundação CEBRAE poderá rece~ _ àMk:roempresaeàEmpresadePequenoPorber doações, legados, auXI1ios e contribuições -l:.e- SlSBRAE.
Art. 13. Fica i::i Poder Executivo autorizapara a constituição de fundos com destinação
específica.
do 'â abrir o crédito eSpecial, compensado com
§ zo 0 Poder Executivo poderá autorizar
anulação de dotações orçamentárias para o
exerci cio de .1990. de NCz$
para
a dcstinação_à Fun_d--ªÇ.ª-_o_ CE_SRAE _ou-'ª fundos e_specíficos por ele geridos de dividendos,
atender às despesas iniciais de implantação
e funcionamentO da Fundação CEBRAE.
bonificações, lucros_~ outros_inter_ess-es_ d!stribufdos por empresas de cujo capital a União
--Art~-pc- Esta lei entrará ern vigór na dãt?
de sua publicação, revogadas as disposições
participe, direta ou 1ndlretamente, majoritária
ou minoritariamente, bem como- de parte dos
em cOntrário. resultadoS de sua alienação.
Justificação

dades-S:Úb-músãs,pfocessO~uJa~_gr~eSconseqOênclasaindanãoforamdevidam~nteava·

Hadas, seja no referente às finanç:âs públicas,
sej~ _J;lO que se relaciona à imperiosa neces~
sidade de executar-se um" política- quê permita o crescimento_harmônico e equilibrado
do País. -- .
Em face dessa triste realidade, represeotadª
pela existência de 4.0 lni!hõ~s de brasileiros
·quevivemabaixodalinha..ab_soluta_depobreza,
não há como postergar a implantação de urna
polltica econômic_a que permita a absorção,
na modema economia de mercado, de_ milhões de microempresas e empresas de p~queno -porte, a exemplo do que fiZeram os
Estados Unidos, o Japãq, mais recentemente
a Itália e os países de rápido desenvolviniento
industrial do ·sudeste Asiático.
Ê.visando~ ·a moQificação -desse estado de
coisas que sUbmeto à cons_ideração dos meus
eminentes pãres o presente Projeto de Lei,
preconizando medidas fundamentais para a
nova política da microempresa e da empresa
de pequenc~ porte.

_____ As medidas propostas se resumem e se exO presente projeto de lei" reveste-se de gran- plicam como segue:
de iilteresse para o desenvolvimento nacional,
a) a elevação da:s contribtüções a que se
poisvisaasuprirapolíticadeapoioefomento refere 0 art. 1<> do Decreto Lei n" 2.318, de
das microempresas e empresas de pequeno 30- de novembro. de 1986, no percentual de
porte de uma fonte estável de recursos aparta- 0,3% (três--décimos por cento);
dos pela própria iniciativa privada em favor
b) a transformação_ do Cebrae em Fillfdada modernização de um vasto segmento da ção, no prazo de 90-dias, a contar da data .
economia nacionaL
_
da promulgação da Lei.
É do conhecimento geral que a polltica de
As alterações propostas estrib_am-se_nas seindustrialização do. País adotada a partir da guintes razões:
década de 50. apoiada na grande empresa
estatal e na grande empresa privada, apesar
"1::1) ·aTm3f0ração PrCJposta ferá um efeito reSidos beneficiqs gerados em termos ·de cresci~ dual muito pequeno na folha mensal das emmenta económico -~ modemalização indus- preSà.S. Coni éfeito, m.imã empresa de fâiura~
trial, foi impotente para promover 0 desenvol- mente mensal de NCz$ 12.827,66 (doze mil,
vimento equilibrado do País em termos seta- oitOcentos e vinte e sete crUZad.OS novos e
sessehfã e seis centavos) e uma fofha de pagan·a1•5 e re..nonar·s.
§ }9 Dos re_cursos re ferl dos no Inciso I
l::l'
to
1 d NCz$ 1457 42 ( ·
outrolado,
este
modelo
não
foi
_cap.,,
men
mensa - · e .. ta · t ,
um
.
Por
deste Artigo, será separada uma parcela destiquatrocentos·
d mil,
nada a formar _um Fundo de Reserva não irife- também, de gerar as oportunidades de emprevos e quarentaee~~~u~;nta~~~.: %~:d~~~:
rior a 10% (dez por cerito) do saldo anual goparaabsorveroscontingentesdemão-de_contnbuiçãoserfadeNCz$4,37(quil:frocruza·
de aplicações, para prestação de garantias em
obra que anualmente chegam ao mercado,
dos novos e trinta e sete centavos). Já numa
operação de capital fixo tomados no SiStema aléffi de contribuir para uma acentuada conempresa com faturamento mensal de NCz$
Ana"nceiro Nacional por empresas participan- ceiifraÇãõ de renda nas grandes empresas,
1.000.000,00 (um milhão de crUzadO-s novos)
tes de programas em que a Assistência Téc- a ponto _de os dez. por cento. mais ricos da e uma folha de pagamento mensal de NCz$
nica seja prestada diretamente pelo SISBRAE/
população deterj::m mais de 59% da renda.
100.000,00 (cerri mH cruzados novos), a refeCEA.Gs.
._
Assim, coexistindo com um segmento mo- rida contribuição seria de NCz$ 300,00 (tre-dêmo, concentrâdor de renda e áeteritor __ c;l.e- zentos crUZados novos );
§ 29 Os reéUfSos de que trata o parágrafo
alta tecnologia, orientado basicamente para
1o deste artigo serão obrigatoriamente aplicados em títulos elo Tesouro Nacional com prazo
a produção de bens duráveis de c-onsumo desb) a contribuição de que se trata não criará
de resgate não superior a 12 (doze) meses.
tina dos às classes de renda mais alta, há uma
complicações buro.c_ráticas adicionais para as
empresas e o Governo, já que sua Cobrança
imensa massa de micro peqUenas empreDisposições Finais
sas, em todos os setores da atividade econô- será feita no campo próprio do Documento
Art. 11. A Fundação reger-se-á por esta mica, que_estão praticamente marginalizados
de Arrecadação de Receitas Previdenciárias
Lei, pelo seu Estatuto, pelo Regimento Intern-o, . dos benefidos_gerados pelo nlii::leo capitalista
(Darp );
por Resoluções d_Q Conselho Cu_r~dor, Atas da economia nacionaL
c}_ a transformação do Cebrae em Fundade Diretoria e demais normas a ela aplicáveis.
Esse duali$mO econõmico e tecnológico, ção. pessoa jurídica de direito privado, além
§ 1e O regime jurídico do pessoal da FllnqUe trãnsfqffna o ara$ij m,1m_B~líndia,- ocupa de ser a forrn!'ljurídica mais adequacfu, perinidação CEBRAE será o da legislação- trabaa esmagadora maioria da mão-de-obra nacto- tirá que o órgão defenda os reais interesses
na!, percebendo salários aquém dos padrões do segmento dos pequenos negócios, pois
lhista, observado, processo seletivo para o innão ficará atrelado à política económica do
qresso em seus quadros.
mínimos de subsistência

Os recursos referidos- no Art.- 9"
desta Lei deverão ter a seguinte destinação:
I-Nomínimode80% (oitenta porcento)
dos recursos _será destinado à _execução de
programas e projetes enquadrados nas prioridades da política de apoio e fomento às microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos da regulamentação estabelecida
pelos Agentes Estaduais de Apoio à Micro,
Pequena e Média Empresa - CEAGs.
II - o restante dos recursos destinar-se-á
ao custeio da operação e manutençã_o do Núcleo Central do CEBRAE, e à exec_uçãõ- de
projetas de âmbito nacional de interesse da
política de apoio e fomento às mtcro·empresas
e às empresas de pequeno porte.
Art 10.

e
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Governo. Neste sentido, estaríamos dando um
passo avançado em relação a outros países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, em que
a tarefa de promover a integração das microempresas e empresas de pequeno porte,
no núcleo central da economia, é tarefa a <:argo do Governo.
Não se pode perder de vista, também, que
a institucipnalização de _uma fonte de recursos
à, base das contribuições previstas no artigo
89 do Projeto, além de n_ão_ pressionar as contas do Tescuro, porquantO oriundo de contribuições da iniciativa privada, insere-se numa
verdadeira política de resgate da dívida social.
Do ponto de vista macroeconômico, a
transferência de recursos das grandes empresa~. as quais inegavelmente se beneficiaram
da elevada concentração -de renda, é medida
que s_e insere no ideário das modernas democracias.
Fmalmente, dadas as notórias dificuldaOes
de acesso das microempresas e empresas de
pequeno porte aos empréstimos de capital fixo, pela incapacidade de oferecimento de garantias, foi inCluído no artigo 1O, parágrafos
1~ e 2"' do Projeto dispositivo qtie assegura
recursos para a formação de reserva destinada
àquele fim, medfda que, certamente, terá grande impacto positivo no fórtalecimento da estrutura econômico-fim:iriceira dessas empresas, porquanto tais garantias somente serão
prestadas nos empréstimos a empresas participantes de programas que contem com a
assistência té.cnlca direta do Sisbrae/Ceags.
Erri face do exposto, peço o apoio dos Srs.
Senadores e Deputados para este Projeto de
Lei que tenho a honra de apresentar.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1989. .....:. SE:nador Mansueto de Lavor.
LEGISLAÇÃO CrTADA

DECRETO-LEI N• 2.318,

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre fontes de custeio da Previdência Social e sob_re a admissão de
menores nas empresas.

Art. 1~ Mantida a cobrança, fiscalização,
arrecadação e repasse às erltidades beneficiáriaS das contnbuições p-ara o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Séhai), para
o Serviço Nacicnal de Aprendizagem Comercial (Senac), para o ServiÇO Social da Indústria
(Sesi) e para o ServiÇo Sodaf -dO ComérCio
(Sesc), ficam revogados: -- I - o teta limite a que se referem os artigos
1~ e 29 do Decreto-Lei ri" 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, com a-iedação dada pelo
artigo 19 do Decreto-Lei n 9 1.867, de 25 de
março de 1981;
II- o artigo 3~ do Decreto-Lei n 9 1.861,
de 25 de fevereiro de 1981, com a redação
dada pelo artigo J9 do Decreto-Lei n" 1.867,
de 25 de março de 1981.
À Comissão de Assi.Jntos ~conómícos
-decisão termint:Jtiita.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 377,
DE 1989
Nten.J dispositivo da Lei nP 3.071, de
J?/0111916 e do Decreto-Lei n?4.657, de
4-9-1942, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Dê-se ao parágrafo 7" do artigo 7~
do Decreto-lei n" _4.657, de 4 de setembro
de 1942 (Lei de Introdução ao Código CMI
Bra"Sl!~~õ), a fedação seguinte:
Art. 1"

"Art. 7" .................................................... ..
§ 7" O domicílio do pai ou da mãe

que tenha filho$ sob a sua guarda estende-se aos filhos não ern~ncipados, e o
- do tutor ou c:urádor aos incapazes sob
a sua guarda."
Arç2" Dê-se aos arti9os aqui referidos da
Lei n" 3.071,_de l"'dejaneiro de 1916 (Código
Ovil Brasileiro), a redaçãõ que se segue:
"Art. 9•
§ 1~ Cessará pará oS menàres a inca-

pacidade:
l - por concessão do pai ou da mãe
ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor,
Se o- menor tiver 18 anos completos."
"Art. 70 _É permitido ao casal destinar um predio para domicílio da familia,.
corn a cláu.$J.IIa de .ficar isento de execu~
ção por dívidas, salvo as _que provierem
de impostos relativos ao mesmo prédio.
Parágrafo úhlc9. Essa isenção durará
_enquanto vfverem os cônjuges e até que
os filhos completem sua maioridade."
"Art. 178.
§ 9• ................................................... - ......
1-...............................................,~.................. .
c reaver do mari_dQ os bens próprios
confiados à sua administração por pacto
-antenupcial."
"Art. 186. En1 c-aso de divergência
entre o casal, caberá recurso ao Juiz, ou
sendq o casal separado, divorciado ou
tendo sido seu casamento anulado, prevalecerá_a vontade do cônjuge com quem
estiverem os mhos.
Pai-ágrafo úniCõ.- Se"hdo, porém, ilegítimos os pais, bastará o consentimento
do que houver re-conbeddo o menor ou
·se- este~Jião for recOnhecido, o consentimento materno."
"Art. 224 Concedida a separação,
·- qualquer dos cônjuges poderá pedir alimentos provisionais, que lhe serão arbitrados_na forma do art. 40o.:·_
..Art.- 231 - São deveres de ambos os
- éõiijllges:
I - fidelidade recíproca:
- Jr.:..... vida em comum, no donlicílio conjugal;
lll--~respeitCJ: e consideração reclpro- co~

.

IV- sustento, guarda e educação dos

-·filhos."
"Art 233 A direção e a

~epresenta

çàôda~SOaeaãde conjugal cabem ao ma~
rido e à mulher, que 21s exercerão sempre

no interesse do casal e dos filhos, observadas as seguintes normas:
I - have-ndo divergência entre os cônjuges, fica ressalvado a ambos o direito
de recorrer ao juiz, desde que não se trate
de matéria persónalíssima;
11 - os cônJuges são obrigados a concorier, na proporção de seus haveres e
rendimentoS, para o sustento_ da faffillia
e educação dos filhos, qualquer que seja
o ~ime de Pens;
III- a administração dos bens particulares compete cada cônjuge, perJ?liti~a
a out6rQa- de poderes de gestão de um
ao outro;
IV- a administração dos bens comuns
compete a amlros os cônjuges:
- -- V- em caso de malversação dos bens,
judicialmente comprovada, o juiz pOderá
atribuir a administração a apenas um dos
cônjuges;
VI - o domicílio do casal será escolhido por ambos os _cônjuges, mas um
e o_utro poderão ausentar-se do domicílio
conjugal para atender a encargos públicos, ao exercido de profissão ou a intere~
ses particulares relevantes.
"Art. 235. Nenhum dos cônjugeS
pode, Sem autorização- do outro, exceto
no reglme de separação de bens:
I - alienar, hipotecar ou gravar de ónus
real os bens imóveis ou direitos r!;!ais sobre imóveis alheios;
D-pleitear 'como-autor ou réu acerca
desses bens ou direitos;
[JI_- prestai- fiança ou aval;
IV - fazer doação não remuneratória
com__ os bens ou rendimentos comuns,
exceto_no_s casos previstos no art. 236;
V ......., contrair obrigações que possam
importar em alienação dos bens do casa.l "
"Art 236. São válidas as doações feitas aOs filhos, por _ocasião de Seu casameoto_oiJ,_JJo estabelecimento de economia separada."
"Art. 237. Cabe ao Juiz suprir a outorga quando qualquer dos cônjuges a
denegue, sem motivo justo, ou lhe seja
impos_sível dá-la."
"Art. 238. O suprimento judfcial valida os atas avtorizados, mas _não obriga
o"s bens próprios do outro cônjuge."
·'Art. 240. Pelo casamento, homem
e mulher assumem mutuamente a condi~
ção de consertes, companheiros e respcinSáveiS pelos encargos da familia.
Parágrafo único. É faculdade de ambos os_ cônjuges que _um deles acresça
aos seus os apelidos do consorte."
"Art. 241. As dlvidas contraídas por
qualquer dos cônjuges na administração
dos bens particulares e em beneficio destes. não obrigam os bens comuns."
"Art. 246. Os bens da- comunhão
respondem pelas obrigações contraídas
pelo marido Ou pela mulher para atender
aos encargos da família, às despesas de
administração e às decorrentes de imposição legal.
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Parágrafo único. A administração e a
disposição dos bens que constituem o
património particular competem ao cônjuge proprietário, salvo disposição contrária no pacto antenupcial."
"Af[

248.

Qualquer que seja o regi-

me de bens, o marido e a mulher podem
livremente:

I -exercer o direito que lhes compete
sobre as pessoas e os bens dos filhos

havidos antes do casamento;
II -

praticar todos os atos -de dispo-

sição e administraÇãO necessários ao des_empenho de sua profissão;
III - administrar os bens próprios e
deles dispor;

IV- desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem outorga do outro cônjuge ou
suprimento do Juiz;

V- demandar a rescisão dos contratos de fiança, aval ou doação realizados
pelo cônjuge sem o consentimento do
outro;
VI - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóvels, doados ou transferidos
sem consentimento pelo outro cônjuge;
VIl - praticar todos os atas que não
lhes forem expressamente vedados.
Parágrafo único. Na hipótes_e _áo número Vl, se o _casal estiver separado de
fato por mais de_ cinco anos, cabe ao reivindicante provar que os bens são de sua
propriedade comum.''
"Art..--"249:- _As açõe_s fundadas noS
números IV, V e Vl do artigo anterior competem aos cônjuges e a seus herdeiros."
"Art. 250. t assegurado ao terceiro
prejudicado, nos casos dos números IV
e V do artigo 248, o direito de_ Jegresso
contra o cônjuge e seus herdeiros."
"Art. 251. A qualquer dos cônjuges
compete a direçllo e a administração da
sociedade conjugal quando o outro:
_I - estiver em lugar remoto ou não sabido;
II- estiver em cárcere por· mais de
dois anos;
III- for judicialmente declarado interdito.
Parágrafo único:- Nesses casos. cabe
ao cônjuge:
1- adrnitiiStrar oS -bens comuns;
II- dispor dos particulares e alienar os
bens móveis comuns e os -do outro;
m- adminlstfar os do oUtro cônjuge;
IV- alienar os imóveis comuns· ê os
do outro, mediante autorização especial
dojuiz.."
_
"Art. 258.- NãÕ havendo convenção
ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens
entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial.
Parágrafo único. Ê, porém, obrigatório o regime da separação de bens no
casamento:
1- ................,....__ ,;:;.._ _ _. _~
II-dos maiores de sessenta anos."

"Art._ 260. O cônjuge que estiver
na po~se de bens·particulares do outro
cônJuge será para com ele e seus herdeiros responsável;
l-como-usufrutuário, se o rendimento for comum;
II- como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os admirlistrar;
III- como depositário, se não for usufrutuário nem administrador."
"Art. 263. São excluídos da comunhão:

-X- a fiança ou aval preStada pelo ma-rido ou pela mulher, sem a devida outorga
do outro cônjuge."
"Art. 266: Na constãncia da sodeda-_
.de conjugal, a propriedade e posse dos
bens é comum."
"Art. 274. A administraçãO do património comum compete a qualquer dos
cônjuges e as dívidas por eles contraídas
obrigam não só os bens comuns, s_enão,
ainda; em falta destes, os particulares de:
c_a?a cônjuge, na razão do proveito que
cada qual houver auferido.
· § 1o A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os ates a título gratuito que impliquem cessão de uso ou
goZo de bens comuns.
§ 2 9 Em caso de malversação de
bens, o J!Ji:Z poderá _atribuir a administração dos bens a apenas um dos cônjuges."
"Art. 277: - Ambos os cônjuges são
----Obrigai:los- a contribuir para as despesas
da família na proporção dos rendimentos
de seu trabalho e de seus bens, salvo
estipulação em contrário no contrato_ antenupcial."
"Ãrt. 329. AmãeouOpaiquecontrai
novas núpcias não perde o direito a ter
c.onSiigo os filhos, que só lhes poderão
ser retirados mandando o juiz, provado
que um ou outro e o respectiYo cônjuge
não os !:I:atam- convenientemente.''
"Art. _360~ a· frlho reconhecido, en·
quanto menor, ficará sob a autoridade
parental do progenitor que o reconhecer,
e-Se ambos o reconhecerem, sob a autoridade _do pai e da mãe.
§ 1o Cabe __a guarda do menor à mãe
que__o reconhecer, salvo se de tal solução
advier prej~o ao menor.
§ 2? Verificado que não deve o me·
nor permanecer em poder da mãe ou
do pai, deferirá o juiz a suei guarda à pessoa notoriamente idônea, de preferência
da família- de qualquer dos genitores."
·~Art 380:'-- -Duraflté a vi9t?ncia da sociedade conjugal a autoridade parental
compete ao pai e à mãe, conjuntamente.
Na falta ou impedimento-de um dos progenitores, passará o outro a eJ(ercê-la
com exclusividade.
Parágrafo único: Divergindo oS progenitores quanto ao exercido da autori-dade parental, qualquer deles terá o direí·
to· de recorrer-ao Juiz, para solução da
_divergência."

"Art. 382: Dissolvida a sociedade
conjugal por morte de um dos cônjuges,
o poder parental compete ao cônjuge sobreviv_ente."
"Art. 393. _ A mãe ou o pai que contrai
novas núpcias não perde, quanto aos filhos do Jeito anterior, o direito à autoridade parental, exercendo-o sem qualquer
interferênda do novo cônjuge."
-"Art. 407. O _direito de nomear tutor
compete aos pais e aos avós. Cada uma
dessas pessóas o exercerá, no caso de
fa1ta ou incapacidade das que lhes ante·
ce-derem, na ordem aqui estabelecida.
Parágrafo único. A nomeação deve
c9nstar de testamento ou de qualquer ou-tro documento autêntico."
"Art 409. Em falta do tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes _cons_angüíneos do menor, por esta
ordem:
!-aos avós;
II- aos irmãos, preferindo-se os bilaterais e o mais velho ao mais moço;
III- aos tios, preferindo-se o mais velho ao mais moço;
Parágrafo único: Cabe ao Juiz decidir
de o:utro modo, no interesse do menor."
"Art 414. Podem escusar-se da tutela todos os que comprovarelT' incapacitação fisica, afetiva ou firiance1ra."
-"Art. 454. O cônjuge não separado
judicialmente é, de direito, o curador do
;outro, quando interdito; na falta do cônjuge, os pais do curatelado; na falta dos
pais, o parente mais próximo, ficando o
Juiz autorizado a escolher a pessoa mais
indicada, na ausência de parentes.''

Art. 3ç Ficam revogadoS o parágrafo único U_o art. 36~ ci parágrafo }9 e o indSo ·I do
parágrafo 99 do art. 178, o inciso VIl do art._
183, o incisO fV do art. 219, Os artigos 234,
242; 221:3,244,245, 247, 253 e 254, o inciso·
XII do art. 263, o parágrafo úniCo do_ art. 266,
o art. 275 e o indso III do art.- 1.744, todos
da Lei n• 3.071, de i' de janeiro de 1916 (Código CMI Brasileiro).
Art. 4~ Os capítulos 11 e III do Livro I, Título
11 - artigos 233 a 255 -, do Código Civil
Brasileiro, passam a constituir o Capítulo I,
sob a epígrafe "Dos Direitos e Deveres do
Marido e_ da Mulher", do mesmo Código.
Art. 5o Fica revogado, no Código Civil
Brasileiro, Parte Especial, o Capítulo V, do Título m, do_ Livro I, que estabelece regras sobre
o regime total no casamento.
Art. 6? O Capítulo VI, dÕ Título V, do Código Qvil Brasileiro, Parte Especial, passa a ter
a epígia.fe "da Autoridade Parental", substi- tuinâo-se a expressãO "Pátrio Podei"'' por "autoridade parental" naqueles artigos, parágra~
fos ou incisos que lhe fizerem referência.
Art. 79 Esta lei ent:ra em Vi9cir na data de
sua publicação.
__.__
Att----:- ao Revogam-se as disposições em
contrário.
Justíficaç5.o

O disciplinamento que rege a capacidade
e as relações de mulher, no âmbito da família,
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está contido no Código Ovt1 Brasileiro, modifi-

tanciar o EstatutO da Mulher. Ambos os proje-

cado parcialmente pelo chamado Estatuto da
Mulher Casada, consubstanciado na Lei _no
4.121, de 27-8-62 e na Lei do DivórciO -de
n9 6.515, de 26--12-77, que re-gulamentou a
Emenda Constitucional n~ 9, que põs fim à

tas foram arqUivadoS.-
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Orge_, portanto, que se formalize, na letra
e na forma dª lei, noS priricípfos e as prátitcis
que atribuem à mulher, na sociedade brasileira, não mais ..aquela posição de subalternidade, mas de sujeito pleno em suas ações
e em suas decisões. .
-_
Sala das sessões, 27_de novembro
1989.
-Senador Fema"ndo Henrique Cardoso
·

0 PL apresentado pela deputada tinha comer base o anb::projeto elaborado a partir de
consultas e debates qrgctnizados por grupos
femininos e fer!1iriisfa.S; aO longo do ano de
indissolubilidade do casamento.
1981. A redação final ê de g~utorict das advogaO estatuto em vigor representou~ na época,
das Florisa Ve[uCd e Sílvia Pimentel, que tiveum avanço no Direito de Família qUe; estabe· ram a cofãborã.ção e a crltiC"a d~ eminentes
À Comissão de ConstJl~ição, .;~stlÇ"ã lecido até então com base no Código de Napo· juristas. _
e Gdadania - Coinj;Jêléilda _termind(íva
leão, definia a Condição de-- si.Ibalternidade da
Einbora O pi"Ojeto do novo Código Civil, no
mulher, até suas últimas conseqüencias.
capítulo Teferente à ~ :~nma, contenha várias
0 SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
A Lei n~ 4.121 revogou o princípio de incadas propostas de mudança no Estatuto Gvil
-Os projetas lidos serão publicados e remepacidade relativa, (que equiparava à mulher
da Mulher, rderido acima, o PL em estudo
tidos às Comissões competentes. (Pausa.)_
casada, os pródigos, os silvícolas e os menores_
no Senado Federal não incorPorou a maior
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
entre 18 e 21 anos), bem como a perda do
parte d.~s rropostas da sociedade civil, que
pátrio poder relativamente aos filhos havidos
---:-A Presidência recebeu a Mensagem nç 313,
revelavam ·;vidcnl~ amplitude e adequação à
de_ 1989 (n~ 820/89, na origem), de 24 do
no primeiro leito - quando de novo casanova realidi.de brasileira.
mento da viúva - entre outros absurdos.
corrente, pela qual o Senhor Presidente da
Atualment .::, boa parte destas propostas de
República, nos termos do art. 52, inciso VIL
Alguns dos avanços dessa lei foram o de
alteração ao Cap1tulo lV do C.CB encontram
dar à mulher o recurso judicial, em caso de
da Constituição, solicita autorização para que
maior sianificado e pertinência pelo respaldo
divergência quanto ai:> pátrio poder, o direito
a Prefeitura Munidf)al de Embu (SP) possa
que lheS oferece a Constituição promulgad~
de ficar com a guar'da dos filhos menores,
contratar operaÇãode crédito no valor corresem outubro dO ano passado. E a proposta,
pondente, em cruzados novos, a 400.000
salvo casos expressos, ampliando o direito de
ora consubstanciada sob a forma de projeto
constiruir bens reservados (direito de dispor
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN de
de lei, pretende dar U!lla contribuição, para
livremente do produto de seu trabalho), desque se alcance o tefC~~ro estágio no processo _ janeiro de 1988, para os fins que especifica
vinculando o exercído do trabalho da mulher
A Matéria será despachada à Comissão de
de acompanhamento da própria evolução do
Assuntos Eçonômicos.
··
de autorização marital.
Direito moderno, na medida em que acrediNo entanto, o Estatuto" de 1962 manteve
tamos na plena capacitação da mulher para
Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soilsa)
como exclusivos do marido: a chefia da societodos_ os _atas __c;l.a vida_ jurídiça, _i_ndependen- Há oradores inscritos. Concedo a palavra_
dade conjugal, assim como a representaçã6 _ temente de seu· estado civil.
ao nobre seTlil,dor J,.eiie Chaves, coino Uder. ~
legal da família, a administração dos bens coNão podemos rilais protelãr ã votcição dies- -O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Co·.
muns e particulares da mulher, o direito de
sas alterações do Código- Civil Brasileiro, que
mo Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) ftXar o domicílio da família, o exerdcio pieponasseguram a efetivação- de um novo estágio
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
derante das decisões de pátrio poder, entre
do Direito de Família, que as representantes
Em ilome do_ meu Partído, o Partido do
outros princípios.
das mulheres de todo -o pãis-exPressaram com
Movimento DemocrátiCo Brasileiro, quero
A Lei do Divórcio trouxe· novos avanços à
tanta riqueza e bom senso nessa verdadeira
congratular-me com a Nação, com os brasi·
organização da família, à igualdade de direitos
campanha nadonai, que teve lugar desde o
!eiras e com o Tribunal Superlor Eleitoral, com
e deveres dos cônjuges e ao regiine de bens
primeiro ano desta década.
a J.ustlça Eleitoral, pela maneira tranqüila com
no casamento. Por outro la_d_o, ein 1 i -ô-75,
Hoje, um número expressivo-de mulheres
que nos houvemos nas últimas eleições. De
portanto, dois anos e meio antes da promul- sejam elas casadas, separadas, abando22 candidatos, .2 sobraram, e muitos até hoje
gação da Lei do Divórcio, fora encaminhado
nadas, viúvas, solteiras - está na chefia da
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nó"
pergutam que causas determinaram essa esfainüia, assegurando para seus-filhos a sobrecolha, que fatâreS concorrem_para qUe ess_a
634, que propunha a instituição de um novo
a
estabilidade
e
a
segli~-
vivênCia
físlc<l-eafel,iva,
escolha se Processasse.
Código Civil. O projeto em :questão fora elabo·
rança.
Sejam
elas
_trabalhadoras
domésticas,
Sr. Presidente, durante a COri"sHtuinfe, tiverado por Uma comissão de_juris!as. sol?-ª sunà oomércio, na ili.dústrla, no canipo, profiSmos a grande preocupação em evitar que Pai'~
pelVisão do professor Miguel Reale, comissão
sionais
liberai_s,
emp~esárias,
funcionárias
pútidos surgissem com poucos integrantes. Isso
esta designada, através do Decreto_n\' 61239,
blicas, to<:fas elas ocupam hoje um espaço
faria supor que estaríamos atuando eni causa
de 25-6-67, pelo Presidente_da República.
importante corria profissionais e como mães
própria. Então, a ConstituiçZio permitiU- qUe
Mas somente em 1984, o projeto-já revise esposas,_ num papel preponderante no âmfaçilrnente Partidos se copstituissem e pudesto e aprovado pela Câmara dos Deputados
- chega ao Senado Federal, tramitando co- __ bito familial-, bem como na Sociedade.sem ter candidª_tos, incluSive à Presidência da
mo PL-CD _D9 J 18, ocasião em_ que uma ccr
Re_e_ública, a põnto_ de termos 22 candidatos.
Não é possívei que coi-ltim.iemos negando
Vamos agora pãra o segundo turno. A motimissão especial é instalada, sob a presidência
a todas essas mulheres a garantia lega] de
do Senador Nelson Carneiro, Desde então o
vação do segundo.turno_é n_o_sentido de que
direitos e deveres tã_o duramente conquistao candidato vitorioso já tivesse, pelo me6os,
projeto acha-se em estudo, mas o trab.:_3ltio
dos. Nflo é possível_ que um~ mudança 1).0
um respaldõ popular expressivo, um respJido
acabou sendo prejudicado pela instalação da
CCB, que vem Sendo discutida há quase três
suficiente para lhe dar credibilidade eleitoral
Assembléia Nacional ConstitUinte.- A Resoludécadas não se concretize. Não é possível que
e, conseqüentemente, çredibiliàar;le politica.ção n9 1, de 1987, determinou que o p-rojeto
esta Casa, qUe tem estado à frente de tantas
--vamos agora para o segundo turno, _antedO' novo Código CiVil só poderiã ser -Oójeto mudan~as Jmporantes no campo legislativo,
vendo, também, que o candidato que não obtide deliberação do Plenário, após a cOnclusão
não assuma de _vez- este papel que nossos
ver sucesso-já está na ponta de uma oposição
dos trabalhos constitucionais.
eleitores, com um número significativo de muxganizada e expressiva.
Paralelamente, em novembro de 1982, a
lheres, anseiam e exigem de nós.
Os tempos, Sr. Presidente, mudaram seriadeputada CriStina TaVafés_apresentou o PL
tlá mais de um ano promulgamos e assinaw
I1" 6.023 que introduzia altera~ões no Código
Ti€i'ite:A mUdança que houve agora em relamos uma Consb1ulção qUe,
-seu art.i9o 5?,
ção às eleiçõ_es foi muito maior que a revol4rCivil, na parte referente ao Estatuto Civil da
afirma que ''todos são iguais perante a- lei,
ção ocasionada no processo eleitoral pelo voto
Mulher, e em 1983, a deputada apresentava:
sem dístinçãóoâe qualquer natureza", garansecreto. Es@ operou resultados muito mais
tindo- ..~-_iri_vfãlabilidade do direito à liberade
o projeto de Resolução n~ 019/83_que Criava
uma comiss_ão__ e_special para a elaboração do
profundos. Ca_ndidatos_ que não forem cãpazes
e à igualdade", entre outros direitos e garantias
de_c__onvencer_dir:_etam~nte o eleitOr, sem interProjeto de Lei Delegada, destinada a co~s~sfundamentais.

de

em
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mediação, que não se candidatem, porque
não terão sucesso. E o importante, Sr. Presi-

lei contra si próprio. Ainda que a,s massas,
o setor eleitoral mais simples já teriha canse-

dente, não é a encenaç_ilo apene~s de proscénio
ou _de vídeo. É realmente a vida do candidato,

guido presença para algumeis modificações,
temos leis de 1849, o Código Corrierdal é

porque· o sujeito ali responde -pela vida; tanto
do século passado. Quer dizer, somos nós
é que estava um candidato muito bem nas
que vamos estabele.c.er instituições que duram
pesqu!sas, e, quando se notou_o_que ele estava
e perduram, e facilmente não se extinguem.
representando em relação a determinados faSr. Presidente, eu, aqui desta tribuna, antes
mesmo do iníciO da campanha, faz-ia um apelo
tos, passou por uma decepcionante queda e
caiu de forma inapelável.
ao m_el! Pa_(ti_do para que o Presidente Ulysses
Um dos candidatoS, o mais acusado, pãsM
GüiffiarãeS ãbrisse mão da sua candidatura
sou a merecer a respeitabilidade de parte ex·
ou a submetesse a uma reavaliação, porque,
pressiva desta Nação, pela maneira como resM
eu ditiª, como saiu publicado nos jornais, que
pendeu a todas as acusações. Não posso
aquelà intransigência podia levar-nos à descompreender como a Folha de S. Paulo se
truiçâo, ao nosso destroçamento.
Dis$e urna vez a S. Ex", numa reunião de
plantou em _uma posição de trincheira contra
Senadores, que havia um fato novo para isSo,
determinado coandidato, e não houve artigo
~ que ele não_ respondesse.
um_ fato concreto. O Presidente, com toda a
De minha parte, confesso que aquilo até
sua confiabilidade e austeridade, jogou sobre·
lhe aumentou_ a_ credibilidade perante mim,
os ombros dos Governadores a segurança de
um positivo ré;u!tãdo eleitoral, mas os Gover·
porque creio que na vida pública um homem
-:JUe não_ responde às acusações que se lhe nadares mudaram, tiveram· outro comporta:açam ·as está confirmando.
mento:•..tiveram yacilações, eles mesmos já
Quando vimoS para cá, Sr. P.r_esidente, é
r;tão rnereciam confiança nu·in.Stanie em que
:orno se estivéssemos em_ uma vitrina, erii -- -se arvoraram encaminhadores do processo
:Jue as virtudes são vis_~s e sobre elas se _silen- eleit()ral e passaram a agenciar suas próprias
:ia, e basta que haja um vislumbre de _falta candidaturas. E foi um processo que quase
;~ara que ela seja alardeada. E aqueles que
se eternizOu. Mas o Presidente insistiu~ ele até
1ão as respondem, c:onfessain~nas. É preciSO me- disse que já estava sentindo O oxigêniO
:JUe o homem público esteja resporiâelido
da vitória, que ele já estava antevendo nas
:onstantemente. Isto foi o que me entuSiasM águas sinais de terra próxima. S. Ex•; corOo
nou da parte do Sr. F ei-Iiando Collor de M_ello. disse, estava naqu~la posição de Pedro Álvares
:>ertenceU ao-meu Partido e dele saiu quando Cabral; foi o que o PreSidente me declarou
liuque não tinha chance, em razão_da preemi- a um mês das eleiçõ_es, e disse na frente_ de
1ência de Olysses Guimarães.Mas ele se hou- diversos Se_nadores. Eu não sei quais eram
1e magistralmente nesta parte.
as terras ·ou as águas a que se referiu o PresiEstas eleições_, no segundo turno, poderão dente U!ysses Guimarães. Sei que S. EX' tem
;er violentas, e é o que não desejamos._ Não que fazer agora uma nova reavaliação. Se saí::relo que uma democracia r_ec:ente suporte mos, com-o Partido majoritário, inexpressivanalores choques, sobretlldo de populações mente posicionados nessa eleição, o que_ nos
:[Ue a esta altur_a_já estão.delira.n_te_s_,_já estão cabe fazer, qual o nosso comportamento?
~mpolgadas, já estão vinculadas emocional-:-_
Sr. Presidente tem que se fazer uma avalianente. Chega-se ao segundo pleito jã-em um ção. E onde é que se faz uma avaliação parti:lima de delírio, porque o segundo turno é dária, uma avaliação existencial? É numa Con~pE;:nas um estágio de entusiasmo crescente.
veriç.;io~regularmente_ convocada. Então, teQuando se inicia o processo eleitoral, há mos· que realizar uma Convenção pãá~--saber
um clinia de indiferença que vai progressi· o que somos, o que representamos, para onde
vamente desaparecendo, ~ se cheg~ ao final é que_ vamos, se__é que ainda temos para onde
desta forma. E a primeira vez que-vamos ter ir. E_a partir daí ajustarmos o Partido a esse
esse processo e não sei como nos haveremos propósito. Jamais che_gar a Executiva, à revelia
nele. É- preCiSo multa serenidade._
do Diretório, a determinar posições políticas
Não sei até que ponto·o candidato Luiz Iná-- de apoios políticos, quando o fechamento de
cio Lula da Silva vai haver~se antes -0 u depois questão em torno de um candidato pertence
da eleição. O seu programa é estatutariamente ao Diretório, espeCialmente convocado, e não
revolucionárió-:--Eillão, se ele for eJeho, terá à Exee.utiva, que ilão tem poder para isso,
condições de cumpri-lo? Dificilmente. Eu já nem JUrídico, nem moral.
disse muitas vezes aqui, e rEiplto pela últilna - Sr. Presidente, nós surpreendemos com-esvez - é a minha crença -, que mudanças se açodamento, Governadores que foram va~
substanciais-se fazerri através de revoluções. ciJantes, durante todo o processo, em apoiar
Não acredito que democraticamente ninguém o ·seu próPrio candidato,_ têm uma presteza
mude a estrutura de uma sociedade, ninguém enorme em querer que o Partido se una promude essas leis.
gramaticamente erri -tomo de um candidato
O PMDB,. durante inuitõs ai-los, esteve erri que não- é sequei- do hosso Partido e que jaluta, como continua ainda. Às vezes ele pen- mais o foi; o Collor, pelo me rios, ainda pertensava que era contra o Presidente da República, ceu ao PMDB; o outro, jamais; ao contrário,
mas era uma luta contra estruturas se-cular- sempre até nos hostilizou, nunca_consegul~
mente estabelecidas. Quem faz a lei é quem mos uma convivência. Dividiu a classe ope·
está aqui, é qu_em está de cima, é quem repreM rária e era de".FJ.ma empáfia incomum; mesmo
senta determinados segmentos mais expres- quando aqui nos levantávamos para defensivos. E isso se vai acumúlando. Ninguém faz dê-lo das pri_sões em SãO Paulo, estranhando
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o fato de que ele era preso junto com outros,
os _outros permaneciam na cadeia e ele saía;
foí demitído_de uma e"rripresa e perindneceU
rece·bei-ldO Ósc-venCime"ntos, vêio Willy Brandt,
da Alemanha, e a primeira pessoa a quem
visitou foi a ele.
Então, Sr. Presidente, é preCiso que se examine seriamente isso.
OUtro aspectO, é o de qúe chegamos aqui
ao Senado com longa vivência cultural e de
vida e temos grandes perplexidades; já pensou
um homem simples, ainda que seja da melhor
vocação possível, exercer a Presidência da República?
Se ele não o fiZer, fªrá_ po_r outras mãos.
Ora, se não tivermos condições de exercer
a vontade política, ficamos ao curs_o_~do rio,
ficamos sujeitos a relatores e a assessores.
Têm V. Ex' coiihecimento diSto aqui, na Casa
- e temos assessores responsáveis e qualificados -, mas, se lião soubermos o objetivo-o
da determinação, eles terminam fazendo o
que querem~ substituindo a VOf'!tade politica.
E_o__assessor, aqui, não passa de funcionárioda Casa-. E o que diier da Presidencia da República? E· as gfa"ndes--dedsões? E-o cOnheci~
menta mínimo rudimentar yara um compor~
tamento internacional? Em relação aos_ casos
nacionais, é possfvel--dep·endefmoS de tudo
e de todos7 É um instante, Sr. Presidente, para
- alta refleXão.
Aproveito este_ momento para fazer novamente apelo ao meu Partido e ao__ Presidente
Ulysses Guimarães. S. EX', q~e foi resPOnsável,
em grande parte, pela condução do Partido
nos dias mais difíceis, não seja o homein que
venha jogar a última pá de cal em nossa c_ova.
vamos ouvir o Pa"rtido. Ele existe ainda~Ele _
existe no País, basta _que surj.:irTt idéias alvissareiras, e ele seJev:antará _novamente em chaM
m_a~-- Agora, não apareçam mais candida~os_
despreparados, porque a televisão acabará
com os mesmos. Se o candidato não levar
uma mensagem convinc~nte, desaparecerá.
A televisão é um instrumento terrível! E riem
se diga <:jlle é a- Globo que faz ou nao o '""cim&:
dato. Se se pegar um cantor de rua, um cantor
qu_e tenha 40 anos de rua como seu ganhãpão, e_ o levarem para a te!evisão,_no dia seM
guiT1te" _ele se -acaba, perde a clientela, se_ não
for u-m bom- c.:intor. Então, mudou tudo.
Sr. Presidente; estou- ínaugurarido, agora,
dia 30 deste mês - e convido os Srs. Sena~
dor.es - o meu Comitê· Eleitoral ho Paranâ,
para o Governo do Esta-do, porque, pOr inCrível
que pareça, para essas eleições faltam apenas
10 meses. Fui o primeiro Seriador, abri mão
por diversas vezes da postulação, agora tenho
o dever_ de, embora não seja o mals importante, importante seria ficar nesla Casa para
as caminhadas que vêm, mas tenho que assUmir essa responsabilidade pei"ante o_ povo,
uma vez que minha cadidatura foi lançada
lá, no Paraná. Em' Guaíra, foi lançada, em meio _
a uma mUltidão, tEindo-?1 que aCeitar. Mas O
que e_stou f~_zendo? Estou-me organizando, Sr.
Presiden_te! OrganizandoMme, para ser responsável pelo pleito. Ninguém exige de qlguémsempre a vitória! Poderoqs a.té perder uma
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eleição, mas não nos podemos perder em
uma elefção, o que são coísas diferentes.
Quando ê que nôs perdemos em uma eleição?

Quando não nos preparamos, quando não te·
vamos a mensagem mais adequada, quando
vamos para o posto mais por vaidade do que
pelo desejo de servir e fazer alguma coisa.
Então, tenho esta preocupação de me erga·
nizar, dar o-recado, a esta altura, do meu Parti-

do, da minha missão.

'

Isto de o candidato aparecer na televisão,

Sr. Presidente, há outro aspecto: _tenlos que
modificar a lei! Sabe V. EX' quanto custa um
candidato a mais em uma chapa presidencial
ou a qualquer cargo? A televisão é paga pelo
Governo! Tem função públíc"a relevanfe! Co·

do pronunciamento de V. Ex" foi--feita referência ao Deputado Ulysses Guimarães, _e V.
Ex" chegou mesmo a dirigir-lhe um apelo a
respeito da condução desses fatos que tiveram
a sua conclusão na nota da _Executiva sobre
o segundo turno de votação. E_y __r:ne permitiria
interferir no discurso de V. EX' apenas para
ressaltar que depois de 15 de novembro o
Deputado Ulysses Gui!flarães- pefmati'eceu,
dentro_ da sua linha ética de comportamento
irreprensível, afastado de qualquer gestãq junto, à chefia_ do seu Partido, acompanhando
os fatos; é verdade, mas_sem ter qualquer ingeréncia junto à Comissão Executiva Nacional,
que chegou àquela cônclusão transmitida ao
povo brasileiro através de nota oficiat- 'com
consultas prévias às Bancadas na Càmari:l dos
Deputados e também no Senado FederaL Diria mais a V. EXS' que aquela nota decorreu
de longa tessitura entre os Líderes lbsen Pinheiro-, Ronan Tito e outras. figuras da Comissão _Exe_c_u_tiva Nacional. V. Ex• Se recorda que
também no âmbito da nossa representação
nesta Casa houve _uma __reunião_no Gabinete
do Senador Ronan Tito e, naquele momento,
proCuroU-se -eXtrair um pos!cio'ilamento dos
Srs. Seriadores que pudesse ser levado ao conheCfffieritO da Executiva NacionaL Portanto,
o meu aparte objetiva, sobretudo, excluir de
qualquer responsabilidáde, naquela decisão,
o Deputado Ulysses Guimarães, que, mesmo
batido pelas umaS,_riuma rrianifestação extremarpente injusta _do eleitoradi;> brasileiro,
manteve-se numa postura da maior dignidade, não reassumiu a chefia do Partido, exatamente por ser uma __das partes envolvidas no
processo sücessório, preferju_ fazê-lo certamente, após o segundo turno de votação.
Era a ressalva que senti do_me4! dever fazer,
neste _morn~nto__eJII_que V. Ex" se reporta ao
_quadrO eleitáral bràsileiro, às vésperas do segundo tum~, no dia 17 de dezembro próximo.

mo é que vamos permitir que qualquer paranóico apareça na televisão para diier-toliCés:-asneiras! Isto democratiza? Nunca, Sr. Presidente Isto anarquiza!
Além do mais, pelas fichas ·que· vi; na-marginais! Há elementos que mereçem mais anos
de cadeia do que os votos obtidos no pleito,
Sr. Presidente! [sto é verdade, sabe-se disso!
Então, esta -é a oportunidade para que o
Congresso, com sua experiêilciã, altere a Lei
Eleitoral para o próximo ano. O caminho é
este, porque o Ato das Disposições Transitórias está para ser mudado em um dos artigos, viabilizando a mudança da Lei Eleitoral
para o próximo pleito. O Senador Mansueto
de Lavor é o Relator, eu sou o Presidente da
Comissão, o autor da emenda é o Senador
Leopoldo Peres, do Amazonas. Com essa experiência obtida agora, acho que teremos .condições de viabilizar uma Lei Eleitoral dentro
de critérios que não perrnitam_esse desassisamento, senão,-·a nível estadual, vamos ter problemas extremamente sérios, pois as eleições
serão conjugadas, com Senadores, Suplentes
de Senadores, Governadores, Vice-Governadores, Deputados Federais e Estaduais.
Com essa lei haverá uma verdadeira celeu-O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V.
ma. Então, seria necessário que fiiéssemos
EX" e_ retelro -.. .:. :. . pOrque estou de acordo com tranqüilidade e com relativa antecipação
o aparte de V. EX", qUando se reporta à honra
essas mo_dificações, para que a Nação não
e à honra e à dignidade pessoal do nosso
decepcionasse com determinados fatos, cuja
ex-candidato. Muito obrigado.
repetição não se justifica._

O Sr. Mauro Benevides V. Ex" um aparte?

Permite-me

O SR. LEITE CHAVES -Ouço seu aparte com muita honra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência CotiSUlta ao nobre Senador
Leite Chaves se está falando como Uder, porque se assim for, o seu tempo já se esgotou.

O SR. LEITE CHAVES - Estou falaridO- como Uder, Sr; Presidente, mas tenho outro
assunto a tratar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Mas o tempo destinado a V. ~ pãra que
falasse como Uder já se esgotou.
-

O SR. LEITE CHAVES-- Depois deste
aparte eu encerro, Sr. Presidente.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Leite Chaves, em determinado momento

O SR.: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre Senador Leite Chaves, corno regimentalmente V, EX" 50POderia falar uma vez,
e ainda lhe sobram 7 minutos, V. Ex' poderá
usá-los para falar não como Líder, mas completando o seu tempo.
OSR. LE.ITE CHAVES- Então, vou Utilizá-lo para falar da tribuna sobre outro assunto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Ex• tem ã palavra por 7 minutos.

--V~

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte aiSCüfSo.)- Sr. Presidente,
srS·. Senadores, recebf duas cartas que, pelo
conteúdo, me causaram forte impressão; Uma
impressão positiva no sentido dO que elas colocam. Essas cartas sãb do Siridicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo.
Uma delas está redigida neStes terrnos:
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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO
SETORDE GÁS ENGARRAFADO

O problema do reajuste de tarifas que
está_ _atingindo todõs oS prestadores de
serviçdS públicos tornou-se ·agora dramã-tico no setor de distribuição de gás liquefeito de petróleo. As empresas do setor,
--que Vêrri-Sofrendo há 15 ano_s um cOfltfnuo processo de descapitalização- pela
redução do preço ao consumidor e da
margem de operação - estão eperando
com prejuízo e não têm mais recursos
para bancar essa situação.
Esse prejuízo, trazido pelos preços irreais do GLP, atinge também a PETROBRÁS e o País - que pagam parte da
conta. Além disso, a situação atual incentiva o uso irregular do gás em veículos.
Já não podendo mais fazer investimentos, porque a margem operacional não
vem deixando recursos. As empresas distribuidoras se vêem agora em dificuldades para cumprir seus compromissos básico~ pagar os_ funcionários, o fornecedor
único- a PETROBRÁS- e o transporte
do produto.
Com isso; _está ameaçado de colap_so
o maior serviçq público do País, que responde pelo combustível doméstico de
83% dos lares brasileiros (o segundo, a
eletricid8de, cbbfe~-81% dos lares). Montado e aperfeiçoado ao longo de 52 anos,
o serviço de distribuição de gás engarrafado no Brasil executado por 18 empresas privadas concessionárias do CNP e
por 30 mil revendedores, é considerado
modelar. em todo o mundo. __ _
O SlNDIGÁS- SindicàfO Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, que congrega as empresas do setor, vem alertando- as autoricfudes competentes sobre esSa situação dramática e sobre o risco iminente de deterioração do sistema. Mas sabe que numa
situação 'infladonái'ia diffdl é preCiso explicar seus problemas para a população,
razão pela qual fez publicar o anúncio
anexo nos jamais das principais _capitais
brasileiras.
Entendemos que pela posição de responsabilidade que Vossa Senhoria ocupa,
deveríamos informá-lo mais detalhadamente, soliCitahdó aihda sua atenção para o problema,_c~:~Ja solução é _sirnp!es:
basta estabelecer um preço real para eliminar o prejuízo de todos, sem onerar
a população.
Atencios<J.mente,- M.arcos Swensson
Reis, Presidente.
Sr. Presidente, O pior serviç9 público -é ó
que não existe, é o que não funciona ou que
funciona precariamente. Nós tivemos oportunidade aqui de interfer[r c:p.:ia-ndo a PORTOBRÁS pedia reajustamérito de tarifas Para aparelhamento dos portos. Tivemos urria grande
atuação, porque estávamos certos de que essa
situação poderia criar uma ·dificuldade enorme
ao Pcús. Com a aprovação daquele dispositivo
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legal pelo Senado, .os portos estao-se reapare-Jhando e evitando que viéssemos a ter uma

grande dificuldade rro setor de transporte marítimo dentro de mais 4 o_u 5 anos . .O m-esmo

ocorreu, re-centemente, com o projeto de tei
do Senador Ronan Tito, que permite uma rea-

valiação das tarifas portuárias, para que os
aeroportos se atualizem. Estamos com proble-

mas graves, seriíssimos.
Então para o usuário, vale muito ffiais um
serviço viável, possível, efetivo, do que um addental preço abaixo do mercado.

Sr. Presidente, como V.

~e

os Srs. Sena-

dores puderam verificar por esta carta, o servi-

permanente das 18 empresas filiadas ao
Sindigás".A maior parte dos consumidores é_
-atendida pelo sistema de entrega domiM
ciliar automá~ica - que coloca o botijão
na casa do cliente a cada 14, 21 o_u 28
_dias, dependendo da cidaçfe/região.
_ _L\_jn_1portância e a dimensão desse serM
__ Yiço público - o maior do mundo no
setor-levou o World LPG Forum a solicitar que o Sindigás ãpresentasse em MôM
naco, na sua Conferênia Internacional,
como ê feito este _trabalho. São mais de
280 milhões de -visitas anuais, gerando
200 mil empregos e 0,5% do PJB.
Te mos a satisfação de encaminhar em
. ".anexo cópia em pOrtuguês do documento apre.sentado (original em inglês) no encontro do World LPG Forum no dia
!2/10.
,____ Atenciosamente. -Marcos Swensson
Rejs, Presidente.

ço público mais abrangente é este. Há mais
consumo- de gás do que de energia elétrica.
O gás atinge 83% dos lares brasileiros, inClUM
sive os mais humildes possíveis.
VêMse, então, que a Petrobrâs é obrigada
a vender o gás a um preço insuportável, e
as firmas repassam a preços tabelados.
Nesse exame que mandei fazer, verifiquei
Sr. Presidente, fica o alerta, pois, dentro de
o seguinte: enquanto cinco pães custam NCz$
mais 4 ou 5 meses poderemos sofrer um
1,30 (um crazaao novo e trinta centavos), um
break-down, uma situação difícil, vexatória,
litro de leite custa NCz$ 1,65 (um cruzado
novo e sessenta e _cinco cent.:Jvos); um jomal nesse setor. Esse apelo visa não a beneficiar
custa NCz $ 2,1 O (dois cruzados novos e dez a-s· organizações que distribuem, que m-ereM
centavo.s) - aliás, já está mais do que isso cem toda a atenção nesse caso, porque constiM
-; passagem de ônibus urbano custa NCz$ tuíram no mundo a melhor das org~nizações.
4,40 (quatro cruzados novos e qUarenta cei1tã~ -- Eu"t'H.inca vi uma reclamação, no País, ao lonvos), a unidade de gás por dia, na casa de go do tempo em que sóli Senador, quanto
uma famma normal; quer dizer, o preço real à distribuição de gás.
Sem ·condições de investimento e envelhenec__essário para o botijão de gás por dia, custa
- cida toda a estrutura de _entrega de produção,
NCz$ 0,94 (noventa e quatro centavos). _
Então, Sr. Presidente, é um caso de ser reeM encontraremos dificuldades terríveis. Coisas
xaminado, agora, para que não venhamos ter semelhantes ao fato com que nos deparamos
a surpresa de ver todo um sistema de distribui- hoje com relação às nossas estradas, que, por
ção, estabelecido ao longo de__52 anos, sofrer medida de economia, para termos_ dinheiro
um percalço profundo na entrega de um artigo e pagarmos os jUrOs da dívida extet-ha, as-estão essencial à casa do brasileiro, sobretudo tradas foram abandonadas e, agora, o pânico
dos motoristas está ocorrendo. Ontem, na tedo mais simples, do trabalhador.
Tenho também em mãos, para estudos, a levisao, o assunto dominante foi este: buracos
nossa assessoria está estudando, um longo enormes, capa..zes de caber todo um pneu de
relatório acerca de todos esses fatos! da distriM um caminhão; mortes, acidentes. O pior é que
buição do gás em todo País, como se opera o custo para reparação, a esta altura, é muitas
o consumo? E que -médidas podem ser adota- vezes maior do que seria o custo se o serviço
das. _Na verdade, o Governo tem de permitir, de manutenção regular fosse estabelecido.
Sr~ Pregjdente, agradeço a V. Ex•, e espero
sob pena de começar a cessação do fornecimento, um reajuste compatível com essa ne- que a advertência caia nos ouvidos dos Srs.
Senadores, do Poder Executivo, sobretudo das
cessidade.
Sr. Presidente, o consumo de gás, por dia, Comissões encarregadas no Senado de tratar
em casa média, custa muitas vezes menos do assunto. (Muito bem! Palmas.)
do que um litro de leite, do que cinco pães.
DOGJMVYTOS A QUE.SE REFERE
E ninguém pode diZer :qu€: o yás seja meriõs
O SR. LEITE CHAvEs EM SEUD!SCURessencial.
SO:
A segunda carta está redigida nestes terM
COMUNICADO
mos:
A 125 M!LHÓES DE

SINDICATO NACIONAL DAS

CONSUMIDORES

EMPRESASUISTI<IBUIDORAS
DE·GÁS UQUEFEITO DE PETI<ÓLEO

DE GÁS DE BOTIJÃO

SINMGÁS

São Paulo, outubro/89
Senhor Deputado
125 rililhões de brasileiros depenáem
do GLP - Gás Liquefeito de PetróleO para cozinhar seus alimentos. Garantir o
suprimento adequado, regular e seguro
desses consumidores tem sido _o~objetivo

O Sindi9ás, Sindicato NciCtoncildas Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de PetrôM
_leo, vem a público efetuar uma comunicação
da maior relevância para a população brasileira, que em sua quase totalidade (83% ), depende do GLP (Gás Liquefeito de- Petróleo)
para cOzinhar seus alimentos:
1) __Nos últimos anos o preço do Gás Liquefeito de Petróleo foi COmprimido a níveis subs-

No_v_embro de !989

tancialmente inferiores aos índices inflacionários. Assim, em 1985, um botijão de l3Kg
(consumo_ médio familiar mensal) representava 7% do piso nacional de salários e hoje
essa proporçáo é da ordemde 3%. Em valores
absolutos, o GLP era vendido em 1975 a US$
750 a tonelada e hoje este preço é "de US$
17~ a tonelad~.
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2) Não são apenas as 18 empreSas dosetor
que" vêm sendo castigadas por esta política
- são Seus empregados, seus 30 mil representantes e revendedOres --que geram
200:000 empregos diretOs, a Petr_obrás e o
País.
A Petrobrás, porque além da compressão
dos preços-internos é hoje fOrçada a importar
1.200.000t por" ano de GLP e vendê-la pela
metàd~ do cUstOde importação.
O Pais, porquê estes preços -vis 'induzem
a uina distorção de consumo, que faz o GLP
substituir em grande escala o álcool e a gasoM
lina em veículos e motores estacionários com
riscOs de segurança, gastando divisas e estimulando a contravenção:

Conseqüência

A responsabilidade pela prestação do maior
serviço público do Pafs (o OLP abastece mais
domicílios do que a água canalizada, o telefone, o esgoto ou mesmo a eletricidade ), com
52 anos de tradição, regularidade e eficiência
integralmente prestado pelo s_etor privado, ccresponsável pela alimentação de 125 milhões
de brasileiros, atendendo hospitais, matemiM
dades, escolas, além dos lares brasileiros, exige que nos dirijamos aos nossos consumidores neste momento.
A-pEm-r:1anecer estra trajetória será ineXorável
o·colapSo.do "serviço.
- -A situação ·aluai já caracteriza a exaustão
do setor e o esgotamento total de qualquer
posSibmdade adicional de contenção de cusM
tOs e da qualidade do serviço, sem prejuízo
da segurança e da continuTdade do abastecimento.
A explicação- é simples: o gás de botijão
está custando para cada família por dia menos
do que meio cafezinho.
A solução

Estabelecírriento de imediato pelo Goveffio,
de um preço real para o botijão de gás que
permita às e_mpresas e seus revendedores restaurar o padrão_ e a continuidade do serviço.
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O preço real nece:5~ário correspOnde hoje
a NCz$ 0,94 por dia para o consumo de uma
família de 5 ,pessoas. Comparativo do Preço real necessário do
botijão de gás com outros ··gastos diários para

uma família de 5 pessoas.
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São Paulo, outubro/89

Prezado Senador,
SITUAÇÃO DE EMERG~NCIA NO
SETOR DE GÁS ENGARRAFADO

O problema do reajuste de tarifas que está
atingindo todos os prestadores de serviços públicos tomou-se agora dramátíco no setor de
distribuição de gás liquefelto de petróleo. As

sobre essa· sltuàção dramátiCa e sobre o risco
iminente de deterioração do Sistema. Mas sab_e
que numa situação infladoriária difícil é preciso_ explicar seus problemas para ã população, razãO pe_la qual fez publicar o anúncio
ane::,:o nbsjomafs.das principais capitais brasileiras.
Entendemos que pela posição de responsabilidade que Vossa Senhoria ocUpa, deveriamos informá-lo mais detalhadamente, solicitando ainda sua atenção para o problema, cuja
solução é simples: basta estabeleCer um preço
real para eliminar o prejuízo de todos, sem
onerar a população.
Atenciosamente -Marcos Swensson Reis,
Presidente.
·
São Paulo, outubro/89
Senhor Senador,
125 milhõés de brasileiros dependem do
GLP - crás LiquefeitO de Petróleo ~ para
cozinhar seus alimentos. Garantir o suprimento adequado, regular e 'seguro desses consumidores tem sido o obJetívo permanente das
18 empresas filladas a_o Sindigás.
-:.A maior parte dos consumidores é atendida
pelo sistema ele entrega domiciliar automática
- que coloca o botijão na casa do cliente
a cada 14, 21 ou 28 dias, dependendo da
cidade/região.
A importância e a dimensão desse serviço
público - o rriaior do mundo no setor levou o World LPG Foruin a solicítar que ó
Sindigás apresentaSse em Mônaco, na sua
Conferêncía Interi1aci6rúl:l, coino é feito eSte
trabalho. São mais de- .280- rr)ifliOes âe visitas
anuais, gerando 200 mn empregos e 0.5%-
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fazendo-o através de legislação emanada do
Congresso Nacional. Para-isso, caso consigamos - e tenho- fé que conseguiremos __:_ a
PreSidência da República, esperamos, em 3
de outubro do próximo ano, tér uma banca,da
numerosa que apoiará as me"didas necessárias para essas modific.,ções, ou seja, para
realizar, democraticamente, a libertação da_
população brasileira.
O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves- V. Ex• fez referênCia
a um aparte meu e apenas aquele assunto
veio à baila no .rneu. disçurso cqmg fato.,_ Ninguém nega que a Nação brasileira anSeia por
mudanças profundas. V. Ex" acha que um pro~
grama como este do PT, que, em outros países, nem pelas armas tem sido viabilizado,
poderia oferecer ou operar sucesso aqui, no
Brasil, com uma COnSfíh,iíÇão destas, que, para ser modificada, reclama um grande percentual de Congressistas?
O SR. JAMIL HÀDDAD - Nobre Senador Leite Chaves, declarei, e reitero, que pretendemos ter uma bancada expressivamente
majoritária nas Casas do Congresso Nadohal,
com as eleições que se realizarão a 3 de outubro do próximo ano, para dar respaldo às al~e
raçôes constitucionais e à el_abofãção das Ieís
indispensáveis.
Recordo-me bem de que a Frente Parlamentar Nacionalista, em 1964,já contava com
um grande número de- parlamentares. Tinhase, praticamente: a Certez~ de que càm mais
uma eleição ela seria majoritária no Congresso
Nacional e, naquela época, faríamos, então,
a reforma agráiia, a reforma bancária, as refor~
mas de base necessárias à modificação das
estruturas do_ nosso País. O momento para
travar essa possibilidade seria aquele ano. A
to de abril de 1964,JcXdado o golpe militar
qtié interrOmpeu O processo democrático e
acaboU com a eleição para presidente da República, durante 29 anos, entre nóS.
--

do PIB.Temos a satisfaçáo de encaminhar emanexo cópia em português do documento aprezação - pela redução do preço ao consu- _s.entado (original em inglês) no encontro do
midor e da margem de operação - estão World LPG F orum no dia 12/1 O.
operando com prejuízo e não têm mais recurAtenciosamente, -Marcos Swensson Reis,
sos para bancar essa situa_ção.
Presidente,
Esse prejuízo, trazido pelos preços irreais
O SR. PRESJDENTir(Pompeu de Sousa)
do GLP, atinge também a Petrobrás e o País
- que pagam parte da conta. Além disso, --- Concedõ a palavra aO nêióre Senador Jamil
a situação atual incentiva o uso irregular do Haddad.
gás em vekulos.
OS~. JAM!LHADDAD (PSB- RJ. ProJá não podendo mais fazer investirfiehtos
Enquanto as nações _do Cone Sul lutcwarn
nunciá o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
- porque a margem operacional não vem
Srs. Senadores, a Frente Brasil Popular forma- pela defesa das teses_ QaQonalistas ~ a favOr
deixando recursos - as emprésas distribui- lizou junto ao Tribunal Superior Eleitoral uma do progresso social, o capitalismo internaciodoras se vêem agora em- difis:uldades para
representação contra o PRN e o candidato _na}_decidiu implantar a ditadura em todos os
cumprir seus compromissos báslcos:-pagar Fenia'i1do Collor de Mello, porque p~nfletos países que compunham essa área geográfica.
os funcionários, o fornecedor único- a Petro- têm sido jogados_ aqui em Brasília, e em vários Assim tivemos as ditaduras do Chile, da Arget}brás - e o transporte do produto.
Estados da Federação, procurando aPavorar tina; do Uruguai, do ParaQuai e do Brasil.
a dasse _mêcii~ e a população, como um todo,
Sr. Presidente~ há necessidade de qUe a PollCom isso, está ameaçado de colapso o
maior serviço públiCO do País, que responde
ao afirmar que, caso não sejamos vitoriosos cia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral topelo combustível doméstico de 83% .dos lares
nas umas, caminharemos para a luta armada. mem providências imediatas quanto a esses
Existe aí um equívoco flagrante. Queremos panfletos, falsos, que estão sendo manipulabrasileiros (o segundo, a eletricidade, cobre
uma revolução, sim, mas uma revolução atra- dos e jogados por pessoas que não desejam
81% dos lares}. Montado e aperfeiçoado ao
longo de 52 anos, o serViço de- distribuição vés do voto, a g~aljá ç_onseguimos no -primeiro a democracia plena.
E esse jovem -jovem na idade, mas velho
turno, e esperamos conseguir também no dia
de gás engarrafado no Brasil, executado por
nas idéias-, o Sr. Fernando Collor de Mello,
17 de dezembro, com a união dos progres18 empresas privadas concessionárias do
CNP e por 30 mil revendedores, é considerado sistas deste País.
coincidentemente, fez declarações no sentido
de que a candidatura da Frente Brasil Popular,
Ouvi o discUrso do nobre -Senador Leite
modelar em todo o mundo.
Lula, pÍ'etendia dar um' banho de sangue no
O Sindigás - Sindicato Nacional das Em- Cl:té!V"es, q":'8ndo S. Ex• falava que o nosso proPaís. São coincidências cOincidentes: S. EX
presas Distribuidoras de G_ás _Uquefeito de Pe- grama é reVbluciorláiio. Ele o" é, ri-a Verdadeira
tróleo, que congrega as empresas do s_etor, acepção da palavra. Desejamos mudar as es-fala desta maneira e os panfletos falsos dizem
vem alertando as_ autoridades competentes truturas sócio-econômicas do nosso País, mas _a mesma coisa.
empresas do setor, que vêm sofrendo há 15
anos um contínuo processo de descapitali-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Frente Bra.:-_
sil Popular tem mahtido-Contatos cõm vários_
segmentos progressistas _e democráticos e_
deixado bem claro que, no seu Programa, de
treze pontos, existem alguns itens n"- realidªd_e
prioritários, mas que nem por Isso não serão
discutidos e nég-ódados com os Partidos e
os grupamentos políticos que resolverem
apoiar a Frente Brasil Popular.
Torno aqui, Si-. Pre_sidente ~ desfa~er uma
intriga, qUe se fenoVã diariamente=-- a .de que
somos contra o empresariado
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brasileiro~

Ftque bem dare que o empresartado que
aplica na produção nada tem .a temer. Receberá ele o apoio da candidatura da Frente
BraSil Popular. No entanto, os empresários

-REQCIERlMENTO N' 632, DE 1989

Requeremos 'urgência, nos termc;>s _fio _art. _
alínea Hc··, rlo Regimento lntemo, para
o Projeto de Ler da Câmara n~ 57, de 1989_
(n~ 1.485/89, na Casa de origem), que altera
a leQiSlação do Imposto de Renda, e dá outras
pi'Ovidências.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1989.
-Solicito ao nobre Senador Francisco Ro·
-_ Jutahy Magalhães - Carlos Pa_trocínio llemberg_ o parecer da Comissão de cOnstiJarbas Passai-inhO- Maurício_ Com~.:t ~ Cha·
tuição, Justiça e Ctdãd~ia,
gasj?odripues ~Jo?p Lobo.
33_6_~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentoS lidos serão votados após
a Ordem do Dia:.
CO.MPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

que, segundo declarações do próprio Cíover=--- R.Es:
no, através do seu Ministro da Justiça, se utmMário Maia- Aluízio

--

ao exterior cerca de 5.00 milhões de dQ@re_s

Ronaldo Aragão -

Almir

e nada importam, esses, sim; deverão tomar
cuidado, porque serã-o punidos, uma vez -provades seus_ atas !esivos ao Tesoui'Q Nacional
e ao povo brasileiro.
Sr. Presidente, há três dias fui informado
de que, na Avenida Vi.ei_ra_Sopio. pessoas portando a estrela cj_o (?T procuravam aqueles que
entravam nos edifícios para dizer-lhes que,
com a vitória de Lula, o povo ocupari~ os
apartamentos ali situados.
,
_______ · ·. ·
.
.
Este e o alerta que derxo aqu1: tod<;> !1po
de mano~ra par~ apavorar a classe med1a e
a populaçao brasileira es.tá sendo usad9, ne~te
momento, pelos adeptos do nosso adv_ersân_o.
E também se espalha no Rio de Jane~ro, nao
sei se em outros Estados que a população
deve· começar a comprar gêneros alímentícios
e estocá-JQs~- porque, se Lula ganhar as eleições, haverá uma revolução sangrenta.

Gabriel- Jarbas Passarinho- João Castelo
-Alexandre Costa __: Edison Lobão- Hug9
Napoleão - Maur<? Benevides.- Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelha -Humberto Lu·
ce_['J_~"'"- _["iey M_aranhãQ,- Mansueto de ~or
-Rubens Vila! - Francisco Rol!emberg Jutahy Magalh~es - Ruy Bac_elar -:- Ge:rson
Camata - J.oao. Calm<?n - J?m1l Haddad
- _Nelson Carne1ro - Ronan T1to - ~evero
Gomes - Mauro Borges- Iram Sara1va lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa
_ Mauricio Corrêa -__:_ Meira Filho -Mendes
Canal e_ Rachid Saldanha Derzi _Leite Chaves _Jorge Bom_hausen _ Dirceu Carneiro
_Carlos Chiarellí'.:_José Paulo Biso!.
-- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotado o tempo destina.do ao Expecliente.
Pas_sa-s_e à

Bezerra- Nabor Jú·
zam de guias falsas de importação e re!Tletem _ rliOr __---:- Leopoldo Peres - Odacir Soares -

Sr. Presidente, a melhor arma não é a defesa; é o ataque. Esto_u denunciando, da tnbuna
do Senado•. _-ª.~ manobras sórdidas daqueles
que não desejam, e nunc:a souberam, conviver
com o re9ime democrátiço no qual há de se
respeitar a vontade do povo, base única da
verdadeira democracia_. _
_
~ram estas, ·sr. Présldente, as palavras que
julgava oportuno deixar consignadas no meu
pronunciamento. (Muito.bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1"-Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 631, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos .do a_rt,
336, alínea "c", do Regimento [nterno, pafa
o Projeto de Lei da Câmar.a_nn 49, de T989
(n" 2.256/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trab<1lho, que altera
a redação do inciso VII do art. ;33 áa Lei n"
7.729, de_1_6 de_janeiro de 198Q.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1989.._
--Mauro _Benevides.- ChagÇI$ Rodrig1,1es Jarbas Passan'nho- Carlos Patrocínio ':':7 Ecfi·
sonLobão

de Lei do Senado n" 362, de 1989, de
iDiciaÍiva da ComiSSãO Diretora, que dispõe sobre o_ uso~o_l;lrigatório da maçca
.alusiva ao centenário da República na
correspondência ofic.ial dos órgãos e e.ntidades dos poderes Legislativo, Executivo
e J udici~rio, União, Estados e Municípios
(dependendo de parecer).

João Menezes -

ORDEM DO DIA
··Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento lntemo.)
Discussão, em turno único, do Projeto
- de Decreto Legislativo no 36, de_ 1989 (n?
112/89, na Câmara dos Deputados), que
aproVa ·a ·cohCessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serViço de -i'adiodifusão sonora _em on~a
média, na Cidade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo
Parecer preliminar, por pedido de diligência.
A Presidência retira esta matéria da pauta,
nos termos Qo estabelecido no ?Jrt. 175, letra
e, do Regimento Interno, por se encontrar dependendo de diligência.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--uem 2:
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos ter~
nios do art. 336, c, do Regim-ento Interno)
Discussão, em turno único, do ProjetO_

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB --:-:-SE._ Para emitir pa~ecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, de_ iQiciativa da il1,1stre
ComissãO Diretora desta Casa, vem ao exame
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto d_e_ Lei n~ 362, e 1989, que
-"dispõe sobre o uso· obrigatório da marca alusiVa ao CentenáriO da República na correspondência oficial dos ôrgãos e entidades dos Po~
deres Legislativo, Ex.ecu_tivo e Judiciário,
União, Estados e Municípios".
Vira melhOr co_nhe_çer Os' rilotiYõs_e ps ele~
_ vades proPósitos que levaram a_Comjssâo Di~
retofa aPiesenfar O p-rOjeto -Sob exame, cabe
_ transcrever, a seguir, alguns tópiCos constantes da sua justiftc_ação:-

a

a

"No singular momento de celebração
dos cem anos da República, abre-se espaço para -a apresentação -do presente
projeto de lfií;ãnde os Poderes da Federação são conclamados a promover- atra~
vés âã utilização, na correspondência ofi:cial, da marca comemoratiVa do Centenário_ - a divulgação e a conseqüente
reflexão sobre a importância e o significado de tão expressivo evento."
"A marca em questão, escolhida através de concurso público nacional, visa,
basicamente, despertar vinculações imediatas entre cada cidadão e o momento
particularmente importante que vivemos.
Enfatizar a solidez do vínculo do brasileiro
- com o seu estatuto de soberanla, conquista maior ·ao Estado Republicano, é,
portanto~ o objetivo priffiordial dessa di~
vulgação a ser promovida pelo_ trânsito
_da correspondência oficial.'' · "A referida conscientização sobre o significado da República, através da utiliza·
ção de um símbolo dedecodificação imediata, constitui uma das metas colimadas
pelo trabalho da Comissão Constitucional
do Centenário da República."

=:-:----:-:-:--:--·---·-·---

"Divulgar o símbolo do Centenário é,
portanto, muito mais do que uma deter. mtnação formal. Na verdade, ela vem se
somar àS demais iniciativas da Comissão
ConStitoclõtlãl dg Cent"eitário da Repú. blica na busca da conscientizaç:ão nacional para a Importância do -evento que caracteriza este fim de década."
"O nome República- - Res Pública
----..:.::Tá -evidencia a-presença d~f sociédade
"demOcrática, onde o interesse público,
-erft-Coilfofmidade com ·ener CólT!um a

~N~o~v~e~m~b~ro~de~19~8~9~~----------D~~~~~IO~D2Q~C~O~N~G~RES~SQ~~ÇION~AL~~(S~e2ç~õo~II)L___________T~e~r~ça~-~re~jr~ª~2~8~-~72~4~~9
todos os cidadãos, é a base onde se assenta a legitimação popular."

tora, oferec::endo a redaç_ão final da matéria,
que será lido pelo Sr. 19 Sec::retário.

''Tendo participado de cada etapa do
admirável trabalho da Comissão Constitucional do Centenário da República, e
tendo_ integrado sua equipe constituclonalmente formada, o Senado Federal torna a iniciativa, através do presente pro~ .
jeto de lei, de determinar a veiculação
obrigatória, pelos órgãos públicos da Federação, da marca alusiva ao Centeriáfici-Republic::ano em toda e qualquer c::orrespondência oficial."
"Nada mais apropriado: sendo o Senado, em sua atual configuração, um dos
mais legítimos e duradouros frutos doEs_-_
tado Republicano, e tendo, c::omo um de
seus deveres permanentes, a luta pelo
equilíbrio federativo, ele vem c::ontribuir
para o fortalecimento de nossa identidade
histórka, fazendo presente o símbolo de
um dos maiores momentos de nossa trajetória enquanto Nação."
Pelos trec::hos transc::rltos acima, pode-se
avaliar a importânda da presente proposição,
eis que visa à criação de uma forma objetiva
de se engajarem todos os Poderes públicos
do PaiS, em seus 3 (três) níveis de Governo,
na divulgação do Centenário da República,
atravês da utilização em suas oorrespondências oficiais, até a data de 24 de fevereiro de
1991, da marc::a alusiva a tão significativo evento, o qual representa a concretização do ideal
republicano sonl"]ado pelos nossos antepassados e a c::onsolidação da nossa vocação democ::rática.
Trata-se, enfim, de projeto c::uja matéria se
coaduna perfeitamente com o momento Polític::o, históricO e cuhural que vive o País, cujo
aspecto mais relevante é _o revigoramento do
regime democrático pela participação do povo, na esGalha de seus governantes, através
de eleições livres.
Considerando que o projeto, quantO aO merito, se funda em razões de inegável interesse
históricowcultural e político=-socTal, e quanto à
constitucionalidade, juridicidade e tê<:nicaJegislativa, não contraria nein fere qualqu~r princípio ou norma pertinente _ã esses aspectos,
manifestamo-nos pela sua aProvaÇão;
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer condui favoravelmente ao -projeto.
Passà-se à discussão do prOjetà, em· tUrno
único.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores _que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Corniss!Cf Diretora, para a
redação fmal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-

Sobre a mesa, parec::er da Comissão Dire-

o

282.216.000,00 (duz._eTltos e oitenta e dOis
--milhÕes, duzentoS e desesseis mir cfuzados novos) e di! outras providênciaS (de-pendendo de parecer).

J:: lido o seguinte
PARECER N• 348, DE 1989

Solicito ao nobre Senador João CalmOn o
parecer da Comissão do. Distrito Federal.

Redação finé!I do Projeto de Lei do Se-nado nY 362, de 1989. _

O Sr. JoãQ_Caimo~ (PMDB- ES. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com fundamento no art. 31 da Resolução
n 9 157, de 1988, o Exm~ Sr. Governador do
Distrito Federal submete à deliberação do Senado o anexo Projeto de Lei n9 87/89, que
"autoriza o Poder Exec::utivo a· abrir créditos
suplementares· até o__ limite de NCi$
282.216.000,00 e dá outras providências".
A justific::ação da proposta se encontra na
Exposição de Motivos, anexa, dos Srs. Secretários de Pl_anejamento e da Fazenda, onde
se lê:

A-Coffiissão Diretora apresenta a redaçâo
final do Projeto de Lei do Senado n1 362, de
1989, -que dispõe sobre o uso obrigatório da
-marca alusiva ao Centenáiió da República na
correspondência oficial dos órgãos e_ en~da
des dos Poderes L~gislativo, Rxecutivo e Judiw
ciário, Uriião, Estados e Munidpios.
Sala de Reuniões da COrhfssão, 27 de nqvernbro de 1989. ---: /'{e/son Cãmeíro, Presidente -- Nabor Junfor, ·Relator ...:..., Pompeu
de So_usa_ -_Antonio Luiz Maya.

ANEXOAO PARECER N• 348, DE !989
Dispõe sobre ó uso obrigatório da inar-

ca alusiva ao CeiJtenário da Repúblicã na

"O ajustamento previsto na receíta do
corrente exercício c::onforme QuadrO I, dec::_cirrente de um esforço adicional para incremento da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadortas, sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e de Comt,mi- c::ação, do Imposto sobre Serviços de
Qualquer -NatUreza e de excesso_ de recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte e da Receita Patrimonial. ·•

Carrespohdência oficial dós órgãos e enti·
dades dos Poderes Legislativo, Executivo
eJudicián'ó; União, Estadas_e_Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ro Toda correspondência ofidal dos
órga-os _-ê "ê_!}tidades dos Poderes Legislativo,
ExE:ciifívo e Judiciãrio, União, Estados e Municípios, déve éstampar a marc:a alusiva ao Centenário da República.
Parágrafo únko. A marca deverá _s_er impressa --ou fixada na forma de ãdesivo, nos
As aplicações programadas destinam-se a
envelopes e papéis oficiais, conforme especifi- atender deficiênCias com as segUintes descaçóes técnicas, ccms~htes d<J: _Anexo à pre- pes~s:
sente lei. - --- Art.- 2~ Os_ órgãos e entidades públlcos re•Pessoal e Encargos
feridos tOrnarão todas as providêi1ci.3.5 necesSOCiais.... :....... :................... :.. 150.000.000,00
sárias pi;;ira a fiscalização do cumprimento do
.Amortização de
disposto_ no art. P desta lei, no âmbito de
F'manciamento....................... - 6.339.000,00
•Outras Despesas Corsuas atribuições.
ArL 31 O disposto na presente lei vigora
rente~ e de Capital............... 125.877.000,00
até vinte e quatro de fevereiro de 1991, data
A matéria em apreço guarda conlormidad_e
do Centenário da Primeira· Constituição RepucOm os pre'teitos do art. 167, inciso V, da
blic::ana do Brasil.
COnstituição Federal bem assim com as nor~
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de
. mas pertinentes da Lei n~ 4.320/64, que dispõe
sua publicação.
_
Art. -5ó Revogam-se as disposiçõeS e ln sobre regras gerais de Direito Financ::eiro.
Redigido segundo os parâmetros reg!Jnencon~ário.
_- - --~-~-c - -' -_ ' -.,o- ·_- • , __ .• tais de técniCa legislativa;sendo oonstitucional
O SR. PRESIDErfTG (Pol)'lpeu de Sousa) e jUddiçÕ,: nosso parecer é pela aprovação do
. . . ,. . . EITi disc_Ussão a nidação Onal. (PaUsa.) · ··
Não havendo quem peça a' palavrat encerro
a disC!JSSâo.
. .
~- - ~- Eln votação. _(Pausa.) · _ .. _
. _
o SR. PRESIDENTE (Pompeu~ôe sovsa)
-- O"s SrS. seQadores·qi.Je a aprovam queiram
périnanecer ·sei-ttado.S. (Pausã.) · · · · · · ' ,_ Cfpã~eçe{êõfic::hiiTavoraY~lment~ ao p~oAprOvada.
jeto.
.
_ ____
.
__ _
_
_ PasSa:.se à discussão do proJeto, _em turno
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
único. (Pausa.)
- - O SR,__PRESII)ENTE (Pompeu de Sousa)
Em discll.~S~Q.

-~~~t,~~~Pã~~er~ S~~-Piesid-e~te.-

o

-lteiil :F

o

-~

0

~

-

(lnduído em Ordem_do Dia nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Dis_cussão, em túrno único, do Projeto
de Lei do DF no 87, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito, que autoriza
o Poder ExecutivO a abrir créditos suplementares até o limite de NCz$

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disc::ussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira'"
permanecer sentados. (Pã.usa.)
Aprovado.
A matéria vai -à Comis_S;ão · Dtretora, para a
redação final.
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ANEXO AO PARI;;CER N' 349, DI;; 1989

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Sobre a: mesa. parecer da ComisSão Dire-

tora oferecendo a redaçâo final da matêria,

Autoriza o Poder Ex~cutivo a abrir cré-

que será lido pelo Sr. 1" Se_cretário.

NCz$ 1,00

-Pessoal e Encargos Sociais -··-·-----··-·-··-····· 150.000.000,00

-A[nortiz:aç~9

e _Encargo_s.

. fiitos süj;Jemeiltares até o limite de NCz$
de Financiamento -·······- 6.3J9.oob:oo
282.276.ooo;onrauzentos e oitenta e dois _ -Outras Despesas CorrenmUhões, duzentos e dezesseis mil cruzates e_ de Capltéil .........-,:.~.... 125:817~000,00
dos novos) e dá outras providênc_r~s-

É [ido o seguinte
PARECER N' 349, DE 1989
Redação final do Projeto de Lei dQ DF

Pará-grafo único>

·os_créditos adicionais

- o~s-e:Jaa_o F:_ede.raf decr~td:
.. abertos, na forma d~ste artigo; íncorpor.am-se
A ComissãO- Qiretora apresenta a __ f~-ªçã;'? --Art. 1~ É 0 Poder Executivo autorizado a
ao Orçamento do Dístrito Federal para o exern"' 87, de 1989.__

final do Projeto de Lei do DF n'' 87, de 1989,
abrir c"réditos ·suplementares, conforme discricício financeiro- de 1989 e·sQmam-se ao valor
que autoriza_Q.fl:Qd_e_r ~eç1.1tivo a abrir créditos _ minado no Anexo [, ao Orçamento do ptstrito - de cada projeto e atividade para efeito da aplisuplementares até o limite de NCz$
Federa/ --L~1 n" _.3, de 21 cje novembrO de
cação do limite_ a_ que st:- refere o inciso 1 do
282.216.000,00 (duzentos e oitenta e dois mi.1988 _ tllé 0 ~mite de NCz$-28~216.000,00
art. s~ da Lei no 3, de 2I de dezembro de
Ihões, duzentos-e-dezeseis mif cruzados novos)
(duz_e:ntos ·e oitenta e dois m_ilhóes, duzemtos
1988.
. .
e dá outras providências.
.e dezesséis mil Cq..1~ados novos),_ utilizando os
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
Sala de Reuniões da Comí~ão, 27 de no-_
recursos oriundos dO excesso de arrecadação
sua publicação.
·-vembro de 1989: -.Nelson Carneíro, ·Pr~i_das 'feceit.:)s, a teor do art.- 43, § 1~. inciso
Art, 3o Revogam-se as ·dispc~sições em
dente - Nabor Júnior, Relator - Pomp~u
11 e § 3" da Lei n~ 4.320, de 17 de_ março
contráriO:·
de Sousa -Antônio Lujz 1-úrya.
de.l964, sendo:
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I Cl!EDITO SUPLEIIEHTAR
I
I
I PROJETO DE LEI No.

I
I

ANEXO I
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TiABAlHO
DE

ESPECIFICACAO

VALOR

1---------------------------------------------:------I

I
I
I 12061.13070142.121 I PRECATORIOS JUDICIAIS
I
I
I
I
I

43M01 I
430.019 I
I
I
I6.B63.001
2.502.001

I
I
13001 I SECRETAIIIA DO GOVERNO
13001 I SECRETARIA DO GOVERNO
I

I
I
I 13001.03090212.010 I COORDEMACAO DAS AT!VIDADES DE PLAIIEJAHEMTO, ORCAHEHTO E MODERMIZACAO
I DA ACAO GOVERNAHEHTAL

ó

2.102.811
2.112.t0t

I
I

m.101
40M01 I

13001.13090212.112 I HANUTEMCAO DAS FUNCOES DE ASSESSORAHEMTO SUPERIOR
I
I
1;!002 I SECl!ETARIA 00 GOVERNO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

1e.m.eet

I

I

1e.I0U01
10.000.001

13002.03090452.827 I APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ACAO GOVERN!HEHTAL
I
I
13003 I ADHINISTRACAO DA CIDADE SATELITE DO NUCLEO BANDEIRANTE
I
I
1300U3070212.012 I ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO NUCLEO BANDEIRANTE
I
l

"

1.043.001
1.m.m
1.043.000

13004 I REGIAO ADMINISTRATIVA II • GAMA
I
I
13004.13070212.014 I ADHINISTRACAD GOVERNJ\HEMTAL NO GAHA
I
I
13005 I REGIAO ADHINISTRATIVA III • TAGUATINGA
I
I
13005.03070212.016 I ADHINISTRACAO GOVERN>\HENTAL EH TAGUATINGA

f
I
l3005.10603272.e!B I CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUHINACAO PUBLICA DE TAGUATINGA
I

-------------·------------·---
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HCZS l,et I
I
I

DE 19S9

I
I
I

CODIGO

Il
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396.601

r
I
I
I

I
396.000 I
396.000 I
I
I
1.167.118 I
I
667.eet I
667.m 1
I
50M00 I
509.000 I
I
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ANEXO l
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAI1AS OE TRABAlHO

I CREDITO SUPLEMENTAR
I

I PROJETO DE LEI No,

DE

DE

DE 1989

E S P E·c I F I CACAO

CODIOO

Novembro de -1989

HCZ5 1,01 I
I
I
I

VALOR

-----:--------------------I

13il6 I REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA
I

13006.03070212.019 I ADKIN!STRACAO GOVERNAMENTAL EH BRAZLANDIA

IB3.1ti I
I
IB3,1Bi I

183.001 :
I
I

I
13017 I REGIAD ADMINISTRATIVA V-·soBRADINHD

m.m :
I

I

Í3807 .03070212.021 ; ADK!NISTRACAO GOVERNAMEKTAL EH SOBRAOINHD

(

494.&91:
494.HI I
I

CUSTE!a Oa S!STEKA DE

1~007.10683272.B22

I
I
I

ILl~IR4CAD

PUSLICA OE SDBRADINHO

20e.eee 1
20M0t I
I
I

REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

!3008

166.101

I

I

ADKINISTRACAO GOVERNAMENTAL EH PLANALTINA

!3008.03078212.023

!3009 I ADMIN!STRACAO DO SETOR RESIDEHCIAt INDUSTRIA E ABASTECIMENTO
I
I

13019.03070212.025 I ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA

I

I E ABASTECIMENTO

I
I

I
I

<:
I

I

I

35t.eee
351.0&1
3s1.m
I

13010 : ADNINISTRACAO DE CEILANDIA

292.000 I
I

292.000 I

I

I !3BIU3070212.017 I ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL EH CEILANDIA
I

t66.e00
t66.m

I

I

!3011 I AOHINISTRACAD DO CRUZEIRO

292.000:
I
I

69.t00 I

I

I

I

I

I

69.00G I
69.011 I

I 13011.03070212.161 I ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO CRUZEIRO

.I

I

-----------------

I
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HCZI !,lt I
I
I

r

DE !989

CODIGO

ESPECIFICACAO

14101 I SECRETARIA DE ADMINISTl1ACAO
!400! I SECRETARIA DE ADM!HISTRACAO
I

VALOR

51.7!3.Ut
50.721.t0f
8.21M0t

!4901.13970212.128 I DIRECAO E COORDEHACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
I
I
I
r 1400!;93079212.029 I ENCARGOS COK A KANUTENCAO DE Tl1ANSPORTES INTERNOS
I
(

_!4001.939792!2.933 : ENCARGOS COM A KANUTENCAO DE PROPRIOS DO GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAl.
I
I
I
I
I !41G!.!5824952.630 I ENCARGOS COM !NATIVOS E PENSIONISTAS

l

3.951.m
3.9_5&-ftl
6.S7Mif
6.571.031

32.:1MU
32.90Met

I

I
I
I

I
14002 I
I
I
I
14002.930702!2.034 I
I
I
!Se&G I
!5091 ·:

I
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE FINANCAS

I
!590!.930802!2.035 I ADHINISTRACAO E COIITROLE FAZENDARIO
I
I

é

s.m.m

993.UI

993.181
993.itt

39.715.991
39.7!5.6!G
M96.099
9.996.019

!00.ietl
!509!.03080302.657 : PROHOCM DE CAHPANHAS DE INCENTÍVO A ARRECADACAO

I
!5001.93680302.• 086 I CADASTRO E CONTROLE DA ARRECADACAO
150~1.03080332.!27

I
I JUROS E AMOR!UACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA

I
!5901.07090311.068 l FINANCIAMENTO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
I
I
!S00!.15844942.031 I PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIHON!O DO SERVIDOR PUBLICO

100.009 :
!.501.&03
!.50M09
6.339.10~

6.33M00
22.000.ee0
22.000.i0&
689.000
680.909
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ANEXO I
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO

I

I
I PROJETO DE LEI No.

DE
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IICZS l,et I
I
I
I

DE 19S9

COOIGO

E S P E CI

F I C AÇ AO

VALOR

I

I
----1

I

16000
16002

SECRETARIA DE EOUCACAO
SECRETARIA DE EOUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

11-503.009':
!4.500.600 I
11.!00.001

16092.08421881.874

CONSTRUCAO,REPARO E AOAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES OE PRIMEIRO GRAU
I

16002.08070212.838 I HANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNOACAO EDUCACIONAL

ll.t00.00t
1.e00.m
!-100.0t9

I

•

•

3.se0.m

(" 160&2.08754271.882 ; O!STR!SU!CAO DA MERENDA ESCOLAR
I

I
I
17t00 : SECRETARIA OE SAUDE

I

17002 : SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3;500.00&
3.550.101
3.200.009

I

I
I
I 17002.13754242.844

ASS!STENC!A MEDICO-HOSPITALAR DE BRAS!L!A

3.200.009 I

3.200.000 :

I
I

17003

INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

17003.>3750212.095

EXECUCAO DAS AT!V!DADES DE 8!otOGIA MEDICA E COMBATE AS ENOEMIAS

350.019 I
350.000 I
350.0&9 I
I
I

18000 I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS
18001 I SECRETARIA DE SERVJCOS SOCIAIS
-'"

18.743.000 I
416.000 :

I

416.000 :
18001.!5810212.045 I PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
I
I

'

18002 I SECRETARIA DE SERV!COS SOCIAIS- ENTIDADES. SUPERVISIONADAS
I
I
!B002.15BI0212.B47 I EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

416.000 :
I

I

18.327,000 :
17.757.0!1:
17.757.000 :

I

I
.18002.1581~832.910 I KANUTENCAO DE MENORES DECRETADA PELO PODER JUDICIARIO

I

230.000 I
230.009 :
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ANEXO I

I CREDITO SUPLEJIEHTAR

7255 ·

HCZI 1,00 I

i

APLICACM SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO

I
I
I PROJETO DE LEI Ho.

I
DE

OE

I

DE !969

I

I
I

CODIGO

ESPEnFICACAO

VALOa

1---------,--------------------1
I

I
I

m.m:

I !8002,!5814832.915 I IHICIACAO PROFISSIONAL DE HBiORES
I
I

!9U0i I
I
150.199:
15t.000 :

I
I !8002.!5814832.944 I PROMOCAO 00 ATENDIMENTO AO MENOR INFRATOR
I
I
I
I
I

ó
.

I
38.989 .00t
10.89M00

!9000 I SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS
19001 I SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS

!9001.16071212.048

:

1900!.!0603282.088

2.893.ttt

DESENVOLVIMENTO DAS ATIQIDADES VIARIAS, IHOBILIARIAS, DE ARQUITETURA
E URBANISMO E DE EDIFICACOES

2.B93.10t

CONSERVACAO DE AREAS AJARDINADAS NO DISTRITO FEDERAl

5.000.81t
s.te0.m

I
!9001.10585752.089

CONSERVACAO DE

ARE~S

URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL

I
!9002 l SECRETARIA DE VJACAO E OBRAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.000.00t
3.000.eet

28.096.00&

I
!9002.10970212.850 I OECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE URBAHIZACAO

18.60i.l0t
18.000.009
~.m.m

19002.08462282.908 : HANUTENCAO DO PARQUE RECREATIVO E TURISTICO DE 8RAS!LIA
I

U01.090
3.995.001

19002.16880212.849 I COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E HANUTENCAO DAS RODOVIAS
: DO SISTEMA ROOOVIARIO DO DF
I

I
I
!9002.16885311.906 : OECUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO DO DISTRITO FEDERAL

--------·------

-----·--------

I
3.995.00t l

~

2.00e.m
2.B!B.00B l

I
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ANEXO I
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABAlHO

1 CREDITO SUPLEHENTAI
I
I
I PROJETO DE LEI No.

OE

OE

OE

Novembro de !989. ·

HCZS I,U I

I
I
I

1~9

--------------

E S P E C I F I CAC AO

COOIGG

~ALOR

I

20091 I SECRETARIA OE SERVICOS PUBL!COS
20991 ' SECRETARIA OE SERVICOS PUBLICOS

COOROENACAO DAS ATIVIOADES DE TRANSPORTES COLETIVOS, CONTROLE
E ADHINISTRACAO OE SERVICOS PUBLICOS

20091.03079212.051

54.377.m 1
35.190.891 :
I
2.196.111 I
I
2.19Mit I
I
4.199.!11 I

20091.&3979212.150

HANUTENCAO DOS SISTEHAS OE CAIXA UNICO E INFORHACOES OE TRANSPORTES
I URBANOS

I

uee:m :

(·

I

I

I

I

4.000.1!1 I
4.099.!01 I

20!el.l0693272.052 J CUSTEIO 00 SISTEHA OE iLUHINACAO PUBLICA DO PLANO PILOTO E SETORES

:

I
20991.03970212.134 I SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO Do DISTRITO FEDERAL

25.909.!01 :
25.000.001

I

20003 I AOHINISTRACAO DA ESTACAO ROOOVIARIA OE BRASILIA - AERB
I
I

20003,16885322.053 l ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE TRANSPORTES URBANOS E INTERESTADUAIS
I
I

l

l DO PLANO PILOTO
•
·'
20004 l SERVICO AUTONOHO OE LIMPEZA UR.BANA - SLU

I

I

I

I

I 20004 10600212.054 l EXECUCAO DAS ATIVIDADES OE COLETA DE
,I
I E LOGRAOOUROS PUBLICOS

~

1.271.109
1.271.990
1.271.001
!7.916.000
17 .9!6.009

L!X~

E LIHPEZA DE VIAS
17,916.000

I

I
21000 I SECRETARIA OE AGRICULTURA E PRODUCAO
21001 I SECRETARIA OE AGRICULTURA E PROOUCAO
I
I

2100! 14070212.055 i PLANEJnHENTO,COOROENACAO E APOIO OE EXECUCAO DA POLITICA AGROPECUARIA

6.m.m:
!78.000 I
I

178.000 I
178.!00 :
I
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ANEXO I
APL!CACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABAlHO

I CREDITO SUPLEIIENTAA

I
I
I PROJETO DE LEI Ho.

DE

DE

DE 1989

-------------------------------------ESPECIFICACAO

CODIGO

I
21692 I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCM -

C'''

ENTIDADE~

SUPmiSIONADAS

21002.0467&212.856

EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO E PRESERVACAO
DOS RECURSOS NATURAIS

21002.04180212.894

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEHSAO
RURAL - EliA TER

2ie00
22ilô2
22002.16915732.863

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA üE SEGüiANCA FUBLICA - ENHDAOES SU?EiV!SlOiillDAS
COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL, ORCAHENTO, CONTABILIDADE
, E SERVICOS GERAIS DO DETRAN-DF
I

I
23000 I SECRETARIA DA CULTURA
23002 I SECRETARIA DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
I

I
23002.0~07e212.841

I EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ADHINISTRACAO DO SISTEMA CULTURAL

I
I

(

Íerçâ-feira 28 7257 .

24000 I SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
24001 I SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

:

24001.1!070212.132 I COORDENACAO DE APOIO A INDUSTRIA COHERC!O E TURISHO
I
I
24002 I DEPARTAMENTO DE TURISMO

I
I
24002.1!650212.004 I PLANEJAHENTO E COORDENACAO DAS ATIV!OADES DESUPORTE AO TURISHO
I
l
24002.11653632.005 I PROMOCOES E OIVULGACOES TURISTICAS DO DISTRITO FEDERAL

I

.

-------------·---
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ANEXO I
APLICACAÓ SEGUNDO OS PROGRAMAS mE TRABALHO

I CREDITO SUPLEMENTAR
I

I
I PROJETO OE LEI Ho.

OE

DE

DE 1989

Novembro_c!e 1989

HCn 1,69 ;
I
I
I

-~--

ES P E C I F I CACAO

COO!GO

VALOR

:-------:
25000 I SECRETARIA DO TRABALHO
25001
SECRETARIA DO TRABALHO
I
I
25001.14070212.133 : PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DA POLITICA DO TRABALHO

202.00t I
202.000 I

I

t

•

26000 I SECRETARIA DE COHUHICACAO SOCIAL
26001
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

t

('

~-

3.342.000
3.342.000

I

3.000.030

26001.03070232.113 I DIVULGACAO E PUBLICIDADE

3.000.000 I
I

26001.03070232.136

PLANEJAHEHTO E COORDENACAO DAS ATIVIDAOES DE COHUHICACAO SOCIAl
RESERVA OE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA

39000.99999999.999

RESERVA DE COKTINGENCIA

342.091 I
342.m 1
t
I
5.800.000 I
5.800.000 I
I
s.800.m 1

------------------------------------------------------------------1
282.216.000 I
O SI{. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaçãO".
Os Srs. Senadores que a-aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 4:
Discussão, em turno único, da redação

- dado no mesmo local e data, que a integra.
Em discussão, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a diSc.ussão, a redação final é
dada como definitivamente aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento Interno.
O Projeto volta _à Câmara dos Deputados.

~

a Seguinte a redação final aprovada:

Redação final da emenda do Senado
ao

Projeto de Decreto Legislativo n9 28.

de 1986 (n 9 ]57/86, na Câmarã dos Deputados).

final (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer n9 299, de 1989) da EMENDAN' 1
Emenda do Senado ao Projeto de Decre(Corresponde à Emenda n" 1 - CRE)
to Legislativo n" 28, dé 19"89 (n" 15 7/86,
fnclua-se o seguinte art. 2?, renumerando-se
na CZâmara dos DeputadOs), que aprova _o atual art. 2~ para 3";
o texto da Convenção Destinada a Evitar
"Art. 1' ...................__
..
a Dupla Tributação e a Prevenir a EvasãO
Art.
São sujeitos à ãprov~çã:; d~
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Congresso Nacional quaisquer atas que
Renda entre o Governo da República Fepossam resultar em revisão da presente
derativa do Brasil e o GoVerno da RepúConvenção, bem como aqueles que se
blica Federativa Popular da Hungria, celedestinem a estabelecer-lhe ajustes combrada em Budapeste, em 20 d"e junho
plementares."
de 1986, assim Cbmo o protocolo, acor-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Iteru5

Discussão, em túrno único, do Projeto
de Decr_eto Legislativo n" 40, de 1989 (n"
71/89, na Câmara dos Deputados). que
aprova o texto do tratamento de extra~
diç-ão celebrado entre o Governo, da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Espanha, em Brasília, em
2 de fevereiro de 1988 (dependendo de
parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Jami1
Haddad, para emitir o parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O 51'. Jamil Haddad (PSB - RJ. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob a apreciação desta Comissão, o texto
do_~Iojeto de Decreto Legislativo no 40, de
1989, que ·•aprova o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
da Espanha, em Brasília. em 2 de fevereiro
de 1988".

Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remeteu o referido Acordo para os fins
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previstos no art. 49, I, da Constituição Federal,
vem Exposição de Motivos do EXffio Sr. Ministro das Relações Exterfores, na qual consta
que:
'"A assinatura desse instrumento atende à disposição do Governo brasileiro de.
aperfeiçoar seu mecanismo institucional,

de cooperação no âmbito da Justiça Penal, com ·um país que mantém com o

Brasil estreitos laços culturais, bem como

ou degradantes, o Estado requerido poderá
condicionar a extradição à garantia prévia dada pelo Estado requerente.
n.,.rmite ao Estado requerente. com prévia
aqu·~scência do extraditando, o envio de
a& .•1t~~ autorizados para auxiliarem o reco·
nhecimento de pessoas, não podendo esses
agentes exercerem atas de autoridade no Es~
tado requerido.
É também estabelecido o concurso de pedidos,_ nas n9rmas usualmente estabelecidas,
_cabendo a solução dos casos omissos, de preferência o direito dé -decisão pelo Estado requerido.
A a dação deste TratadO~ pelo nosso País,
ampliando o número daqueles já existentes
com outws países europeus, como a Bélgica
_e P_ortugal, tende a otimizar as. c.ondições de
concessões redprocas de extrCldições prevenindo a impunidade e contribuindo para que
não tenhamos, no cenário internacional, a
imagem de pais seguro. para fo_ragidos da Justiça de_ outros Estados. A postura_de sist.ematizar e agilizar os mecan_ismo-~_de. extradição,
no qual se inclui o presente Tratado, deve ser
sempre fortalecida.
Pelo exposto, somos pela aprovação do pre~
sente Projeto de Decreto Legisl~tivo.
_._
É_o pare_cer, Sr. Presidente.

Terça-feira 28
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem6:

-

-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 41, de 1989 (n~
55/_89, na Câmara dos Deputados), que
aproya õ texto do EstatUto e Protocolo
do Centro de Engenharia Genética e Bio·
tecnOlogia- CIEGB., assinado pelo Brasil
em 5 de maio de 1986 (dependendo de
parecer).

intenso intercâmbio de pessoas, baseada
no contingente migratório espanhol aqui
Concedo a pafavia ao nobre Senad_O_r Leite
estabelecido.
__
ChãVeS parã erriitir o pareCer da Comissão
O Brasil tem atualmente, tratados de
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
extradição com apenas três países euroO Sr. Leite Chaves (PMDB - PR. Para
peus: Portugal, Suíça e Bélgica. Com os
emitir p.;irecer} ::..._ SR. Presidente: Srs. S"ena~
demais palses, bem como quanto à Espadores:
nha, até o presente, os pedidos de extraI - Relatório
dição têm-se processado e.om base no
O Projeto de Decreto Legislativo n~ 41, de
oferecimento de reciprocidade e no aten1989 (rl9 55-B, na Câmara), apresentaao peJa
dimento às disposíções do Direito interno
Câmara dos Deputados, corriõ -conclusão do
do país requerido (no caso do Brasil, a
parecer da Comissão de Relações Exteriores
Lei n~ 6.815, de 19 de agosto de 1980).
"aprova o texto dO Estatuto e Protocolo do
A necessidade e vantagens de um tratado
Centro Internacional de Engenharia GenétiCa
dessa natureza evidenciam-se, no entane Biotecnologia- CJEGB, assinados pelo Brato, pelo efeito psicológico disssuasór'io
sil em 5 de maio de 1986".
que exerce sobre os delinqüentes em fu2- A Exposição de Motivos _do Senhor Miga e pelo fato de aplainar diferença entre
nistro de Estado -das Relações Exteriores, iilsistemas jurídicos, obviando impedimanforma que ó CIEGB - Centro Internacional
tos de caráter meramente formal e adje·de Engerihãria Genética e Bíot.ecnolog"ia, "retivo às extradições_.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) presenta a principal inici.3tiva de uma OrganiA Espanha possui um sistema jurídico - - - O parecer conclui favoravelmente ao pro- zação inter_nacional no campo da biotecnologia, não apenas do ponto de vista político".
avançado e urn bem ~truturado aparelho
jeto.
judiciário, que guarda b_oa relação de pariPassa-se à .discussão do projeto, em turno E prossegUe: ·· ... futuramente serão países
maiS- riCQs e ·poderoSos~ aqueles que possuídade com o sistema j1,1rfdico e ~ organiúnico.
rem fnãfores- prCfgreSsos tecnológicoS e cientízação judiciária brasileiros. O texto do
·Em discussão. (Pausa.)
Tratado recém-assin-ªdo inspirou-se na
Não havendo _quem peça a palavra, encerro ficos".
Convenção vigente, em matéria de extra3- Assinala o mesmo documento que
a discussão.
desde a_,adQção d6 Estatuto em 13 de setemdição, no âmbito do Conselho Europeu
- - bro de 1983,_muitas instítUições de pesquisas
e incorpora dispositivos ajustados à atuaEm vOtaçâõ.
brasileir~. eni -particular o Instituto Butantã,
lidade da vida internacional, dispondo exOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
·a Centro Nacional de Recursos Ge-néticos e
permanecer ·sentados. (Pausa.)
plicitamente sobre o terrorismo e os criBiotecnologia (Cenargen) e o CentrO Çé Biomes contra a Fazenda Pública, como a
Aprovado.
_
_
tecnologia e QUímica da Fundação de Tecnosonegação fiscal e o contrabando.
_O prOjeto vai à proffiulgação.
A nego_ciação_ do texto que ora sublogia Industrial submeteram ao painel de Ass- ~~ É o seguinte o projeto aprovado:
sessore~ Gentilicos do ÇIEGB, pedido de afimeto a Vossa Excelência foi realizada em
liação àquele Centro. A criaç-ão do referido
estreita coordrinação com o Ministério da
Instituto vem sendo acompanhado com inteJustiça. que se fez representar na Delega- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ress~ pelo extinto Ministério da Gência e Tecção brasileira _constituída para este fim.
N• 40, DE 1989
nologia, hoje Secretaria Espedal da Ciência
Foi ainda o texto em apreço aprovado
LNo-71(8"9; na "Câmara dos Deputados)
e Tecnologia, vinculada à Presidência da Repelo Sr. Ministro da Justiça antes de sua
pública.
assinatura."
~-:Aprova o te.xt.o do Tratado de Extra4 --SãO-Õbjetivos do Cé6tr~:
dição celebrado entre o Governo da ReConstituído de 24 artigos, divididos em 7
pública Federatíva do Brasil do Reino da
a) promover a cooperação internacional
títulos, o Tratado sob· exa_me atende a uma
Espanha, em BrasUia, em 2 de feVereiro
para fins de desenvolver e aplicar a utilização
série de exigências técnico-jurídicas, que a
de1988.
pacífica da engenharia--genética e da biotecnodoutrina aponta como modelos para atas inlogia, em particular nos-países em desenvolternacionais do gênero, como por exemplo:
O "Ci5ilgresso Nacional decreta:
vimento;
aJém da previsão de casos em que será permiArt 1o Fica aprovado o texto do Tratado
b) aju..dar os países em desenvolvimento a
tida a extradição, estipula a tomada em conta de Extradição celebrado entre o Governo da
fortalecer su_as çapacidades Científicas e tecda parte da pena já cumprida pelo extradi- RepúbUca FederatiVa do Brasil e o Governo
nológicas no campo da engenharia genética
tando, em casos de penas privativas de liber- e o Governo do Reino da Espanha, em Brasília,
e da biotecnologia;
dade.
em 2 de fevereiro de 1988.
c) estimular e auxiliar as atividades impleFicam estabelecidas, também, garantias à
Art 2~ Ficam sujeitos à aprovação do
mentadas em nfvel regional e nacional no
pessoa de extraditado, que não poderá ser Cong-resSO- Nacional quaisquer atas que_ poscampo da engenharia genética e da biotecentregue a terceiro país que a reclame, salvo sam resulté!:r ~rn ~visão do_ r~ferido Tratado,
nologia;
se isso convier ao Estado requerido.
bem comQ_quaisquerajustes conplementares
d} desenvolver e promover a aplicaç-ão da
Quando a infraçâo determinante do pedido ao mesmo.
..
. __ .
de extradição for punível com penas atentórias
Art. 3~ _Este_ decreto legislativo entra em engenharia genética e da biotecnologia para
fins de resolver os problemas de desenvolà integridade física, tratamentos desumanos vigor na data de sua publlcação.

"7260
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vimento, em particular nos países em desen- por fim, para que não s_ejam absorvidas pelas
volvimento;
- empresas transnaciona!s.
e) servir de tribuna para o intercâmbio de
.Não há_ dúvida de que a assinatura deste
experiências entre os dentistas e tecnólogos 1mportãhte Ato é de fundamental importância
dos Estado_s-Membros;
para o Brasil e para os demais países que
I} utilizar as c-apacidades dentífkas e teCno- estão procurando desenvolver-se no setor: halógicas dos países em desenvolvimento e de verá uma -!:)i-ande economia de recursos em
outros países no campo--da engenharia gené- investimentos, pois os resultados (d_r=scobertica e da biotecnologia; e
tos) poderão ser compartilhados pelos demais
g) atuar como ponto Focal de uma rede países. De outra fo_rma, o ([EG~, a riiveLmun~
de centros e pesquisa e desenvolvimento_as- díai, produzirá econoroi.a__de: di-..jsas em imporsociados (nacionais, sub-regionais e regio- taÇôes- de tecnologia e, também, na compra
nais)."
-de patentes aos países que hoje detêm Sob
5- Como funções, __entre_ outras,_ o_ Centro a forma de segredo, tão importante faixa do
empreenderá atividades de pesquisa e desen- conhecimento científico.
Com a forma-ção do Centro -Internacional
volvimento inclusive o estabelecimento de
plantas piloto, no campo da engenharia gené- de Engenharia Genétfca e Biotecnologia, tetica e biotecnologia; formará e treinarã o p€5-- mos certeza, inúmeras etapas serão vencidas
com-relação aos países_que, hoje em dia, são
soai científico e tecnológico; proporcionará
dependentes ou ainda não possuem, por raserviços de ass_essoramento, com vistas ao
desenvolvimento de suas capacidades tecno- zOes-Vãrias;-ã-competência tecnológica no selógicas nacionais; e, prornõVefá redes_ de insti· ter. Achamos que na área da biotecnologia
tuições nacionais e internacionais que facili- três aspectos básicos devem merecer atenção
especia1: ·alimentos, saude e fontes de energia
tem atividades como programas conjuntos de
pesquisa, a formação e treinamento de pes- altemativar tudo associado com os incentivos
para forma"ção de empresas nacionais que
quisadores e a partilha dos res_ultados.
possam desenvolver os projetas na área de
II-Parecer
biotecnologia.
A biotecnologia é citada como exemplá de
Este Centro Mundial, na prática, deverá prouma nova tecnologia que trará um grande imceder como se fosse urn enorme laboratório
pacto à sociedade. Achamos que nenhum país
associado ou consorciado, onde os grandes
ou mesmo uma grande empresa nacional ou
investimentos necessários para o setor sejam
transnacional pode duvidar da sua irilportândiluídos por todos os países-membros, princida para adquirir competência nessa área. Nos
palmente os riscos de um insucesso. Com
Estados Unidos, a biotecnologia tem Sido tracerteza, os benefícios oriundos e resultantes,
tada com um novo filão tecnológico. A Europa
serão úteis a todos os participanteS do projeto,
e o Japão têm feito enormes investimentos
conseqüência do imenso esforço ço_njugado.
em planos nacionais de biotecnologia. EritenCumpre salientar que o método utilizado
demos que o processo de desenvolvimento
- ambito mundial - para a pesquisa assoem biotecnologia será irreversível e poderá
dada teve origem no Japão, com_lncentivo
promover profundas mudanças nos destinos
do MITI, a partir de 1970, especialmente nas
da humanidade.
__
áreas de biotecnologia e novos materlais Hoje
Apesar do desenvovimento, o Brasil aii1da
é largamente utilizado em pesquisa e desenpode ser considerado periférico nesse cariij)o. -· VOlvimento nos EstadoS Unidos da América
Nossa carênda está no- número reduzido de
e na Europa. Enquanto nos E.UA e no Japão
recursos e de cientistas. Precisamos de um
a iniciativa é considerada com conotação nagrande esforço- para podermos acompanhar
cionalista, os produtores de tecnologia euroo processo e o níveJ de desenvolvimento dos
peus a considera sob aspectos supra nacional,
países do 1~ mundo. Caso isso não aconteça,
prin<:ipalmente nos setores da aeronáutica, da
por falta ou pulverizaçãO demasiada de recurcomunicação e da informática.
sos em C.T.,"C) Brasil e Os demais países estaCorriprar teCnologia nem sempre é iinporrão fadados à total dependência científica etarlfe: pOiS, de urii. lado, gera dependênéia tectecnológica, frente aos países centrais. Cabe
nOlógica e, do outrÇJ, pàra paíSes com limitacitar, que entre 1_982/83, os Estados Unidos
dos recursos em divisas, decorrem elevados
da América investia US$ 10 milhões - sogastoS com a compra de pafentes e com a
mente_ re_c_ursos_ do governo - e os países
remessa de royaltles.
desenvolvidos da Europa Ocidental e Japão
Pelas razões __e argumentos apresentados,
aplicaram, no mesmo período, cerca de US$
achamos- que esta Comissão está em con_di340 milhões. Acije, esses valOres são insignífiçCies de discutir VOtar a presente matéria.
cantes para o volume investido naqueles paíConcluindo, som-õs pela aprovação do Proses, em vista de tão fundamental setor que
jeto de Decreto Legislativo n~ 41 , de 1989 que
é esta nova tecnologia de ponta.
"aprova o texto do Estatuto e Protocolo do
Para que o Brasil possa almejar um grande
Centro Internacional de Engenha_ria Genética
desenvolvimento, como ressaltamos, há nee Biotecnologia- CIEGB, assinados pelo Bracessidade de um esforço na pesquisa biotec·
sil em 5 de maio de 1986.
·
nológica, especialmente nas técnicas da éhge~o parecer, Sr. Presidente.
nharía genética pã:ra qUe seja preservado o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Seus•)
património existente sob a forma de pesquisadores e de laboratórios de pesquisa nas áreas _- O parecer condui favoravelmente ao prode genética, microbiologia e bioqufril!Ca,-e,- jeto.

e

Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa.) __ _
__
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuss.àQ.
_. ,_ _____-___,____ __ _
- Em vqtaç_ão.
_
_
Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_Q projeto vai à promulgação.
É ·a seguinte "b projeto aproVado:

l"ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 41, DE 1989
(N9 55/89~ Na Cârriarã dOS Deputados)
O Congresso Nacional decr~ta:

Aprove1 o texto do EstiitUto e Protocolo
do Centro !nternaciorial âe Engenharia
Genética e Biotecnologia_- CIEOB, Qssinado pelo Bra~.-em.5 de maio de 1986.
Art. 1o Fica aprovado o texto do Estatuto
e -PrOtOcOlo do Centro fnterna_cional de Engenharia Genética e Biotecnologia, assinado pelo Brasil em 5 de maio de 1986.
Art. 2° Este_ decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado no 198, de 1989-Complementar, de autoria do _Senador Itamar
Franco, que _dispõe sobre os requisitos
para o- exercíciO do$ cargos de _diretoria
e-J:rresidência do Banco Central do Brasil,
tendo
~
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 256, de
1989, da Comissão
-- de Assuntos Económicos.

Em discussão- o projétó, --:erlf lUm.o· único.
(Pausa.)
Não .havendo quem peça a palavra, e"ncerro
a dis_c_ussã.o.
A votação _da matéria, nos termos do inciso
UI, letra a, do art 288, do Regimento Interno,
depende, para sua aprovação,.do voto favorá·
vel da maioria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as
Ude_ranças, a matéria será subrTietiClã ao Plenário Simbolicamente.
Em votação_ o projeto; em turno único.
Os Srs. S_el)adores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (P_ausa.)
Aprovado.
A matéria vai à COmissão -Dire.tora, para a
redação final.

t

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 198, DE !989-Complementar

Dispõe sobre os requíSiStoS para o
exercido dos cargos de diretoria e presidência do Banco Central do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A designação dos membros da direteria e presidência do Banco Central doBra-
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1\rt:.- e~ Por um perlodo de 2 (dois) anos
si! observará os requisitos especificados nesta
lei.
após a exoneração do cargo de diretor _ou
Art. 2° São condições indispensáveis- à
presidente, fica o ex-titular empedidO de exerdesignação:
_c_er qualquer atividade profissional, com ou
I - ser brasileiro;
serri:-víirCUJo empn:!9ilticio, para empresa pri][-ter completado trinta e cinco anos de
vada, nadonal ou estrangeira, integrante do
idade;
sistema financeiro ou que· opere no-s-ramos
III- estar no pleno gozo dos direitos pilíde seguro ou previdência, suas controladas
~ ticos;
e coligadas, bem assim naqueles sujeitas ao
controle, fiscalização ou supervisão do Banco
IV- estar quite com as obrigações eleito·
Cell.tral -dOBrasil.
rais e miliares;
Parágrafo único. A vedação prevista no caV- dispor do pleno exercido da capacidade civil;
put exiente-se à aquisiÇão de ações, cotas,
VI- não ter sofrido CondenaÇãO criminal
debêntures, partes beneficiárias ou qualquer
outro tftulo representativo de capital ou intenem ter pratfcado ato de improbidade administrativa;
resse nas empresas mencionadas.
Art. g~ Esta lei entra effi vigor na data de
Vil- possuir ilibada reputação e idoneidade moral;
sua publicação.
VIII- ter notório conhecimento e experiênArt 1O. São re:vogãc!as as disposiç-ões em
contrário.cia em assuntos econômicos e financeiros;
IX- haver exercido, por mais de dez anos,
função, emprego ou atividade profissional que
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) exija os conhecimentos mencionados no inciItem 8:
so anterior.
Are 3o A escolha do Presidente deverá re-D-is_t_::u_§_são, em tuf!1o único, do Proje-to
cair preferencialmente, sobre servidor intede Lei do DF n1 50, de 1989, de iniciati~a
grante do quadro permanente da entidade.
da Comissão do Distri_to Federal, que auOs demais cargos de diretores são privativos
toriza o Poder-Executivo a criar a Esc.ola
dos ~rvidores de autarquia.
Técnica de Taguatinga (Região AdrninisArt. 4° É vedada a designaç-ão de pessoa
_trativc;~: IIT), apresentado por sugestão do
que, nos últimos quatro anos, tenha exercido
Deputado Francisco Carneiro, tefldo.
atividade, com ou sem Vinculo empregatfcio, -PARECER, sob n· 270, de 1989, da Co·
ou ·de _qualquer forma colaborado _com a gesmiss~o
tão ou administração de empresa integrante
... -=do-Distrito Fediú·iii, pela constituciodo sistema financeiro privado ou que opere
nalidade, jurididdade e, no mérito, favorá·
nos_ramos de previdência ou seguro, bem as~' com Emendas noS 1 e 2-DF," -que
sim suas coligadas ou controladas.
_apres~nta.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput é extensiva aos que, no mesmo período,
tenham proprietários, sódos, adonistas Ou
Em discussão o projeto e as emendas, em
controladores _a qualquer titulo das empresas
turno único.(Pausa.)
mencionadas.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Art. 5" Para os fins previstos na alínea d, a discussãO.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
inciso UI, do art. 52 da ConStituiç-ão, o Presi-- dente da República encaminhará ao Senado emendas. Federal a documentação pertinente, acompa:.OS Sf'S. Senâdôfes que õ aprovam queiraln
nhada de declaração firmada pelo interessado, permanecer sentados. {PaUsa.)
Aprovado.
sob as penas da lei, quanto ao preenchfrnento
do requtsito previsto no artigo anterior.
.É _o seguinte o projeto aprovado:
Art 6" A investidura nas funções de dire·
teria ou presjdência do Banco Central doBrasil será precedida de _compromisso de dedicaPROJETO DE LEI DO DF N• 50, DE !989
ção exclusiva em tempo integral, vedado o
(Apresentado por Sugestão do Deputado
Francisco C?meiro)
exerddo de qualquer outro cargo, emprégó
ou atividade, pública ou privada, bem como
_____"AutoriZa o Poder ExecUtivo a Criar a
a titularidade de ações, cotas, debêntures, parEscola Técnica de Taguatinga (RegiãO
tes beneficiárias ou qualquer outro titulo repreAámlfJistraliYa III).
sentativo de capital ou interesse em empresa
privada.
O Senado Federal decreta:Ait. 1~ Fica o Governo do DiStrito Fe"derai
Art. 7~ Verificada a infringênda: de qualquer requisito para o exercício ou cargo -ou autorizado a criar a Escola Técnica Regional
a violação de dever legal, o Senado Federal, d_e Taguatinga, situada na Região Adminisde oficio, rev_ogará ou anulará a aprovação tratfva lll, destinada a ininistrar cursos de fme remeterá os decumentos comprobatórios mação proftsSional para_ habi_lita_ção de técni·
ao Ministério Público Federal para apuraçao cos-de 2? grau dos setoreS secUndário e terciá~ rio, além de_outros curso~ de capacitaç:ão prodo ilícito e promoção de responsabilidades.
Parágrafo único. OC:Orrenao-a hfj)6tese fissional de-iliteresse- comunitário.
§ 11 Os cursos Serao· realizados; quanto
prevista neste artigo, o diretor ou prestdente
será imediatamente afastado dO cargo.
- p-óSStvel, em regime de cooperação com a:s
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empresas de cómércio, indústria-- e serViçOs
locais, paiáatendimento_à_S atividades curriculares relatiVas a estágio e ao -objetivO de integração escola.empresa.
§ 2'>' Na fase inicial de implantação do
estabelecimento de ensino, serão oferecidas
prioritárla e progressivamente habilitações
profissionais isoladas ou conjunto de habilitações afins concernentes a:
I - -administração, contabilidade, estatística e publicidade;
II edificaçõ_es, estradas, saneamento,
agrítTiéisura;
I I [ - química;
IV agrpindústria;
Vmecânica, eletromecânica, eletrotécnica, e1etrôniCa, telecomunicações, instruméntação;
VI processamento de dados;
VIl artes gráficas;
vm - _economiã doméstica;
IX _:: --enfermaiJem;-·
X -- prótese.
Art. 2° Fica autorizada a destinação de
uma área mínima de 30.0Q0m2 (trinta mil metrg~_ quadrados) no perímetro da Região Administrativa][] (Taguatinga), para sediar à Escola
Técnica_Regional e permitir o des~nvolvimen
to atividades ou práticas educativas relacionadas às diferentes habilitações profissionais.
Parágrafo único. O Governo do Distritq Federal e a Companhia Imobiliãrfa de Bfasília(
Terracap) deverão promover a escolha e delimitação ·ao terreno e praticar todos os -atas
riecessário.s à sua ocupação pelo estabeleci~
mente escolar.
Art. -39 Pãra .a consecução do q-ue prevê
esta lei, fica eslé!belecida a dotação dé NCz$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzados
novos), com espeCífica- destiriação à implantaçào da EsCola Têcnica Regional de Taguatinga. --

ae

§- 1o A dotação fT!encionada no caputserá
incluída na proposta orçamentária do Distrito
Federal referente ao_ exercício financeiro subseqüente ao da aprovação desta lei, cujo valor
para esse fim deverá. ser atualizado de acordo
com os índices oficiais.
§ 2 9 A lei que fiXar anualmente a despesa
do Distrito Federal consignará uma dotação
global destinada à cobertura dos encargOs de
manutenção e desenvolvimento da Escola a
que se refere o alt. 1~

tTa-

M. 4~ A Escola Técnjc.::;_Regional
guatinfla poderá receber, na forma que !Spuser o regulamento, além dos recursos rçamentários previstos no artigo anterior, awa1io
de subvenções dos poderes públicos ou doa:
ções e contribuições de pessoas ffsicas e jurídicas privadas, constituindo tais rendas fundo
especial d·e natureia contãbll-do estabelecimento e por ele próprio administrado.
Art. s9be~S p~tri~Õnials da Escola,
que -constituem o_s imóveiS- poi" ela OcupadOs,
suas instalações e behfeitorias, e demais D~s
móvéis o\fvalores-pertencentes ao es~bele-
ciffieritO COnühliarão s_ob o domínio qu titt,~lari
dade do Distrito Federal, a.Ssfm corrlo os QUe
vierem a. Sef adqUiridos.
.

os
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Em votação o recjuerirri.ento.
Art. 6° -~0 ato que criar a Escola disporá Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram
sobre a aprovação do respectivo regimento,
permanecer sentado9. (Pausa.) _
sua administração, regime jurídico do pessoal
Aprovado.
e vinculação à Secretaria de Estado _compeAprovado o re-querimento, fica concedida
tente.
a liCença ·solicitada,
Art 7° O Governo do Distrito Federal regulamentará o_ prescrito nesta ]_~i, no _Pf?!ZO - O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)de cento e vinte dias, definindo a participação
Passa-se à votação do Requerimento nc
dos órgãos ou entidades da administração lo- · 631/89; lído no Expediente, de autoria das Ucal incumbidos da execução do que nela se
deranças, em _que solicitam urgência, nos tercontém, bem corno estabelecerá prazo para
mos do_art. 336, letra c, do Regimento [nterno,
conclusão dos estudos e providências necespara o Projeto de -Leí_Oa Câmara n" 49/89.
sárias à implantação e funcionamento da EsEm votação o requerimento.
cola.
-Os Srs. senadores que o aprovam queiranl
Art. & Esta lei entra em vigor na data de
permaneç::er sentados. (Pausa.)
sua publicação.
Aprovado.
_
Art. 9"" Revogam-se as disposições em _ _ Aprovado o requerimento, a matéria figucontrário:
rará" na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária sub_s_eqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em- Votação,-em globo, as Emendas n~
.....;;.;; Passa-se à vot~ão do Requerimento n•
I e 2-DF.
.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 632/89, -lido no exPediente, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n~ ·57, de 1989,
permanecer sentados. (Pausa.)
nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a Interno.
Em votação o requerimento.
redação final.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
São as seguintes as ~mendas aprova- permanecer sentados. (Pausa.)
das:
Aprovado.
A matéria a que se refere a proposição estará na Ordem do Dia da Sengunda SessãO
Emenda n9 l
ordinária subseqüente.
Acrescente-se ao_Projeto de Lei do_ DF n9 50,
no art 2ç, os s-eguinteS parágrafos:
_ O SR. PRESIDENTE (Pomp~u de Sousa)
§ 19 DoOrÇameritoAhuàldofundefede- -Concedo _a palavra ao nobre Senador Odaverão obrigatoriamente ser alocados, no mí- cir Soares.
nimo:
O SR. ODACJR SOARES (PFL '-- RO.
I30%_ ao Proin -Programa de IndusPronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presitrialização do Distrito Ffderal;
II 20% à conservação, manutençãO, dente, Srs. Senadores, que atenção, por parte
renovação e ampliação da frota de ônibus da do Governo merece um segmento econôroico
que-representa um empreendimento para caTCB (Compaii.hia de Trãnsporte Coletivos do
da grupo de cinqüenta brasileiros?
Distrito Federal) ou aos projetas e obras ne·
cessárlos ao transporte de massa do Distrito
-- Que importância tem para nós a expansão
Federal, no eixo Samambaia, Ceilândia, Ta- ou manutenção, a redução ou mesmo o fim
guatinga, Guará, Plano Piloto;
de um setor que oferece algo em tomo de
lll 15% no programa de assentamento
setenta por cento dos empregos hoje oferede famílias de baixa renda em Samambaia, cidos por parte da iniciativa privada?
Vila Paranoá, Vila do Areal e Varjão;
O qué- representa para o Brasil a possibiN 15% para execução de obras e equilidade de formalizar, a cada ano, parte considepamentos do sistema de educação.
rável de nossa economia subterrânea, am§ 2? Os recursos orçamentários destina- pliando assim, de forma sistemática, o unidos ao Fundefe nunca poderão ser iriferiores verso dos contribuintes fiscais, tributários, preaos do ano anterior corrigidos monetariamen- videnciários?
te pelo IPC- fndlce de Preço ao Cónslilnidor
O que pode significar o mantermos contenEmenda n9 2 (Supressiva)
temente abertas as portas para a realização
.
de sonhos de gente nossa, de brasileiros inSupnma-se o art 3o do Projeto de Let do- ventivos, empreendedores - e descapitalizaDF n" 50, de 1989.
-dos?
Até onde vai nosso interesse em que o deO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
sempregado de hoje,_ assim como o subem- Esgotada a matéria constante da Ordem
pregado atuai, se- trãnsforme no empresário,
do Dia.
no competidor, no-contribuinte de amanhã?
Passa-se à votação do Requerimento n~ 630,
_ Respondermos a essas perguntas, Sr. Presidente _e_Srs. Senadores, é começarmos a-defide 1989, lido no Expediente, de autoria do
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
nir o papel que desejamos para a microemde licença para ausentar-se dos trabalhos da
presa no cenário nacional. A partir das resposCasa, no perfcido __de-'27- de- novembro ã 2 de
tas, estarefnos lançando as bases de um modezembro próximo, em viagem à Holanda.
delo que influiréS por certo em todo o perfil
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da vida econômico-sodal de -nOsSo País. Do
erro ou do acerto nas respostas dependerá
que o mjcroempresário permaneça marginalizado ou se eleve à condição de cc-sujeito
da_ construção nacional, de partícipe direto e
não apenas beneficiário do nosso crescimento
econômico.
Órgão executor dã politica oficial de atendimento ao setor deste meu pronunciamento,
o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa se coloca na linha direta dO fogo
-emanado de nossas decisões.
O Cebrae atende atualmente a um número
superior-a cem mil en1presas/ano, orientando
e oferecendo forri1ação- básica -ou complementaf nas áreas de organização, extensão,
informação tecnológiCa, desenvolvimento gerencial. Presta, ainda, substancial assistência
a progranias microrregioriãls de desenvolvimento.A nível de pesquisa, capta junto à cliente!~ dire_ta e à população objeto de seus produtos e serviços os anseios e aspirações de nosso
povo- f_uncioilãildo, assim, como elo de ligação governo-empresa-sociedade. Seu papel
atinge, assim, níveis de autêntica integração
nacional, nos mais de cem escritórios em que
ele está instalado, abrangendo todo o território
brasileiro.
Pois bem. Apesar de sua enorme importância para a vida e o futuro de cada um de
nós, o Cebrae fo! injUstamente discrlmínado
no orçamento federal para 1990. Para uma
necessidade superior a cinqüenta milhões de
cruzados, o órgão foi "contemplado" com a
dotação de escassos 1O milhões, o que talvez
nem venha a cobrir seus gastos ftx:os no Núç]~ Çentral-:-- aluguéis, pessoal e outras despesas de cUsteio~
·
·
Cabe a pergunta: manter precariamente a
atividade-meio, sem permitir a uma entidade
nenhuma atividade..ftm, p-m=-ab:Soluta falta de
recursos, significa economizar? Para mim, isso
seria o mesmo que, numa guerra, mantermos
nossos exérdtos no front, plenamente mobilizados, equipados, alimentados -_e sem balas.
Na guerra da economia, a falta de munição
é tão danosa quanto· ná- propriamente dita.
O Cebrae tem que permanecer- e ativo.
Para tanto, foram propostas as emendas
P-3409-6 e P-3910-0, com viStas a de-volver ao órgão a mobilidade que lhe permita
cumprir, em 1990, um míniino de seus objetivos. O Congresso Nacional tem que aprovar
aquelas emendas, por uma simples questão
de s-obrevivência da rilicroempresa. Cun1prea nos, Senadore-s e também Congessistas,
operar para que a aprovação se dê sem sustos
e sem delongas.
Do contrário, estaremos aSsinando a sentença de morte de milhares e milhares de empresas nacionais.
Era o. que tinha a dizer, Sr. Piesidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDEI"ff'E (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA-Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presjdente, Srs. Senadores, enquanto a crise eco·
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nômica se agrava, as atenções do povo brasi-

leiro voltam-se por inteiro para a sucessão presidencial.

Na primeira fase da campanha eleítoral, ne-

nhum candidato apresentou propostas concretas para a solução oa administraçãO dos
problemas económicos. Mas to_dossabemos
que, n'a campanha para o segun-do turno de
votação, a apresentação do melhor programa

aconômico será decisiva para a escolha do
Presidente da República.
O momento_, portanto, é de reflexão sobre
a realidade _económica brasileira, de levanta-

mento de situações e apresentação de diagnósticos e alternativas de soluções, para debate e discussão pelas diversas facções que re-

presentam o povo brasileiro nesta Casa do_
Congresso Nacional.

ferências do Governo introduzidas por sucessivos decretos e medidas provisórias nos últi~
mos anos.
Dentro deste quadro, constata-se o crescimento da economia informal, também chamada de invisível, subterrânea e marginal. Segundo informações do Ministério do Trabalho,
a economia informal no Brasil produz bens
e serviÇO$ _em valor equivalente a cerca de
50% do Produto Interno Bruto. Ao lado disso,
constata-se uma elevadíssima taxa dd mortalidade de micro e pequenas empresas legalmente registradas,_ principalmente no_primeiro
ano de sua_::; e]Çistêilcl_ô$~ Srs. Semidores, dentro do quadro q'ue acabo de retratar- embora tenha parecido pessimista, sou otimista quinto à reversão lias tendências_ negativas - , dentro desse quadro,
vejo· o cresdrnento-da economia informal e
a alta mortalidade dos pequenos empeendimentos como uma evidência clara da efervescência de erros que se acumularam ao longo
dos anos na execução da política econômica
brasileira. São problemas Conjunturais, querequeieri1aJgUfnas _medidas a curto prazo e cujas ·sol~ções d_efinitivas não podem deixar de
ser in-cluídas entre os ·objetivo_s_prioritários do
programa ecqnõmiço dQ próximo--Governo,
que deverá propor mudanças estruturais para
reverter a tendência regressiva. de nossa economia, fazendo-a crescer de forma equilibrada, auto-sustentada e com justa distribuiçãode
renda, tendo como base o fortalecimento do
mercado interno através de uma adequada
política de valorização dos .pequenos empreendimentos de capital nacional.

O que me preocupa e me traz a esta tribuna
é a presente taxa de mortalidade das micro
e pequenas ·empresas. Antes, porém, farei algumas considerações sobre a evolução recente de alguns parâmetros da nossa economia,
que considero causa e conseqüência de tais
distorções.
_
_
--Constatamos que o Índice Geral de Preços,
que se situava em 12,8% em maio, pasSbu
a 26,8% em junho, e não parou de crescer
até atingir o re-corde de 39,7% em· outubro.
A tendência, como tem-se verificado em anos
anteriores, é o !GP subir ainda mais nos próximos meses, em decorrência do crescimento
das compras de final de ano e do aumento
da renda nacional e dos lucros obtidos nas
vendas de maior volume de mercadorias.
O ágiO do d6Jar no paralelo, em relaÇão
ao oficial, atingiu eSte mêS o reCorde de 11 a·%
Graríde parte da ecorlomia informal é consno Rio de Janeiro, índice que deverá ser emtitulda de empreendimentos de pequeno por·
purrado para cima com- a -maior procura do
te, embora alguns cheguem a crescer e prefidólar-turlsrrio no período de férias.
ram continUar na rn_afginalidade. Devido a esPelo comportamento do !GP e do preço do
sa condição, elas não pagam impostos nem
dólar, é compreensível que a taxa de variação
contribuições_ previdenciãrias ·ou obrigações
no mercado aberto esteja o_scil_ando em torno
trabalhistas dos empregados· e dos próprios
de 2% ao dia, o que faz elevar taxa de juros
titulares. Em contrapartida, elas também não
para patamares ainda mais elevados.
têm facilidade- ae acess.O- ao Cfé_dito bancário
O IGP, o_dólar e a taxa de juros são parâme- -e a_benefícios fiscais, do mesmo modo que
tros que indícarri apenas um dos maçropronão podem fornecer bens e serviços a órgãos
blemas da nossa e.conomia, a desestabilização
da administração pública direta e indireta nos
do nível gera1 de preços.
três níveis_ de GovernO:- S_ão restrições muito
Paralelamente, estamos convivendo com
fOrtes que pesanl sobre a empresa infonnal.
uma dívida externa e interna sem precedentes
Por que centenas de milhares de empresas,
na trajetória econôÍTiica brasileiTa e um índice
espalhadas por todo o território nacíonal, p_re·
de crescimento económico Que não dá nem
ferem continuar na marginalidade? E por que
para cobrir as taxas de crescimento demomilhares_ de micro e empresas de pequeno
gráfico e de depreciação do equipamento proporte legalmente registradas morrem no pri~
dutivo, que, somadas, se aproximam dos _5%.
meiro ano de suas-existências?
Corno Conseqüência, VerriõS o- decréscimo da
Errl"que Pese-rTlâJQuris avari.Ços ii1tro-dUzldos
renda per capita do brasileiro, cuja recupepela "Lei no 6.274, de_ 1984, em favor da micro
ração só será possfvel com Gl aumento do
e pequena empresa, oferecen-do matores atranfvel de investimentos públicos e privados. Os
tivos para tréizer economia informal para a
investimentos públicos estão contidos em face
legalidade, a verdade é que esta lei não atingiu
da necessidade imperlosa de equilíbrar o orçaos objetivos p~~ijdiáOs. mento governamental, o "QUe só seria conseguido a curto prazo com ·mãiores sacrtfidos - O grande esfÇliç:o-desenvolvido p~!o sistema
para a economia e o povo~-os investimentos Cebrae/Ceags em favor das empresas de peprivados estão sendo desestimulados pelas queno porte tem sido obstado pelas barreiras
elevadas taxas de juros, pelos pesados encar- legais, além da insuficiência de recursos da
gos tributários e outros mecanismos, como Instituição, que é mantiaa, basicamente, por
os empréstimos compulsórios, os congela- doações e pela remuneração dos serviços que
mentos e controles de preços, e demais inter- presta aos empresáriOS:

a

a

Terça-feira_ 28

7263

O excesso de burocracia para o reQ'istro de
empresas, a complexidade da legislação trabalhista e previdenciária, os pesados tributos
sobre baixos volumes de receitas, a dificuldade
de acesso ao crédito bancário, que favorece
os maiores detentores de capitais, e a inexistência de uma forte estrutura de apoio, que·
preste assistência administrativa, ·contábil e ju·
rídica, especialmen.te nas fases de registro, de
início das atividades e nos período de crise
econômica, quando é maior a vulnerabilidade
dos menores_empreendimentos, estes são- os
principais fatores que têm levado centeFlas de
milhares Qe_ brasileiros a preferirem aplicar e
gerir seus pequenos caPftãis na ecoriolnla
subterrânea. Do mesmo modo que, Pelas
mesmas razões, milhares de micros e-peqrJenas empresas morrem no primeiro ano de
suas existências e rios períodos mais crítiCOs
dos ciclos econõmicos, como o Cjüe ora atravessamos.
A fuga para a economia informal enfraquece a estrutura arrecadadora do Estado na medida em que o setor não paga tributos nem
recolhe contribuições sódais. Como este cOntiil.gente, que não _contribUi para os cofres estaduais, demanda serviços dÇJ·infra-eStrutura sOcial do Governo, sur_genn:resc_en1.esneceSSidades de financi?mento do setor público, o
que faz crescer o endividamento interno e o
déficit orçamentário do GOverno. É o caso,
por exemplo, da Previdência Social, que preVé
um déficit de NCz$ 17 .bilhõe~ no corrente
ano.
Em face a deterioração das contas públicas,
o Governo tem preferido aOoÜ:1r a solut_ão
mais fácil e menos eficieOte, que é a sucéssiva
elevação das alíquotas de impostos e a criação
de novos tributos, com prejuízos para toda
a população brasileira: - - - Um exemplo recente desse comportamento
foj o aumento da tributação (epresentado pelo
IÇM, que substituiu -o ICM. Vários produtos
imPortados, além de combustíveis, cigarros,
bebidas e outro~proc!utos de grande impacto
nq_ cust~ de vida também vêm -~ofrendo roajo-@Ção de tributo~_·
Esses aGmentos ci:e tributos, ãlém de agravar as pressões inflacionárias devido à transferência dos maiores custos para os preços,
com o poder de compra contido pelas restrições da política monetária, certamente induzem produtores e comerciantes a fugirem cada ve:z mais para -~a economia informal. Pelas
mesmas razões, as micro e empresas d_e pequeno porte legalmente registradas, acumulam prejuízos e terminam desaparecendo 'dO
mercado. É um ciclo viciosCI que urge· seja
ro_~pJd~.

É bom lembrar que a micro empresa é a
prindpal célula de desenvoJV!merito dO mei·
cado interno. Espalhadas €:riúodo o territóriÓ
nacional, se devidamente assistidas,_ elas se
transformam em pequenos pólos de desenvolvimento, de elevado efeito multiplicadOr.
Produzindo e distribuindo riquezas, elas alargam e integram as fronteiras econômicas sem
criar dependências externas e sem maiores
desgastes dos recursos naturais e do meio-
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ambiente. Se a colonização bras.Heira foi de
exploração irracional e voltada para o exterior,

tração dos excelentes padrões pedagógicos
em que o ensino é ministrado.

os lO_Q_anos de República não foram suficientes_ para forta1ecer e integrar o mercado in-

Homem de cultura humanística, o__ Ch_ãnceler Bezerra de Melo tem imprimido, ali,_dire-

temo.

trizes lúcidas e corretas, garantindo aos alunos

A Constituição de 1988 foi a primeira a esta-·

um corpo docente de alta qualificação, inte-

belecer uma política diferenciada para a micro

grado por mestres de consawada idoneidade

empresa, cuja execução deverá reparar as distorções existentes no setar e no mercado interno, assim atenuando multas dos atuais proble~
mas da economia brastleira.
Tramttam, nas duas Casas do Co.rigresso
NacionaL alguns projetes regulamentando os
arts. 170 e 179 da ConstitU.fção, contendo ais:posições que poderão atrair a economia informal para o abrigo da lei e dar melhores condições de s_obrevivência aOs empreendimentos
de pequeno porte. Entre ãSTtlovaç:ôes introduzidas, considero de grande importância para
a viabilização da pretendida política a dotação
de recursos ao sistema Cebrae/Ceags, jjosSibilitahdo ampliar suas atuais at:Dbuições a fim
de que possam executar a mais abrangente
política de assistência empresarial, de que o
setor precisa para se desenvolver em condições estáveis, eliminando-se assim as causas
da mortalidade enipresarial e trazen_d~ut~conomia informal para o- abrigo da lei.
Le\!antando a questão, espero estar contribuindo para a discussão e solução de um problema que requer imediatas providências desta Casa do Congresso. (Multo bem!)

intelectual.
Um quarto de século da Universidade de
Mogi das Cruzes - a ser comemorado na
próxima quinta~feira - insere~se no contexto
de nosso pro-gresso educacional, capaz de
merecer, por isso, o realce deste registro, na
tribuna da mais alta Casa LegisJativa do País.
Ao fazê-lo, desejo transmitir ao Chanceler
e Deputado Bezerra de Melo e à sua valoroza
equipe as minhas felicitações pelo magno
aconteçimento, com vo~os para que a sua Universidade continue a bn1hante trajetória iniciada em 1964, com resultados inquestionavelmente Positivos.
Acredito que todos quantos souberam haurir sábias lições nas várias áreas do conhecimenta, tendo por palco as_ sa1as de aula,]ab'oratórios e demais dependências do campus
universitário de Mogi das Cruzes, estarão a
r..egozijar-s_e pela efeméride- marco de uma
árdua luta, estimulada pelo idealismo e o propósito de servir à juventude brasileira.
Parabenizo, pois, o Deputado Bezerra_ de
Melo pela auspiciosa data, ao mesmo tempo
em__ que o espero ver a c_omandar os seUs
competentes colaboradores, em outras etapas
de profícua existência da Universidade de Mogi
das Cruzes.
Era o que eu tinha a dizer, _Sr. Presidente.
(Muito bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedõ ã palavra ao nobre Senado_r Mauro Benevides..
MAURO BENEVJDES (PMDB- CE. Pio·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. ·senadores, um -aos mãíores e mais con~ - - 0 SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ceituados complexos educacionais do País----=- ......;. Não há mais oradores inscrit<;>s. (Pausa.)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
~~~~er~!d~~ed~~e:;;o~a~~~e~inc~e~~~~ a presente sessão, designando para a próxima
de ininterruptas funcionamentõ; dedicados ao
a seguinte
desenvolvimento técnico, científico e ·culturªl
do País.
ORDEM DO DIA
Mantida pela Organizclção Mogiana de Educaçáo e Cultura, que tem a presidHa o-Depu1
tado cearense Manuel Bezerra de.Melo, aquele
·.
PROJETO
DE DECRETO
núdeo de ensino superior contribuiu, ao longo
LEGISLATIVO N• 36, DE 1989
do tempo, para a formação profissional de
cinqüenta mil graduados. que atuam, presen- _ (Incluído em Ordem_do_ Dia nos _termos dO
temente, nas respectivas áreas para as quais
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interobtiveram adqüado preparo e abalizada orienno)
tação.
Fundada em 1962, 0 OMEC iniciou as suas
Discussão, em turno úriico, do Projeto de
atividades com um Curs_o- Preparatório aos_ Decreto Legislativo n1 36, de 1989 (n1 112189,
Exames de Admissão, que se transformou nos
na Câmara dos Deputados}, que aprova a coh·
Cursos Ginasial e Colegial, dentro da legislacessão outorgada à Rádio Jmperatriz Socieção educacional daquele período.
dade Ltda., para explorar serviço de radiodiJáem 1964,oConSe!hoFedera1.4eE.d~ç:;:l- __ fusão sonora em 06da média, na_Cidade de
ção autorizou o funcinamento da Faculdade
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
de Filosocia, CiêndaS:e Letras, assegurando
PARECER PREUJ\1JNAR. por pedido de dilia imediata matrícula nos cursos de Fllosofia,
gênda.
Pedagogia, Letras e Ciências SedaiS~- Cjue
2
constituíram a__estrutura __básica da atual UniPROJETO DE LEI DA CÂMARA
versidade de Mogi das Cruzes.
N• 56, DE 1989
Em 15 de abril de 1973, através do Decreto
(lncluido em Ordem do Dia nos termos
nQ 72.129, o PreSidente_da República homodo art. 172, 11, d, combinado com o art. 375,
Jogou o reconhecimento da aludida Universiv;-âo Regimento Interno)
dade, o que foi sàudado com u_ma d._emons-
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 56, de 1989 (n" 3.362/89; na
Casa de C?rigem), de iniciativa do Presidente
da Repúblicã, que concede compensação pecuniária, a título de benefício, ao militar temporário do Exército", por ocasiãõ de seu licenciamento, tendo
·
PARECER FAVORÁVEL, _proferido em Plenário, da Comissão- de- Assuni:oS Sódaís.

3
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de
autoria do Senador João J'i\enezes e outros
Senhores Senadores, que altera os prazos estabelecidos no § 6<> do art. 14, para desincompatibilização do Presidente da República, dos
Governadores de Estado, do Distrito Federal
e dos Prefeitos, tendo
PARECER, sob n' 145, de 1989,
..:.:.::-da O:Jmlssão Temporária, favorável ao

prosseguimento da tramitação da matéria,
com voto vencido dos Senadores Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa.

4
Votação, em primeiro tUrno, da Proposta
de Emenda à Constituição n"' 2, de 1989, de
autoria do Senador Olavo Pires e o_utros Senhores Senadores. que mo_difica o § 3" do
art. 4 9 do Ato das Disposições Constitudonais
Transitórias.

5
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Madel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do
art. 161 da ·constituição Federal.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 42. DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 376, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto LegisJativo ne 42, de 1989 (n? 69/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Centro Latino-A~
mericano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), concluído em Caracas, em
30_ de jurihO- de 1972 (dependendo-de pare~
cer).

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'
44, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia nos_ termos do
art. 376, c, do Regimento l_n_terTIOT __ _
Discussão, em turno úniço, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 44, de 1989 (n? 66/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex~
to do convênio entre o Governo da Repúbalica
Federativa-do Brasil e o Governo da RePública
do Paraguai para o estabelecimento em um
depósito franco no porto do Rio Grande , firmado em Brasma, a 21 de julho de 19~7.
(Dependendo de parecer.)
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b) Requerimento nQ 584/89, de autoria do
SêMdor Marcos Mendonça, solicitando ao Poder EXecutiVO :____ GabiitEife-OYil da Presidência
da ReP'ública - informações sobre existência
Senador Maurício Corrêa, que isenta do pagade conta secreta, no exterior, de responsamento de pedágio os veículos automotçlres
bilidade da Comissão Nacional de Energia Nulicenciados como táxi, tendoclear, com parecer favorável do Senhor TerceiPARECER FAVORÁVEL, sob n• 249; d,e
ro-Secretârto:---1989, da ComisSão
· ·
Os presentes-examinam a matéria, aprovam
-de Assuntos Econômk:Os.
o parecer e a encaminham à Secrefãria Geral
PROPOSTA DE EMENDA
da M~sa para as devidas providê-ncias;
À CONSTITUIÇÃO N' 4, DE 1989
c) Proposta no sentido de ser transferido
para outras r_ubricas orçamentárias, parte dos
(incluída em Ordem do Dia nos termos do
recursos Consignados no orçamento do FUNart. 358, -do RegimentO kiterno)
SEN para a instalação da Central de Vídeo, _
Acrescenta um § 6e ao _art- 5o do Ato das
A Comissão Diretora debate a- matéria e
Disposições Constitudõnais TransitóriaS. ( 1o
aprova·a prc;p-o-sta.
signatário: Senaáor -Leopoldo Peres.)
O Senhor Presidente comunica, a seguir,
que à vista da ausência do Senhor SenadOr
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está encerrada a sessão.
Aureo Mello, Suplente da Mesa, e considerando a necessidade de uma rápida solução
(Levanta-se a sessiio ás 15 horas e 50
para a matéria, redistribuiu o recurso inter.minutos)
post6 pelO SenhOr."Senador Odacir Soares à
PORTARJA N• 03, DE 1989
Cor'níssão de_ ConstitUiçãO~ JustiÇa e Cidadania sobre a juridicidade Cio Ato no 25/89, da
O Diretor da subsecretaria de Serviços GeComissão Diretora, -ao Senhor Seriãdor Nabor
rais, no uso das atribuições regulamentares,
Júnior, Suplente da Mesa-, para que seja relaresolve cancelar a pena de repreensão impostado.
ta ao servidor Paulo Pereira da Silva; Agente
A palavra é concedida, em continuação, pede Transporte Legislativo,- Classe "D'', RefeJo Senhor Presidente, ao Senhor Pririleiro-Virência NM-33, do Quadro Permanente do Senado Federal, através da Portaria n~ 01, de_ _ce-Pres[dente que apresenta parecer "Oral contrário à solicitação da PUC rio sentido de serem
1989, tendo em vista decisão constante _do
concedidas, pelo Senado Federal, passagens
Processo n° 013576189-5.. ~ ~
Senado Federal, 24-11-89. - Nrân!O Câ- · aéiêâS a·paitré'ipãhtes de Congre-sso a ser reali.
valcanti Melo Júnior - Diretor da Subsecre~ zado por aquela instituiçáo.
Os presentes, a-pós exame -da rilatérià, ãPrOtaria de Serviços Gerais.
vani b parecer e indeferem- a solicitação tendo
em vista a inexistênCia de recursos orçamenCOMISSÃO DIRETORA
tários específicos.
- - -31• Reunião Ordinária, realizada
Dando sequência à reunião, o Seõhor Presiem 23 de novembro de 1989
dente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecr~t;.6(io Cjüe submete à Comissão Direto-ra
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte
os seguintes assuntos:
e três_ de novembro de um mil novecentos
a) _Prestação de Contas do FUNSEN relae oitenta e nove, reúne-se__á Cômts:São Dlretora
tivo a9 segundo trimestre de 1989 (Processo
do Senado Federal, na Sala da Presidência,
no 014013/89·3):
· · ·
com a presença dos Excelentíssimos SenhoE designado o Sentror Senador Nabor Júres Senadores Nelson Carneiro, Pres!aente;
nior, suplente da Mesa, para relator da matéria;
lran Saraiva, Primeírõ-Vice~Pre.Sidente;-Alexan
b) Minuta de Projeto de Resolução que "audre Costa, Segundo-Vice-Presidente; Mendes
Canale, Primeiro-Secretário; Louremberg Nuto~ª---'! instituição, no âmbito dO- Senado Federal, de Sistema Integrado de Saúde - SIS~ 'nes Rocha, Quarto-Secretár~,- e Antônio Luiz
e dá outras providências".
Maya, Suplente.
A matéria é distribuída ao Senhor SegundoDeixam de comparecer, por motivos justifi- Vice-presidente para que seja relatada;
cados~ os Excelentissimos Senhores Senadoc) Proposta de Ato da Comissão Diretora
res Divaldo Suruagy, SegundO-Secretário,
que :'Regula111~!1ta a_ -Res-Õiução n" 74,- de
Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário.
· .J984, que reestrutura e extingue Grupos do
O Senhor Presidente dedara iniciados "os Quadro Permanente do Senado Federal, e dá
trabalhos da reunião e apresenta aos presen- outras proVidências".
tes os seguintes assuntos:
A matériá -é- distribuída aos membros da
a) Requerimento no 604/89, apresentado
Comissão DiretOra para exame e·posterlor depelo Senador José Fogaça. solicitando ao Po- cisão na próxima reunião;
der Executivo_- Ministério da Fazenda- ind) PropOsta de Ato da Comissão Diretora
formações referentes a financiamento imobiliário liberado pelo Sul Brasileiro Crédito Imo- que "dispõe sobre -o r€manejame0to de carPfi.Ssoal do Senado
biliário S/A a empresas sediadas em Florianó- gos vagos do QuadrO
Fe~eral_e _dá outras providências"._
polis-SC.
Discussão; em turno único, -do PrOjetO de
Lei do Sehado n~ 37, de 19139, &~~-·autoria do

e-

-ae

Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria Geral da
Mesa fara as devidas providênciaS;

A matéria é distribuída aos membros da
ComissãO Diretora para exame e posterior decisão na próxima reunião;

eJ Proposta de Ato da Comissão Diretora
que "altera a atual estrutura do Quadro de
Pessoal"CLT do Senado Federal, instituídO peJo Ato da Comissão Diretora n" 88, de 30 de
junho de 1976, e dá outras provídéilCias'':"- A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Difetora p"ãra exame -e posterior deciSão na próxima·reunião;
{j Processos n<>sQ 15625/87 -7; 01483-1 /88=-o
e 0131-62/89-6 - __ dejnteresSe--do serVidor
apOsentado José Stival - com parecer em
que conclui pela apresentação de anteprojeto
de_ resoll!ção que "altera· a estrutura da Categoria FunciOhal de__ Psicólogo, do Grupo_-:Oytras Atividadesde Nível Superior do Quadro
Permanente do Senado Federal, e dá outras
providências".
A matéria é distribuída aos membros dã Comissão Diretora para exame e posterior deCisão na próxima reunião;
g) Parecer favorável a anteprojeto de resolução que "altera a estrutura da Categoria Fun·
cional de Bibliotecário, do G-rupo --Outras
Atividades de Nível SuPerior do Quadro Permal).ente do Senado Federal, e dá outras provi-·
dências".
A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Diretora para exame e posterior decisão na pró~ma reunião;
O Senhor PreSidente, em continuação, concede a palavra ao Senhor QUarto-Secretáifo
que submete-à ComisSão Diretora- Os sesuintes assuntos:_ _ _
--a} Parecer a6-Proc:esso n~ 000418i89-'i,
concluindo pela apresentaç:ã'? d~ proposta de
Ato da Comissão Diretora.
Antes que a matéria seja discutida, o Senhor
PreSidente solicita, e lhe é concedida, vista do
processo;
b) Parecer ao Processo n? 015416/89-5, de
interesse do servldor Manoel Joacir Pereira
Ben1ardino, no {xual Conclui pela realiZação
de diligência.
Os presentes examiil_am a matéria, aprovam
o parecer e a encarriii1ham ao Diretor-GeraJ
para qUe seja cuniprida a diligênCia;
c) Parecer faVorável ao Projeto de ReSolução no 59/89, que ''dá nova fedação ao- art.375, do Regimento Interno".
Os pi'esentes, após debit€rem a matéria,
aprovam o parecer;
d) Parecer pela revisão dos Termo-s de
CompromisSo pa-ra a realização de Estágio
previsto em tonvênio firmado entre o Senado
Federal e a UniVersidade de Brasília (Processono 010450/@.0)."

'

··

Os pres-enteS-eXaniin8.m a matéria _e aprOvam o parecer.
Na seqüência dOs trabalhos, o SenhOr Presf~
dente concede a palavra ao Senhor Senador
António Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora.. _que apresenta parecer ao Processo n•
343/89-9, relativo a ConCurso público pa-ra seleção de pessoal pelo Prodasen.
Antes que OS presentes examiilem a matéria, o Senl"!or .~feQ-~.iildO-Vice-Presidei-tte solicita, e lhe é concedida, vísta.
___ Ó Senhor P~eSidente,' dandO.. colitinÜidad~
à reunião, concéde a palavra ao Diretor-Geral

.
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que submete à Comissão Diretora os seguln·-

na sala de reuniões Cla Comissão, Ala Senador

tes assuntos:
a) Parecer do Senhor Senador Nabor_ Jú-

Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores. Mauro Benevides, Presidente, Pompeu
de Sousa, Fiancisco Rollemberg, Meira FUho,
Áureo Mello, Maurício Correa, Chagas Rodei-

nior, Suplente da Comissão Diretora, à Prestação de ContaS -do Instituto Tancredo Neves,
referente à subvenção concedida pelo Senado
Feder_al em 198_8, no qual conclui pela sua
aprovação e pela recomendação àquela entidade no sentido de, em prestações futuras,
serem evitadas as irregularidades que aponta.
Os presentes, após exame, aprovam 6pãre~
cer e encaminham a matéria ao Diretor-Gera[
para as devidas providências;
b) Processo nq_016230/89-2, de interesse
do Senhor Senador João Calmon.
Os presentes, após debaterem a matéria,
autorizam a compra de dólares, como requerido, e, na forma prevista no Ato n~ 38/89,
da ComiSs_ãa Diretora, autorizam o Senhor Senadar a viajar ao exterior para tratamento_ de
saúde;
c) Processo n~ 011889/89~6. de intere$e
do Senhor Senador Afonso Sancho, para devolução ao Senhor _Sena_d_or Áureo Mel! o, Supi ente da__Comissão Diretora e Relator da matéria, após cumprida a diligência determinada
pelo colegiado em sua reunião de 18-10-89,
Os presentes tomam conhecimento da diligência e encaminham a matéria ao seu ralator;
d) Expediente do Governador do Estado de
Sergipe solicitando seja autorizada a reedição,
pelo CEGRAF, do "Álbum de Sergipe".
Os presentes decidem, preliminarmente,
pelo entendimento c;om os representantes daquele Estado no Senado Fed_eral;
e) Sujestão do Cons_ultor-Geral_ no sentido
do encaminhamento, à Comissão de Reforma
Administrativa, da proposta de Projeto_ de Resolução que restabelece, na estrutura da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas,
da Seção de Apoio ao Comitê de Imprensa.
ÉdesignadooSenhorSenãdorAntônioLuiz
Maia, Suplente da Comissão Diretora, para re!atar a matéria;
f) Projeto de Lei da Cãmarà n~ 51/89, para
devolução ao Senhor Segundo-Secretá(io, relator da matéria na Comissão _Diretora, tendo
em vista a realização da diligência determinada pelo colegiado em sua reunião_ ele
S-11-89. __
Os presentes ~mam conhecimento_ do resultado da diligência e encaminham a matéria
ao seu telator.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en_c_erra a reunião, às treze ho(as e trinta
minutos,peloqueeu,JoséPassosPorto,Diretor-Geral_e Secretário__ da Comissão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de i<SSinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Dire:tor'ª-_23 de novernl;>r_o _
de 1989.- Senador Nelson Carneüo,- Presi- dente.
__ _
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO
DO DISTRITO FEDERAL
Ata da 22~ Reunião, realizada em 25 de
outubro de 1989
Às dezessete horas do dia vinte_ e cinco de
outubro de_ mil noVecentos e oitenta e_ nove,
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outras providências". O processo é redistribuído ao Senador Áureo Mello que adota o
pareCer anteifór. Após discussão, é votado e
apiovado pai unanimidade. Finalizando analisa-se _o item 4, relativo ao Anteprojeto de Lei
do.Distrlto Federal que "veda construções em
Brasília, nos locais e nas condições que menciOna". Redistribuído ao Senador Pompeu de
Sousa, o parecer é discutido e aprovado por
uninimldade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra a seSsão, lavrando
eu, Ca~Jos Guilh&rme_fonseca, Seçretário da
Comissão, a presente Ata que após tida e aprovada serà assinada pelo Senhor Presidente.

gues, João Lobo, Lourival Baptista, Márcio Lacerda, Mauro Borges, Ney Maranhão, Ronaldo
Aragão e Qdacir Soares, reúne-se a Comissão
do Distrito Federal. Deixam de comparecer
por motivo justificado, os Senhores Senadores; Aluízio Bezerra, Jrapuan Costa Júnior, Leopãldo Peres, Edison Lobão, José Pau1o Bisai,
Carlos De'Cq.rli e João Castelo. Iniciando o
Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata
ahterior que é dada como aprovada e passa
ao item 1 da pauta refente ao Projeto de Lei
COMISSÃO TEMPORÁRIA
do,Distrito Federal n9 49, de 1989, que "dispõe
.no CÓDIGO DE MENORES
sobre o horário de funcionamento dos estabe5" Reunião Ordinária. realizada em
lé_Cirrientos comerciais no Distrito Federal e
24 de outubro de 1989.
dá outras providências". O Relator, Senador
Francisco Rollemberg, profere seu parecer faÀs dez horas do dia vinte e quatro de outuvorável ao projeto por constitucional e jurídico.
bro de __ mil novecentos e oitenta e nove, na
Colocado em discussão, o Senhor Senador
Sala de Reunião da COmissão de _Servíço de
Pompeu de Sousa manifesta seu_apolo ao proInfra-Estrutura, Ala Senador Alexandre Costa,
jeto, esclarecendo que o mesmo prevê acordo
pres_entes os Senhores Senadores N_abor Júentre as partes para o trabalho além dos horánior, Presidente, Francisco Rollemberg, Wilrios estabelecidos. O Senador Maurício Correa
son fo'lartins, A1exandre Costa,- Louremberg_
esclarece que a finalidade do Projeto é deterNumes Rocha e Meira Filho, reúne-se a Cominar que os estabelecimentos que queiram
in~~?Ao Temporária do Código de Menores,
ab_r:i(_ aJéin do horário, façam acordo -Com os
que examina o Projeto de Lei do Senado nç
empregados, e que o mesmo prevê um prazQ
255/89, que "Institui o Código de Menores
de 30 4!as após a publicação do projeto para
e dá outras providêricía.S", apresentado pelo
sua implantação. O Senador Chagas RodriSenador Nelson CarneirO, OProjeto de Lei do
SenÇl:do n9 193/89, qüe''Dispõe sobre o Estagues também manifesta seu apoio ao projeto.
O Senhor Presidente informa que os doeututo da Criança e do Adolescente, e dá outras
mentes enviados pelo Sindicatos dos Comerprovidências", apresentado pelo Senador Ronan Tito, e, à Pi"ojeto Oe LEii do Senado n~
dárioS, da Associação dos Shopping Centers
e do Clube dos Diretores Lojistas do Distrito
297/89, que '"Altera os artis. 32 e 34 da" Lei
Federal, foram enviados a todos os membros
09 6.697, de 1O de oútubro d€ 1979, que institui o Côâigo de Menores, dando-lhe nova redada Comissão para análise. O Senador Meira
Filflo, solicita que em nome d_o espírito demoção na conformidade da ConstUiçáo Federal
crático .que r_ege o projeto, as entidades__ que_ em_ seu Capitulo VIl, arts. 226, __ § 3~. e 227,
-se manifestaiain sejam ouvidas em audiência
caput • apresentado pelo Senador Márcio Lapública. O Presidente, Senhor senador_Mauro
cerd~. Deixam de comparecer por motivo jusBenevides,_esdarece que a audiência pode
tificado, os Senhores SenadoreS João Calser dispensada por deliberação da ComiSsão,
mon, Mansueto de Lavor, Louri'llal BaptiS-ta,
e coloca em votação a realização da mesma.
José lgnácio Ferreira, J_arbas Passarinho e AnAo final, é dispensada a audiência por 11 votos
tónio Luiz Maya. Havendo número regimental,
contra e 2 a favor. _O Senhor S_enador Meira
o Senhor Presidente, Senador Nabor Júnior,
Ftlho solicita vis_tas do processo, no que _é_atenúedara abertos os trabalhOs, disPensando a
di do pelo Senhor Presidente. O Senhor Senaleitura do Ata da Reunião anterior, que foi condor Francisco Rollemberg, presta esdared~ siderada aprovada. O Senhor Presidente comenta sobre seu voto contrário à realização
munica a seus pares que a presente reunião
da audiência. Passa-se então ao_ item _2 que
destina-se a ouvir em audiência pública as
trata do Projeto de Lei do Distrito Federal n9
palestras do Coordenador das Curadorias de
56, de 1989, que "cria a Carreira Adminis- Menores do Estado de Sã_o Paulo, Dr. Munir
tração Pública do Distrito Federal e seus Car- Cury e do S_enhor Juíz de Menores do Estado
s valores _de seus vencimentos, e dá outras de São Paulo, Dr. Samuel Alves ae Melo Júprovidênci~s". O Relator, Senador Odacir Soa-_
nior. Após destacar a carreira pública dos pares, mant~m o seu parecer favorável por cons- lestrantes, o Senhor Presidente comunica os
titucional e jurídico, com as emendas 4, 6, procedimentos a serem adotados no uso da
palavra durante a renuiã_o, frisando o tempo
8 e _9, favorável em parte às emendas 1 e
7, apresentando as submendas de nçs 1 e 2
aos oradores inserias. Em seguida, o Senhor
e contrário àS demais. Colocado em_discussão Presidente convida os senhores palestrantes
e votação, é aprovado por unanimidade. Pras- e comporem a Mesa dos trabalhos, passando
seguindo é examinado o _item 3, relativo ao a palavra, pela ordem, ao Dr. Munir Cury, que,
Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que "es- _agradece ao Senhor Presidente e a todos
tabelece reservas de projeções e lotes de terre- Membros da Comissão pelo convite, tendo asnos e111 planos de expansão urbana do Distrito sim a oportunidade de trazer a sua contribuiFederalparaosfinsqueespecificaedetermina ção à discussão sobre a necessária legisJação
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tização dos direitos das crianças e dos ado-

tes brasileiros, na -condição de Coordenador
das Curadorias de Menores há cinco anos no
Estado de São Paulo. Continuando, o Senhor
Presidente, Senàdor NabOi Júnior, Concede
a palavra ao próximo orador, Dr. Samuel Alves
de Melo Júnior, que a gradece o convite de

participar nos trabalhos de uma Jegisl~ção a
favor das crianças e dos adolescentes. Após
as palestras dos depoentens acima citados,
o Senhor Presidente, franqueia a palavra, a
quem dela queira fazer uso. Usam da mesma
os Senhores Senadores Meira Filho e Wilson
Martins. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente, Senador Nabor Júnior, antes de
encerrar a presente reunião, agradece aos palestrantes e visitantes pela magnífica participação tanto nos debates quanto nos depoimentos, e, determina a mim Kleber Alcoforado
Lacerda, Secretário da Comissão Terhp-orâria,
seja lavrada a presente Ata, a qual lida a aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
indo à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico.- Senádor Nabor Júnior.

Estã:do de São Paulo, que vai fazer a sua exposição -a respeitO deste tema.

O SR jV\UNIR CROY -_Em "primeiro lugar
eu desejo agradecer à deferência especial desta Casa Legislativa em corividar o Ministério
Público do Estado de São Paulo a proferir,
não propriamente uma palestra, porque eu
não ousaria tanto, porque penso que o momento angustiante_em que vive a nossa criança ·e-o adolescente não permitem majS: discussões de ordem retórica e discursiva. Muito embora me sinta lisonjeado com o ofício recebido
pelo Sr. Presidente para proferir esta palestra
eu gostaria principalmente de refletir com eles
os Srs. Senadores aqui presentes e _discutir
com aqui presentes a proposta de estatuto
da _criança e do adolescente com •a qual eu
trabalhei ativamente e na qual, estejam os Srs.
certos, esta é a razão f! pela qual eu não darei
a CQnot_ação e peço vênia a isto, de urna palestra, os Srs. sentirão iniciamente a angústia de
um promotor de Justiça que exerce a sua função há 25 anos. Hoje eu sou Procurador de
Justiça no Estado- de São Paulo, mas passei
pela angústia nas várias comarcas em que
fui tftular, portanto -cõnvivendo com o atual
Código de Menores, promulgado em 1979,
e pela legislação que o precedeu. ConviVi cóm
a angústia, e__a ansiedade na condição de
Coordenador' das Cufaâorias de Menores há
5 anos nO Estado de São Paulo, sentindo esta
mesma angústia esta ansiedade de tantoS Curadores- de Menor-es que estão -no _Estado de
São Paulo -ConviVendo com ·uma legislação
- e n.ão sãQ palavras minhas - uma legislação altamente repressiva, opressiva, elitista e
segregãtória, que é o atual Códi9_0 de Menores.

O SR PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Havendo número regimental abro a reunião da
Comissão Temporária de Código de Menores.
Comunico aos Srs:-=-sênadores presentes
que encontram-se no recinto desta Comissão,
os Srs. Dr. Munir Cury, Cáordenador qas Curadadas de Menores do Estado de São Paulo,
e Dr. Samuel Alves de Melo Júnior, Juiz de
Menores do Estado de São Paulo, que atendendo a convite da Presidência desta ComiSsão, vão fazer aqui exposições a respeito deste
Cop,yjvi a uma certa altura, com angústia,
importante tema que é objeto- da constituição,
------ -- - porem com uma- certa esperança, quando o
desta CorriisS!o.
Ministro Paulo Brossard convocou uma coConVido, inicialmente, o Dr. Muri!i Cury para
missãoda qual fez parte também um dos autotomar assento à mesa e o Dr. Samuel pOde
res do projeto de lei da reforma do Código
assentar-se aqui na bam:ada e depois da expode Menores, no caso, ·o Dr. Liborne Siqueira,
sição do Dr. Munir Cury convidaria S. Ex" para
porém, a esperança se esvazioU em cUrtísSimo
fazer a sua exposição.
espaço-Ue tempo porque, embora convocada
Desejo comunicar aos membros da COmispara -reformular o Código de Menores, esta
são que a Presidência recebeu do Dr. Álírio
comissão- s-e e]{tinguiu- 2 meses depois.
Cava!Ueri, ex-Juiz de Menores do Rio de Janeiro, o seguinte telex:
"Agradecendo honra e convite: comparec_er perante Comissão altamente presidida V. Ex" relativa a projetas de alteração
de código de menores e impossibilitado
a atender reitero a opinião sentido obter
projeto consenso com a convocação líderes de duas correntes porqu_e_ não interessa à Nação brasileira aprovação lei
contra a qual existe oposições consideráveis. Comissão presidida V. ~ recebeu
documento do Juiz Brasílía Níveo Geraido Gonçalves que contém integralmente
o meu ponto de vista o qual subscrevo
inclusive tocante apresentação projetocontendo fusão estatuto cdança adolescente com Código de Menores, renovo
agradecimento honroso convite com respeito e apreço. Alírio Cavallieri."
Então, concedo a palavra ao Dr. Munir Cury
Coordenador das Curadorias de Menores do
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de lei e em seguida eu gostaria de anallzar
com os Srs. as origens e o perfil do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
E!i introduziria, se me permitirem os Srs.
Senadores, analisando a revisão do Código
de Menores que faz parte do projeto de lei
em trâmite nesta Casa, considerando dois
pontos, na própria justificativa da revisão do
Código de Menores existe uma acentuação
que é a primeira delas que eu analiso com
os Srs.·que é uma posiÇão-da Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Menores, gostaria de relembrar aos STs., e o faço diante
da presença amiga do atual Presidenta da AsSedação Brasileira de Juizes e Curadores de
Menores que houve no encaminhamento legislativo do presente projeto- o us_o indevido
do nome da Assodação Brasileira de Juízes
e Curadores de Menores.
No recente encontro realizado em Cui.abá
a conclusão foi que a associação não assumiria qualquer posição oficial a favor da revisão do Código de Menores ou a favor do EstatutO--da CiianÇa e do Adolesceiite. O~ que-nã
realidade ocorreu foi a constituição de uma
cOmissãõ pOr ilustres juristas e pessoas bemintenCionadas na área porém usando indevidamente o nome _da Associação Brasileira de
Juízes e Curadores de Menores. O segundo
ponto, ainda existente na juS.tífícãtiva da revisão do Código de Menores se refere ao é!iuste
pretendido _por este projeto em trâmite nesta
Casa ao ajuste do Código de_Menores a_o texto
constitucional e _cjiz a justificativa: ':CQm· a
Constituição Brasileíra promulgada em 5 de
outubro de 1988 tornou-se imperativa a revisão para (}ue se -ajustassém os enunCiados
à nova Carta ConstitUcional. No- entanto examinando o projeto de revisão do Código de
_Menores notamos que nada mais significa do
que a alteração de alguns dispositivos existeft~
tes_no atual Código de Me!)otes em vigor, assim como o atual Código de Menores em vigor
significou_ a mudança de alguns dispositivos
existentes no Código Melo Matos _de 1927,
Eu me reportaria com os senhores a análise
feita por um dos mais-ilustres Juristas na área
do Direito do Menor que é o Dr. Alírio CavaJiie_ri
que faz parte desta Comissão que enviou
ao Senado Federal o Projeto de Lei de revisão
do Código de Menores. O Dr. Alírio Cavalliere
em um~_ de suas obras reportando-se a posiÇão de vários juristas de ren_orne na área interw
ilãdonal resSalta·a uma certa al!ura que_q direito do menor se embasa em três escolas Jundamentais, a primeira escola é a doutnna da
proteção integral que foi abraçada Pela nossa
Constituição Federal e o justificaríamos porque no momento oportuno. Diz o Dr. Alírio
Cavalliere, a doutrina da proteção integral que
parte dos direitos das crianças reconhecidas
pela ONU,_ e_ os disciplina na legislação infraconstitucional. A segunda doutrina é__ a doutrina do Direito Penal do Menor em -que o
s_omente a partir do momento em que a cliança ou o adoles-cente_ pratiquem -uma infração
penal eles interessam a este ramo do Direito
e, finalmente, a terceira que é abraçada pelo
atual Código de Menores, que é a doutrina

els~~é~~:u~~:r=~~~ :~~o m:;~~~t~~i~~ e

maior pela tramitação legislativa que está tendo o projeto de lei e sobretudo o texto constitucional promulgado no ano passado.
Permita-me o Sr. Presidente, e os Srs. Sena~
-dores eu diria aqui; agora, neste momento,
que existe uma esperança n1uito maior, muito
maior pela tramitação legislativa que está tendo um projeto de lei e sobretudo com o texto
constitucional promulgado no ano passado,
permitam-me o Sr. Presidente, os Srs. Senadores aqui presentes desenvolver esta minha
exposição em _dois aspectos, o primeiro deles
uma análise crítica do projeto de revisão do
código de menores, desconheço o teor da
fusão de textos p~posto_? pelo Dr. Alirio Cavalhieri póréni- há alguns pontos fundamentais,
inc:lusive de ordem filosófica imbutidos no
projeto de revisão que devem ser considerados por esta egrégia Casei No primeirO aspecto seria uma análise crítica do atual projeto

a
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intermediária da situação irregular em que os

de leis antes mesmo que se discutisse o atl_lal
magistrados, autores da proposta, seguir a triCódig'o de Menores, já em 1976 e me reporto
lha de_ proteção da situação irregular do meao exemplar publicado pelo_ Senado Federal.
sa e _continua a ser _Qbjeto de interv_enção do
social definido_ e_m_lei", Fecho as aspas porque
Já em 1976, iniciando esse breve retrospecto
Estado. E examinaria com os senhores os dois
são Situações do próprio Dr. Alírio Cavallieri.
histórico, o então Presidente da Caixa Econôdispositivos cantantes no atual projeto de lei
As criticas construtivas ainda que se fazem
mica Federal, Carlos Rischibter, adveJ:tia enfae que são a_ repetfção dos artigos constantes
ao projeto de lei em trâmite nesta ~asa, fazem.
ticamente com relação aos excessivos podeno Código de Menores. Os arts. 14. _e 57 do
parte da revisão que as mesmas em curso
res concedidos a_o Juiz. Diz ele:_ de modo geral
projeto de lei em trâmite no Senado feder.;!!
da sua l:t'eve vida são dirigidas ao proprio Có- ·referindo-se aos prOjetaS de lei-em disCussão
dizem o seguinte - e tomo enfati~ar com
digo de Menores, eu relembraria tam_bém 51uas
apegam-se a esses projetes de lei a um exageos senhores o aspecto intervencionístã pa vida
posições de nobres magistrados que são_de_-_
rado jurlsdicismo incompatível coni a dinâdo menor - "São medidas aplicadas aO mefensores do atual projeto_ em trâmite neste Cómica de qualquer programa relativo aO menor,
nor pela autoridade judiciária: advertência endigo e que foram assegurados em um encone, sobretudo, conservam e entregam poderes
trega aos pais ou responsáveis, pessoa idónea
tro realizad_o n..o _E_~Uldo dq Paraná~ e que se
'extremados ao Juiz de Menores, figura que
mediante termo de responsabilidade.Colocachamou encontro da Graia do Leste. Leio para
mereceu de todos o maior respeito mas, hoje,
ção famma substituttva, em posição de regime
os senhores antes de fazer propriamente as
superada. O Jo"mal Es{ado de São Pau/ó, há
de liberdade assistida, colocação de Casé) de
críticas do _código a posição destes dois maalguns dias, exatamente três dias após a prosemi-internato, internação, estabelecimento
gistrados. Primeiro, à época presidente: d~ Asmulgação do Código de 1979, advertia que
educacional ocupacional, psicopedagógico
sociação Brasileira de Ju_g~s__ t; Curadores de
o Código de Menores preserva e até amplia
hospitalar psiquiátrico ou outro adequado. NoMenores, o Dr. Jorge Uchoa de Mendonça,
tam os senhores que não se encontram sequer
poderes do Juiz de Menores árbitro supremo
a uma certa altura de sua palestra de abertura
da situação do menor, não só abandonado
a insinuação de um dispositivo que assegure
do Encõntro denominada As Funções do Juiz
o infrator, chegando o mesma a abranger o
ao menos a reinserção oU a superação das
e do Curador de Menores se reportando a
menor que vive sob o regime do pátrio poder
crises que esses menores encontra em sua
esta legislação que é instrumento do Juiz de
em lar organizado. No dia seguinte à promulvida familiar. E o art: 57, do projeto de lei,
Menores, indaga: o que é um instrumento de
gação do aluai códiQo: e eu
refiro ao atua!
referindo-se às medidas aplicáveis aos pais
trabalho do Juiz _de Menores? E peço a atenção
Código, pOrque O prOjeto de lei em trámite
e responsáveis e, repetindo que consta no
dos senhores. Uma lei estranha estravagante _ - nesta Casa também tém a repetição do mesatual Código de Menores, aconselha, são meque aparece no cenário Jurídico Nadonal. esmo artigo constante no art. 89 atual, em matédidas aplicáveis aos pais ou responsável, adpanando princípios, abandonando regras funria denominada_ uma nova e acanhada le"i de
vertência, obrigação de submeter o menor a
damentais, princípios fundamentais de Direito
rrlenores_, o Jornal Estado de S Pauh_ adverte:
tratamento em clínica: perda ou suspensão
fixando que a iniciatfva é informaJ, que se a
o problema do menor não envolve, a ·não ser
do pátrio poder, destituição da tutela, perda
medida adequada ao c'aso não estiver prevista
em determinados aspectos, muito restritos,
da guarda.
em lei, o Juiz__ decide livremente e conclui o
questões de natureza jurídica, as quais têm
Juiz de Menores. Fica inserido no _contexto
A segunda crítica que se faz, além desta
de ser equacionadas e resolvidas na forma
do Poder Judiciário, e peço a atenção dos
do abandono do princípio da assistêitcia eduda lei civil em vigor. Daí não mais se comsenhores a esta frase _do Juiz de _Menores, "fica
cativa, é que o projeto em questão não se
preender a preeminência em que se procura
inserido no contexto do_ poder judiciário um
pode absolutamente autodenominar-se como
manter a ·ação do Juiz de Menores em toda
homem, com um superpoder tendo que autocódigo dado que. ele se dirige a uma parcela
a vida do menor, até mesmo daquele qlie vive
policiar para aplicá-lo aam justiça, e<Il:'ilíbrio
sOmerlte ·da nossa população infanta-Juvenil.
sujeito à responsabilldade dos seus pais em
eeqüldade"'. Nesse mesmo encontro rea1izi!do
Os Srs. pOdem verificar, a começar pelo seu
lares bem-formados. E para concluir o joma1
no Estado do Paraná em 1.987, Dr,Aiírio Cavaart. 19, que ele se dirige únlca_e exclusivamente
O Globo do mês de -inarço de 1980, coluna
Uieri, proferiu também uma palestra a respeito
aos menores em situaçãoJrregular. O prOjeto
denominada Assistêncíã ao Menor, falando so·
do Código de Menores. E há__ ç~rta altura refe- _ bre um código que nasce sujeito _a críticas,
Jj~o ~tinge o objetivo de uma çOdificação gerindo-se ao poder legisferante concedido ao
nérica e integra] aJespeito 9e menores pois
adverte: o código dá ênfase _exagerada à protena verdade,j_á pelo seu art: 1o, limita e restringe
Juiz de Menores pelo projeto de lei em trâmite,
ção jurídica do menor. E negligencia a prote·
o seu objeto, não se_ reportando a todos os
nessa Casa, que repete o art. 8 9, constante
ção social que é internacionalmente reconheno atual Código de Menores, diz o seguinte:
incap?zes na- Sua situação civil de riSCO ou
cida, como instrumento idealmente eficiente
Abro aspas e o texto está a disposição da presiinfraçional, mas silf!plesmente ~-s:ate_goria espara garantir o crescimento sadio e sem vícios
dência.
das crianças. A proteção social é fator maior- pecial tle menores em situação irregul~r. nãQ
regendo outras situações jurídicas. Dessa forda prevenção da criminalidade e está definida
Há também o repúdio à Célebre tripartição_
inã~-oprOjeto em. cjuestão_nã.o se poderia autobasicamente na Carta Internacional dos Direide poderes, quando o art. BQ que repete _o
denominar códiQO-...:.;_ -qtie teril urilã ãbrailtos da Criança, aprovada pelas NãçõeS Unidas
art. 131 do .Código Mello_ Matos, permite ao
gência genéricá a -tOda matéria qUe diúespeito
em 1969. Nosso Código conclui: não podia
Juiz baixar. portarias e proviril~ntos Herga H_oe não simplemente a parte dela.
escjuecê-la mas, devia ampliá-la, defini-lá, ter·
melis. Não se trata de um poder de polícia ná-la obrigatória. Vistas estas advertências hisA terceira crítica, a aplicação das medidas
ou de uma deds.ã.o para casos concretos, maS
preten·sa e genericamente_ ditãs reeducadoras
tóricas dos primeiros anos· de vida_ do Código
de uma disposição -que alcança toda uina coe ressodalizãdoras catalogãdãs río art. 14 quede Menores, _a primeira crítica que fazemoS
munidade."
simplesmente repetem as constantes do atual
-diretamente ão projeto de lei em trâmite nesta
E atenção aos_ Senhores e.u pediria por gimCódigo de Menores. Não inova em nada, absoCasa é o ;;~bandono de um princípio, que desde
tileza, "quando assim faz, o Juiz de Menor prolutamente nada, o projeto de lei em trâmite
1958, é consã.Qfado na doutrina internacional
cede como legtslar~se. O Juiz de Menores é
nesta Casa, repetindo tão-só as medidas premundial. Os_ C6digos da Bélgica, de Portugal
o único Juiz no mundO "que decide- Com esse
vistas no atual Código de Menores, relegando,
e Código da França já consagraram o _printipo de poder."
cípio da assistência educativ-" que nada mais .Por exemplo, os trabalhos comunitários que
os menroes podem e devem fazer e que têem
significa que _a pedagogia vohada ao fortale_ciFixadas essas duas posições com relação
contribuído em grande esfera para a sua resmento· da família, a inteJVenção estatal, objetiaos ~uperpoderes conferidos ao Juiz de Menosocialização social. Os -exCessivos poderes
ya_ndo o apoto e ·a-superação das crises que
res, tanto no projeto de lei em trâmite nesta
se_ refletem na _criança e no adolescente. Em -conferidos ao julz, consagrados no projeto,
casa quanto no atual Código de Menores. Eu
que n~o exige sequer a fund<:~mentaçdo das
nenhum disposittvo_ da atual revisão do Código
desejaria fazer com os Senhores um retrosdecisõ'es que ordenam a apreensão de menopecto histórico, que esta mesma denúncia,
d.e -Me..nores se encontra assistência educativa,
res _seU encaminhamento. E justificamos,
j)':luito pelo contrário, preferiram os ilustres
, esta mesma observação foi feita nesta Casa

menores são sujeitos de Direito somente.
quando se encontram em estado de patologia

me

e
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diante da presença de ilustres ma_gistrados

aqui presentes, normalmente as deCisões de
internamento de todos os magistrados - e
conheCemos decisões de magistrados de todos os países - são absolutamente destituídas

d~

qualquer justificação.

estudos, quando muito.

Interna-s~

para

-

Quinta crítlca: a falta de ci'itêrios objetivos

e fol'll'\ais na limitação do arbítrio policial na
contenção de menores,
O que diz o projeto de lei? QUe õ menor
apreendido pela polícia pelo policial militar -

melhor dizendo - será imediatamente encaminhado à autoridade judiciária. Não há critérios objetivos com relação a essa apreensão,
com relação à garantia que o menor, ou a
criança ou o adolescente devam ter perante
o policicil ou perante a autoridade judiciária.
E-o qut1 me parece mais grave ainda, o nivelamento das medidas aplicáveis tanto aos adolescentes _que pratiquem as infrações penais
quanto aos menores em situação de risCo.
Gostaríamos de fazer umá distinção, que
nos parece fundamental, dentre a criança e
o adolescente, e o que o projeto de lei referente
ao Estatuto da Criança estabelece nesse sentido.
A criança e o adolescente- e muito contribuiu a Sociedade Brasileira de Pediatria e a
Associação Paulista de Pediatria ao estabelecer a distirlção. A criança e o ádolescente,
normalmente, hoje em dia, nos vários estados
da Federação, têm o absoluto nivelamento do
seu atendimento e o nivelamento das medidas
aplicáveis. rjos parece que essa disthição que
se devà fazer entre criança na faiXa etária até
os 12 anos e de adolescente dos 12 aos 18
anos, estabelcerá, não só o atendimento diferenciado mas, sobretudo, as medidas a serem
aplicadas absolutamente diferenciadas.
Um outro ponto que nos parece bastante
grave, no atual projeto de lei ele_ revisão do
Código de Menores, é o sistema recursal, previsto nos artigos 136 e 137, do Código de
Menores.
São dois_ os recursos previstos pelo projeto
de revisão do CódigO-de Menores, ou seja,
o recurso adminfstr"ãtivõ e õ re<:urso de iristrumento. E; que têril gerado sérias dfficuldades,
não só aos advogados que militam na área
como, também, para os Promotores e Juízes
de Menores. Dou, aos Srs. um pequeno eXemplo, na área da adoção internacional: o Ttibuflal de Justiça, do Estado de São Paulo, proferindo uma decisão num processo extremamente discutível, na matéria, reconheceu, na
Câmara Especial, que a c-riança deVerl.:i permanecer com o casal estrangeiro. A decisão
não foi unânime, pela Câniafã Especial, caberia, portanto. embargos infringeiltes. Foram
opostos os embargos inffingentes pãra- que
o Tribunal de Justiça. a Câmara como um
todo, pudesse reexaminar a matéria. E, o Tribunal decidiu que, dado que se tratava de _um
recurso e de instrumento, portanto, de matéria
espécial, não caberia a análise pelo Tribunal
Pleno. Parece-nos, que para facilitãÇão da matéria, o sistema recursaL previsto pelo COdigo

de Processo Civl, deva abrªnger, também, a
legislação de proteção à Infância e à juventude.
O projeto de lei -cooserva o caráter elitista
do Código de Menores - e, a essa altura eu
pediria aos-Srs. venia, para transmitir o perlsamento de um ilustre magistrado da nossa distante Porto Velho, o Dr. Anísio Garcia Martins.
Diz ele: "O Código é, poí assim dizer, uma
lei elitista, destinada aos grandes conglomerados .humanos ·das metrópoles, COrlJO se a
-probl_e_r:0ática do menor nã-9 existisse nas pequenas comunidades. Estas, aS pequenaS co.:munidades, pela simplicidade e Carência dos
recursos_ materiais, 'financeiros e humanos, ficam [mpedidas de executar a Lei de Menores.
oev~riam,- as inedidaS aplicáveis a mrnores.
nas pequenas ~omunidades, serem adequadas aos recursos_ex:istentes. Os Govemad6res,
- estadual e federal, deveriam atribuir aos municípios recursos e competências próprias à solução dos problemas ~os menores, no interior,
identifjcadas as c~racterísticas e particularidadeS loCais.
--outro pontO, bastante sério, é q~e o
projeto de lei não atua áiretamente sobre as
cal,.lsas da marginalidade do menor, mas sobre o efei!o, ou seja, o próprio menor.
Um ilustre magistrado, do Estado da Paraíba, Dr. Mário _Moura Rezende, considerado o
·primeiio pioteSsof de Direito Cio Menor no Brasil, e possivelmente na América Latina, tem
proclamado, insistentemente, a necessidade
d<,! C?difica_çã<;> da-legislação referente à criança e ao adolescente. O que se faz necessário
é uma sistematizaçáo mais ampla, em termos
de tratamento científico da matéria. Enfatiza
o_~nsigne Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que a lei destinada
a tutelar os direitos do menor poderia ser, a
um tempo só, substantiva e processuaL Sendo
que, no_pr~mei_ro a~pe_çto, substa_ntiva, a única
coisa de positiva que existe, é_ a Dec:laração
Universal dos Direitos da Criança. _Ela pode
conter disposições jurídicas referentes à sua
substantividade, bem como aos procedimentos que deverão ser adotados para levar a cabo
--suas__ finalid_a_des_ instrutivas. E eu me sentiria
bastante à vontade, neste momento, para rela-tar aos Senhor.es.as .origens e o petfrJ ·do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o qual
eu contribuí e contribuo eno!1Tlemente.
Com ~promulgação da Constituição Fede_r:al_d~ 1988,__ assegurando à famjJia, à criança,
ao adolescente e ao idoso, um capítulo espe-cial e proclamando, no art. 227, que:

am

"É-dever da famnia, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adoles·cente, com absoluta prioridade, o direito
à vida,_ à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito; lf liberdade
e _à convivência familiar e comunitária,
aJém de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."
t: inequivocci o desejo do legisladOr Consti·
tuínte de abraçar a tese da proteção iritegral,
já consagrada por renomados autores sul-americanos_ e pelãs declarações do 10 7 Con-

gresso Panamericano Dei Ni}o, promulgado
no Panamá; em 1955 e, sobretudo, de que
a legislaçãO infraconstitucioii.al deva disciplinar toda a atividade comunitária em relação
-ao merior, deSde o direito vid8 e à _saUde,
à liberdade, à educação e à famDia. entre outros tantos.
Deste pressu-pOsto básico, o reconhecimento da doutrina da proteção integral, surgiu o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

a

Desde as suas origens - segundo a proposta inicial encaminhada· ao Deputado Ne!w
son- Aguiar - e apresentada como primeira
versão, cçnno normas gerais de proteção à
infância e à adolescência, forãm feitas inúmeras consultas.A idéia original saiu de um grupo
de três juristas_._promotores de justiça no Estado de São Paulo, grupo do qual faço parte.
Por_ém, elaborada a idéia inicial, foram consultados inúmeros tribunais de justiça da Federação, juíZes e curadores de menores de toda
a Federação, a Assoc_i~1lo Brasileira de _Juízes
e Curadores de Menores, a AssodaÇ.ão Internacfonal de Juízes e Promotores de Justiça
da Família _e de Menores, a própria Funabem,
as várias Febem, movimentos-e entidades que
atuam iia área do menor, a Pastoral do Menor,
através da CNB~. As várias contribuições na
CoOrdenação das CUradorias de Menores do
Estado de São P~ulo, ampliaram-se _e, por demais, com os coritributos do forum de entidades não governamentais de defesa da criança
e do adolescente, o Defer.
Surgiu, asSini, o substitutivo do Deputado
Nelson Aguiar, denominado Estatuto da
CrianÇa e do Adolescente e, tamb.êm, encaminhado ao Senado Federal através do Senador
Ronan Tito.
,
Várias reuniões_ foram feitas a"inda- aepois
da apresentação do substitutivo_ e do encaminhamentO do projeto inicial pelo S_enador Ronan Tito. Reunião c_om os j_uíz_es de tQ<;[o_ o
Brasil, representativos dos vários estados da
Federação, desde estados que- _diríamo_saquinhoados, como o Estado de Santa Catarina, até o_s estados mais pobres, como o Estado da Paraíba, o Estado do Pará, para ouVir
85:_ ansiedades e as propostas desses juízes
e desses técnicos que se encontram diretamente na atuação com a criança e com o
adolescente, e darmos um contorno e um teor
jurídico· a üril texto -de lei. Reuniões com grupos menores foram feitas, COm -vários curadores de menor€6 de todo o Brasíl, os Senadores aqui presentes, como os demais senadores desta Casa e os Deputados Federais,
devem ter recebido as conclusões de um encontro nacional realizado em SãQ Paulo. Tomei a liberdade de, como os demais Senadores desta Casa e os Deputados Federais
devem ter recebido as_ conclUsões de um encontro nacional realizado em São Paulo. Tr:J'mei a liberdade de encaminhar à Presidência
e aos Senadores que compõem esta Comis-são um envelope contendo também as condusões do Encontro Nacional de Juízes e Curadores de Menores.
Relembrando esse encontro - e o Dr. Samuel estava presente a esse evento _.:....: for~m
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debatidos tem~ centrais, entre os quais se _ tante _delicada que são os menores em ·situação de _risco que, como dissemos no projeto
inclui o Estatuto da Criança e do Adolescente.
de lei encaminhado por esta Comissão, nivela
Recebi de vários Senadores agradecimentos
pelo encaminhamento das propostas e uma
o atendimentp inclusive dos menores em situação Q_e risco ~ que, __ no nosso entender,
das propostas aprovadas em plenário que pos
m~recem UJ:na.ale_nçãÇJ e~pecial.
interessam nesses momentos foi o encami~
nhamento ao Congresso Nacional solic;itando

O que são os menores em situaçã-o de risa aceleração do processo legislativo para a
co? São aqueles menores que se acham no
substituiçáo do atual Código de Menores, por
absoluto fio da navalha, entre os quais aqueles
wn diploma legal adequado a nova ordem
· -· ·meriores qUe i'lão têm atendido" o seu direito
constitudohal. à- educação fundamental, que não têm habitaEu encarecenã aos Srs~-senaçl.ores aqui preção certa, que sejam viciados ou vítimas de
sentes que atentasse_m à qualificação dos parmaus tratos ou" pressão ou exploração sexual,
ticipantes desse evento. Estavam presentes na
dependentes de bebida alcóolica ou substâncidade de São Paulo, nessa ocasião, Procura-~ cias entorpecentes e que necessitam muito
dores-Gerais de nada menos_ do que quinz.e_ mais, na medida ql,!e lhes forem apHcadas,
Estados da-f ederé!,ção, Procuradores de Jusdo apoio e do acompanhamento social para
tiça de outros tantos Estados da Federação, -sua reintegraÇ:ao:-Entre essas medidas s_e suPromotores de Justiça e Curador~s fl~_Meno-. gere a entrega aos país ou responsáveis o
res, Juízes de Direito, Técnicos, Representanencaminhamento ao programa comunitário
tes de vários movimentos de renome nos váou oficial de aux.t1io à família, a matrícula obrinoS Estados do BraSil ~ qÚe "Concluíram_pela gatória em estabelecimeto oficial de ensino,
revogação do atual Código de Menores e pela
orientação e o apoio e o acompanhamento
aceleração do processo legislativo que exatemporário, acompanhamento médtco, psicomina o Estatuto da Criqnç_?l_ e 4o Adoless::ente_,__ lógico ou psquiátrico, o acolhimento em-conMas, poderíamos perguntar a esta altura:
dições excepcionais.
o que é o Estatuto da Críança: e do Adg_lesAspectos que me parecem importantes e
cente? Com basejuridiéa na doutrina da prote- que são abordados pelo Estatuto da Criança
ção integral reconheCida, como disse aos Srs., e do Adolescente no çampo da prevenção foo próprio autor do projeto de lei em trâmite ram os inúmeros apelos constantemente dirinesta Casa, o Estatuto da Crianç.;~. e do Adoles- ·gidos à Coordenação das Curadorias de Mecente resgata a qualidade de sujeito e de direi- nores pelas várias Promotorias e Juizado's de
to inerente a todo ser humano, inclusive à
Menores referentes à extrema liberalidade
criança e ao adolescente. Portanto, relega, re- exist~nte hoje .n_os grandes e médios centros
jeita o aspecto interve_oci_qnist-ª__e_xi_stente. no com relação à alocação das fitas de prograprojeto de lei de autoria do Dr. Alírio Cavalieri mação em video, que crianças e adolescentes,
e do Dr. Samuel Alves de Melo Júnior e um indiscriminadamente, têm ac_esso a ela: Proçuoutro grupo de juristas, por esse aspeCto inter- rou-se contornar essa situação responsabilivencionista. ~gulamenta, por outro lado_,_ o_s zando os proprietáriOs, os diretores ou gerendireitos fundamentais da_ criança e do adoles- tes e fUncionários dessas mesmas empresas.
cente, objeto_ do art. 227: Relembraríamos, _ Também atendendo à arisie"dade de inúmepinçando alguns desses direitos. o direito à ras autoridades, procurou-se regulamentar a
vida e à saúde que, como disse:, teve uma questão Disposição de Revistas e Publicações
grande contribuição da Sociedade BraSileira contendo materi<ll impróprio ou inãdeqUado
de Pediatria.
a crianças e adolescentes, assim como a expoComo dtsse aos Srs., a uma certa altura sição de revistas e publicações consideradas
pornográficas que deverão, segundo proposta
do ano passado, no fina_! do ano passado, fot
constituída uma comissão pelo Ministro Paulo constante dQ_Estatuto,_serem vendidas a públiK
Brossard, para revisão da legislação refer_ente co adulto porém embaladas em embalagem
a menores._ E eu me recordo que um dos opaca.
Outra preocupação de inúmeros segmencontributos grandes trazidos por um dos juristas foi a questão dos erros_inatos de metabo- tos na área do judiciário ~ dos movimentos
lismo. Esse contributo está __consubstanciado populares é a questão de_ vendas indiscrimino clireito à vida e à saúde, que exige a obriga- nadas de produtos cujos componentes postoriedade dos hospitais e demais estabeleci- sam causar dependência física ou psíquica
mentos de atendimento à saúde de gestantes ainda__ que por utilização indevida, ou melhor
proceder exames referentes a ~sses erros de _ diz_endo, a própria cola de sapateiro ou a venda
metabolismo, o que evitaria_ a doença conhe- de xaropes que são ut!Iizados por menores
em via venosa.
cida como fenilcetonúria, que através de um
Uma outra preocupação é a venda, também
simples regime alimentar poderia ser evitada.
indiscriminada, de fogos de estampido e de
Urna outra obrigação dos próprios hospitais
e demais estabelecimentos de ateoção à_ saú- artifício, exceto aqueles que Q_Or seu reduzido
de das gestantes seria a identificação dos par- potencial podem ser utilizados por essas criantos mediante a obtenção de impressão plantar ças e adolescentes.
Um .'?:utro aspecto importante que consta
dos r_ecém-nascidQs e digital da mãe. Entre
esses vários direitos, relembramos o direito do Estatuto da Criança e do Adolescente é
à vida, ao respeito e à dignidade, o direito o instituto da remissão já consagrado pelas
à educação, o direito à família, o direito ao legislações ma:is modernas_ como forma de_
trabalho, e ingressamos numa situação bas- exclusão ou de extinção do processo.
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O que seria a remissão? Todes aqueles adolescenteS que tenham cometido infrações que
não necessitem propriamente de serem examinados pelo Poder Judiciário, quer pel~s circunstâncias da sua_ prática, pelo contexto social ou pela própria personalidade do adolescentes tenham a sua ~l.ução sem -o traumático procedimento do Judiciário. De sort_e que
des poderiam ser excluídos desse ingresso
no processo traumatizante através do instituto
da remissão.
ComO disserfióS; õ Estatuto resgata a dignidade da J_us_tiç~,_re_servando, para a apredação
judicial, apenas os casos_que impliquem em
valorizªção jurídica como, por exemplo, a ado_çâo,_tutela, a curatela, os menores que tenham
c_ornetido infração penal considerada grave ou
que possam, desse cometimento ou infraç:ão,
result_ar e:ro._ internação. __
Um outro aspecto extremamente importante é a criação do Conselho Tutelar, que (ealmehte é uma novidade, m~s que s_erviria corno
órgão de apoio ao próprio Poder Judiciárto,
cuja função primordial seria o atendimento
e o aconselhamento desses menores em Situa.ç:.ão de risco e ó aconselh;;unento e acompanhamento de seus pais ou responsáveis.
A composição desse Conselho, como os
Srs. deVem ter conhecimento, rilas nós tomamos a Hberdade de reCordar, ê paritária com
particip-aÇão de membros das próprias· entida_des d_e atendimento de crianças e adolescen~
t_es e este Conselho teria por finalidades não
_só_ o atendimento dos menores em situação
de ri_sco, como também a promoção e a exeCuÇão de decisões e resofuÇões de incidentes
requisitando dos serviços públicos responsáveis nas áreas de saúde e educação a própria
documentação necessária para tanto.
A preocupação que ·ocorreu a todos aqueles
que contribuíram para a elaboração quer das
nonnas gerais quer do Estatuto da Criança
e do Adolescente, serla não elaborar um texto
que garantiss_e esses direitoS, mas que contribuísse altamente para a execução desses próprios direitos.
A Córtstit':'içâo estabelece, por exemplo, que
é assegurado o direito à educação -como um
direito público subjetivo. E um dos capítulos
do_ Estatuto_ da Criança e_ -do Adolescente é
extamente a questão da aÇão civil públk;3 de
atribuição do Ministério Público, ou das próprias entidades, associações representativas
nos caso$ em que esses direitos não sejam
_assegurados ou tenham a su~ ofert" irregular.
Eu, preferia, inclusíve, reservar um espaço
maior aos debates com os Srs. Senadores aqui
- presentes, para os esclarecimentos que se fizessem_ neçessários, porém goStaria de, antes
_c;le~concluir essa nossa manifestação, abordar
um dos pontos constantes do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que são extremamente delicados e que foram fruto da expe-rtêiicia de várioS especialistas
área e, no
nosso caso, ~orno. Conselheiro da Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor de São Paulo. Eu exerci a função de Conselheiro representante do Minist_érto Público durante quatro
anos da Feb~(n de São Paulo. E durante esses
quatro anos experiências extremamente an-

na
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gustiantes por várias direções que se passa-

ram pela própria Febem, e não conseguimos
absolutamente nenhum tipo de resultado, não

só pela ingerência política que existe na vida
dessas instituições, como pelo nepotismo e
pelo caráter opressivo dessas

instituiçõe~

to-

tais.
Existe uma absoluta impotência do Po.der
Judiciário e do Poder Ex.ecutlvo, "ãtravés do
Ministério Público, de fiscalizar essas entidades

governamentais pela precariedade de recur- _

sos que estão à nossa disposição, _de qualquer
resultado e de qualquer êxito.
Durante_ inúmeras madrugadas, recOrdome de ter visitado a F ebem, numa tentativa

de comunicar, como foi feito, aos vários presidentes que por lá" passaram as irregularidades,
as violências, as arbitrariedades que ocorrem
dentro das instituições. Foram comuntcadas,
quer como Conselhetro da Febem, quer como
Coordenador das ProcUradorias de Menores,
e nenhum resultado se conseguiu. A!:, propos~
tas são eminentemente políticas.
Recordo~me nessa ocasjão, numa das visitas, que O. Luciano Mendes de Almeida nos
acompanhava. Visitamos a unidade de recep~
ção da Febem, onde estavam menores das
mais diversas fãixas de idãde, misturados menores carentes abandonados, infratores de alta
periculosidade, menores portadores de Aids
com menores recém-nascidos dentro do mesmo espaço físico. Nessa ocasião, D. Luciano
e eu fomos à Presidente da Febem, na ocaSião
- Dr.' Avaita de Lapri, pedindo soluções o
mais rápido possível. Nenhuma solução se teve, corno nenhuma solução se tem hoje em
São Paulo e nenhuma solução se tem hoje
no Brasil.
O que se procurou fazer, e
não ousaria
acrescentar nada na fala da Presidente da Funabem, que ocorreu na terça-feira retrasada,
porém, gostaria de trazer algumas considerações. fruto da nossa experiência como Conselheiro da Fundação Estadual do Bem~Estar
do Menor: Essas entidades governamentais
e não-governamentais necessitam, iriadiave\mente, de serem fisCalizadas e, ao serem fiscalizadas, necessitam imediatamente de serem
responsabilizadas.
Dizer que os poderes públicos não têm copdições de reverter o quadro~ _é uma- grande
falácia, porque em São Paulo capital fOram
transferidos, por exemplo, oito menores considerados de alta periculosidade da Febem em
São Paulo para a Casa de Custódia de Taubaté
considerada, no Brasil, o presídio de maior
segurança. Quando os m-eios de comunicação pressionaram, quando a Febem comunicou aos meios de comunicação-e aos poderes constituídos que tinha a unidade disponível
com segurança, nessas condições os menores retomaram.
De sorte que não devemos mais viver diante
da democratização, _diante dos poderes conce·
didos a esta Casa Pela Constituição Federal,
não podemos mais Viver em tomo de pressão.
Podemos e devemos reverter o quadro legislativo, responsabilizando essas_entidades. Essas
entidades podem e de'llem ser fiscalizadas, e

:eu

es_sas entidades têm condições de reverter o
quadrç, inclusive de segurança, des.ses menores, considerados de alta periculosidade.
O que nos pareceu novo e extremamente
resQ_onsável na proPosta é exatãmente a possibilidade de fiscalizélç:ãO dessas entidades por
associações inscritas perante o Poder Judiciário e que possam trazer, através de seus
relatórios, aS medidas a serem encaminhadas
pelo próprio Poder Judiciário.
Çoloco-me à disposição dos Srs. para qualquer esclarecimento. Pediria, no entanto, desculpas aos presentes, pois devo partir de Bra·
silia para São Paulo às 13:30- horas. Coloco·
me à disposição, nessa faixa_de horário, diante
dos Srs., dentro do pÍ'ópriO Seriado, e em outras ocasiões, inclusive,
Muito obrigado.
OSR._PRESJDENTE _(Nabo r Júnior)- Com
a palavra o S_enador Meira Fil~o.
O SR. MEIRA FILHO -Eu, como Senador
pelo Distrito Federal, vivo constantemente numa preocupação terrível, no que diz respeito
aa ·menor _da Capital do País. É um quadro
desolador. Não digo que seja desesperançoso.
Acho que temos o dever perante a instituição
que se chama Brasil, de cuidar desses menores, que por motivos vários estão sendo jogados na sãrjeta.
Eu, como cidadão simples, como homem
de comunicação, porque na ve~dade sou um
simplório, sofri demais no Rio _de Janeiro, corno homem de rádio, em ver a indiferença
com que nós, brasileiros, passamos por um
mendigo, _um velho abandonado e uma criança solta no meio da rua. Passamos_ com indiferença._ Comodamente, colocamos a mão no
bolso e tiramos um trocadõ e damos_ àquela
criança, pensando que com aquilo Deus vai
nos ajudar. Com isso estamos ifl:c_entivimdo,
ao dar a esmola e não tomar uma providência
seguritd6ra, oójEitiva, prática, porque na verda~
de as crianças acham que nós, adultos, somos
complicados e somas muito complicados no
Brasil, na solução desses problemas.
Estive recentemente em Uberlândia e fiquei
muito feliz com o braslfelro,'ae ver que a sacie·
dade uberlandense, a classe empresarial e a
Prefeitura se juntaram e solucionaram o pro·_
blema _do menor abandonado em Uberlândia,
tanto do_ riienor quariio d.6 velhO, do_ idoso.
Ubertândia faz, Por que nós aqui não podemos fazer também?
Na verdade, Dr., na hora de- arregaçar asmangas para trabalhar a coisa muda. Parece-me que em tudo isso, -no Brasil, a questão
é empregar algl!em para trabalhar, e para tra·
balhar mal, ganhando mal, sem condições de
prestar o serviço que lhe é exigido. Então
acontece isso que o Sr. acabou de relatar.
É voz cOinuni, -é võ..ij:iOj)uli, qUe. -no Brasil,
é preCiSo Cilar uma fiscalizaçãO para fiscalizar
a fiscalização.
Nós, homens que fOmos eleitos pelo povo,
temos a obrigação de encontrar uma solução para isto, porque isto depõe contra os fóruns
de Nação, uma criança jogada na sarjeta, nos
presídios, como o Sr. acabou de relatar, até

se_
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recém~nascido. Isso é pior do que os campos
de_~onc~t_rn~o_nazista,_no meu entender.

E predso que o Legislativo e o Executivo
se regimentem e criem condições, mas _logo,
não é para demorar mais, não, porque a coisa
está se _avolumando cada vez mais.
A mim, como Senador pela Capital da Repú·
blica, preocupa~ me demais o estado lastimá~~ em que está a nossa infância nesta cidade.
OSR. MUNIR CURY -Agradeço a sua inter~
venção. Dado que o Sr.-mesmo ressaltou, que
a solução está nas suas mãos, eu enfatizo que,
realmente, a solução está nas suas mãos.
Mas, ao dizer isso, eu gostaria de enfatizar
dois aspectos. Primeiro, o projeto de revisão
do Código de Menores, mantendo a estrutura
existente atualmente, diz que o menor apreendido pela polícia será ímediatamente apresen- tàdo à autoridade judiciária. Isto, des.culpe o
magistrado presente, é um grande blefe. Sabe·
mos que o Pó der Judidário não teri1, absolutamente, a estrutura de atender, imediatamente,
a quantidade de menores que estão nas ruas,
que estão jogados e que s!o apreendidos pela
polícia. isto é um grande blefe. Continua dizendo o Projeto de revisão, em trâmite no Senado,
que, em sendo impossivel, será encaminhado
à entidade. Ora, é isso realmente que eu disse
aos Srs. O exemplo que ilustrei aos Srs. do
encaminhamento à entidade é exa.tamente esse. Encaminhamento à unidade de recepção,
à entidade, onde consta que seria apresentado
ao juiz em 24 horas. Mas não é, aí é que está
o estragulamento. N, convivem menores das
mais diversas faixas afárias, dos mais diversos
comportamentos, com os mais diversos pro·
!?lemas de saúde. Esta é a proposta da revisão
do Código-de Menores, ou seja, a manutenção
do statuS quo.
O que propõe o projeto de iniciativa do Sena9or Ronan Tito? A bifurcação do atendimento: me11ores em situação de risco, quesão_ os nossos menores que convivem na capital f~deral, Senador, são os menores que estãO
aqui no cruzaménto vendendo limão, vendendo flores ou dormindo pelas nossas sarjetas,
em São Paulo, nas grandes capitais ou nos
centros médios, Ribeirão Preto e outros tantos,
mas são menores em situação de risco, que
estão no fio fia navalha da infração, para cuja
atribuição o Poder Judiciário já se revelou absolutament~ incgmpetente. Qual a solução,
por exemplo, que se dá para os nossos menores q_ue cheiram cola na Praça João Mendes,
em São Paulo? E que ínúmera_s vezes, eu, como membro do Ministério Público, depareime com eles dormindo debaixo dos vãos do
metrô? Absolutamente- nenhuma. Não temos
estrutura para isso. E quando a comunidade
se mobiliza e diz, e quando - desculpem os
Srs.- parlamentares_ ocupam a -tribuna e di~
zem, ~ quando juízes, curadores, presidentes
dê tribunais e procuradores de justiça vão às
tribunas e dizem: "a comunidade precisa participar!" O que significa isso? É uina metáfora.
Como é que a comunidade_ vai participar? Desenvolvendo isoladamente um ou outro programa de adoção? Atendendo este _ou "aquele
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caso? Não. É pretiso disciplinar a·participação
comunitária e_ a participação comunitária dis-

cartilha da Polícia Militar do Rio de Janeiro
com uma proposta_de éspecializaçãó-a§ póllcial militar que aborda o menor na rua. E uma
cartilha extremamente simpática, em termos
de comunicação. fácil de ser lida, assimilada
e vivida. O ericaminhamento também é extre-

ciplinada está aqui, na composição do Canselho Tutelar.
A composição do Conselho Tutelar, a su~
função, as suas atribuições, eo não poderia
dizer aos Srs., pela fé que tenha, que não seja mamente prático, pedagógico, orgânico.
uma preocupação mínha. É uma preocupaMas, o que quer6 dizer aos Srs., e o faço
çã:o minha. Porém,- por que por exemplo, o
aSsim quase como uma confissão, é a seguinCõnselho Tutelar não ser supervisionado pelo te: não são somente os policiais militares-que
próprio PoderJudidárió?Eessa preoCupâção, precisam se especializar. O promotor de Jusagora penso alto com os Srs., essa atribuição tiç:a e o juiz de menores que fazem a sua cardo Conselho Tutelar, ela não pode ser revista reira pelo interior, quer queira quer não, como
em grau de __ r_ecurso ao Poder Judiciário? É ele trabalha nas ffiais diversa_$ áreas, que vão
uma coisa nova, mas como é que a comudesde o direito de família e sucessões até o
nidadevaipartidpar,ouseráquevamosconti- direito penal, que vão desde a curadorja de
nuar discursivcimente dizendo: .. Não, a comu- massas falidas ç,té a promotOria de registres
nidade precisa participar". Isso é um aiscurso. - públicos, o Promotor de Justiça - e falo pela
Srs. Senadores, que ouço, nas peSquisas que
minha c_arr_eira- acaba tendo uma certa visão
fiZ, nos discursos que proferi por escrito; nos
que nem sempre é a mais adequada, a mais
vários anos, nos vários encontros feitoS pelo
pedagógica e a mais educacional. O que é
TribunaldeJustiç:adeSãoPaulq.Porexemplo,
que o Estatuto da Criança e do Adolescente
nos idos de 1970 já- se falava da participação
traz de novo e que, corn a devida vênia, a
comunitária.Éprecisocolocarumbastanessa revisão do Código de Menores, repetindo o·.participação comunitária. O que é, afinal, O Código" de Menores não inova em absOluta:
participar da comUnidade? É preciso disciplimente nada? É esta exigência da qualificação,
nar. Sabemos que, erii Brasília, em São Paulo,
da especialização do promotor, do juiz e do
nos pequenos, médios ou grandes centros, técnico. A obrigatoriedade do Poder Judiciáa <:omunidade deseja participar. Mas de__que
rio, do Min\•tério-Público, de-proferir <:ursosforma? Está-aqui, nos parece, .a solução.
e treinar juízes, curadores, técnicos, psicólo0 SR MEIRA FILHO- Vou tomar a libf!i;~agos, assistentes sociais, em matérias intimade, se me pennite, Sr. Presidente, de en'1ar
mente ligadas com o nosso trabalho.
para V. Ex• um trabalho muito bem feito, a~·
Quando fui procurado pelo Procurador-Geem Brasflia, realizado pelo Sr. Secretário- __ _ ral de Justiça para assumir a coordenação
das Curadorias de Menores eu tinhc;t uma larga .
Segurança Públi<:a, sobr~ a questão do menor
ingressando na senda do crime, indusi~e n_o \ esperiência de 7 anos em Vara de Família,
uso da droga e no tráfico, aqui na capital do \ que foi extremamente enriquecedora. Porém,
Brasil. Vou mandar a V. Ex• este trabalho, que 1 o que é que se processa nas Varas de Família?
é muito bem feito pelo Secretário de Segu·- Os proc-essos de separação, de divórcio, e os
rança, qu_e lamenta, como brasileiro, existir, -respectivos prOcessos conseqüentes de guarali6.s, até forçosamente, uma ação policial cm
da, regulamentação de visitas da:;;_ famí_lias
cima da criança, porque diz que não encontra _ aquinhoadas. Mas, nas Varas de Menores, a
outro meio, devido à degradação, a que ponto
situação é muito mais angustiante. Mas vim
chegou a infãncia abandonada na capital do
também com uma certa mentalidade de proBrasil. Não estou. exagerando, não. Estou senmotor crlmii1ãl- por qUe nao dizer? E, real~
do até um pouco complacente, porque o que
mente, nesses 5 _anos,_agradeço a Deus o canse vê aí é terrível. E essas instituições criadas -- trJOi.ito que significou-pafà mim o cantata co"m
pelo Governo para manter a criança andam- os movimentos populares, com os educadocometendo os piores crimes. Não há como
res, tom -os psicólogos e aSsistentes sociais,
consertar esses meninos mantidos nessas ore digo aos Srs. que todos os juízes e promoganizações mal ,administradas, ·de trabalho
toféS -de justiça necessitam dessa espedalimal feito, não têm consciência do papel que
zação.
representa perante a Nação uma criança. Le~
Eu çomentava com o Dr. SamUel, pouco
var uma cnança a esses_ momentos desagraantes do início-desta reunião, da necessidade
dáveis como ? S~. m~smo_ const~t?u, lsso é dessa iniciativa no nosso âm_blto e do quanto
falta de consctêncta_, fãlta de condtçao, descoisto é recebido com indiferença. É- recebido
nhecimento completo daquilo que está fazencom indiferença porque é uma súplica de juído. De maneira que, vou mandar par;:. -v. EX' zes, é uma súplica de promotores à hierarquia
um trabalho magnífico.
das nossas instituições. Mas, m:rrriomerlto em·
que
isso conste de lei, é uma obrigatoriedade.
O SR. MUNIR. ÇURY- Agradeço nqvamen~

OSR PRESIDENTE (Nabor Junior)- Conte a intervenção de V. Ex·.
tinua fàcuFtada a- palavra aOs--SrS. -Senadores
Gostaria de esclarecer novamente, ~elo
quanto me apaixona essa questão da indiS: -que qUeiram fazer interPelação. Com a palavra
pensável especialização, não s6 do policial mi- o Senador Wilson Martins.
litar, mas a éspécialização de nós, promotore_s
O SRWILSON MARTINS - Sr. Presidente,
de Justiç-ª, de nós, juize~ de Direito, que at_ua- Srs. Senadores, ouvimos com muita_ atenção
mos na área da_jnff!ncia e da juventude. Existe a explanação competeríte do ilustre Dr. Munir
um germe. já, pelo .Brasil, Senadores. Tenho, Cury, Coordenador dos Curadores de Menores
no âmbito do meu trabalho, por exemplo, uma do Estado de São Paulo. S. & fez a defesa

do Estatuto da_ Crianç:a e dos Adolescentes,
ao mesmo terrlpo em que mostrou a inconveniêm:ia da adoção do projeto que visa simplesmente a modificação do Cógigo de Menores
em vigor.
Tenho algumas p~rguntas que farei de maneira prévia - S. s• está com horário tomado
para as 13h e 30min. - que diiefn respeito
ao problema dos conselhos e dos fundos previstOS_ no estatuto.
Aprimeira pergunta é a seguinte: no estatuto há a criação dos conselhos estaduais,_ .municipais e do Conselho Nacional de Defesa
da CrianÇa e do Adolescente (art. 85, 1), q!Je
serão órgãos deliberativos e controladores da
polítiC:ã de atendimento ao menor a -:;;er executada pelas entidades de atendimento governamentais e não govemamen'tçiis de que tratam
os art. 86 a 91. O dispositivo citado, art. 85.
·( não dispõe- sObfe. a forma de constituição
desses conselho~, assegurando apenas a participação popular paritária por meio de organt~
zações representativas.Perguntamos: como se
planeja a escolha dos membros dos conselhos
m!,.lnicipais, estaduais e nacional?

OSR. MUNtR CURY _..:..: Recor®~me de que,
quando D. Marina Bandeira esteve presente,
esta pergunta foj feita de uma certa forma
também.
- Eu faria um breve retrospecto: este titulo
da política do atendimento recebeu, em grande parte, colaborat;:ão n_ão.só da própria Puna. bem, mas das próprias F ebem estaduais. Eu
poderia antecipar dados que nã.o é propriamente a minha área, mas acompanhei de per·
to os trabalhos: os conselhos estaduais e municipais s_eriam constituídos por especialistas
da área, com movimentos representativos do
atendimento do menor.
O SR. WJLSON MARTINS- Eles serão J'f:ffiU·
nerados como os conselhos tutelares?
O SR M.UNJR C:URY - Não há obrigato-riedade:. Há um dispositivo que determkla a
possibilidade da remunera_ção,_ mas não obrigatoriedade da remuneração dos conselhei~

ros.
O SR WILSON MARTINS -Não seria conveniente explicitar a decisão -no próprio estatuto, assim como a informat;:ão sobre a duração dos respectivos mandatos?
O SR MUNIR C:URY -

Há previsão legal.

(Pausa.)

O SR. WILSON MARTINS :......., Não vãinos
deter-nos, pOrque V. S' e.sUicom...
O SR. MUNIR CURY - Realmente tenho
uma consulta médica às 16h. Entretanto, prefiro realmente abrir mão_ da minha consulta
médica e ateil.der ao Senador em todos __ os
peritOs. "Deste modõ, eu gostaria de fazê-lo
calmamente. Se ultrapassasse 9 horário, eu
pediria ao Deodato o cancelamento ou a mudança do horário. (Pausa.)
V. Ex" pode repetir a pergunta, Senador?
Ó SR. WILSON MARTINS - Ern primeiro
lugar, faleí da questão da própria constituição,
. como se planeja e sobre a remUneraçâo. Em
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seguida, mencionei sobre a conveniência de
se explicitar, no prôprio estatuto, a questão
da duração dos mandatos.
O SR. MUNIR CURY- É prevista a duração
do mandato. No 130, não?
O Senador refere-se <iOs conselhos estadual
e municipal. É isto? Ou será ao conselho tutelar?
O SR. WfLSON MARTINS- EStou referin-.
do-me aqui à participação popular paritariã
por meio de organizações representativas. E
abrange os conselhos de modo geraL
_
Pergunto, então, Sobre os vários ConsE:Ihos
a questão da duração dos mandatos, da remuneração, da escolha dos membros. Parece-me
que isto não está bem definida no estatuto:
Ferr ·este- assunto com o objetivo de pedir
subsídios ou até de se fazer uma posterior
reflexão para nos aconse1harmos na questão
da redação da matéria.
0 SR. MUNIR CURY --COm relciÇãOTCOffi--posição, Senador, parece-me que 0 1_3jJ>_atis·
faz as exigências. Eu tom"ari_a_ a fióe"rdade de
lê-lo.
"Em cada comarca, for_o regional ou
distrital haverá um conselho tutelar composto de cinco membros escolhido e nomeados pelo Conselho Municipal de Defesa da Criança AdOlescente para man-:.
dato de__dois anos, admit1da recondução,
obedecidos os seguintes critérios: três
membros escolhidos prioritariamente entre pessoas de formação unive-rsitária na
área de educação, am membro indicado
pelas entidades não governamentais e.
um membro indicado pelas entidades de
atendimento à criança e adolescentes."

Eu QoStaiia, Se"rladOr, de fazê-lo talvez
éxemplificativamente para -podermos situar os
nossos dispositiVos legais. Quando dto um
exemplo de S. Paulo, certamente os outros
Estados- dei-Federação também têm o mesmo
tipo de prÕblemática. Em S. Paulo, por exemplo, encontramos na Febem menores internos
das mais -Cltvefsa-s cidades, distantes, por
exemplo, da assistência familiar que deveriam
ter. Temos isto em S. PaulO e podemos. ter
em Anandeara, que dista 800 _quilômetros da
capital. uma criança internada. O atendimento
municipalizado que se propõe através dos
conselhos municipais é exa:tamente para evitar
esta grave injustiça que se comete contra a
criança e o adolescente. Então, esse é um
tipo de conselho que se ref.ere à política
de atendimento. Uma coisa diferente é o conseJho tutelar previsto no 130, cuja {ltribuição
seria o atendimento do menor em situação
de risco, do menor exposto, enfim, todas aque- las s1tuaçõ_es_ eminentemente sociais e que o
Poder Judiciário, pela própria história, não tem
condições de resolvê-lo. __
~ão sei se satisfiZ ao Sr. Martins por favor,
se não consegui, gostaria de ouvi-lo novamen-

te.
· O SR~WJI:SON MAATINS - O art. 85, IV,
do estatuto consa_gr~ a municipalização do
atendimento ao menor: Considerando essa
prescrição, à municipalização do atendimento,
perguntamos: justi_fica-se a críação -dos Conselhos em nível estadual e nacional? Quais
seriam as atribuições do conselho nacional,
uma vez que as diretrizes da política de atendimento já estão discriminadas no art._ 85 do
Estatuto, rio 'iual as -normas gerais também
es~"l prescritas?

O SK. MUNIR CURY - .As atribuições do
conselho_ nacj9nal parec~-me que são bem
mais amplas. Deveriam- estabelecer as diretrizes de ordem nacional a serem observadas
por todos ·os c6nselhos estaduais e municiO SR. WILSON MARTINS- Conselhos Mu·
pais. A nível menor, vamos raciocinar, os connicipaiS:..
selhos estaduais, cujas caracteriísticas, diga·
O SR. MUNIR CURY- Exatamente ....É que mos, -do EStadO d_e- S. Paulo e do Estado de
se estabeleceu, no§ 1o, que, na falta de pessoal Pernambuco ou do Estado do Amazonas, as
problemáticas são absolutamente diversas,
qualificado, a escolha poderá recair em educa·
entendo que as diretrizes que são estabeledores da rede pública ou particufar de _ensino,
ddªs por c_ada um dos conselhos tambêm
Foi pensando exatamente neste _aspecto.
pensando no aspecto financeiro do fundo, enO art. 85, li prevê a manutenç~o de fundos
tendo que_ deveriam ser estabelecidas neste
municipais, estaduais e na,dqoa_is vincula~os _ sentido. E ·aos conselhos municipais ceberia
aos respectivos conselhos de defesa da cnar:_propriamente a exeCução dessa programação
ça e do adolescente, Esses conselhos, em m·
que viria desd~ nível nacioné!l. estadual e munivel municipal, estadual e nacional, teriam o
cipal.
controle também sobre os recursos óest;in_ados_à política de atendim~nto ªo menor?
O SR:c;;m_SO!'! MARTINS ~ O art. 92, §
Du-as cois_as.que me pareCem funda-rilentãiS- 4", do· estatuto.prescreve que os conselhos_
estabelecer são: primeiro qUe a distinçãO entré estaduais e municipais exercerão poder de poos conselhos nacional, esta:duãiS e municipais lícia adminiStrativa em relação à$ entidad~s
e o consdho tutelar. Parece-me que este é _ não governamentaiS. V. Ex• pode':ici~esdarecer
um ponto. Os conselhos nacional, estadual p-or que __esse poder de polícia adm_inistrativa
e municipal se referem à política de atendi- não atinge as entidades govéinãmentais de
mento, que seria descentralizada, munícipã.- - atendimento ao rneilor?
!izada e que me parece extremamente neces~
O SR. MUNIR CURY - ' D"-'tre Senadoc a
sária. A eles é que seria revertida essa questão experiência tem-nos demonstTado ne:sS!es. ~hi·
do fundo nacional para o atendimento direto - co anOs de Vivência Como Coordenador das
ao menor.
Curâdorias do Menor em 25 ano:iâe Ministério
Não sei se ajudaria, mas, Pensarido exatamente nas nossas c.omarcas do_s Est~dos distantes, as mais pobres, as que não possuem
estrutura para composição...
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Público tem demonstrado uma auto-sufiCiência das entidades governamentais em estabelecer suas próprias diretrizes, ou seja, essa impermeabilidade com relação a qualquer ftscaIiiação:
Eu tornaria a inSistii, o fãço como uma preS- _
tação de serviços, da necessidade da indispensabilidade-dessa fiscalização.
É chegado o momento, parece-me que na
histôria da nossa Nação, de que essas entida·
des governamentais, que acolham crianças e
adolescentes, sejam fiscalizadas, mesmo porque há, em muitos casos, o _desvirtuamento
da própria programação.
De sorte que vejo como de ordem vital o
§ 4• do art. 92.
·
O SR. WILSON MARTINS -

v.s·

Agradeço a

O SR. MUNIR CURY - Por favor, eu me
coloco à disposição de V. Ex• Não se- sinta
co_n~~ngi~~ com r~~ação a ~_erário.
O SR. WILSON MARTINS -

Vou passar

a relação de perguntas a V. 8 1 para que depois
leia com vagar e possa aduzir qualquer outra
consideração que julgue pertinente nas re~
postas.

O SR._ MUNIR CURY - Pois -não.
Estive presente na -reunião anterior deSta
CoinisSão e nOtei ó apélo fêito pai- V. EX' no
sentido de que fossem eilcamll1hadas as sugestões_ de modificação do estatuto. Gostaria
de assegurar que dentro daquele prazo previsto, _ou seja, 31 de outubro, as sugestões
estariam sendo encaminhadas com o compromisso foiffial e-solene, aqui feito por mim,
em nome de um grand~ gr_I,JP.O que está _se
reunindo, já, há vários dias nesse sentido..
O SR. PRESIDENTE (Meira FUho)- PeJo

visto, fica encerrada a explanação do Dr. Munir
Cury, Coordenador das· C:Ufadorias de Meri_Ores do Estado de São PaUTO:
- -·
A Comls-s-fo ag~dec-e a- presença de V: s~
e a luz que trouxe para todos nós. Faço votos
que encontremos o caminho para cuidar da
nossa criança, porque, por não serem nossos
filhos, não deixa de ser um compatriota, um
cidadãozinhti brasileiro que merece a nossa
atenção.
Muito obrigado pelo comparecimento de V.
St a esta Comissão.
O. SR. MUNIR <:;URY- Eu pediria liÍença
à Presid_ência e aos Senadores aqui pres~ntes
de ler, tão-somente, uma carta que foi di~igida
pelo Senador Nelson Carneiro, que encami·
nhou o projeto de revisão do Código de Menores a esta Casa. Gostaria de ler um trecho
da carta do Senador Nelson Carneiro, rec~nte
mente enviada à Frelite Parlamentar de Defesã
dos Direitos da Criança e do Adolescente, _diz
o Senador:

"Lembro que 15 anos atrás, ao apre·
- sentar projeto de lei do Senado, que daPia
lugar ao atua! Código de Menores, hoje
obsoleto, tentei introduzir, desde o art 1~.
a concepção de que a criança e o jovem
sào sujeitos de direitos.
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Já no__ art. 2~- diz Nelson Carneiro
procurava assegurar-lhes "o mínimo
vital indispensável à sua dignidade e ao
livre desenvolvimento de sua personalidade física, intelectual e moral'',
E arremata Nelson Carneiro: '1nfelíz-

-

mente, por circunstâncias e \dciSsitudes
daqueles tempos, 1979, o produto legis-

lativo final não correspondeu a essas e
outras idéias básicas, calcadas na decla~
ração universal dos direitos da criança
das Nações Unidas que o Brasil co~assinou em 1959."
EsSe apelo. de Nelson Carri."eiró- o- façO-eu
também.
Muito obrigado.

Quando fainas convidadOs para fazer um

eStudo a respeito da adaptação do Código
às- realidades atuais e à nova Constituição, a

nossa idéia primeira foi no sentido de mater-

mos essa definiçãO e essa linha de pensamenta, de_ mantermos um dispositivo legal,
um co-njunto de normas, uma codificação vaitada para esse sistema de anomalia jurídica.

O meri.Or está numa situação de- norma~
]idade, o menor está sujeito, ou está vivendo
um fato soda! determinado, isso não entra
na esfera da atuação do Poçler Judiciário, só
entra na atuação do Poder Judiciário o menor
que se encontra numa situação de anormalidade e de irregularidade_.
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rem aios normativos para determinadas ou.;
tras situações.
_ _
_
Então, parece-me paradoxal essa colocação.
Eu não posso concordar, por outro lado,
com afirrn_ações que têm sido feitas e que
dão a entender à coletividade que a culpa de
toda essa sRuação precária por que passam
as liossas crianças, seja do Poder JUdid.§rio.
Não é.
Também não podemos aceitar a imputação
de que, em razão do art. 8°, oS juízes de menores teriam poder absoluto porque nós não o
temos. Por que?
Essas portarias, que eventualmente sejam
baixadas, mesmo aquelaS que ultrapassam os
limites que todos nós esperamos, de moderação, e que devem nortear o trabalho de cada
magistrado ela deve_ estar sempre submetida
uo ciiVo do próprio Ministério Público, como
está submetida ao crivo c;la própria sociedade
que tem legitimidade, pelo Código de Menores
vigente, para recorrer à lnstáncia superior, como o Ministério Público també-m tem o poder,
o dever de recorrer desSaS porta.rias que eventualmente estejam ultrapassando e_s_ses_limites
qu~ todos nós-~speramos.
_
- -Pois bem. EiltáO, ·n6s ~sperávamos, em um
prlme[ro momento, s_ustenU,r a possibilidade
de se manter ~penas_ um _sistema supletivo
de anomalias jurídicas.
- No entanto, após alguma meditação, algumas discussões, nós chegamos à conclusão
de que, realmente, temos que defender muitas
das coisas que estão s_endo colocadas diante
do Estatuto. Temos que defender determinadas posições, determinadas regras que estão
ali poújue vêm ao enContro de interesses dos
menores, vêm áõ encontro dos interess_es das .
crianças e dos adolescentes.
Nós nos reunimos, ainda recentemente, todas_ as pessoas que participaram da feitura
de umZl minuta que foi encaminhada ao Senador Nelson Carneiro, e estamos tentando elaborar uma unificaÇão entre aquilo que nós
__ achamos _de bom, dentro do Código e procurando encaixá-lo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente_.
Apenas existem algumas questões, alguns
pontos em que os Srs. Senadores e os Srs.
Deputados é _que terão_ que enfrentar e defmir.

Essa era a linha que norteia o Código vigente-e que pensávamos em manter na nova legis0 SR. PRESIDENTE (M€ira Filho)- MUito Jação. E_ iSSo por quê? POrque o art. 24, inciso
bem, agora _convidamos o Dr. Samuel Alves ;<0/, da COnstituição atual, outorgou aos Estade Melo Júnior, Juiz de Menores do Estado dos 0 poder de legislar a respeito de normas
de São Paulo.
de proteção da infância e da juventude. Então,
O Senador Nabor Júnior, que preside esta 0 nosso entendim~nto prifneiro era no sentido
de matermos, a nível federal, uma legislação
Comissão, teve que sair pela necessidade de
ser Relator de um projeto na ComisSão --de
que tratasse exclusivamente das situa,s:ões de
Relações Exteriores, mas logo mais esiaril, de
anormalidade e que se deqrnsse os Estadqs,
dentro dessa competência atribulda pela
volta.
Dr._$a,,:·Jel Alves de Melo Júnior, é uma
Constituição pelos Srs., a atribuição de, de
honra recebê_-lo, aqui, em nossa Casa.
--- acordo com as suas características próprias,
O SR. SAMUEL ALVES DE MELO JÚNIOR
baixarem as normas pertinentes à proteçâo- Muito obrigado.
da ínfância e da juventude.
Sr. Presidente, Srs. Senador:es, Sr"" _e Srs... _
O Dr. Munir Cury, a_inda há pouco, abordou,
por exemplo, a questão de frtas de vídeo, qU:e
presentes, Dr. Munir Cur)r, O privilégio é meu,
a honra é imensa de poder dirigir algumas
está prevista dentro do estatuto, e falou taropalavras aqui aos _SrS., ria esperan-ça de_ que
bém a respeito do Poder Legislativo, que o
possam contribuir para o aprimoramento'da -.,Juiz de Menores teria hoje. Realmente, o art.
legislação que _se__faz_ necessária neste moa~ prevê, dá ao Juiz de Menores um poder
menta.
de baixar portarias, objetivando o aspecto pre0 SR. PRESrDENTE (Meira Filho) - Só - ventivo.
Sab_emos e reconhecemos que existem
lamento: com a preseNça de V. ~ e do Dr.
Munir, que não tenhamos tido, aqui, uma sala abusos; esses abusos_ de_vern ser _.contidos,
cheia de Senadores, _mas acho que os Srs._ _ mas quando foi institUído o art. 8", pelo Poder
entenderão que estamos numa fase muito difíLegislativo- não [o i_ o Judiciário que fez essa
cil dos assuntos da Casa; várias comissões lei, é claro - se colocou es~ regra exatase reúnem; há o aspecto da eleição; então,
mente para que, de acordo com as_caracteesta Casa está sujeita a todãs essas nuance~. _ risticas de cada estado, de ac9rdo com as
Não fosse assim, tenho certeza que teríamos características de cada localidade, de ç:ada ccmaior número de Senadores aqui. Muitos es-:- _ marca, 0 juiz pudesse baixar normas de caráter
tão preocupados com seus problemas, com _ preventivo.
as suas bases; outros estão _aqui tratando de
_Então, apenas exemplificando, nós pouco
assuntos concernentes às providências do Po- usamos esse dispositivo na vida prática, mas
der Legislativo. De maneira que isso criou um temos lá em São Paulo, quando baixamos aiQuando se tfata, por exemplo, do Conselho
pouco a ausência, que lamento imensamente, guns ates normativos nós 0 fazemos em reuTutelar que se discutiu, que se falou ainda
mas ela se justifica..
nião com todos os juízes de menores, objeti~
há pouco, quando desse encontro que houve
O SR. SAMUEL ALVES DE MELO JÚNIOR vando atender àquele espírito que norteou a
de Curadores e Promotores de Justiça da área
-TemoS -certeza -de que está bem represeninstituição desse artigo. Então, esse aspecto,
de menores no Estado de São Paulo uma
por exemplo, de fitas de vídeo, que hoje o
tada a Casa com os Srs.
das recomendações que foi aprovada - está
Eu gostiiria, apenas, de tecer breves consi- estatuto está frazendo para dentro da própria
neste documento que foi entregue pelo Dr.
derações ínlciais a respeito da definição -do lei, está reguJada, a nível de comarca da capiMunir aos Srs. -, foi exatamente no sentido
que seja o direito do menor dentro_ do sistema tal, atraVés de portarias e provimentos. Mas
de que esse Conselho TUtelar não tivesse c ará_-essaS questões de natureza social, de amparo
vigente.
ter jurisdicional.
_
O direito do Inêriófé tidO comó uril siSfifuiã-~ e de_ proteção ao menor, elas ·sofrein, e--têtn
E eu levo à consideração-dos Srs. eSsa quessupletivo de anomalias jurídicas. EsSe é-o con- que -sOfrer, um dinamismo inuito graride. Não
tão qüe me· parece de sumá importância, porsei se a legislação poderia abranger todas as
ceita que nós, juristas, terhos do direito do
que tem que passar pelo crivo da constitumenor.
hipóteses, e permanecer, por um período muiO Código atual se_ aplica apenaS no que _to longo, atendendo as efetivas_ necessidades, cionalidade.
PareC-e-me que, à luz da Constituição que
tange às medidas preventivas a todos__os_me- -das nossas crianças e adolescentes. inclusive
nores, independentemente de sua situaçã'o. o próprio Estatuto, ao mesmo tempo em que -temos hoje, nós não podemos outorgar a este
Conselho Tutelar poder de de_cisão.lsto ainda
As demais normas se aplicam exclusivamente
condena este artigo 89 estabelece, em outro
na situação de anormalidade jurjdica.
momePt:O, a pOssibilidade de os Juízes baixa- _pertence ao Poder Judíci~rio.
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Não queFemos dizer com isso que achamos
que o Conselho Tutelar não vá ter coi1dições
ou não vá fazer aquilo que seja o melhor para
as nossas crianças. Absolutamente. Estamos
enfocando a questão sob o prisma constitucional. Por quê?
-

Quando se fala, vejam os Srs. - permitam-me ler algumas anotações que fiz__:__, que
esse Conselho Tutelar permanente, autônomo, composto de 5 membros a serem nOmeados por um outro Conselho chamado de Con-

selho Municipal de Defesa da Criança e do

Adolescente, art. 131, _cujo Conselhá, Municipal de Defesa da Criãnç:a, que está previsto
no art. 131, é que me parece que o Estatuto
precisa ser ainda burilado para estabelecer como ele vai ser constituído.

Essa questão que V. EX" ainda há pouco
levantou, que serão remunerados pelos cofres
públicos, conforme decidiu ainda um terceiro
Conselho, denominado Estadual em Defesa
da Criança e do Adolescente, art. 145, passarão por exemplo; ao atendimento dos menores que se encontram em situaçáo de riscO.
Hoje algumas das hipóteses que estão enumeradas, catalogadas como situação de risco
sã.o aquelas mesmas situações que estão-catalogadas no Código atual e quf' esião catalogadas também na revisão como de situação
irreglJ]ar.
Então, esses menores que estão em situação irregular, algumas dessas hipóteses, passarão a ser atendidos pelo Conselho Tutelar.
Os menores infratOres, art. -135, iOéíSo VII,
§ 19 do Estatuto, também passarão a ser atendidos pelo Conselho Tutelar.
Este. Conselho passará a ter poder didecldir
e aplicar medidas; poderá, inclusive, substituir
aquelas que eventualmente tenham sido aplicadas pelo Poder Judiciário e poâerá decidir
incidentes de suas decisões. Parece-me que
é um caráter essencialmente jurisdicional.
A proposta que estamos fazendo é uma tentativa, porque achamos que a sociedade, que
a comunidade tem que, efetivamente, assumir
a questão do menor sem o quê nada poderá
ser feito.
Não é a legislação. Isso temos falado, o Dr.
Munir também tem falado, o Dr. Paulo Afonso
que trabalha com o Dr. Munir também, nas
suas manifestações, tem falado, não é a legislação, seja Código, seja revisão, seja Estatuto
que vai resolver o problema do menor, não,
não é por melhor que seja esta legislação.
Enquanto ncis não tivermos uma -voritade
·efetivamente política dos nossos governantes
nesse sentido, enquanto nós não tivermos
uma distribuição de renda mais equitativa, enquanto nós não tivermos uma fiXação do homem na terra, no seu habitat natural, não tivermos uma paternidade responsável, nós não
vamos conseguir resolver o problema do menor, entre outros aspectos, entre outras qUestões.
Parece-nos, entretanto, que há possibilidade
ainda de se manter esse Conse1ho Iute1ar.
de se motivar e de se dar à sociedade atribui~
ções para enfrientar essas qUestóeS::Sem ferir
normas constitucionais. QuaiS -seriam aS sugestões?

Fala-se em situação de risco. Permitam-me
fazer·u-ma-crmca a essa expressão porQue risco
no sentido próprio ·da palavra significa, entre
outras coisas, debuxo, perigo, probabilidade
ou possibilidade de perigo; Inconveniente. Jrregulãr, por outro lado, significa conceito contrário às regfas gerais de direito Ou âa moral,
não regular, anormal, vário, desigual, anômalo.
-A situação de risco, quando o Estatuto fala:
uma. criança que está t:om problema Na escola, evasão escolar, notas baixas, é uma situação de risco.
O menbr; QUe é Vítima de maus tratos. enquanto o- menOr está deixando de fre'lüentar
a escola está ocorrendo um fato exclusivamente social. Como fato social, não1 entrou
airida na eSrera jurídica, está alheio, evidentemente, ao poder jurisdicional do Juiz.
Essas questõ-es e outrciS tantas que estão
catalogadas no Estatuto poderiam e deveriam
continuar como de competência do Conselho
Tute1ar. Ao Poder J_udiciário, ao Juiz de Menores teria qué ser reservada a apreciação das
questões ou dos fatos que ultrapassassem
apenas esse limite_do social e entrasse na esfera jurídica.
Menor, que é vítima çle maus tratos,_ nós
estamos sustentando que não bastaria ser encaminhada essa questão ao Conselho Tutelar
porque teria que ser encaminhado a urna autoridade com poderes investidos para tomar
decisõe~ mais s~eras no que tange ao pátrio
poder, como suspensão, destituição e ísso te-ria que ser feito apóS um procedimento contraditório que seria instaurado perante um Juiz
de Menores.
_Então, nos- pareceu e nós estamos elaborando, Sr. Presidente - estamos denominando aqui, provisoriamente, como Código da
Criança--e do Adolescente nesta fusão que estamos tentando.faz_er para diferenciar-, mas
o nome pouco importa, se vai, se Chamar Código, se vai se chamar EStatuto, estamos tentando fazer uma fusão sem que se afete, sem
que se prejudique essa doutrina da proteçãointegral que nós- já nos convencemos de que
é a correta, pÇls já nos ç:_onvencemos de que
ela tem que prevalecer.
Estamos apenas procurando trazer ou manter dentro do Poder Judiciário as atribuições
que Sâo próprias do Poder J_udiciário, do princípio constitucional.
Nós não podemos aceitar, também, por outro lado, como consta aqui do Estatuto, o Dr.
Munir abordou rapidamente a questão da remissão. Nós ..concordamos com esse instituto
qu~ está se__ ~riaOdo, com esse instituto que
se está prevendo no Estatuto. Apenas não estamos ·concordando com a forma através da
qual ele está sendo formulado. Por quê?
Pelo Estatuto quem vai decidir é o Ministério
Público e não o Poder Judiciário. Compete
ao MinistériO Público, diz o Estatuto, conceder
a remissão e aplicar medid~s porque a remis~
sã_o ela yem _junto, em alguns casos, com a
medida, e é o Ministério Público que val aplicar
a medida.
É reservado no EStatuto o ppder ao Juiz,
o dkeito.ao Juiz de, eventualmente, recorrer
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ao Procurad9r-Geral da Justiça. Parece-me,
data maxima venia, uma inversão total de atribuição. O Ministério PúbiiCo pode- propor a
remissão, o juiz vai decidir sobre a remissão,
considerá~ la e aplicará a medida que o Ministério Público;· eventualmente, venha a requerer. Se o juiz não der caberá recurso à instância
superior do Poder Judiciário, a quem compete
a. atribuição de decidir a respeito desta questão.
OSR.
-Permite-meSr.Presidente, ou o próprio orador? Eu gostaria de
esclarecer que o Ministério Público c-oncede
a remissão, porém ela está sujeita à homologação do próprio juiz.
O SR.
-Não, com o deVido
respeito, ó que diz aqui é o segliirlte: "o arquivamento dos_autos concederá remis~ão, aplicando medida". É o .Minist~o que f~z isso_,
arts. 126 e 193, inciso 11. Apenas fica reservado
ao juiz, caso ele não concorde, o favor de
poder recorrer ao Procurador-Geral da Justiça.

O SR.
--5e o juiz não homologa a remissão, quer dizer, tem que passar
pelo crivo do Judiciário, e ai é que está a grandeza do Instituto. Ao juiz cabe a atividade jwis~
dicional, se ele não concorda com a remissão,
ele recorre ao ~rocurador~Geral da Justiça,
que tem duas alternativas, ou confirma a remissão ou designa outro promotor.

O SR.

---Mas é uma inversão
atribuição,_ com o devido respeito, parece-me.

ae

O SR.
~Mas então não é atribuiÇão Só_ do Ministério Público, a homologação compete ao juiZ.

O SR.
---- -Mas aO juiz, ·Sô resta
a ele homologar, ele não tem outra alternativa.
O SR.
-Não, ele pode recorR
rer ao próprio Procurador-Geral.
O SR.
-Quando o Dr. Murilo
falou ainda há pouco, sobre a questão do menor infrator, pelo Código atual, o menor que
é apreendido pela autoridade policial, ele tem
que ser encaminhado ao Juizado de Menores.
Nós sabemos, -infelizmente, que as crianças
normalmente não são ouvidas pelos juizes..

Eu não atuo na área de infratores, eu atuo
na área civil, exdusivamente, mas atendo a
todas as crianças; eu ouço todas as crianças
que têm idade para tanto, para decidir. para
proferir uma deCisão, a respeito das medidas,
que eventualmente, têm que ser aplicadas.
Acho que a criança tem que ser ouvida pela
autoridade judiciária, a criança tem que ser
oUvidà.
·
Agora, o outro Estatuto_apresenta uma solução que me parece também paradoxal, porque ao invés de ser apresentado ao juiz ~e
menores, ele vai ser apresentado ao curador
de menores. Que diferença haverá? O juiz -de
menores, ainda hoje, não ouve, mas ele tem
uma estrutura, o Ministério Público não tem
sequer uma estrutura para um trabalho dessa
natureza. Tirando-se do Poder Judiciário e colocando-~ no Ministério Público, resolveu-se
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a questão? O Ministério Público vai ter condições de ouvir todos os menores?

O SR. _
~ Se me permitir Sr.
Presidente, eu gostaria de ilustrar com fa~s.
Em São Paulo, capital, Dr. Samuel sabe disso, muito embora o Poder Judiciário,_diga-se
tem estrutura, muito embora esse fato, na área
de infratores, por exemplo, nóS temos-um-juiz

titular, portanto, absolutamente impossibilita-

do, ainda que o desejasse, de ouvir e atender

aos menores, de imediato, como diz a ter. -porém, apesar da falta de estrutura, nós temos
cinco promotores "de justiça atuando; então

não se trata de estrutura, mas de efetividade
de atendimento.
O SR. SAMUEL ALVES DE MELO- Mas
me parece quanto ao encaminhamento, o pro-

blema não está na lei, o problema está nas
pessoas que a estão cumprindo. o sr. t'lãb
poj:le tomar por base o Estado de São Paulo,
nós temos que pensar em termos de Brasil,
nós temos que pensar em termos--dos Estados
do Norte, Nordeste, os Estados mais pobres,
teriam e1es condições de cumprir esse dispositivo? Por que não manter ao jUiz a obrigação
e se estabelecer dentro· da lei penalidades, sanções para eventual descumprimento dessa
norma? _Não me parece que o caminho para
a solução do problema do menor seja esse.
Apenas se trocou de pessoa, se trocou de instituição. Resolveu-se o problema? Não se resolveu, nós vamos continuar do mesmo tamanho, vamos continuar com as mesmas questões.

deve ser visto num cohteXtó geral, todos, quer
juízes, quer Curadores de Menores, devem se
tornar pessoas especializadas na área.
O SR.
- O ·que sé pretende,
exatamente em cima disso que o Dr. Munir
acaba de dizer, é trazer-se para o Estatuto,
isso no que tange à parte de infratores, sã-o
princ:fpios contidos no Código de Processo'
Penai,-Objetivando dar uma ampla defesa ao
menor, - nós n~o discordamos desse ponto
de_ vista, emabsoluto.~·apenas achamos quese o Estatuto prevê a representação, que seria
a denúnciã, no Código de Processo Penal, no
art. 195, do estatuto; se prevê a cientificação,

que seria a citação, art. 197, § 1o, do Estatuto;
se prevê um prazo para a conclusão do processo, art. 196, do estatuto; nomeação de advogado, art. 199; prazo para defeSa prévia, art
199, § 3°; razões finais, art. 199, § 4°~improcedência, quando tiver sido provada a inexiS-
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nã.donal, de brasileiros; brasileirOs ·adotando
crianças estrangeiras. Não _está_ _sendo abordado, em nenhum momento, _em nossos projetes nós temos encontra_do;eu estou, atualmente, com um caso na minha Vara, de uma
criança estrangeira que está sendo adotada
por brasileiros, e nós não sabemoS como enfrentar a questão, em face da total urgência
de legislação a fespeito da matéria.
·

ad~~oa :'~h~· ds;~aô~j~~~~su~i~~~~~ :
oportunidade de fazer um levantamento, a nível de direito internacional, passamos pela ]egislação de todos os países da Europa, partindo de Malta, passando por Uechtenstein e os
países maiores e todos eles tratam expressamente da adoção unilateral
Hoje, a nível de Brasil, se me caso com
uma mulher que tem um filho _ ela 0 teVe
quando solteira, eu não sou o pai - essa
criança poderá ser a dotada por qualquer· pes-

~~~~~o~~::~~~!~t~i~~~~~rfr~:~~=~~~~~é~~~~ ::r~~ ~~u~~h~~~o~:eo; ~~m~b~~r~~~ pelo

As legislações d~_f!utrq~ país_es, além de
permitirem a adoção tinilaferal. além de haver
uma previsão expressa, ainda facilitam. o Estatuto e 0 projeto de revisão tratam da questão.
MaS devemos abrir maiores facilidades para
esse tipo de adoção.
Em alguns países da Europa, há limite de
idade para se fazer a adoção. É necessária
uma idade mínima de 30 anoS de idade, exceto se para adotar 0 ftlho do cõnjuge. Para isso,
é preciso três ou cinco anos de casados, conforme determinam algumas legislações, exceto se se _tra_ta_r d_o filho do cônjuge.
O SR. MUNIR CURY- Dr. Samuel se ffie
Além de se estabelecer a regra, possibilipermitir, eu não gostaria, evidentemente,_ d._e._
tando esse tipo de adoção, temos também
ocupar o espaço que foi reservado a V. ~.
que abrir facilidades para que elas possam
mas eu me julgo quase que no dever de presI
ocorrer,
porque o número de adoções uni atetar esclarecimento aós senadores, aqui prerais
-que
enfrentamos
nas
Varas,
principalmen
sentes,
ciário poderes constitucionais para dar ao Mi- -tê em São Paulo, é_ muito grande.
Nós temos duas alternativas legislativas, ou
nistério Público, como se fosse a soluç:ã_o -~o/· Temosdeddido;temóstentadocriarajuri_s..
se mantém o estado atual, que é falido, que
problema do menor. Com o devido re~,
prudência a respeito da questão. O Tribunal
não é observado, em que o menor não é apre- me parece que não é, embora consPfdemos
de Justiça de São Paulo_ agOra c·om a Cons__ _ -com o mérito das propositur~..feifãs.
sentado ao juiz, ou nós o altefamos.
·,..,..,..tituiçãoFedera~-queestádandoumtratamenO que diz a Coristituição no art. 227, § 2°,
N o que tan gs:__ aos --ln.:.u~u
___ _7 _ , da
105__da adoca·o
n9 4?
-------- tutela
__da guarda, eu- gostãríã apeitãs- de -fazer
to igualitário a todas as ad_oçõ_e_s, parece-me
que a questão está superada. Mas o_Tribt.m.al
Parágrafo- 3°, n~ !V: "É a regra do contra- algumas ponderações a respeito disso, aos
de Justiça de São Paulo vinha insistentemente
ditório que foi estabelecido, porém, como pro- Srs. Enfatizar a riecessidade, primeiro, de Se
sustentando a tese de que só cabia adoção
clamam mUitos Juízes que são refratários ao __ regulamentar, com detalhes a adoção internasimples no caso de adoção unilateral. Não
contraditório, ela é a regra básica _que se esta- cional, índusive no aspecto processual. Sabecabia adoção plena. Vínhãmos e estamos susbelece como parâmetro para a nova visão de mos que a adoção, seja ela a nível nacional,
tentando, até hoje, a possibilidade de se- fazer
atendimento do menor infrator.
seja ela a nível-intemacional, não é a solução
adoção plena.
No caso de urn_rmmor que tenha cometido_ para o problema do menor, ela'pode ser, quanAinda a respeito da adoção, o projeto do
uma infração grave, um latrocínio, se estabe- - dOm:l:J_it_o,_ a solução pafa um caso concreto.
estabelece alguns requisitos-em-que
lecer o cói1traditórLO, quai o -critér1o·que ·seo nosso código atual sà- fãi- referência- à Estatuto
estamos dando um tratamento diferenciado
estabelecerá para um menor que, por exem- adoção intemadona] em dois artigos. Nós teplo, tenha furtado uma laranja na feiraJ ou mos sentido, ila prática, a dificuldade que os no projeto de revisão e temos sustentado ~m
bém de forma diversa. Por exemplo, a questão
um caso ·mais grave, um furto qualquer. Evi- juízes do interior, principalmente de outros Esda idade. O Estatuto está prevendo a possibi~
def1temente terá que passar, inicialmente, pelo tados têm, no sentido de aplicar o código atual,
]idade da adoção a partir dos vinte e um anos,.
crivo do promotor. Pois como-é· que se instau- no que tange à adoção internacional. Nós esta~
rará o contm.dltório e a ampla defesa?
mos sempre recebendo telefonemas de juízes, -desde que haja uma diferença de idade de
dezesseis anos.
Há duas alternativas e sendo apresentada pedindo esclarecii"nénto, orientação, pergunA diferenç_a de idade tem que ser mantida
tado
como
é
que
são
feitos
esses
processa~
ao Promotor de JtJStiça,_ o procedimento será
ou arquivado, ou será concedida a remissão,
por razões óbvias. Apenas consideramos que_
mentes a nível de capital Então, acho que
ou será oferecida a representação. Essa é a nós âeVemcis, neste momento, tratar ·dessa um cidadão com vinte e um anos não tem
razão pela qual o menor passaria, inicialmente,
questão com detalhes.Jnclusive, uma questão matUrldade-sufic;:iente para assumir uma crian~
ça. A nosso ver, os trinta anos previstos_na
que ·não eStá contida nem na revisão e_nem
pelo crivo do Ministério Público qUe, diga-se
de passagem, e eu acho que todo o dispositivo no Estatuto, que é a questão da adoção inter.· legislação atual, também estão exageradOs.

ver prova: da autoria, art. 202 e incisoS, lntima-riio pessoal do menor e do defensor, art. 203·,
)"
manifestação do menor, sem asslstênc:ia, em~
bora, relativamente capaz, se quer ou não recorrer, art 203, parágrafo único.
Se quer trazer tudo isso _que está embutido
dentro do Código do Proces_s_o Penal para o
estatuto, também tem que se manter a mesma
regra no que tange ao procedimento,- 0 réu
preso não é apresentado ao Ministério Público,
o que Vai ao Ministério Público são os doeumentos, imediatamente, para que ele se manifeste. Quando o indivíduo é preso em flagrante
a comunicação é feita à autoridade judiciária;
porque ela é quem tem o poder de liberaçã_o
ou não, não é o Ministério Público que tem
esse poder.
Então nós estamos tirando do Poder Judi-
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Propomos - fizemos consultas a técnicos,
pskológos, a respeito dessa _questão - e a

Diz o art. 6~ do Projeto do Estatuto:

''Na interpretação desta lei. levar-se-ão
idade que nos apontaram como mais conveem conta ds finS sociais a qUe -ela se diriniente seria de vinte e cinco anos. Logo, na
ge, as exigências do bem comum, os diproposta de revisão do Có_digo de Mei"Jores,
reitos e deveres individuais e coletivos e
estamos baixando a idade para vinte e_cinro
a cotrdição peculíar da criança e do adoanos.
lescent~ como pessoas. em desenvolvimento."
O SR. MUNIR CURY -Já que foi feita menção .ao Estatuto, pediria vénia para justifiC:âr
Daria a V. -Ex""- um exemplo ocorrido em
a razão do estabelecimento dos vinte e um - São Paulo recente'mente. Num processo de
anos de idade.
adoção internacion<:~l, um Juiz de Menores
A Legislação prevê que aos Vinte e um anos,
concluiU qUe, atendendo ao interesse da crianhomem e mulher podem contrair casamento
ça, dev~ri~ ser coiicedida a adoção ao casal
civil. Portanto, aos vinte e um anos podem
estrangeiro não domiciliado no País. Foi conprocriar. Agora, estabelecer a vedação de_ que
cedida a guarda, o casal saiu do País regularquem se casa aos vinte e um anos pode promente com a criança. Houve recurso da parte.
criar e ter filhos· e somente aos vinte e cinco
O Juiz, pessoa física, atendendo ao iitteresse
anos pode adotar, não vi bem a razão da difeda crianç~. concedeu a guarda, e a criança
renciação. Ou a Legislação Civil sobe aos vinte _ saiu do País. Houve recursO ao tribunal, que
é Colegiada. O Tribunal de Justiça, corpo _c_olee cinco anos ou se reduz aos vi.itte e um anos.
Um outr_o ponto importante, parece-nie que
giado, eram sete cabeç~s pensantes, atendense um Ministro de Estado, peta nova Constido ão interesse da criança, reformou essa decisão. Então, pergunto: Qu_al é o_ interesse da
tuição Federal, pode assumir a grave, a grande
criança no caso?" O que deve prevalece_r? Traresponsabilidade de ser Ministro de Estado
aos vinte e um anos, por que não ser pai,
ta-se_de um dispositivo que, se de um lado,
é extremamente_ simpático - e é respeitável
se biologicamente estão formãdos com vinte
e um anos?_ Obrigado.
- e .que o grupo reunido em São Paulo considerou que deveria constar como um parágrafo
O SR SAMUEL ALVES DE MELO JÚNIOR
do art. 6°, é também perigoso. Essa a razão
- Dentro dessa linha de raciocínio, teríamos
pela qual foi excluído e embutido numa visão
que permitir a adoção à mulher a partir dos
ampla do art. 6~, que é a condição peculiar
dezesseis anos e ao homem aos dezoito anos,
da criança e do adolescente, juntamente com
porque a nossa lei não permite o casamento
outros requisitos, que são o bem comum e
civil aos vinte e um anos. permite, sim, à mUos fins sociais a que ela se dirige. Essa a razão
lher aos dezesseis e ao homem aos dezoito
da omissão.
_
anos. Trata-se de uma questãO de maturidade
O SR SAMUÉLALVE.S DÜ•ÍELOJÚNIOR
para a adoção. Felizmente, essa questão foge
-Sr. Presidente, como eu antes· estava com
à nossa alçada e compete aos senhores decia palavra, penso que teria o direito de réplica.
dir e determinar na lei aquilo que seja melhor.
A meu ver, a alma do Código de Menores,
Estamos apenas colocando como sugestão
a ã:lma do Código atual está nesse art. s~ Parepara discussão e meditação.
ce-m-e ·que· rlã<:)__ po-de':llos nivelar POr baixÕ,
Finalmente, uma coisa em que estamos nos
Se tivermos um caso concreto em que tenha
batendo-- não- sei como está o pensamento
sldo mal aplicado, não devemõs excluí-lo da
do Dr. Munir Cury hoje - mas O art. 5Q do
lei por causa disso. Tem os que procurar forçar
Código de Menor. Diz o art. 59 do Código atual:
os nossos tribunais a darem melhores deci"O interesse do menor sobrepõe-se a
sões. Potém nao podemos, põrque tivemos
qualquer outro bem, ou interesse juridicaum caso~ excluir dessa nova norma, do Estamente tutelado ... "
tuto, da norma, do Có.digo,_ da lei, - nome
Esse artigO foi excluído propOSitadamente que se venha a dar - dispositivo dessa natudo Estatuto. Não obstante isso, num encontro rez!;!_, sob pena de prejudicarmos outras tantas
de Curadores de Menores qÚe houve em- São - crianças, porque não podemos dar essa apliPaulo, restou aprovada uma recomendação
cação. A·exemplo do evento que V. S• citou,
no sentido de que se incluí~~e como parágrafo
tenho "'n" outros exemplos. Tivemps possibiao art. 69 do Estatuto de Menores uma redaçáo lidade de aplicar melhor a lei, exatamente pela
idêntica ao que consta do art. 59 do Código
existência desse dispositivo legal.
atual e do art. 59 da revisão que está com
O SR. MUNIR -tURY - O diSPOsihvo do
V. Ex'!' A recomendação é no sentido de qUe art. 6~ c.ontinua a atender, porém de uroa forse mantivesse como regra de interpretação ma mais ampla.
e aplicação da lei esse dispositivo, ou seja,
O SR. SAAúECAi.VEs DÊ MELÓ~JÚNIOR
de que o interesse do menor tem que se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridica- - Absolutamente, de jeito nenhum. Os arts.
mente tutelado. Era o que tinha a dizer a V, 5Q e 69 nacrã mãis são do que, em "outras pala~
EX-s Muito obrigado.
vras, aquilo que contém a Lei de Introdução
ao Código Civil. Não é esse o espírito. Trata-se
O SR. MUNIR CURY- Pedifla vénia ao Pie~ de uma questão de interpretação e a outra
nário para justificar a razão da offiissãa· dO
de aplicação da lei. Parece-me que não está
art 5°, do atuai"Código de Menores e constante_ contida nisso.
no projeto de lei e a sua supressão nó projeto
O SR. "MONIR CURY - Não seria interesse
de lei do Senado Federal do Estatuto_ da Crian~ menor no que diz respeito à condição pecuça e do Adolescente,

liar da- Criança e do adOlescente como posição
de desenvolvimento? Ê o mesmo raciocínio
com outras palavras. Se for aprovado um dispositivo como o art. 5°, correremos ainda o
risco de o interesse do menor, no entendimento de um magistrado, ser _um determinado entendimento. Num recurso ao Tribunal
de Justiça, sete desembargadores terem um
outto·entendimento. Quem está "com a verdade? Continua prevalecendo o interesse dÕ menor, em sete cabeças e em uma cabeça, e
o mal maior continua sendo dirigido à criança.
O SR. SAMUEL Ai.VI;;S DE MELO JÚNIOR

- Estamos· sugerindo, inclusive -se, eventualmente, for possível fazer uma fusão desses
dois projetas-, que o art. 6? permaneça com
a redação original do Estatuto, e que se- acrescente um parágrafo único co-m -a seguinte re'dação_: "Na aplicação-desta lei, os direitos da
criança e do adolescente sobrelevarão qualquer outro bem, direito ou interesse juridicamente tutelado", que foi exatamente a redação
aprovada nessa recomendação feita pelos Curadores do Bras_il inteiro, que se reuniram em
São Paulo recentemente.
Estamos propondo, ainda, que se inclua um
§ 2~, estabelecendo o seguinte" "A aplicãÇ:ão
desta lei deverá levar em conta ainda os principias estabelecidos nas normas constitucionaiS
e legais; o contexto sócio-económico e cultural _em que se encontra a criança, o adolescente e _seus pais ou responsáveis e que deve
levar em çonsideração o estudo de cada caso.
realizado por équipe de que participe pessoal
habilitado sempre que ~ecessário:'.

o SR. PRESIDENTE (Naboi Jú~iof)- Concedo a palavra aos Srs. Senadores que quei~
ram fazer alguma indagação ao Dr. S~muel
Alves d~ Melo Júnior1 que acaba de fazer a
sua exposiçao. ·
O SR WILSON -MARTINS-_ Si-. Presidente,
ilustre Dr. Samuel Alves de Melo Júnior, anotei,
com a maior atenção, as observações feitas
por V. S• à matéria concernente ao Conselho
Tutelar que V, ~ entende que estão a intrometer-se na seara do Poder Judiciário, por
parte desta nove! entidade. Também assim
o receio demonstrado por V. Ex' da intromissão do Ministério Público na órbita do Poder
JudiciáriO; no .que diz respeito a decisões que
são primeiramente, de acordo com o Estatuto,
tomadas pelo Ministério Público. Teremos o
maior cuidado na elaboração desse Código.
_Gostaria de fazer a V. Ex' algumas breves
perguntas. Lembro-me que o Sr. Ubome Si- _
queira, com sua experiência à frente do Juizado de Menores no Rio de Janeiro, em reportagem publicada no Jornal do Brasil, edição de
11 de outubro deste ano, afrrma que uma só
coisa bastaria pa"ra baixar significativamente
o índice criminológico: a educação em família.
E sugere que o Governo dê todo mês à famma
do menor carente um salário, alegando que
seria mais barato que mantê-lo depois num
reformatório e, sobretudo, seria normalmente
a única maneira de evitar a formação de mais
um criminoso. Essas observações de S. Exl'
foram feitas a propósito de informação da Polí-
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haver um critéri-o na aplicação dessas verbas.
Uma de n·ossas palestras feitas no nosso Congresso, eni Cuiabá, foi a_do Presidente da Fecontra turistas, são cometidos por menores,
bem de São Paulo. Ele disse que cada criança
conforme o Jornal do Brasl1 de 11 de outubro
institucionalizada em São Paulo está custando
deste ano. Naturalmente, a concessão desse
mais de quatro salários míniinos. Então, ele
salário deveria estar condicionada à freqüênestá tentando fazer um repasse: diminuir a
da desse menor à rede oficial de ensino.
população e repassar esses custos a algumas-O qu_e Y.EX' acha dessa sugestão e da possi- famílias. Mas, dentro daquilo que sentimos,
bilidade de estendê-la às familias que ac_olhem a nível de São PaUlo, os cofres Públicos não
menores abandonados, sob a forma de guar- suportarão de forma alguma essa demanda
da. Haveria recursos suficientes? _
sempre crescente de nossas famílias.
O SR.
- Eu gostaria apénãS
O SR.
- Considerando que,
de abordar rapidamente, num primeiro mo- com a legislação que aí está - o Código de
mento,_a questão do Conselho. Nós estamos Menores - hâ no Brasil casos deploráveis
propondo que o Conselho Tutelar passe a ter
de assisfénda ao menor e malversação, inclucompetência para atender às crianças e ado- _ sive -com empreguismo, dos parcos e precioJescentes__ em _situ~ção de risco, _atender e _sos recursos· destinados a eSsa assistência,
aconselhar aos pais ou resp_onsáveis. - isso mas, ao mesmo tempo, hâ cas_as exemplares,
consta do Estatuto- inclusive aplicando me~ como o sistema de atendimento de São José
di das que entender cabíveis e que estão previs- dos Campos; implantado pela Dr' Regina Heletas_ também no Estatuto, providenciar a me- na Pedroso, Presidente da Frente Nacional dos
dida de proteção que entender adequada dian- Direitos da Criança, e outro de Sã'o LoUrenço,
te das previstas no art. 98, aos adolescentes em Minas Gerais, entre outros, perguntamos
autores de ato infracional, que são aqueles a V. Ex'_- e aqui feririloS ·um j:ionto sobre_
de menos de 12 anos, e substituir apenas as o qual V. Ex" já dissertou de certa man-eira:
medidas que originaríarQ.ente tenham sido pOr a simples mudança da legislação poderia proele mesmo aplicadas. E o que estamos pro- piciar"melhor atehdimento ou poderia OcOrrei'
pondo a nível d_e Conselho Tutelar, para não que -uns conSelhos e entidades de atendimenentrar na seara ~o Poder Judiciário.
to funcionassem a contento e outros frlistra.S:
Em São Paulo, tivemos uma experiência; sem as expectativas, exatamente como aconera uma lei que tratava da colocação familiar. tece hoje?
Através dessa lei, era dado ao Poder Judiciário
O SR.
- A ár_ea que trabalho
verba determinada e os Juízes de cada co- é a: cíVel, menor_es carentes, menores abandomarca a distribuíam junto às famílias carentes nados. A não ser a possibilidade de dar às
para que ficassem com ·os menores. No pri- autoridades competentes poder de fiscalizameiro momento, o dinheiro era repassadO a ção mais ~nérgiCó junto às instituições, o -profamíliás que .::~bi'igãssem -crianÇas que não blema continuaria o mesmci. No que tange
eram seus próprios filhos. Posteriormente, o à área de _infratores, não tenho dúvidas de
problema evoluiu e passamos então a dar di- que as propos~s que estão sendo colocadas
nheiro para a própria família manter em seu - no Estatuto vão melhorar, vão resguardar, dar
seio crianças. O volume era absurdo, a verba
mais garantia às nossas crianças.
ficou parada no tempo. A inflação não era
O SR:
- A-criaçãO de Consetão galopante quanto a atual, mas, com a inflação que existia, em pouco tempo a impor- lhos mt.g1icipais e estaduais e do_ Conselho
tância que tínhamos para .destinar a essas_fa- Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente bem assim dOs conselhos tutelares
mílias era irrisória. Tanto era que algumas famílias deixavam acumular três ou quatro pres- não iriam absorver re<:ursos_ preciosos, que
tações para ir ao fórum buscar aquela parcela seriam mais bem empregados no atendimenque lhes_ cabia, porque se fossem todo mês, tO-PrOPriamente dito, mais radonal e humao dinheiro que recebiam não dava para pagar nizado, adaptado às prescrições do Estatuto?
a condução. Era um absurdo. Mas aquela foi
O SR.
- Sob esse pdsmã,_
a experiência que nós tivemos: Hoje, a nível
posso até concordar com V. S•, mas me parece
de São Paulo, existe já o_ IAFAM, Instituto de que temos que mobilizar a sociedade, e uma
Apoio à Família, que absorveu essa verba que das formas de nós, quem sabe, mobilizarmos
era do Poder Judiciário. Houve_ uma suple~ a sociedade seja através disso. Talvez esse
mentação de verb_a W:mbém, mas totalmente custo __seja baixo~ Pelo que consta do projeto
insuficiente, por(Jue o Volume de pessoas, de do estatuto, hoje, apenas os cinco membros
farru1ias e de crianças que necessitam cresce do COnselho Tutelar é que seriam remuneassustadoramente a cada dia e os cofres públi~ rados. Parece-me que seria um custo baixo,
cos não teriam condições de assumir, embora na expectativa, ou pelo menos na tentativa,
nossa COnstituição tenha um dispositivo con- _ de nós trazermos a comunidade para que postendo a Possibilidade. O Estatuto prevê tam- sarilos enffeiltaifnelhor a questão das nossas
bém algo a respeito de se dar à família, através criaii.ças e adolescente_s.
de incentivos fiscais e financeiros., a possibiO SR.
- Faço a V. EX' uma
lldade de se manter a criança - ou_ c~iançªs última pergunta: a participação da população
~ em seu próprio s.eio.
na formulação das políticas e no controle das
A meu ver, a famOia, como célula básica
açõ~s de assistência sõcíal, pi'eVista no art.
de tudo isso, tem que ser trabalhada. Deve
204, 0, da CoriStituiÇ:ão Federal, ao in'iéS de
cia Civtl de qüe 75% doS assaltos r_efiistrados
nas--delegacias dO Estado do Rio, inclusive

e
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ser exercida através dos conselhos estaduais,
municiPais -e micional de Defesa da Criança
e do Adolescente, como propõe o _art. 85, I,
do Estatuto, não poderia sê-lo junto às secretarias estaduais ou municipafs ou órg~os equivalentes, voltados para a política de assistência
ao menoi', através de organizações representativas da comunidade, como por exemplo a
Ordem dos Advogados, as associações comunitárias, a AssociaÇão BraSífeira de lmprensa,
a Comissão Pastoral dos Direitos Hwnanos,
ou representantes dessas e de outras instítuições de elevado conceito? Eu gostaria de debater isso.
O SR.
-Essa é-Uma questao
a sei/efletida. A colocação de V. Ex' justifica
uma reflexão mais profunda a respeito dessas
prõpõstas. Enquanto o Código de- Meriores
vigente outorgava à F unabem o poder de ditar
as normas de política, de proteção, e diretrizes
para a aplicação da própria lei de interesse
do menor, estamos sentindo e vendo, nesses
dez anos de vigência dO código, que nenhuma __
diretriz efetiva ternos, infelizmente. E; talvez,
se se mci.ntiver esses conse"lhos a nível de
União, de Murlidpici, de Estado, etc., se houver
uma canalização para um maior, que venha
a se sobrepor-aoS demais, continuamos com
o mesmo problema. Talvez esSa Proposta de
V. Ex• venha a resolver e fazer com que possamos enfrentar melhor essa questão.
O SR. WILSON MARTINS -Sr. Presidente,
estC?U ~atisfeito.

Muito obrigado,
O SR.l'RESJDENTE (Nabor Júnior) - O
· Senador Meira Filho quer fazer umas considerações.
O SR MElRA FILHO - Nesse sentido, queria, maís urna vez, reCoirer à experiênCia de
Uberlándia. Quando eles,começaram a socorrer as crianças em Uberlãndia, fui ·observar.
Aliás, fui a Uberlândia não com esse propósito,
mas como o Marcondes me chamou a atenção, procurei curioso sobre o que eles estavam
fazendo~ cheguei-me ma.is a eles, faz_endo per~
guntas, inclusive até visitas. Então, o relacionamento famma-criança é encarado com muita
seriedade pela sociedade, pelo empresariado
e _p~la Prefeitura de Uberlândia.
O que eles faziam? Ao apanhar a criança
na rua e levá-la para um lugar em que ela
tivesse toda a proteção possfyeJ, o primeiro
cantata era com a família. Porque se aquela
criança estava ali é que houve alguma coisa
na família, ou algum problema. Além de haver
os que, profissionaJmente, exploram os menores. Isto também foi detectado lá em Uberlãn~
dia. O que eles flzeram? Eles forneciam semanalmente uma cesta básica e essa cesta básica
não ia para a família sozinha, mas acompanhada por um observador, por um psicólogo,
que permanecia de um até três dias no seio
dessa famflia para sentir o problema. Ficou
constatado que, realmente, a família se desfaçela pela fome, pela falta do que comer. Isso
desune· até uma nação.
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Então, eles atacaram esse aspecto, mas
com multa seriedade, o que tem dado frutos
excelentes em Uberlândia.
O SR. SAMUEL ALVES DE MELO JÚNIOR
- Queria acrescentar duas coisas.
O SR. MEJRA FILHO -

Agora, essa cesta

básica é fornecida pela sociedade e não pelo
Estado.

O SR. SAMUEL ALVES bE fo\ELO JÚNIOR
- É exatamente em cima disso que V. EXcolocou, e em cima daquilo que estamos tentando debater aqui, a nível de conscientização
da própria sociedade, e também de se tirar
do Poder Judiciário o poder de encaminha-

mento de determinadas questões a nível da
criança e do adolescente.
Há alguns anos atrás, quando na comarca
da Capital de São Paulo- existia apenas um
Juiz de menores. este jufz, com base nesse
art 8?, baixou um provimento permitindo que
os técnicos da Secretária da promoção Social
e da F ebem realizassem internações de crianças carentes, que eram consideradas como
"assistidos", e hoje, no estatuto, ainda há essa
expressão ··assistidos", e eram internações
que deveriam ser de caráter provisório, até
que a famüia tivesse condições de se reestruturar, encontrar condições de mantê-la e depois desinternar a criança. Essas internações
eram feitas sem qualquer comunicação ao Poder Juridiário. Sem nenhuma cOmunicaÇão.
Ela era feita exclusivamente pelo Executivo
e pelos técnicos._
Milhares de crianças foram internadas dessa
forma, na qualidade de "menores assistidos".
Num primeiro momento - isso a estatística
e os casos nos mostram claramente num primeiro momento, quando há internação do
menor, a família se mobiliza no sentido de
visitá-lo pelo menos. Num segundo momento,
passado um mês, essa visita passa a se espaçar, por dificuldades tais como:·custo da condução, distância, etc. E, nurri terceíro momento, a criança passa a ser esquecida.
Ainda sem a partiCipação- do Poder Judiciário, num determinado momento, aquelas
crianças que estavam esquecidas dentro das
instituições e não foram mais viSitadaS -por
seus parentes, foram removidas por- determinação da própria autoridade administrativa,

para obras do interior- foi que o Dr. Munir
Cury la!ou hâ pouco. O menor que está em
Andiara, Batatais, 600, a 800 km da Capital,
sem qualquer possibilidade de cantata com
a sua comunidade e com os seus parentes.
Se havia, num primeiro õU num segundo
momento, possibilidade de se fazer um trabalho bom, na busca da reintegração. Essa foi
urria crítica que também foi feita peJo Dr. Munir, que o código, a revisão não fala sobre
o aspecto educativo. Não, pelo contrário. A
base do Código de Menores e também da
revisão está no art. 13, que diz que toda a
medida a ser aplicada ao menor tem que objetivar a sua reintegração sócio-familiar. Esta
é a base.
Mas, aqueles menores que foram levados
para o interior, se já eram raramente visitados,
de repente passaram a não ser visitados nunca
mais. Estou como juiz da Capital há 6 anos;
recebo,de __,vez em quando, um_reléJtório de
uma das unidades do interior dizendo: "Esqueci de comunicar que um menor está internado desde 1981 ou 1982". Mericires qUe; na~
quela época, estavam numa faixa estária de
3 anos, 4·ancis, passíveis de adoção no BraSil,
. porque ObraSileiro discrimina; o brasileiro não
adota o negro, o brasileiro não adota criança
_ com problema físico, o brasileiro não adota
criança nUma-faiXa estária maior.
Ainda recentemente tentamos fazer, através
da imprensa, da televisão uma campanha de
guarda do menor. TivemOs uma procura enorme lá em São Paulo, como resposta àquele
chamamento, que foi feito Pela Rede Globo.
Muitas casais fõram lá, interessados, cOloca.:
mos diversas crianças, todas foram devolvidas. Tadas. Nenhum casal ficou com as crianças; não são crianças que estão institucionalizadas há muito tempo.
Então, se-nUm primeiro momento, não houver a partídpação da sociedade- como essa
participação que ocorreu em Uberlándia no sentido de manter a criança na s_ua própria
família, acionando a própria comunidade, no
sentido da dar àquela família recursos e ensinar onde buscar os recursos, trabalhando, pois
não podemos também ficar tutelando essas
fãmüias indefinidamente, e nã-o vamos solucionar o problema do menor. Vamos ter as
crianças internadas, as crianças esquecidas.
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Hoje, temos um remanescente, no Estado
de São Paulo, de crianças que não têm a menor possibilidade de colocação, resultado desta ··assistência" entre aspas.
Témos um número de crianças e nem sabe:
mos a quanto chega. Fizemos urna reunião
com a Febem. ~ uma das questões que o
estatuto está prevendo e que achamos tem
que ser mantida a nível de legislação, que é
a possibilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público intervir nas entidades governamentais, porque temos apenas o poder de
ir Já verificar e colocar no papel que estão
dormindo três crianças numa mesma cama,
estão vivendo em promiscuidade, não têm alimentação adequada, não têm assistência médica, estão se misturando faixas estárias, estão
se miSturando crianças doentes. Apenas isso
é o que podemos fazer. Não temos o poder
de determinar que se faça de forma diversa,
infelizmente. Não temos. Poderíamos, em te-_.
se, interditar uma determinada instituiçãoi e
varrias colocar aquelas crianças onde? Tem os
instituições da Feben1,1â na Capital,_com 200,
300 crianças; vou tirar essas crianças e colocar
onde? Então, necessitamos ter, a nível Legislativo, um poder ou que se outorgue um poder
a uma autoridade competente, no sentido de
intervir nessas instituições, procurando resguardai" os intefeSses daquelas crianças_ que
estão lá recolhidas também.
Por último, o art. ao não dá ao juiz de menores o poder de intervir dessa forma. É no sentido da medida preventiva: pode freqüentar
fliperama, pode ir a baile, comprar revista, colocar revista dentro desses envelopes lacrados.
Isso tudo está sendo disciplinado através de
portarias, em face da não existência de norma
legal a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniorfAgradeço a participação do Dr. Samuel Alves
de Melo Junior Juiz de Menores do Estado
de São Paulo, neste importante depoimento
que .faz perante a Comissão.
Considero encerrados os trabalhos, e convoco outra reunião para uma oportunidade
que serél previamente comuntcada aos Srs.
Senadores.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e
!O minutos
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1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Governador
do Distrito Federal
-No 136169- DF (n' 128189 -~GAG,
na origem), comunicando haver vetado
parcialmente o Projeto de Lei do DF n9
72/89, que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de Natureza Es-

pecial que menciona e dá outras providências.

1.2.2.-0ficio do Sr. to Secretário
da Câmara dos Deputados

Encain!hh.fndo 8 reVisão do Senado Federal autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Decreto legislativo no
55/89 (no 164/89;-na Câmara doS Deputados), que aprova o texto do Acordo para
a Construção de uma POnte sobre o Rio
Uruguai, entre as cidar;fes de São Borja
e Santo Tom€.~ entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Gov·erno da
RepUblica Argentina, concluído em Uruguaiana. em 22 de agaste? de 1989.
1.2.3 - Pareceres

Referentes às seguintes_matéria_s:_
-Projeto de Lei da Càmara n · 33/89
(797-B. de 1988. na origem). que autoriza
a reversão ao Município de Belém, Esta-do
do Pará. do terreno que menciona.

-Projeto de Lei da Câmara n~ 53/89
(n 9 1.318-B, de 1988~ na Câmara),que dis·
põe sobre a açilo civil pública de responsa·
bilidade por danos ·causados aos investidores no mercado de valores mobiliários.
- Olfcio n• S/7186 (n' 66188-PIMC, de
1ga8, na origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
--Senado_Federal, cópias dos Acórdãos proferidos Pelo Supremo Tribunal Federal nos
-autos da Ação Cívil Originária no 369-5 do
Estado de São Paulo, o qual declarou inconstitucionalidade da expressão "de seus
servidores" contida n'o caput do art. 18
do Decreto-Lei no-_ 1.089 de 2 de março
de 1970, bem como, a parte final do §
1~ do mesmo art. 18.
-Ofício n~ S/4/88, do Presidente do SuFederal, encaminhando
ao Serra-do Federal "cópia do açórdão proferido peJO Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário n"
108.174-1, do Estado de São Paulo, o qual
declarou inçonstitucionalidade da expressão .. deduzidos 0,5% títUlo- de q_~_s_Resas
de arrecadação e fiscalização", contida no
_art. 13 do Decreto-Lei n~ 1.038/69.
-_projeto de Lei da Câm_ara no 47/89
(n~ 920.-B, de_ 198'8, na Casa de origem),
que dispõe sobre o cõmputo do tempo
de exercício de função retribuída por gratificação de representação de gabinete para
os fins -qUe hiéflciona.
-Projeto de Lei do Senado n~ 286/89,
que altefã e a-creS-centa disPosições à Lei
n~ 6.8.15, alterada pela Ceí n~ 6.964, que
premo-~Trlbunal

define a situação jurídica dos estrangeiros
no Brasil e dá outras providências.

1.2.4 - ComuJÚcações da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 55}89,
lido anteriormente.
-Remessa à Comissão 'do Distrito Ee·
derat da Mensagem n~ 136, 1989-DF.

1.2.5 - Leitura de projetas
-.!(;rojeto de Lei .do Senado no 378/89,
de ..autoria do Senador Nelson Carneiro,
- que acrescenta parágrafo único a"o art. _185
da Lei n" 4;.737, de 1965.
-Projeto de Lei do Senado nc 379/89,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
dispõe sobre o uso do selo especial de
controle de que trata a Lei n~ 4.502, de
30 de novembro de 1964.
-

1.2.6 - Oficio
- Nç 86/89, do Presidente da Coinissão
de Consiliuiçiio, J_ustiça e Cidadania,_ çomúnicando a aprovação do Projeto de Lei
_d9 Senado no 47, de _1988, que estabelece
normas para a cobrãnça de laudêmio nas
transferências de domínio útil de terrenos _
da União vinculadas a_ programas habíta-

cionais e dá outras providências.

1.2. 7 ela

·

Comunicação da Presidén·

....::.Abertura de_ prazO de 72~ hOrã.S para
inte-rposição de rec_ur:_so, _por ~:1m ..dédm9

----------
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EXPEDIENTE
CENTRO GlltÁFtCO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor·Gráal do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Di reter Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto_

da composição- dd Casa, para que o Projeto
de_Lei do Sen<;~ido n9 47/88, seja apreciadOpelo Plenário.

1.2.8 -Requerimentos
- N~ 633/89, de autoria do Se.nªdo.r.Ronan Tito, solicitando a retirada, em_c_qr~e:r
definitivo, do .Projeto de Lei do Senado n~
160/89, de sua autoria.
- N~ 634/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nQ 58/89, que estabelece
normas sobre a participação dos estados
e do Distrito Federal no produto da_qn:ecadação do Imposto sobre Proçiutos [ndustrializados - IPl, relativamente às exportações.

1.2.9 -Apreciação de matérias
- Redação final do Projeto de Lei do
DF no 50/Sg, que autoriza o Poder Executivo-a criar a Escola Técnica de Taguatinga
(Região Administrativa _Ill). Aprovada, nos
termos do Re_querimento n~ 635/89. À sanção do Governador do Distrito Federal.
- Redação _fin;:,l do Projeto de Lei do
Senado no 13/SS~DF, que aprova a alteração da denominação~do Banco Regional
de Brasília 8/A-BRB, dispõe sobre sua par·
ticip.ã.ção no capital de empresas e dá outras providências. Apro'lada nos termos do
Requerimento no 636/89, À sanÇão do Governador do Distrito Federal
- Redação- fmal do Projeto de. Lei do
Senado no 198/89- Complementar, que
dispõe sobre os requisitoS para o exercido
dos cargos· de díretoria e presidência do
Banco Central do Brà.sil.Aprovap'a, nos ter-_
mos do Requerimento no 637/89. À Câmara dos Deputados.

1.2.10- Comunicação da Presi·
dência
-Prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Lei da Câmara n?" 33,_47
e 53189, Proje"tô__ de _Lei do Senado no
286/89 e os Projetas de Resolução n<?5 87
e 88/89.
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NCz$ 17,04

Exemplar Avulso ................ ..

... NCzS 0,11

T1ragem 2.200-exemplares.

1.2.11 -Requerimento

- N? 638/89, de urgência para a Mensagem no 275/89, que autoriza_a_ República
Federativa do Brasil a ultimar contratação
de operação de crédito externo no valor
de_até_US$ 47.000,000.00, ·au seu eqliíva- lente em_outra moeda, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinada a financlar parcialmente Q Terceiro Projeto de
Pesquisa Agropecuátia - Embrapa.

1.2.12-_0iscursos do Expediente
·-· SEI'IADOR DIRCEU CARIYEIRO - Limitaç-ão regimental para inclusão em Ordem do Dia de proposições legislativas
protocoladas junto à Secretaria Geral da
Mesa até 30 de novembro.
SENADOR RO!YAN TITO

-Sugestão

no sentido da publicação, em separata, dos
projetaS· de lei com competência terminativa, para efeitos de apreciação pelo se:..
nado Federal.
SENADORA AUICOQUE BEZERRA -

Projeto -de le(, que será apresentado oportunainente por S. Ex-, sobre o Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
O SR. PRESIDENTE__:. Esc;larecimento
sobre noticia divulgada ontem pelo jornal _
do Brasil sob o titulo ''TCU descobre o
golpe do cãrgo em comissão para aposentadoria."

1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto ele _D_e.ç_reto Legislativo n1 36, _de
_1989 (no _112/89, na Câmara dos Deputa-ºos), que aprova a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda, para
onda média, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Retirado da pauta para
aguardar cumprimento de diligência.
aguardar cumprimento de diligência.
Projeto de Lei da.Câmara n9 56, de 1989
(no 3.362/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, qae concede compensaç~o pecuniária, a titulo de
benefício, ao mmtar temporário do Exército, por oCasião de seu licendamento.

Aprovado, após usar da palavra o Sr_Jarbas Passarinho: À Comissão Diretoi'a para
redação final.
Proposta de Emenda Constitucional n?
1, de 1 989, de autoria do Senador João
Menezes e outros Senhores Senadores que
altera os prazos estabelecidos no § 6~ do
art. 14, para desincompatibilização do Pre~
sidente da República, dos Governadores
de-Estado, do Distrito Federal e dos Prefeitos~ Votação adiada podci!tc:i de quorum.
Proposta de- Emenda à Constituição n"
2. de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e outros Senhores Senadores, que
mOdifica o § 39 do art 4o do Ato das Dispo- .
sições Constitucionais Transit6rias: Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição no
3 de 1 989,_-.de autoria do SenadOr Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art 159 e altera
a redação do inciso II do art 161 (ja, Constituição Federal. Votação Bdiada por faJta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 42, de
1989 (no 69/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Ceritro LatiilO-AinefiCanO ae Administraçã·o-para o Desenvolvimento .
(ClAI)), concluído em Caracas, em 30 de _
jUnho de 1972, Aprovado; após parecerúa Comis_são competente. A promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo no 44, de
_1989 (no-86/89, na Câmara dos Deputados), qt.te aprova o texto do convênio ~ntre
o Governo da-República Federativa do Eirasi~ e o G~verno da República do Paraguai
para o estabelecimento de um depósito
franco no Porto do Rio Grailde, firmado
em Brasilia, a 21 de julho de 1987.Aprovado, após parecer favorâvel da Com[ssão
c:ompetente._À promulgação.
Projeto d_e_L_ei QoSeo~d_p n~ 37, de 1989
ge _autoria do Senador Mauricio Corrêa,
que isenta do pàgamento de pedáQio os
veículos automotores licenciados como táxL Aprovãdo. À Coffifssao Diretora para redaçâo -final: ___ -

Proposta de Emenda à Constituição n~>
4, de 1989, que acrescenta um § 6~ ao
art 5 9 do Ato das Disposições ConstituM
cionais Transitórias. Aprovado o prosseM
guimento de sua tramitação.

1.3.1-Matérias apreciadas após a

1.3~2- Discursos após a Ordem do

Dia
SENADOR JUTAHY MAGALIV\ES AlfabetizaçãO-e ensino profissionalizante.
SENADOR ODAOR SOARES - Crise
de energia elétrica no Estado de Rondónia.
1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

Ordem do Dia

- Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n" 56/89. Aprovada, nos termos
do Requerimento n9 639/89, havendo o
$r. Jarbas Passarinho usado da palavra.
A sanção.
-Requerimentos n~"' 634 e 638/89, lidos no expediente. Aprovados.

Ata da
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3 - ATO DO PRESIDENTE

N• 260/89
4-PORTARIA DO SR. t•SECRETÃRJO

N• 61/89

5 - MESA DIRETORA

1.4 - ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PRONUNCIADO
EM SESSÃO Al'(tERIOR

Do Sr. Od Sabóia de Carvalho, proferido
na sessão de 21M11M89.

185~ Sessão, em 28 de
3~

29 7283

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

novembro de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14HORASE30MIJYUTOS,ACHAM-SE
PRESENTES 05 SRS. SENADORES:

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú;.
nior - Leopoldo Peres - Odacir Soares Olavo Pires- Almir Gabriel - Jarbas Passa·
rinho - Carlos Patrocfnio - António Luiz
.Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão
- Hugo Napoleão - Alacoque Bezerra Qd Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides
- Lavoisier Maia - Marc_ondes Gadelha Marco Maciel - Mansueto de Lavor -João
Lyra-Francisco RoUemberg- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães- Ruy BacelarGerson carrfata - João Calinon - Jamil
Haddad - Nelson Carneiro- Ronan Tito . . :. _.
lrapuan Costa Junior - Maurício Corrêa Roberto Campos - LoUremberg Nufles Rocha - Márcio Lacerda ~ Mendes Canale Rachid Saldanha Derzi --Wilson Martins -Pompeu de Sousa-- Jorge Bomhausen Dirceu Carneiro~ Nelson Wedekin- Carlos
Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de pfesença acusa _o compare_cimento_de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus~ inlcicimos nOsSos
trabalhos.
O Sr. 1" SecretáriO irá proceder à leitura
do Expediente.

EXPEDIENTE

Mensagem
DO GOVERNADOR DO
DISTJUTO FEDERAL

Nos s~~ntes termos:

MENSAGEM N; 1:36, DE 1989-DF
(N• 128189 -~GAG, na origem)

--- BraSJ1ia, 27 de nov~mbro_de 1989
Ex.Ce1eiltíSSifriO Senhor PreSidente do SenaM
do Federal,
·
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 19, do art._lO, da Resolução N9
157/88, dessa Egrégia Casa Legislativa, réSolvi
vetar parcialmente o Projeto de Lei QO DF n"
72, de 1989, que cria, no Quadro de Pessoal
do Distrito Federal, os cargos de Natureza Es-pecial que menciona e dá outras providências,
incidindo o veto no inciso V, do art. 1~. do
~upracitado Projeto de_ Lei, em razão de sua
inconstituciona(jdade.
O objetivo principal do mencionado Projeto
de Lei, era o de diferenciar, dado o maior grau
de responsabilidade e complexidade, os car-

gos que menciona, fat9.r_ -~~e _que não está
presente com a mesma intensidade nos demais cargos do Grupo Direção e Assessoramenta Superiores. Estes pai- outro lado, tiveram o tratamento adequado no Projeto_ de Lei
do DF,_ e!!Cãrilinhado pefa Mensagem N9
113189- .GAG, de 22 de novembro de 1989 .
Despicien~~ se torna dizer que a emenda
aprovada, que se materializou no inciso V ora
vetado, se encontra em curso de colisão com
o estatuido no arl 3", Parágrafo Único da
já mencionada Resol~ção N~> -~57 /88, que proíbe aumento de_ despesa em Projetas de iniciativa privativa Executivo do Distrito Federal.
Isto posto, submeto_ a matéria à elevada
apreciaç_ão ·de Suas Excelências os ilustres
membros do ~enado ofedera:J, na çondição
que lhe é atribuída pelo § J9, do art. 16, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esperando a confirmação do veto praticado. - Joaifi.Jiin Domingos Rorú, Governador do Distrito Federal.
PROJETO A QUE-SE-REFERE i::fVETO
Cria, no Quadro de PeSsôa! do Disr;ito
Federal, os cargos de Natureza ESpeciaF
que menciona e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
São transformados em cargos de
Natureza Especial, do Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, Os seguintes cargos integranArt 19
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até o acesso às obras contratadas, seu custeio
será objeio de _acordo interno por parte de
cada governo, <:1 quem c<:~berá decidir quanto
Em conformidade com o ·disposto no arl à participação federal, estadual e municipal.
nete do Vice-Goverriadoi e do Procurador Ge49, inciso I da ConstitUição Federal, tenho_ a___
6. Dessa maneira, o Brasil e a Argentina
ral;
honra .de submeter à elevada consideraçao dão novo e decisivo passo com relação à efetili- Dirigentes _de Autarquias;
_ __ _
de Vossas Ex.ce:lêndas acompanhado de ex- va construção de nova ponte - a terceira III- Administradores Regionais;
-Posição de motivos do Senhor Min_istro das entre os dois países, cumprindo a decisão to[V- Dirigentes de Órgãos Relativamente
Relações Exteriores, o texto do Aco.rdço para mada ao ensejo da vigjta de Vossa Excelência
Autónomos;
a construção ·de uma ponte sobre o rio Uru- à Argentina em 28, 29 _e .30 de novembro
V- Assesssores Especiais do Governador,
guai, entre as cidaâes de São Borja e Sant<;' de 1989.
Diretores de Departamentos e Coordenado7. A iniciativa em apreço reveste-se da
Tomé,
entre a República Federativa do Brastl
res...
e a República Argentina, concluído em Ur~~~-- maior importância para o desenvolvimento
Art. 2" É alterada a denominação de um
·
. dos laços fronteiriços na moldura do relaciocargo de Consultor-Adjunto para -CcinSulfOr-- guaiana, em 22 de agosto de 1989.
Brasí\ia, 18 de outubro de 1989. - Jose namento entre o Brasil e a Argentina, sobreJuridico-Adjunto e transformado em cargo de
Samey.
tudo n.o momento atual, quando o entendiNatureza Especial.
EXPOSIÇÃO DE MOTWOS DAM-1/DAI/DE- mente bilateral- e, em especial;" o processo
Art 3• E criado o cargo de Natur!'!za EsCLAJDT0282JEXTRA-LOO-E02, DE 12 DE da integração- foi reafirmado com a recente
pecial de Chefe do Gab-inete Civil-Adjunto.
SETEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINIS- visita do Primeiro Mandatário argentino.
Art 4"" A retribuição dos cargos de que
lR.O DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTEa. Além do seu significado simbólico co:
trata esta lei é fixada em:
RI ORES.
mo traço de união entre o Brasil e a Argentina,
A Sua Exceléncia o Senhor Doutor José Sar- um empreendimento dessa natureza propicia%
rá maior integração física e facilitará os transney,
Representação
Vencimento
140
- - 5.783,32
Presidente da República.
portes entr.e os paises, bem como tenderá a
4.130,94
Senhor Presidente:
adensar os inúmeros contatos entre as popu9.914,20
Total
Como é do conhecimento de Vo~sa Exce- Jações fronteiriças.
. ·lência, foi .assinado, no dia 22 de agosto de
9. Ademais, a construção da ponte sobre
Parágrafo único. c A remuneração de que
1989, enl Uruguaiana, ao ensejo da visita do 0 rio Uruguai, unindo São Borja a Santo Tomé
trata este artigo será reajustada nas mesmas
Presidente da República Argentina ao Brasil, concederá dimensão regional ao processo de
datas e nos mesmos índices adotados para
Doutor Carlos Saul Menem, o Acordo para integração. Propiciará renexos diretos nas
os servidores do Distrito Federal, ocorridos
a construção de uma ponte sobre o rio Uru- áreas fronteiriças, por localizar-se na linha de
a partir de 1~ de outubro de 1989.
_
guaí entre as cidades de São Borja (no Brasil) conexão entre os portos no Norte do Chile
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de
e Santo Tomé (na Argentina), cujo texto se e do Sul do Brasil e complementar-se com
sua publicação.
encontra em anexo._
a unindo Encarnación (Paraguai) e Posadas
Art. 61 Revogam-se as disposi_ções em
· · 2. O r~ferido Acordo cria uma Comissão (Argentfna).
·
contrário.
Mistabinacionalcomasseguintesatribuições:
10. Nessas condições, tenho a honra de
(À Comissão do DistritO Federal)
a) reunir os antecedentes necessários para encaminhar a Vossa Excelencia o anexo texto
elaborar os termos de referência relativos aos do refei~o Acordo,_para ser_ posteriormente
aspectos técnicos, económicos e financeiros reffietido ão Congresso Nacional, a quem caOFÍCIO
da obra, levando em conta a decisão de ambos berá apreciá-lo e aprová-lo.
os Governos de que a construção da ponte
--Aproveito a oportunidade para renovar a
se efetue sob o regime de concessão de obra Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro~
DO SR. t• SECRETÁRIO DA
pública, sem dos aval so governos e sem tr?n- testas do meu mais profundo respeito. - RoCÂMARA DOS DEPUTADOS
sita mínimo obrigatório, e de que a refenda berto Abreu Sodré.
obra seja atribuída a cons6rdo brasileiro argentino;
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
Encaminhando à revisão do Senado aub) preparar a docUmentação necessária
REPÚBUCA FEDERAllVA DO BRASIL
tógrafo do seguinte projeto:
para levar a cabo a licitação pública e a posteE O GOVERNO DA REPÚBUCA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
dor adjudicação para a construção, exploraARGENTINA, PARA A CONSTRUÇÃO
N• 55, DE 1989
ção e manutenção da ponte e das obras comDE- UMA PONTE SOBRE O RIO
(N9 164/89, na Câmara dos Deputados)
plementares; e
URUGUAI, ENTRE AS CIDADES DE
c) supervisionar a execução e fiscalizar, duSÃO BORJA E SANTO TOMÉ
rante a etapa de construção, o de~nvolvimen
Aprova o texto do Acordo para a consto
dos
trabalhos
contratados.
trução de uma ponte sobre o rio ilruguaí.
3. A comissão poderá, ademais, soHcitar
entre as _cidades de Sdo Botj_a_ e Santo
O Governo da Re):?ública Federativa do Bra~
a assistencia téCniCa e"tOda a inioin{aÇâci que
Tomé entre·o Governo da República Fesll e o Governo da República Argentina (dora··derati~a do Brils/1 e o Governo da_ Repú- julgar necessária.
4. Quanto aos integrantes da Comissão . vante denominados "Partes''),
blica Argentina, concluido em UruguaiaTendó eni conta o Tratado de Integração,
Mista,
6 Acordo prevê a participação dos gona, em 22 de agosto de 1989.
·
Cooperação e Desenvolvimento assinado envernOs federais, ·estaduais (Estado do Rio
O Congresso Nacional decreta:
.. . Graitde do Sul e Província de Corrientes) e tre os dois pafses, em 29 de novembro de
Art 1'? Fica aprOvado o texto do Acor~o
1988;
.
dos respectivo~ organismos técnkos _naciopara a construção de uma ponte sobre o no
-ConSiderando o disposto no Protocolo n 9
nais de ambos os países.
Uruguai, .entre· as cidades de São Borja e Santo
5. Caberá ao consórcio vencedor da licita- 23 (Regional Fronteiriço) rel~tivamente à am~
Tõmé, Conduíndo em Uruguaiana, entre o. Goção custear os estudos, projetas e obras de pliação da integração física entre_ ambos paí~
verno da República Federativa do Brasil e o
..
construção da ponte, assim como das obras ses; e.
GôVetno da República Argentina, em 22 de
Recordando a vontade expressa por ambos
complementares objeto da concessão: Dessa
agosto de 1989.
maneira, determinou-se que a iniciativa priva- os Governos por ocasião da visita do PresiArt 2"' Este_ decreto. legislativo entra em
dente.. da República dd Brasil à República Arda arcará com os gastos relativos à obra. No
vigor na data de sua publicação.
gentina, de 28 a 30 de novembro de 1988,
que toC:ã às ligações rodoviárias ou ferroviárias
tes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores;
_I - Secretários-Adjuntos, Chefes de Gabi~
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Acordam o seguinte:

neira a ser acordada oportunamente, com a
participação dos Governos Federal, Estadual
e Municipal.

Artigo I
As Partes se comprometem a iniadar, por

intermédio de suas respectivas autoridades
competentes, o exame das questões referentes à constr~â.o e exploração de uma_ ponte
internacional sobre o rio Uruguai, unindo as
cidades de São Borja; no Brasil e Santo Tomé,
na Argentina.
Artigo 11

Para os fins mencionados no Artigo ( do
presente Acordo, as Partes criam uma Comissão Mista Brasileiro - Argentina, integrada
por representantes de ambos os Governos,
do Estado do Rio" Grande_ dO Sul, da Pi-6vír1ciade Corrientes, e dos respectivos organismos
técnicos nacionais.
Artigo lU

A Comissão Mista deverá considerar em
seus trabalhos as decisões e Acordos resultantes do Protocolo n? 14 (Transporte Terrestre), inclusive _os relativos a medidas harmonizado, tal como o sistema integrado de alfAndega.
Artigo IV

1. Será da competência da Comissão Mista:
a) reunir os antecedentes necessários a fim
de elaborar os termos de referência relativos
aos aspecto~ técnicos, económicos e financeiros da obra, levando em conta a decisão
da ambos os Governos de que a construção
da mesma se efetue o regime de concessão
de obra pública, sem o aval dos Governos
e sem trânsito mínimo obrigatório, e d~ _que
a referida obra seja atribuíd_é3 a um consórcio
privado brasileiro - argentino;
b) preparar a -documentação_ necessária
para levar a cabo a licitação pública e a posterior adjudicação para a construção, exploração e manutenção da ponte e das obras complementares. A adjudicação deverá contar
com a aprovação das Partes;
c) supervisionar -a execUÇão~ fiscalizar durante a etapa de construção, o desenvolvimento dos trabalhos contratados.
2. --A Corrl!S:São MiSta-teiá plenos poderes
para solicitar a assistência técnka e toda informação que considerar necessária.
Artigo V

1. Cada Parte será responsável pelos gastos -decorrentes de sua representação na Comissão Mista.
2. O custo dos estudos, projetes e obras
de construção da ponte assim corno das obras
complementares_ objeto de conce~são, estará
a cargo do consórcio vencedor.
3. Os ct..istos dé!s ligações rocfoV:iáriils- ·ou
ferroviárias até o ponto de acesso às obras
contratadas estarãO a carg~ das Partes de ma-

Artigo VI

1. As partes se notificarão sobre o cumprimento das respectivas formalidadeS legais internas necessárias para a vigência do presente
AcordO; o qual entrará em vigor a partir da
segunda notificação.
2.-Qualquer uma das Partes poderá, a
qualquer tempo, denunciar o presente Acordo,
por via diplomática e com uma ·antecedência
de um ano.
Feito na cidade de Uruguaiana, aos 23 dias
do mês de agosto de 1989, em dois exemplares igualmente autênticos~ no• idiomas
pOrtuguês e espanhol. - PeÍo Governo da
República Federativa do Brasil- Pelo Governo da República Argentina.
(À Corriissão de Relações ExtenOreS e
Defesa Nacional)

Pareceres
PARECER N• 350, DE 1989

Da Comiss~o de Constituição, Justiça
e Cii::Jiidania, sobre ç Projeto de_ Lei da

C!imara n• 33, -âe- I 989; (797-B, de I 988.
na origem), que "autoriza a reversão a_o
Município de Belém, Estado do Pará, do
terreno que menciona".

Relator: João Menezes
Trata-se de apreciai' o Projeto de Lei da Cãmarã no 33, de -1989 (no 797-B, -na tasa de
origem};"oriUnaO do Poder ExecUtivO, que "aulOriza a· reversão ao Município de Belém, Esta~
do do Pará, do terreno que menciona".
A s_ubstância da proposição está em autorizar a revers_ão_ao Município de aelém, Estado
do Pará, do terreno que menciona, tendo em
vts'ta "haver o Ministério da Aeronáutica se desinteressado do imóvel doado", conforme esclarece_ o Ministro de Estado da Fazenda, na
Exposição- de Motivos dirigida ao Senhor Presidente da Repúiblica, acompanhada de projeto de lei.
A ini.ciativa, na formulãção e nas suas intenções,_considerada constitucional, jurídica e de
boa té_cnica legislativa, foi aprovada, após
apreciaçã~;~ pela Comíssão de Finanças da Cámara de origem, aos 9 de agosto corrente.
Remetida ao Senado Federa], a Redação
Final vem a esta Comissão para pronunciamento.
Não hâ o que acresceotar ao exame já feito
na Casa de oligeril, confornie regra regiriientaL
Antes de elaborar meu parecer ach~i por
bem solicitar informações ao Exm' Sr. Prefeito
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do Munidpio de Belém e ao Sr. Delegado da
Sscretaria do Património da União, no que
fui muito bem atendido por ambos e cujas
informações prestadas esclareceram P meu
- pesamento para concluir com segurança o
meu parecer.
Entendo, portanto, que a matéria poderá
ter cUrso non:nal, opinando pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 23 de novembro de
1989. - O'd Sabóia de Quvalho, Presidente
- doão Menezes, Relator - Edison Lobão
- U1lson Martins -Roberto Campos- Meirli Filho- Carlos Patrocínio -Maurício Corréa - Ney Maranhão - Jutahy Magalhães
- Aluizio Bezerra.
PARECER N• 351, DE 1989
Da COmiSSão de ConstftUlção, Jllstiça

e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara no 53, de 1989 (n? 1.318-B, de
1988; na- Câmara}, que "dispõe sobre a
ação civil pública de responsabilidade por
danos causados aos investidOres no mercado de valores mobJriários':

Relator: EdisÕn Lobão
- Aprovado pela Câmara dos deputados, é
submetido a esta_ÚlSé) d_o CongreSso NaCional
Projeto de iniciativa do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, que comete ao Ministério Público capacidade para propor açáo póblica de responsabilidade por danos causados
aos titulares de valores mobiliários e aos investidores elo mercado, ern_ operação fraudulenta,
prátiCa não eqüitâtiva, manipulação de preços
ou criação de ·condições artificiais de procura,
oferta, ou preço de valores mobiliários, utilização ou omissão de informação relevante por
administradores e outras pessoas, à qual te-nham acesso privilegiadO ein razão do cargo
ou posi~.\'ro que ocupem, nos casos que especifica. Quanto a este último aSpecto, aliás o _us-o; a divulgação e o dever de guardar sigilo
sobre informações privilegiadas acerca de_ato
ou fato relevante para o mercado de capitais
- foi objeto da Instrução CVM n? 31, de 8
de fevereiro de 1984.
A proposta estabelece ainda a reversão, aos
investidores lesados, das importâncias decorrentes da condenação; o depósito, em conta
remunerada, de tais importâncias, até qu-e o investidor se habilite_ ao recebimento· da parcela que lhe couber; e a decadência do direito
de habilitação do investidor que não o exerce
em dois anos, contados_ da data do edital de
convocação. E determina a aplicação, no que
couber, à ação de que se trata, da Lei n~ 7.347,
de 24 .de julho de 1985. Tai diploma disciplina
ação, análoga, por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a_ bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, fixando-lhe o rito processual e cominações específicas, além de_ oferecer outras providéncias.
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Na ExposiçãO de Motivos apensa à Mensagem presidencial, o Sr. Ministro da Fazenda
encarece_ a necessidade da medida, tendo em
vista que "por sua especial relevância, no que
tange à normalização do mercado de valores
mobiliários", constitui "dever do Estado prote-

ger os interesses difusos do elevado número
de pequenos investidores que nele aplicam
suas poupanças". Tats investidores, salienta,

por consubstanciarem um tipo especial de
consumidor, "minoritário na estrutura de poder da sociedade", são inteiramente despraparados para enfrentar os sofisticados mecanismos de negociação em bolsa ou balcão. A

medida, pois, "preenche lacuna da legisJação
existente, buscando atender aos reclamos que
a chamada "sociedade de massas" vem_constantemente exigindo do jurista e da doutrina,
para que se criem novos instrumentos de proteção aos interesses do ddadãos, não adstritos
às ações do modelo conservador em que a
legitimação para agir pressupõe um direito
su~etivo do titular".
Em face do exposto, e por conformar-se
aos princípios e regras constitucionais vigentes, opiniamos pela aprovaçáo do presente
Projeto.

Sala das 'CóthiSsões, 23 de novembro de
1989. - Gd Sabóia de Carvalho, Presidente,
Edison Lobão, Relator - Ney Maranhão Maurício Corréa- Meira_Riho- Carlos Patrocfnio -Jutahy Magalhães-J®oMenezes
-- Wilson Martins - Jofto· Lobo - Mauro
Benevides.

PARECER N• 352, DE 1989
Da Comissão de CoriStitUiç"âo eJuSfiÇa

e Çidadania sobre o Ofício f'{r S/7 de
1989 (OffêiO /'fP 68188- P/MC de abril
de 1988) do Senhor Presidente do Supre-

mo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal, cópias do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fe_deral nos
autos_da Aç.;;o Cfvel Originária N" 369â
do Estado de São Paulo, o_qual declarou
inconstituCionalidade da expressão "de
seus servidores" contida no caput do art
18 do Decreto-Lei Nr 1.089 de2 de março
de 1970, bem c_omo,_a parte final do parAgrafo 1" do mesmo art. 18.

dera! e dos Municípios e sujeitos à tabela progre~iva de incidência na pauta Sobre os redimentos do trabalho assalariado".
O expediente daquela Corte Suprema está
em consonância com O que estabelece o art.
411 do Regimento Interno do Senado Federal,
de vez que vem juntado com o texto do dispositivo legal impugnado, do Acórdão proferido
e das notas taquigráficas da sessão em que
Ocorreu o julgamento.
A Constituição Federal no seu artigo 52 inciso X confere ao Senado Federal a atribuição
privativa de decretar a suspenção total ou parcial de leiS julgadas inconstitucionais por decisão defini~va do Supremo Tribunal Federal.

Essa competência excepcional do Senado
Federal visa consolidar a normalidade jurídica
do País, isentando do contexf;o de leis aquelas
que atentam a Constituição, que deve ser interpretada orgãhicamente, como um tQdo e um
sistema orlde são intoleráveis as contradições,
havendo de prevalecer um conceito de coerência u_n_icidade.

e

Com esses_elementos, oferecemos aos nossos _ilustres pares ·a seguinte Projeto de Resoluç:;io~

-PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 87 DE 1989
Suspende a execução,

em

consonân-

da com a decisão profenOa pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão de 3
de fevereiro de 1988, da expressão "de
seus servídores" contida no caput do arti~
go 18 de Decreto-Lei No 1.089 de 2 de
março de 1970, bem como a parte final
do parágrafo 1 ~do mesmo alfigo, assim
redigida: "exdusivamente aos percebidos
pelos se_rvidores da administração direta
dos Esfaàos, do Distrito Federal e dos
Municípios e sujeitOs à Tabela progressiva
de incidência na pauta sobre os rendi-mentOs do trabalho assalariado': nos termos do que estabelece o artigo 52 inciso
X da ConstituiÇão Federal

Artigo único. Fica suspensa a execução,
em conseqüência com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em Acórdão de
3_de fevereiro de 1988, da expressão "de seuS
servidores" contidas no Caput do artigo 18_
Relator: Senador Aluízlo Bezerra
de_ Decreto-Lei N~_1.089 de 2 de março de
O ExceJetíssirilo Senflor Presidente do Su- _~9_7_0, b~f!l como a parte final do parágrafo
premo Tribunal Federal, com o ofício em refe- _ 1~do mesmo artigo 18, assim redigida: "exdu.sN~ú11ente aos percebidos pelos servidores da
rência, c-omunica ao Senado Federal que
administração direta dos Estados, do Distrito
aquela Égregia Corte, em Acórdão proferido
Federal e dos Municípios e sujeitos à Tabela
no dia 3 de fevereiro de 1988, Conheceu da
progressiva de incidência na fonte sobre os
Ação Cível Originária N~ 369-5 que teve Como
rendimentos do trabalho assalariado", nos terRecorrente o Estado de São Paulo, declarando
a inConstitucionalidade da expressão "de seus mos do_ que estabelece o artigo 52 X da Constituição Federal.
servidores" contida no caput do art. 18 do
Decreto-Lei No 1.089 de 2 de março de 1970,
Sala aas Sessões, 23 de novembro de 1989
bem como a parte final do paragrafo 1o do
-Cid Sab6ia de Carvalho, Presidente -Aluimesmq artigo 18, asSim redigida: "exclusiva- zio Bezerrêl, Relator- Ney Maranhão -Mádo
mente aos percebidos pelos servidores da AdBenevides -Maurício COI't"€a - w.1/son Marministração direta doS Estados, do Distrito Fetins- João Menezes- João Lobo.
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PARECER N• 353, DE 1989
Da ComfssBá ile-Lonsâtuição e Justiça
e Cidadania sobre o Oficio "S" n~ 4, de

1988, do Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal "cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso EXtraordinário n~
108.174-J, do Estado de São Paulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade da
expressão "deduzidos 0,5% a titulo de
despesas de arrecadação e _fiscalização·:
contida no art. 13 do Decreto-Lei n"
1.038/69':
Relator: Senador Aluizio Bezerra
Como o expediente em epígrafe, encaminhou o Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal ao conhecimento desta Casa, para
os fins previstos no art. 42, \111, da Constituição
de 1967, cópia do acórdão proferido nos autos
do Rec:urso Extraordinário n9 108.174-1, do
Estado de São Paulo, que- declarou inconstitucional a expressão "deduzidos 0,5% a titulo
de despesas de arrecadação e fiscalização",
contida no art. 13 do Decreto-Lei n9 1.038,
de 41- de outubro de 1969. __
No_ apelo extremo em referência, é recorrente a União e recorrida a Prefeitura Municipal
de Descalvado-SP, a qual argüiu, em s_eu be- hefício, a tese, afinal sufragada pelo Egrégio
Tribunal Federal áe RecUrsos, de que é inconstitucional a subtração, determinada pelo
arl 13 do Decreto-Lei no 1.038/69, de 0,5%
da receita bruta do Imposto Único sobre Minerais, a título d_e _despesas de arrecadação e
fiscalização, antes da distribuição determinada
pelo art. 26, lll, da Constituição Federal de

1967.

.

.

Sobre essa tese - inadmissível para a
União, segundo se vê das razões do recurso
- se manifestou, em reunião pl_enária, o Cclendo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do acórdão assim ementado:
"IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS.
Distribuição da arrecadação. Artigo 26 da
_ Çqnstituição Federal. _De_çreto-Lei n9

1.038, de 21-10-69.
A expressão "pioduto da arrecadação
do imposto", contida no inciso lll do artigo
26 da ConStituição Federal, significa o
produto Dri.!to, não admitindo o abatimento de aqualquer parcela a título de
ressarcimento de despesas de arrecada_çãó e fí_scalização do Imposto Único sobre
Mínerais.
Recurso Extraordinário Conhecido pela
letra b da previsão constitucional, mas
a que se nega provimento_, para declarar
a inconstitucionalidade da expressão "deduzidos 0,5% ~inca décimos por_ cento)
a titulo de despesas de arrecadação e fiscalizaçáo", do artigo 13 do Decreto-Lei

n• 1.038, de 21-10'69."
Acomãnhando o· respeitável acórdão, vêm,
também por cópia, o Relatório e Voto do eminente Relator, Ministro Carlos Madeira, e o extrato da Ata da Sessão ell) que foi profertda
a de_cisão.
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O referido acórdão, por outro lado, segundo
registra o expediente que o encaminha a esta
Casa, foi publicado no "Diáilo" da Justiça" de
4 de dezembro de 1987 e transitou em julgado.
Diante do exposto, ofereço à consideração
dos eminentes Pares o seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 88, DE 1989

Suspende a execução da expressão
"deduzidos 0,5% (cinco décimos por

cento) a título de despesas de arrecada-

Ante o exposto, somos pela sua aprovação.
É o Parecer.
S_ala das Comissõe&, 23_ _de_ nov~mbro de
1989. -· Cíd Sabóia de Carvalho, Presidente
-Leite ChaveS, Relator -:--Jutahy Magalhães

Sala das ComissõeS, 23 de-i10Veri1bro de
1989. - Cid Sabóia de Cãrvalho_ Presidente
-Maurício Corr&, -R'dator - Nêy Maranhão

- Roberto Campos ~-Maurício Corrêa Carlos Patrocím'o - Ney Maranhão - /Vleira
Filho - Wilson Martins - João Menezes Edison Lobão ....,.... Nuízio Bezerra.

- Edison Lobão - Meíra FUho - Cados Patrodnio -J.utahy Magalhães -João Menezes
(com restriçõe$)- .Afuízio Bezerra- Uirfson
Martins -João Lobo.
PARECER N• 355, DE 1989
Da Comissão de Constituição, Justiça

O Senado Federa] decreta:
Artigo único. Fica suspensa, em virtude

e OdJdania sobre o_Projeto de Lei do
- Senad:>_n~ 286, de 1989-.-.que ~'altera e
acrescenta disPosições à Lei 6.815, _alterada pela Lei nr- 6.964, que define a situação jurfdica do estrangeiro no BraSJ1 e
-dá outras providências':

de decisão definitiva do Supremo Tribunal F ederal nos autos do Recurso Extraordinário no

- Ney Maranhão -Mauricio Coliéa - Edi~
son Lobão- Meira Filho- Carlos Patrocínio
-JutahyMagalhães-JoãoMenezes-João
Lobo.
PARECER N• 354, DE 1.989
Da· Comissão de Constituição, Jusdça
e Odadania sobre o Projeto de Lei da
C!Jmara n~' 47, de 1989 (n~' 920-B, de
1988, na Casa de origem)~ que "dispõe
sobre o cômputo do tempo de exercido
de função retribuída por gratificaçáO de
representação de gabinete para os fins
que menciona·:
Relator: Senador Maurício Corr~a·
Após ter sido aproVado na Câmara do_&.De-

putados, chega a esta CaSa do CongresSo Nadanai o Projeto de Lei n~ 920-B, de 1988,
que "dispõe sobre o -cômputo do tempo de
exercício de função retribufda por gratificação
de representação de gabinete para os fms que
menciona".
A matéria oriunda do EgrégiO Tribunal de
Contas da União, visa a estender aos titulares
de função retribuída por gratificação de representação de gabinete, com cinco anos de exercício ininterrupto, o disposto no art. 180 da
Lei n91.711, de 28 de .outubro de 1952, com
a redação dada pelo art. 19 da Lei n9 6:732.
de 4 de dezembro de 1979, e no art. "2<? deSta
mesma lei.
__ _
Quanto à extensão aos apoSentados, decorre de disposição expressa do texto constitucional vigente, art 40, § 49
O diploma legal, conforme se depreende
do Aviso 399-GP/88 do Presidente do Tribunal
de Contas d_a União, obedece às diretrlzes
constitucionais no que diz respeito à observância basilar da isonomia, tendo em vista que
igual beneficio já foi conferido aos Sl'!_rvidores
dos Tribunais Superiores, por· via ·de leis editadas em 1985/86.
· -
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Ante o exposto, e considerando que as despesas dele decorrentes serão atendidas á conta dos recursos orçamentários próprios do Tri~
bunal de Contas da União, o parecer é pela
sua aprovação.

ção e fisCalização·; cOiiJfda no art 13 do
Decreto-Lei n"' 1.038169.

108.174-1-SP, a execução da expressão "deduzidos 0,5% (cinco décimos por ·cento) a
títT.Jlo de despesas de arrecadação e ftSCalização", contida no art. 13 do Decreto~Lei n~
1.038; de 21 de_outubro de 1969."
Sala das Comissões 23 de novembro de
1989.- Gd Sabóia de Carvalho, Presidente
- Nuízió Bezerr.!l, Relator - U1'/son Martins

Quarta-feira 29

Relator: Senãdor Leite Chaves.
Em conformidade Com preceito regimentâl,
é chamada esta Comissão_ a pronunciar-se sobre o Projeto de Lei do Senado n9 286, de
1989, que "altera e acrescenta disposiçOes à
lei n9 6.815,_ alterada pela Let n9 6.964, que
defme a siti..tação jurídica do estrangeir"o no
B!asil e dá outras providências".

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Do Expediente lido, consta o Projeto de
Decreto Legislativo n9 55, de 1989, que por
se ~tratar de matéria referente a ato interna~
cional, em obediência ao art. 376, c, do Regi~
menta ln temo, terá, perante a Comissão dê_
Relações ExteriáieSe Defesa Na clonai, o pr&o
de 5 dias para recebimento de emendas, após
o que·a referida comissão terá 15 dias, Pr<Xrogáveis por igual período, para opinar sobre
a matéria. Findo ~sse prazo, se!l1 parec~r. a
proposição entrará na Ordem do Dia nos termos do art. 172, 11, c, do Regimento Int~rno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Do Expediente lido, consta, ainda, a Mensagem n9 136,-de 1989-DF, que nos_ termos_
do art 10, § 4~. da Resolução n~ 15.7, de 1988,
a matéria será despachada à Comissão do
Distrito Federa], que terá o prazo de quinze
dias para apresentar seu relatório. Decorrido
esse prazo, -â Veto s_erã-íncluído em Ordem
do Dia, para votação secreta.

Visa o Projeto de Lei em tela a regulamentai
o art.12, item II, letra a da ConstituiÇão Federal,
que trata da Nacionalidade. De acordo com
o dispositivo citaQo, são brasileiros naturalizados "os que, na forma da lei, adquiram a
nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua protuguesa apenas
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral''.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. J9 Secretário.
São lidos os seguintes

O inencion-acio dispositivo da Constituição
Federal de 1988vem conferir aos portugueses
um tratamento diferenciado e especial, de
acordo aliás com os termos da convenção
sobre Igualdade de Direitos ·e Deveres entre
Brasileiros e Portugues, promulgada pelo Decreto n 9 -70.396, de 12. de abril de: 1972, _e
regulamentada pelo Decreto n9 70A36, de 18
de abril de 1972.
· ·

O Corigresso Nacíonal decreta:
Art. 19 É acrescentado ao_art. 185 da Lei
nç 4.737, de 1965 (Código Eleitoral), o seguinte parágrafo únicO:

A residência, em matéria de nacionalidade
e naturalização, _tem, no dizer de Penna Marinho. uma significação_ mais ampla, pressupondo não só a presença física_do indivíduo,
__çgmo também a aclimatação e _estreitamento
de laços soclais e afetivos, a sua integração
espiritual na coletividade, a sua identificação
gradativa com o país em que se encontra.
Para o português, dados os vínculos históriCos,
morais, cultura,Is, linguísticos e étínicos a ligarem a Nação Brasileira à Nação Portuguesa,
a aclimataçã9 e integração a que acima aludimos completam-se certamente em menorespaço de tempo do que para os indivíduos de
outras nacionalidades.
Trata-se, portanto; no ProjetO de "Lei em exá~
me, de me:Qida ~tamente oportuna, que regulamentará dispositivo _de nossa nova Constituição, nada contendo que fira quaisquer preCeitos de no~~ ordenamento jurjdjÇ9 interno.
r

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 378, DE 1989
Acrescenta parágra!Ó único iro Jflrt. 185
da Lei n•4.737, de 1965.

·"Poderá ainda aJustiça Eleitoral, toma-das as me~iida_s necessárias ~ garantia
_do sigilo, autorizar a recldaQem industrial
das cédulas, em proveito_do ensino-público de primeiro grau ou de instituições
beneficentes."

Art. ~9 A presente lei entij3rá em vigor_ na
data de sua publicação.
Art. 35' Revogam-se as disposições em
contrário.

-JuStificação

-o ilustre Presidente do Egrégio T ribunai SU~
perior Eleitoral, Ministro Frandsco Rezek, recebeu, em 17 de novemb(O, apelo dos integrantes do PartidO V:erde, nos seguintes termos:
Boliva; Figueife~ brasileiro, ~;sado,
jornalista, Carlyle O. Vlarinho, brasileiro,
casado, economista, e Eury Pereira Luna
Filho, brasileiro, solteiro, advogado, todos
residentes e domi.oliados em Brasília, DF,
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-a- matéria à prudente consideração de
Vos$a Excelência.
Recolho a oportunidade para renovarlhe a garantia da estima e do respeito
sem limites que, como todos os brasileíros, lhe devoto."

Delegados Nacionais do Partido \terélePV junto ao E. Tribunal Superior Eleitotal

-
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TSE: em nome da Direção Nacioha!

do PV e do candidato Fernando Gabeira,

no transcurso das eleições de 1o turno
a Prsidência da República, vem respei~o
samente requerer a V. Ex" se_digne determinar que todas as cédulas eleitor<_lis utili-

zadas nas eleições de 1989, em 1o e 29
turnos após o encerramento da apuração
dos votos e a proclamação oficial dos

resultados, transcorrido o prazo pa-ra
eventuais recursos de candidatos e pattldos políticos concorr"entes- a essas eleições, tenham aproveitamento para. a reei~
dagem do ~papel nelas utilizado e poste-

rior destinação ·para ã &nfecção de cadernos a serem distríbuidos na rede públi~

ca de ensino de 1o grau em todo o País_
Com Umá !ai providência, as historicas
eleições presidenciais de 1989 fricrevei'~
se~ão também no -c(escente processo de
consdentizaç~o universàl sobre os limites
trsicos, económicos e sociológiCos da _uti~
lização e consumo dos recursoS "!mbi~n-~
tais, que e o princípio programático fundamental do Partido Verde e de todos
os sinceros müitantes _da_causa ecológica
no Brasíi e no Plane-ta.
Seria lamentável, e gesto denotativp de
uma incipiente consdênda ecológica, no
seio da mais alta corte de Justiça eleitoral
no País, caso as cédulas eleitorais e todo
o papel utilizado nas eleiçõeS- de 1989
viessem a ser iricínerados, após o término
desse proceso eleitoral e político de escala nacional. A destruição de material reaproveitável aliadaa poluição originada pela queima dele em nada contribuíram para a democracia, para a ampliação das
oportunidades de participação política,
económica e social do povo brasileiro,
e para a preservação do ambiente, no_
beneficio das presentes e .futuras gery:lç:ões, como bem oportuniza o art. 22.5
da Constituição de 198_8.
Pela democracia, pefajustíça sodaf, pela qualidade da vida e pela preservaçao
da vida em nosso Planeta.
Em data de ontem, o eminente Ministro
Francisco Rezek enviou a essa Presidência o
oficio nQ 1.016, nesse teor:
'·senhor Presidente, estimado_ amigo.
No Centro de cOnvenções de Brasília,
enquanto se divulgavam, dias atrás,os resultados do primeiro turQ_O da eleição presidencial, chegou-me âs mãos o requerimento anexo, firmado pela direção do
Partido Verde.
Meus pares e eu próprio nos encon~
tramas sensibilizados pelo mérito e pela
oportunidade da proposta, mas conscientes de que não pode a Justiça eleitoral
implementá·la, eis que seu ê.J5ito reclama
prévia e !niediata alte(ação _do. Código
Ele-itoral.
Assim,_e à vista de que o PartidO Vefde
não se faz ainda representar no Congres~
so Nacional, tenho a honra de submeter

Porque procedentes se me afiguram as razões da alteração legislativa sugerida, submeto-a à lúdda apreciação dos nob~es integtatltes do Congresso Nadonaf.
~

Sala das SesSOes, 28 de novembro de
--Nelson Carneiro.

1989~

LJOISLAÇÃO OTIIDA

LEI N• 4.737. DE 1965 .

(Código Eleitoral)

......... ___..____..
...........
__ Art. 185. Transitada em julgado a diplo~---······---.;.

--:.·---c--~·

maç~o referente a todas as eleições que tiverem sido reàlizadas__simultâneamente, as cédulas serão retiradas das umas e imediatamente indneradas, na presença do Juiz eleitoral e em ato público, não sendo permitido
a qualquer pessoa, indusive o próprio juiz, exaniiná-Jas.

. . . . . . .r:rco~ss~o

de

c:;~~tit;dÇ:§~, J;~~;;

e Gdadania -decisão termínatíva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 379, DE 1989

o do

__ DÍspõe sObre uso
selo espeda/
de controle de que trata a Lei nP 4.502.
de 30 de novembro de 1964.
O Congresso NaCiOnal decreta:
Art. 1o A inclusão de produtos sujeitos ao
selo especial de c:ontrole de_ que trata o art.
46 da Lei n~ 4.502, de 30 de novembro de
1964. e a exluçélo dos atualmente sujeitos ao
-seu uso, em virtu.de _de _atos Emendas das
autoridades admil].istrativas competentes, far~
se---ão sempre pOf "Je~. que poderâ restringir
"e:Xigêncía, beffi como dispensar ou vedar o
usO âO selo.
. M. 2~,- É obrigatória a marcação, no selo
e$pecial de controle, do preço de venda no
varejo dos produtos dos_ códigos 24.02.02.02
e 24.02.02.99 da Ta bela de Incidência do Jmpostô-sobre Produtos Industrializados.
Art.- 3o Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação;
.
.
--Art. 4o Revogam-se as diposições em
contrário-.
Justificação
- O se)QespeCiai de controle fÕi instituído pela
Lei no 4.502, de 30 de _nov_embro de 1964,
a quci"l atribuiu corl,petênda ao Ministério da
Fazenda para cegular a matéria. Nessa atribui~
ção lnclui-se a seleção dos produtos que devam sujettar~Se -ão -uSo- do selo_ especial, tare~
que compete ao S~cretário da Receita Federal,
pOr forÇa do disposto no art. _134 do Regulameoto Q.o _Imposto sobre Produtos [ndustria~
lizados, aprovado pelo Decreto n~ 87.981, de-_
23_ de dezembro de 1982. Atualmente, sujei~
tam-se à selagem cigarros, b~bidas e relógios,

conforme dispõe a Instrução No_rmativa SRF
139, de 20 de dezembro de 1983.
O selo especial constitui urn eficiente instrumento de controle de esto_que e um melo de
fiscalização bastante eficaz.A essa tarefa inicial
somou-se a de controle d~ preço. quando foi
permitida a marc::ação do preço de venda no
varejo de cigarros na próprla estamp'~ha, a
partir do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de de-

n~

zembro de 1977.

Estamos convencidos de que, ao longo desses 25 anos. a apltcação do selo .especial foi
extremamente benéfica ao controle de estoque para fins de fiscalização e ao controle de
preços, especialmente em relação à fabricação e comercialização de cigarros, produto
qu_e~ sabidamente_ se constitui em uma das
fónú~s de arr'eCã"dãção_ mais significativas paraos cofres do Tesouro Nacional, via tributação
do Imposto sobr~ Produtos Industrializados.
·Aos- estabelecimentos. prOdutores, acis importadores e aos comerciantes de produtos
naciolrãis e estrangeiros e especialmente_ à indústria fumageira interessa a extinção do selo
espetfal, tanto em sua função de_.controlador
de e_~toqLJe e auxi_liar da fi5o::alização quanto
riâ dé fOOldor de preço no varejo, como nó
caso dos cigarros. Sabe~~e, pela i~prensa,
que a indústria fu_mageira tem feito gestões
jUntO às autoridades administrativas no sentido de retirar do selo de controle a marcação
do preço d_os cigarros no_yaJejo.
PaTa evitar que pressões de tal ordem ·recaiam sobre autoridades administrativas e que
decisões nocivãs ao Tesouro Nacional sejam
tomadas por sjmp1es atas admínistativos, pro-pOmos i:ltie a:s.ei_eçã~ dos produtos que devam
sujeitar-se ao selo de controle, bem como a
exclusão 4o regime de selagem, se façct por
força de lei. O projeto de lei toma também
obrigatária, por lei, a marcação do preço dos
cigarros no_ selo de controle, para que a exclusão só po~a ;;er viabilizada_l{!mbém por lei.
Acredita~ os que m;dit;fas _da ímportc'i!ncia
inerente ao assunto, ta1s ~orno seleçao óu exclllSÇ}o.de produtos sujeitáveis ao selo especial,
devam ser adotadas após debates no cenário
político do Congresso Nacional e não no interior dos gabinetes de au_toridades administra~
tivas... Por mais bem-intencionados que estas
.s;ejam _oão _representam os diversos- setores
da .opinião públic:'a nem canalizam_ os a-nseios
da comunidade c:omo o CongressO Nacional.
À vista das razões expendidas, esperamos
contar com a apoio de nossos ilustres pares
a apiovação do Projeto de lei que ora apresen·
ta mos.
-Safa das Sessões. 28 de novembro de 1989.
-Senador Márcio Lacerda.
LEtJISlAÇÃO CfTAi5A

lEI N'4.5W.

..

DE.30 DE. NOVEMBRO DE !964

bi§Põe sobre o Imposto de Consumo
e reorganiza a Diretoria de Rendas lnter~
11as.
_QPr_~s!ª"t?nte da República,

FaÇo saber que o Congresso J'lacioriãJ decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.

······"·---~---"-.....- .:...--'~----..;_-
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Art. 46. O regulamento poderá _determi_É ~~~o o seguinte
nar, ou autorizar que o Ministério da Fazenda,
REQOERIMENTO N' 633, DE 1989
pelo seu órgão competente, determine a rotuNos termos do art. 2"56 do Regimento- Interlagem, marcação_ou numeração, pe!ÕS_impor~
no, requeiro a retirada, em caráter denifitivo,
tadores, arrematantes, comerciantes ou repardo Projeto de Lei do Sen<J-do no 160, de 1989,
tições faz.eodária_s, de produtos estrangeiros
de minha autoria, que dispõe sobre a organicujo controle entenda ne_c__essário, bem como
zação e o funcionamentO do CoiiselhO da Represcrever, para estabeledmentos produtores
pública e dá outras providências.
e comerciantes de determinados produtos naSala das Sessões, 27 de novembro de 1989.
danais, sistema diferente de rotulagem, eti- Ronan -Títo.
quetagem obrigatoriedade de numeração _ou
aplicação de selo- eSpecial que possibilite o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~a)
seu controle quantitativo.
- O requerirrienio lido será incluído na OrR
§ 1o O selo especial de que trata este artidem do Dia oportunamente, nos termos regimentais. (Pausa)
go será de emissão oficial e sua distnbuição
Sobre a mesa, requerimento que Será lido
aos contribuintes será feita gratl.litaniente, mepelo Sr. 1~ SeCretáriO.
diante as cautelas e formalidades que o regulamento estabelecer.
,__ 0---_É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 634, DE 1989
§ 2~' A falta de num.eraçffi:o do produto ou
de aplicação do selo especial, ou o uso do
Requeremos urgência, nos termos do art.
selo impróprio ou aplicado em desacordo -330,~ ajín_e_ã ç do Reg1ffiento fnterno, para o
com as normas regulamentares, importará em
PLÇ_ 00058, dti 1989, que "estabelece normas
considerar-se como não-identificado, com -o
sobre a participação dos Estados e do Distrito
descrito nos documentos fiscais, o produto __ _fed_eral no_ pfoduto da arrecadação do ImpoSrespectivo.
to sobre Produtos Industrializados- !PJ, relati- _
••••••••••••••••••••••••• ....
:varriente-ãs exportações".
(À Comi$São de Assuntos Econômicos
Sala das Sessõ_es, 21 de novembro de 1989.
- dedsão terminativa.)
- Ronan Tito- Chagas Rodrigues- Carlos
Patrodnio __:. Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetO~ lidos serão- p-ublicados e remeO SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
tidos às Comissões competentes. (PaUsa)
- O requerinlento -lido será votado apOs a
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. Ordem do Dia, nos termos regimentais. (Pausa.).
·
19 Secretário.
· - Sobre a _mesa, redaç:ão final que, se não
É lido o seguinte
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr.
1° Secretário. (Pausa).
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
É lida a seguinte
JUSTIÇA E CIDADANIA
01. n• 086/89-CCJ
PARECER N' 356, DE 1989
_(Da Comissão Diretorq)
Brasília, 27 de novembro de 1989
•••••••••••••••••••••••v••••••••~«~~···•~'""-"""""""~

Senhor Presidente,
Nos termos regimentals, comunico a V. Ex.'

que esta Comissão aprovou o PLS n9 04 7/88,
que estabelece normas para a cobrança de
laudêmio nas transferênCias do domínio útil
de terrenos da União vinculadas a programas
habitacionais e dá outras providências- autoria do Senador Marco Maciel, na reunião
23·11·89.

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Põinpeu de SOusa)
- Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, a presidência comunica ao plenário
que, nos termos do art. 91,._ §§ 3° a eo, do
Regimento Interno, depois de publicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional, abrir-se--á o prazo- de 72"11ora:S-pafa
interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o Projeto de
Lei do Senado no 47, de 1988, seja apreciado
pelo plenário. Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, o projeto será remetido
à Câmara dos Deputados. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
oelo Sr. I o Secretário.

Redação _final do Projeto de Lei no DF
n• 50, de 1ga9.
.
A Cam"issão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF no 50, de 1989,
que autõtiza OPoder Executivo a criar a Escola
Té<:nica de Taguatin"ga (Região Admínistrativa
lll).

Sala de Reuniões da ComiSsão, 28 de novembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator ~Antônio
Luiz Maya- ['labor_Jún_ior.
ANEXO AO PARECER N' 356, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do DF
no 50, de 1989, que autoriza o POder E.Xecutivo i1 criar a Escola TéCnica de Tiiguatinga (Região Administrativa III/

O Senado Federal decreta:
Art. 19 É o Governo do DistritO Federal
autorizado a criar a Escola Técnica Regional
de Taguatinga, Sítuada na Região Adminis-trativa lU, destinada a ministrar cursos de formação profissional para habilitação de técnicos de 29 graU dOs setores secundário e terciá~
rio, além de outros cursos de capacitação profissional de_inferesse comunitáriO.
§ 1~ Os cur"soS serão realizados, tanto
quanto possível, em regiffie de _çooperação

com as empresas_ de comércio, indústria e
serviços locais, para atendimento às atividades
curriculares relativas a estágio e ao objetivo __ de integração escola-empresa.
§ 2~ Na fase inicial de implantação does~
tabelecimento de erisino, serão oferecidas,
prioritária e progressivamente, hã.bilitações
profissionais isoladas ou conjunto :de habilitações afins concernentes a:_
1- administração, contabilidade, estatística
e publicidade;
II- edificações, estradas, saneamento,
agrimensura;
m-química;
IV- agroindústria;
V- mecânica, eletromecãnica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, instrumen:..
tação;
VI- processamento de dados;
VIl- artes gráficas;
vm :...._economia doméstica;
IX- enfermagem; X-prótese.
Art 2° É autorizada a destinação de uma
área mínima de 30.000 m 2 (trinta mil metros
quadrados) no perímetro da Região Administrativa m (Taguatlnga), para sediar a Escola
Técnica Regional e permitir o desenvolvimento de atividades ou práticas educativas relacionadas às diferentes habilitações profissionais.
Parágrãfo único. O-Governo- do -Distrito
Federal e a Comp"ailhia Imobiliária de Brasília
- T erracap, deverão promover ,a escolha e
delimitação do terreno _e praticar todos os atas
necessários à sua ocupaçãO pelo estabelecimento escolar.
Art. 39 A Escola Técnicei Regíonal de Taguatinga poderâ receber, na forma que dispUser o regulamento, awa1ios e subVenções dos
pOderes públicos ou dOaÇ9es e COflf!Ibuições
de pessoas físicas e jurídicas pri\ladas, constitu_índo tais reridas fundo especiaCde nãtureia
contábil do estabelecimento e pqr ele próprio
administrado.
Art. 49 Os bens patrimoniais da Escola
Técnica Regional de Taguatinga, que constituem os imóveis por ela ocupados, suas instalações e benfeitorias, e demais bens móveis
ou valores pertencentes ao eStabelecimento
continuarão sob o domínio ou titularidaâe do
Distrito Federal, assim como oS que vieram
a s_er adquiridos.
Art 5o O ato que criar a E.Scõla Técnica
- Regional de Taguatinga disporá sobre a aprovação do respectivo regimento, sua administração, regime jurídico do pessoal e vinculação
à Secretaria de Estado competente.
Art. 6° Esta lei eiltra em vigor na data de
sua publicação,
Art. _7° Revogam-se_ as disposições em
contrário.
O.SR. PRESIDENTE (PompeU de Soúsa)
- Sobre a mesa, requerimen,to que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 635, DE 1989

Nos termos -_do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para ime-
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di ata discussão e votação, da· redação fin.al
do Projeto de Lei do DF n~ 50, de 1989. de
iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que

autoriza o Poder ExeCutivo a cr:iar a Esç:pla
Técnica de Tagi..Li:~tinga (Região Administrativa
III), apresentado por sugestão do Deputado
Frãif6sco Carneiro.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 19$9.
-Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa/
passa~se à imediata apreciação da redação firial.

-Aprovado o requerimento,

EiTf discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a Palavra, encerro
a disc:ussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queirãi'n

permanecer sentados. (Pausa)

-.Ba_nco de Brasília S/1\, pelo _menos 51_%
(cinqüenta e um por cento) daS ações cOin
direito a voto.
__ _
Art.. 3o É" o BRB- Banco de Brasília S/A,
autQrizado a constituir as seguintes sodedades por ações:
J_--:---- BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S//'o.; ~.
·u- BRB- Distribuidora de_ Tít_u!Ôs_e__V_alores Mobiliários S/A;
III- BRB - Companhia Nacional de Serviços.
Parágrafo único. É ainda o· BRB- Banco
de Brasília S/A, autorizado a constituir, nos
termos da legislação que lhe for pertinente,
sociedade pOr aç:ões que tenha por objetO s6cíal atividade própria do sistema financeiro.
Art 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em
contrário.

Novembro de 1989 ·

sitos para o exercício dos cargos de diretorii:!
e presidência do Banco Central do Br_asil.
Sala de Reuniões da COmis~o. 28 de no·
vembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente _----:Pompeu de Sousa, Relator -António
Lw'zfifajta .:..... Nabor Júnior.

-

· ·

ANEXO AO PARECER N• 358, DE 1989
_RedaçfJo liflal do ?ro}eto de Lei do Se-nado n~ 198._de 1989 comp/emêntar, que dispõe sobre _os _rt:qui&tos para o exercício dos cargos de dk"etoria e presidência
do Banco Central do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ A designação dos membros da direteria e presidência do Banco Centréil do Brasil observará os requisitoS específk:adcis nesta
Lei.

Art. -?~ São cOndições indispensáveis à
designação:_
I - ser brasileiro;
11- ter completado trinta e cinco a_nos de
O ~R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido idade:
- Sobre a mesa, redação fmal que, se não
m- estar no pleno gozo dos direitos polípelo Sf. 1o SeCretário.
_
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr.
ticos;
é: lido e aprovado o seguinte
1"' Secretário. (Pausa)
lV-está quífe co"m-aS obrigações eleitorais
É lida a seguinte
e militares;
REQUERIMENTO N• 636,
V- dispor do pleno exercício da capaciDE 1989
dade civil;
PARECER N• 357, DE 1989
Nos t'ª-rmos c;lo af!:. 32Ldo RE:gifnento !nterVI- não ter sofrido condenação criminal
(Da Comissão Diretora)
-· no, requeiro dispensc,t de publicação, para ime- nem ter praticado ato de improbidade admiRedação final do Proj(!tO de Lei do Se~ __ ~diat~ discu_s~ão e votação, dê! redação final
nistrativa;
do Projeto de Lei do ,Senado n"' 13, âe
nado n9 13, de 1988-DF
Vil- possuir ilibada reputação e idoneida1988-DF, que aprova a alteração da denomide moral;
A ComisSão Dtretor_a apresenta a redaç::ãQ
nação do Banco Regional de Brasília S/A - Vlll- ter notório conhecimento e experiênfinal do Projeto de_ Le.LdQ S_enado n~ 13, de
BRB, dispõe sobre sua participação no capital cia em assuntos econômicos e financeiros;
1988-DF, que aprova a alteração da denomi·
de empresas e dá outras· providências.
IX- haver exercido~ por mais de dez anos,
nação do Banco Regional de Brasília S!A Sala das Sessões, 28 de _novembro de 1989. função, emprego ou atividade profissional que
BRB, dispõe sobre sua participação no capital -Pompeu de Sousa.
exiga os conhecimentos menciona_c!_os no incide empresas e dá outras providências.
So anterior.
Sala das Reuniões da CorhissãQ, 28 de noO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Art. 3ç A escolha do Presidente deverá revembro de 1989-. ...:... Nelson Camelro, PreSi-Aprovado o requerimento, passa-se à ime- cair, preferencialmente, sobre Servidor intedente - Nabor J4nioc Relator ~ Pqmp"eu
diata apreciação _da redação final.
grante do quadro permanente da _entidade.
de Sousa -António Luiz Maya.
Em dtscussão. (Pausa)
Os demais cargos de diretoria são privativos
ANEXO AO PARECER N" 358, DE 1989
- Não.havendo quem peça a palavra. encerro dos servidore_s _da aut<)rquia.
a discussão.
Redação final do ProJeto de Lei do$~
Art. 4"' É- vedada a designação de pessoa
nado n .. 13, de 1988-DF, que aprova· a
qúe, nos últimos quatro anos, tenha exercidÕ
Em votação a redaçãO final.
alteração da denominação do Banco ReOs Srs. Senadores que a aprovam queiram- atividade, com ou s_em víncvlo empregatíclo,
gionfJ/ de Brasí/ía SIA - BRB, dispõe soou de qua1quer forma colaborado com a gespermanecer sentados. (Pausa)
bre sua participação no capital de empretão ou administraç-ão de empresa integrante
Aprovada.
sas e dá outras providências: do sistema financeiro privado ou que opere
O projeto vai à sanção do Governador do
nos ramos de previdência ou seguro, bem asO Senado Federal decreta:
Distrito Federal
sim coligadas ou controladas.
Art. 1o É aprovada a aJtéra_çAo da denomi-__
Parágrafo único. A vedação prevista no
nação do Banco Regional_ de BrasHia S/A -:O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -- Caput é exterisiva aos que, no mesmo período,
BRB. instituído pelo art. 15 da Lei n? 4._545,
,;_ Sobre a mesa-,- redação final que, se não
tenham sido proprietários, sódos, acionlstas
de 1O de dezembro de 1964, para BRB ...,_
houver objeção do Plenário será lida pelo Sr.
ou contrOladores a qualquer titulo das emrpeBanco de Brasília S/A, procedida em Assem1o Secretário. (Pausa)
sas mencionadas.
bl~a Geral Extraordinária dos acionlstas do
Art. 5o Para o_s fins previstos na alínea d,
Banco, realizada em 16 de janeiro de 1986.
É lida a seguinte
inciso 111, do art. 52 da Constituição Federal,
Art. zo É conv_alidªda_ ~ participação do
PARECER N• 358, DE 1989
o Presidente da República encaininhará ao SeBRB-Banco de Brasília S/A. no capital social
-(Da -C:Olnissão Dlretora)
nado Federal a document~ção pertinente,
da BRB- Oédito Imobiliário S/A, constiUJída_
acomparihada de declaração firmada pelo inem Assembléia Qer-ª1 realizada em 23 de agosRedação final do Projeto de Lei do Seteressado, sob as penas da Lei, quanto ao
to de 198.3.
nado no 198, de 1989-Complementar.
preenchimento do requisito previsto no artigo
Parágrafo único. Pod~rão participar do caanterior.
pital social da BRB- Crédito Imobiliário S/A ._ A" Comissão Diretora apresenta a_ redação
Ãit:.. 6n Ã investidura ~~s funções de direas empresas.. públicas e sodedades de econo- finCI._I_c:lo Projeto de Lei do senaao no 19S,, de
torraOUpresidência do BancO Ceritral _go Bramia mista integantes da estrutura adminLstra- 1989 ~Complementar, de autoria do Sena·
sil será precedida de c6rõpromiss6 de dedicativa do Distrito Federal, él$Segurados ao BRB dor Itamar Franco, que dispeie sObre os requiAprovada.

O projeto vai à Sanç·ão do Sr. GOvernador
do Distrito Federal.
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ção exdusiva em tempo integral, vedado o
exercido de qualquer outro cargo, emprego
ou atividade, pública ou privada, bem como

a titulariadade de ações, cotas, debêntures,
parte beneficiárias ou qualquer outro título representativo de capital ou interesse em empre-

mara no:>S 33, ~ 7 e 53, de 1989, o Projeto de
Lei do Senadb nç 286, de 1989, e os Projetas
de Resolução n>?S 87 e 88, de 1989, ficarão
sobre a Mesa, durante 5 sessões ordinárias,
para recebimento de emendas. Os pareceres
da Comissão de Constituição, Justiça e cidadania, favoráveis às referidas proposições, serão encaminhados à publicação no Diário do
ÇongressoJ;Ia_clodal e distribuídos em avulsos.

sa privada.
Art. 7? verificada a infringênciá de qualquer requisto para o exercício do cargo ou
a violação de dever legal, o Senado Federal, - O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de oficio, revogará ou anulará a aprovação .......o Sobre a mesa, requerimento que será lido
e remeterá os documentos comprobatórios pelo Sr. }9 Secretário.
ao Ministério Público Federal para apuração
É lido o seguinte
do ilícito e promoção de responsabilidades.
Parágrafo único. Ocorrendo a_ hipótes_e
prevista neste artigo, o diretor ou presidente
REQUERIMENTO N• 638, DE 1989
será imediatamente afastado do cargo.
Requeremos urgência, nos termoS__ do art.
Art. ao Por um período de dois anos após 366, alínea"
",do Regimento Interno, para
a exoneração elo cargo de diretor ou presia Mensagem n 9 275, de 1989 que "autoriza
dente, é o ex-titular impedido de exercer quala República Federativa do Brasil a ultimar conquer atividade profissional, com ou sem víncu- tr:at-ªª'o- d__e_operação de crédito externo, no
lo empregatício, para empresa privada, nado- valor de até US$ 47,000,000,00 (quarenta e
ria! ou estrangeira, integrante do sistema finansete milhões de dólares nortearnericanos), ou
ceiro ou que opere nos ramos de seguro ou
seu equivalente em outra moeda, junto ao
previdência, suas controladas e coligadas, Banco Internacional de Reconstrução e Debem assjm naquelas sujeitaS~ao controle, fig..
senvolvímento (Banco _Mundial), deStinada a
calização ou supervisão do Banco Central do
financiar parcialmente o Terceiro Projeto de
Brasil.
Pesquisa AgFopecuária - Ernbrapa, de conParágrafo úntco. A vedação prevísta no formidade com inclusa exposição demotivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda".
caput deste artigo, extende-se _à aquisição de
Sala dasSessões,-23 de novembro de 1989.
ações, cotas~ debêntures, partes beneficiárias
ou qualquer outro tituJo representativo de capi- - Ronãii Tito - Dirceu Ciime!rõ ..:... Mário
Maia - Jarbas Passarinho.
tal ou interesse nas emrpesas mencfonadas.
Art.. 9~ esta lei entra em vigor na data de
O SR. PilEsJ.peiYTE (Pomp;u de Sousa)
sua publicação.
- O requerimento /ido ser,§ votado após a
Arl 1O Revogam-se as dispostições em Ordem do Dia da presente sessão nos lefTT!OS
contrário.
regimentais.
Há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
-Sobre a me$a, requerimento que será lido
ÇarJWjr<:~. (;'_orno qder.
·
pelo Sr. 1o Secretário.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB É lido e ~provado o seguinte
se. Como Líder, proriuncta o segUirite discurREQUERIMENTO N• 637, DE 1989
so. Sem_ revisão do orador.)- Sr. Presjdente,
Nos termos do art_ 321 do Regimento Inter- Srs. Senadores, eu queria apenas registrar
no, requeiro dispensa de publicação; para ime- aqui, numa breve intervenção, o que diz o art.
diata discussão e votação, da redação final 169 do nosso Regimento Interno. Esta comu~
do Projeto de Lei do Senado n<:> 198, de nlcação tem o sentido de prevenir, para que
1989-Complementar, de autoria do Senador não bcorrã o que tem havido todos os anos,
Itamar Franco, que dispõe sobre os requisitos em (Jue, ao final dos trabalhos, o Senado recebe uma imensa quantidade de projetas apropara o exercido dos cargos de diretoria e presivados pela Câmara, que chegam à última hora
dência do Banco Central do Brasil.
a esta Casa, criandO um transtorno muito_
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989.
grande, visto que não se pode apreciar, com
-Pompeu de SoUSa.
a profundidade necessária, matérias recebidaS
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) dessa maneira.
-Aprovado o requerimento, passa-se à imeO art. 169 -ao Regimento Interno diz:
diata apreciação da redação final.
"Somente poderão ser incluídas na O~~
Em discuss~o. (Pausa.)
dem do Dia, para deliberação do Plenário,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
em cada sessão legislativa, as propoSia discussão.
ções protocoladas junto à· Secretaria-GeEm votação a redação final.
ral da Mesa até a data de 30 de novembro.
Os Srs-. Senadores que a aprovam queiram
Parágrafo único. Ficam ressalvadas
permanecer sentados. (Pausa.)
do disposto neste art. as rnatêrías da comAprovada.
petência privativa do Senado Federal relaO projeto vai à Câmara dos Deputados.
cionadas no art. 52 da Constituição e,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
em casos excepcionais, até matérias, por
- De acordo com o disposto no art. 227 do
decisão da Presidência e consenso das
Regimento Interno, os Projetas de Lei d;;3 Cálideranças."
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Sr. Presidente, desejava registrar exatamente _o que dispõe este art. 169, cujo preceito
alude a prazo que se esgota no próximo dia
30 de novembro. Por outro lado, há a excep-cionalidade que o parágrafo único determina,
pelo entendimento da Presidência e consenso
das Uderanças: a inclusão de mais algumas
matérias.
Este registro é feito ainda a tempo para que
se possa tomar algumas providências neste
sentido. Talvez fosse até prudente que a PreSidência da Casa tivesse um entendimento com
a Mesa da Câmara, no sentido de ultimar essas
questões, cuja ltmitação regimental temos à
vista, podendo criar algum embaraço inconveniente se não forem tomadas as medidas necessárias pela Presidência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Presidência agradece ao nobre Senador
Dirceu Carneiro o alerta. (Pausa.)
Concedo aPalavra ao nobre Senaâor Ron.in
Tito, como Uder.
~A

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
rellisão _do orador.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores, é para fazer uma indagação- e- até
uma sugestão: estamos com-o- Diário do Congresso bastante atrasado. Entrei em contato
com a Direçâo da Casa e me informaram que
são problemas financeiros, falta de recursq.
Não _podemos nem devemos prejudicar o andamento do _País pOrque há uma carênc@ de
papel, neste mome_ntq,_para a irnpre_ssão do
Diário do Congresso. Sugiro que sejam publicados, para os efeitos da lei, em separatas,
que durante três dias tramitem no plenário
do Congresso - o efeito _será apenas este
....-. aqueles projetas aprovados pelas Comissôes e que tiVeram ou têm fins específicos.
Publicados e cumpridas as 72 horas, Creio
que estaríamos cumprtndo essa obse~rcia •
da lei, pois que não temos condições de publicar no Diário do Congresso, porque está muito
atrasado.
Ontem, fui ver a questão do papel e pafece
que é insuperável no momento.
Então, proponho a V. Ex;> Se faça uma publicação, em separata de todos esses projetas
aprovados nas Comissões- e apenas desses
projetes que foram apreciados terminativamente -, e aí, decorridas as 72 horas e cumprida essa formalidade, possam ser eles aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presjdência agradece ao nobre Uder do
PMDB a sugestão e informa que estudará O
assunto com a Mesa, para, no mais breve prazo, decidir sobre a matéria. (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Alacoque Bezerra.
A SRA ALACOQQE BEZERRA (PFL Pr_9nuncia _o seguinte di,scurso. Serh revi':
são da oradora.) - Sr. Presidnete, Srs. Senadores; o legislador constituinte, tendo a seu
encargo a monumental tarefa de dispor sobre
~-
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a edificação de uma nova socieâade, efetivamente democrática e socialmente mais Uusta,
dedicou especial interesse ao capftUio da educação.
Essa atenç-ão, com efeitO, reflete no texto
da Lei Magna o caráter prioritário do setor,
com acerto qualificado como um dos pilares
do desenvolvimento nacional.
Daí, com certeza, decorre _a ênfase da Cons·
tituição às peculiaridades da assistência ao
educando do ensino fundamental, de modo
particular no que se refere aos programas suplementares_de alimentação, conduzidas pelos· organismos _oficiais dos três níveis de go·
vemo.
O Ministério da Educação desenvolve aç:ões
complementares que visam reverter os índices
de evasão e repetência na área do ensino básico, ao mesmo tempo em que persegue a meta
da visualização do acesso à escola de 19_ grau
pública e gratuita, onde deve ser garantida
a permanência das crianças entre 7 e 14 .anos
de idade.

Nesse contexto, a Fundação de Assistência
llo estudante - FAE, órgão daquele Ministério, vem contribuindo para viabilizar a freqüência regular do aluno, sobretudo o_carente,
à escola fundamental, mantendo e desenvol-

-Esse -(ato, entre outros, não constitui demé-

rito à ãtuação aãFAE, que merece os elogios
e a admiração de toda a sociedade; apenas

reflete a desatualização do programa, os seus
pontos de estrangulamento, a necessidade
imperíoSã de "que, atraVés da lei, venha a
acompanhar o mesmo avanço das disposições constitucionais vigentes há um ano.
É preciso definir os recursos demandados
pelo programa, principalmente quando, por
força da nova Cosntituição, os estados assumem a .responsabüidade peta prestação do
ensino fundamental público, gratuito e obrigatório, e pela nianutenção da merenda escolar.
Impõe-se adotar mecanismos que eliminem os freqüentes atrasos no repasse das verba~.__ e que tornem a municipalização_ da merenda uma realidade em todo o territóri_o naclonai.
Há um evidente excesso de burocracia no
processo de liberação de verbas, e consomem-se entre 40 a 60 dias para a entrega
dos aJimentos às escolas, tempo esse empregado nas licitações e nos exames físico-químicos dos mantimentos perecíveis.
Ao se definirem as dotações, reduzindo 0
tempo para o recebimento dos recursoS, para
a formuJação das encomendas à Indústria de

ciameritO-OpoitLmo, cái"OO é o de V; Ex' neste
instante, com enfoque particularizado para o
problema da merenda escolar. Hoje é V. EX'"
que ocupa a tribuna do Senado Federal para
chamar a atenção das autoridades do Ministério da Educação e dos outros setore& correlatos para a necessidade de se corrtgir toda
aquela falha, toda aquela omtssão no processo
da merenda escolar em todo o Brasil. As çq_nsiderações tecidas por V. Ex", neste instante,
chegandG ao conhecimento do Titular da Pasta da Educação, do Chefe da FAE e de outros
õrgãos responsáveis, essas autoridades haverão de se dobrar a uma realidade que V. Ex"
historia com moita precisão, conhecedora que
é dos problemas educacionais do País. A minha intervenção, no discurso çle V. Ex', rra tarde
de_ h_9je, é para louvar o seu posicionamento
e _fa~er votos para que as autoridades se mostrem sensíveis a essas colocações.
A SRA. ALACOQOE BEZERRA -Fiquei muito emocionada com o aparte de V.
~. Seii.ador de minha terra, porque conhecemos muito bem o problema da criança pobre e miserável do nosso ceará e do nosso
Nordeste. Muito obrigada.
Continuo, Sr. Presjdente.
Essa proposição, que brevemente estarei
oferecendo ao exame dos Srs. Congfessfstas,
sem·- prejuízo do que vier a dispor sobre o
assunto, o projeto de lei de diretrizes e bases
da educação, ora em tramitação na Câmara
dos Deputados, irá ferir, entre outros, os aspectos da distribuição dos alimentos, preparo
e fornecimento da merenda, obrigatoriamente
sob orientação nutricional especializada.
A par disso, deverá prever o melhor aproveitamento dos recursos alimentícios prc!prios de
cada região, inclusive como forma para reduzir
os custos e agilizar a distribuição dos alimentos, prevendo-se ainda a implantação de hortas em cada unidade escolar beneficiária do c<
programa, objetivando a complementação da
merenda e a despertar, no alunado, o interesse
pela atividade agrico[2j.

aJimentos e, finalmente, para a distribuição da
merenda às escolas, _será necessário prever
vendo o programa nacional de alimentação-- vefba específica à aquisição de equipamentos
escolar.
e utensilios das cantinas, assim como daquela
Como se sabe, a merenda escolar foi cdada imprescindível ao projeto de treinamento e
em-1930~- ilãs C:íáaCies do Rio de JaneirO
qualificação das merendeiras.
de São PaUlo. A partir de 1953, passou à coorDeve ser ObSerVada, rigorosamente, a comdenação da FAE, e atualmente conta com a
plementação da dieta básica, composta de
participação dos Estados e dos Municípios.
charque, almôndegas de carne e de frango,
conservas de carne, leite em pó, óleo de soja,
A partir de 1986, ampliou-se o atendJemtno
dos escolares, de 180 para 260 dias ein cada
chocolate e fubá, com a lista de alimentos
ano, e estendeu-se a merenda aos irmãos,
característicos do consumo de cada região.
entre 4 e 6 anos de idãde, dos alunos matriConqUanto esse rol, hoje, inch~a produtos
culados.
típicos regionais, tais como o·melat:lo de cana,
Hoje, atende em tomo de 32- milfiôeS- de- a rapadura e farinhas de banana e de mancrianças, e é reconhecidamente responsável
dioca, é correto afirmar-se que essa oportuna
pela diminuição da evasão escolar, calculada
determinação nem sempre é observada.
em 40% nOs Municípios que não se benefiAnte a complexidade do problema e a magciam do programa.
nitude da questão social que nele se encerra,
Os reJatódos da Fundação confirmam o auO Sr. Mário Maia - Permita-me V. Ex'
determinei a realização de estudos, visando
mento dos atendimentos nos últimos anos,
à elaboração de projeto de lei que dê nova um aparte, nobre Senadora?
indicando um nítido acréscimo no número
organização ao programa nacional de alimenASRA. ALACOQOE BEZERRA-Ouço
de crianças alimentadas na escola, e que por
tação escolar, tornando-o mais ágil, eficiente V. f r com imensa honra.
isso mesmo têm assegurado um melhor
e à altura das expectativas da camada populaO Sr. Mário Maia- Nobre Senadora Ala~
aprendizado e maiores condições de saúde
cional a que se_destina.
coque Bezerra, louvo V. Ex- pelas Intervenções
e de crescimento.
O Sr. Mauro Benevides- Pernlite-me que tem feito nesta Casa, abordando, sempre
O alcance sociaJ desse programa é da mais
V. Ex" um aparte?
alta relevância para o País, bastando dizer que,
com precisão, emoção e conhecimento de
c:ausa, o problema educacional. Faço uma conas famíQas de baixa rr!nda, em grande númeA SRA. ALACOQUE BEZERRA- Pois
locação- específica sobre este assunto, já que
ro de casos, a merenda _é a única refeição não, nobre Senador.
V. Ex' focaliza o ensino e dá ênfase especial
diária do estudante.
O aumento dos atendimentos, como- dizia,
O Sr. Mauro Benevfdes - Nobre Sena·
à merenda es_colar, como um dos elementos
deve-se sobretudo ao_ fato de a FAE haver dera Alacoque Bezerra, no instante em que
adjuntos da manutenção das crianças pobres
iniciado, naquele ano de 1986, o processo V. Ex" se reporta_ ao problema da m_!..!n_idpanas escolas, como _uma ajuda à sua existência.
de descentraJização da merenda, através da lização da merenda escolar, associo-me a essa Todes devemos envidar esforços para realizar
criação do programa de municipalização da série_ de _considerações, indiscutivelmente profundas modificações T'!a conceituação da
alimentação escolar- PMAE.
oportunas, que V. Ex' faz em torno de um
abordagem do ensino básico, fundamental;
Contudo, a avaliação dos trabalhos, realiza· programa de vital importância para a formado primeiro e do segundo graus, saindo desse
dos no ano passado, revela que a faixa de ção educacional da juventude brasjJeira. Ainda atavismo que ainda trazemos do tempo do
atendimento não ultrapassou a marca dos 4 há poucos dias, o emínente Senador, pelo ToBrasil-colónia, quando se dava ênfase à fremilhões de escolares assistidos, em l:erca de cantins, Antônio Luiz Maya, apreciando os pro- qüência da criança na escola, com um núme300 municípiOS:
----blemas da educação no País, fez um pronon- - rode salas que devessem ser construídas, sem
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se atentar muito para o espaço e a demora
da criança no _ambjente escolar. Defend~mos
a tese de que é fundamental que a eduçação
não tem preço. Então, aqueles que introduziram na sua política ou programa de Governo

que uma escola de tal ou qual natureza é mais
cara ou que se deve construir mais escolas
com _maior simplicidade, porque a manuten-

ção do ensino é cara, esses ainda estão muito
retrógrados ou atrasados. O _ensino não tem
preço; por mais .caro que seja, ainda é barato,
porque precisamos mobilizar e inye_stir profun-

damente, com grandes somas, em recursos
humanos. E para que isto_ aconteça- a criança receber essa assistência educacional, adquirindo conhecimentos - essa criança tem
que permanecer num ambiente escolar demoradamente -, de manhã até a noite. Enquanto não se fizer a conceituação filosófica,
vist;> que o ensino não tem preço e a criança
deve permanecer num ambiente escolar durante o tempo necessário da sua existência,
não apenas para receber os ensinamentos
clássicos_ fundamentais do conhecimento formal, mas também a educação da convivência
com seus colegas, a sociabilidade das crianças, umas com as outras, precisa de um espaço fisico consider_ável, não apenas ficar a criança confinada à sala de aula, ou a terrenozinho
de escola,_ onde_ não tenha nem onde bater
bola, tem que ter _um espaço físico adequado
para que se demore durante, pelo menos, oito,
nove, dez horas no ambiente escolar, onde
ela deve receber toda assistânc!a médica_,
odontológica e alimentar. Essa questão de
merenda escolar, que desde menino ouço falar, criou um conceito paternalista, ou até de
esmola, quando devemos transformá-lo e fundi~lo com a permanência da criança no ambiente escolar durante o dia todo, recebendo
as alimentações necessáriaS: ao seu sustento
e à saúde de seu corpo, da sua inteligência.
atendo aqui e ali, cada um isoladamente, e
jamais sairemos deste fosso de país subdesen-

võlvidô dô Tefêeifô tl1üfidô. Era esta a cbntri•
buiçâo que gostaria- de dar ao discurso de
V. EX
A SRA. ALACOQOE BEZERRA -Agradeço a V. Ex" a observação·,- nobre Senador,
por sinal preciosíssima. Irei incorporá-la ao
meu discurso.
Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que essa iniciativa gratifica a sua autorã, que
aqui chega consciente dos seus deveres e tendo exaltados os ideais que a convocaram ao
exercido da vida pública.
Por diminuído que seja o mérito dessa proposição, estará ela plenamente justificada por
trazer ao debate questão da mais alta relevância soda!_ e por sugerir mudanças há tanto
reclamadas pelo contigetife" maiS- empobrecido da população brasileira.
Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente (Muito
bem! Palmas)

(Durante o discurso da Sr AJacoque
Bezerra. o Sr. Pompeú de Sousa, 3 ~Se·
cretario. deixa a cadeira da presidencia.
que e ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente. !

~ SR. PRES~DENTE (Nelson Ca_~_:neiro)
- Antes de passar à Ordem do Dia, a Mesa
quer esclarece_~~ notícia divulgada, onterTI, pelo Jornal do Brasil, sob o títuJo 'TCU descobre
o golpe do cargo em comissão para aposentadoria".
Lerei apenas um trecho dessa reportagem,
para que os Srs. SenadoreS tenham conhecimento da matêria:

Brasllia - O Tribunal de Contas da
União (TCU) detectou uma grave irregularidade na administração pública federal,
desta vez.na concessão de aPosentadoria.
Vário:; _órgâos do Executivo, Legislativo
e Judiciário têm deixado constantemente
cargos ':!m comissão vagos para serem
preenchidos por fUncionários às véSperas
de_ se_ aposentarem. O funcionáriO ocupa
o cargo por poucos dias, aposenta-se e
requer a incorporação da gratificação a
que tem direito por ter ocupado cargo
em comissão.
lsso está se tornando praxe na administração em geraL É uma malandragem,
_uma imoralidade que visa beneficiãr afilhadoSPolíticoS. E nós queremos acabar
com Isso .....;: afirma o Ministro Fernando
Gonçalves, do TCU, que ccirrieça a preparar hoje, juntamente com o Ministro Luciano Brandão, um projeto de Jei a ser
enviado ao Congresso determinando que
o funcion~io só terá direito a incorporar
a gratificação na apsoentadoria se tiver
ocupado o cargo por pelo menos dois
anos.
Ao fazer est~_ refe~érl_ci<l, quero lembrar que,
na data de 5 de outubro, pelo Ofício-Circular
no 21, a Presidência da Mesa enviou a todos
os Diretores da Casa a seg_ui~t~ comunicação:
"H"-vendo chegado ao conhecimento
desta Presidência que diversos servidores
da Casa pleiteiam, quando próximos da
aposentadoria, sua designação para funçãõ gratificada, com a finaiidade de aumentar seus proventos de inatividade, re-comendo a Vossa Senhoria que não faça
tais indicações, com o que se evitará descaracterizar a finalidade da investidura,
pois o exercido de uma funçâo exige o
-- efetivo cumprimenta da atividade, em caráter duradouro e, tanto quan·to possível,
permanente. tais procedimentos eiwolvem o ônus financeiro da indicação e,
conseqüentemente, os aumentos no orçamento do Senado Federal, que está
obrigado a conte!lçâo de despesas.
Acrescento, ademais, que as indicações qUe contrariem esta recomendação,
__
serão indeferidas."
Ao dar conhecimento, ao Plenário, desta
providência tomada em 5 de outubro e só
agora _contactada pelo Tribunal de Contas da
União, a Presidência quer responder às criticas
que sua· atitude _suscitou pOr parte de muitos
seryldores desta Casa.
O ~R. ~RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-Esta esgotado o tempo destinado ao ExpedLente.
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Estão pres_entes na Casa 42 Srs. Senadores.
Passa-se à
- --

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
D!scussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (nn
112/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltada., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PRELIMINAR, por pedido de
diligência.
Esta matéria é-retirada da Ord"err1 -do Dia
nos termoS do art. 175, -ietra "e", do Regfníen~
Interno, por estar aguardando diligência,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item2:
~(IncluídO

em Ordem do Dia nos termos do
art 172, Jl, • combinado com
o art 375, V, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei _da Câmara n~ 56, de 1989 (no
3362!89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede compensação pecuniária, a título de
benefício, ao militar temporário do Exército, por ocasião de seu _licenciamento
tendo
'
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
--de Assuntos Sociais.
A discussâo da matéria foi encerrada na
sessão de 24 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno

úniço,_
Os Srs. Senadores que ci aProvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão Diretora, para a
_
_
redação finaL
É o seguinte o proj~to aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 56, DE 1989
(No 3.362/89-, na Câmara
dOs Deputados)

De inidativa do Sr. Presidente da República

Concede compensação- pecuniária, a titulo de benefício, ao niilitar temporário do Exército, por ocasião de seu /icenctamento.
O Coilgresso Nacional decreta:
Art 1- O Ófidal 6).! a praça, licenciado ex
officio por término de prorrogação do tempo
..de serviço, fará jus à compensaçâo pecuniária
equivalente a 1 (uma) remuneração mensal
por ano de efetivo serviço militar prestado,
tomando~se como base de cálculo o valor da
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ao art., 159 e altera a redação do inc_i~o 11 do
art. 161 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 6:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
arL 376, c:, _do Regimento lnten:to)
-

a!Jerta a todos os Estados, ou apenas a um
grUPo deles, que pertençam,- por exemplo, a
determinada região do globo. T ai é o caso
compensação.
da cláusula inserida no Acordo em tela, que
§ 1~ Para efeito· de apuração dos anos de
visa apenas" os países latino-americanos.
efetivo serviço, a fração de tempo igual ou
Segundo a_ prática internacional, a adesão
superior a 180 (cento e oitenta) dias será con~stá, a exemplo dos demais_ a tos internadosiderada um ano.
§ -29-Q beneficio desta_lei não se aplica
nais, também sujeita à ratificação do CongresDiscussão, em turno único, d9 Projeto
só'NãCional, sendo que o Brasi1 vem adotando_
ao período do serviço militar obrigatório.
de Decreto Legislativo n~ 42, de 1989 (n1
Art. 2" - O pecúlio será pago dentro de 30
os dois processos de adesão: ora· dá sua ade69/89, na Câmara dos Deputados), que
são definitiva, autorizado o Executivo pelo
(trinta) dias do licenciamento, de uma só vez
aprova o texto _do Acordo Constitutivo do
ou parceladamente, mediante acordo com o
Centro L~tino-Amerlcano de Administra- -congreSSo Nacional, a exemplo do caso ora
em pauta; ou o faz ad referendum, subordiinteressado.
Ção -p,;;-re o Desenvolvimento (CLAD),
nando-a a posterior aprovação do Poder LeParágrafo único. O valor do pecúlio estará
concluído em Caracas, em 30 de junho
gisJã:tivo.
sujeito aos reajustes previstos para os servide 1972 (dependendo de parecer).
dores militares federais.
A adesão do Brasil ao Acordo Constitutivo
SOliCito ao nobre Sr. Senador Mauro Benedo Centro Latino-Americano de AdministraArl 3~ O oficial ou a praça que for licenvides o parecer da Comissão de Relações Exção pata o Desenvolvimento coaduna-se perciado ex offfcfo ã · bem da disciplina ou por
teriores e Defesa Nacional.
feitamente.co_m as diretrizes de nossa politica
condenaçã_Q transitada em julgado não fará
- eXferna--:-no se_ritido_ de Conferir prioridade às
jus
benefido de que trata esta lei.
Art. 4" As disposições desta lei_são extenO SR. MAURO BENEVIDES (PMDBnossas relações com a América Latina, na bussivas ao militar licenciado ex officio a partir CE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
ca de uma maior integração entre os países
de janeiro de 1987 que haja prestado m"ãis Srs. Senadores, nos termas do art. 49, [, conjudo sub-continente. A partiçipação de nosso
de 8 (oito) anos de_efetivo serviço militar.
gado ao art. 84, VID, da ConstitWção Federal
País no CLAD nos trará, certamente, muitos
Art 5" Asdespesascomaexecuçãodesta promulgadã em 5 de outubro de 1988, deve
benefidos, e propiciará experiências, mutualei correrá à C"!..)nta de_ dota_ções induídas nos esta Comissão pronunciar-se sobre o Projeto
inente enriquecedoras, de cooperação com
"Encargos Previdenciários da União", do-m-- --de Decreto Legislatívo n~ 69-B, de 1989, que
os países vizinhos. ·
çamento Fiscal da União.
"aProva o texto do Acordo Constitutivo do
- Pelo eXPOstO,- Sou faVóráVel
-Projeto de
Art. 6~ O Poder Executivo baixará os atas Centro Latino-Americano de Administração
Decreto Legislativo em exame, _que aprova o
necessários à execução desta lei.
para o Desenvolvimento (CLAO), concluído
texto do Acordo Constitutivo do Centro LatinoArt. 79- ESta lei entra em vigor na data de em Caracas, em 30 de junho de 1972".
Amerfcano de AdminiStração para ODesenvolsua publicação.
Segundo a Exposição de Motivos encamivirrientO (CLAD), conclUído em CaracaS, em
Art. 8" Revogam-se as disposições em
nhada aõ Presidente da República pelo Minis-_
3Qdejunho de 1972.
contrário.
tro das Relações Exteriores, -o Centro Latino-A.t. Oparecei, Sr. Presidente.
·merfCano de Administração pai"a o DesenvolO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) vimento foi criado com o intuito de integrar
-O parecer é favorável.
- Os itens 3, 4 e 5 - propostas de emenda esforços de modernizção e desenvolvimento
Em discussão o parecer. (Pausa.)
à Constitulção, fiéam adiados, por falta de quo- das administrações públicas de seus países
Não havendo quem peça a palavra, encerro
membros. Outros objetivos são: implementar
rum qualificado. Estão preseiltes apenas 42
_
a discuss~o.
programas de cooperação internacional em
Srs. SenadoreS e õ quorum seria 45.
Encerrada a discusssâo, passa-se à votação
São os seguii"ltes os itens cuja votação fica matériaS relacionadas com o desenvolvimento
do proJeto, em turno único.
e reforma da administração públic~; servir de
adiada:
Os Si"S. S_enadores que o aprovam queiram
foro de intercámbio de experiências sobre pro-3permanecer sentados. (Pausa.)
cesSos de refOrma e modernização da admiAprovado,
Votação, em primeiro turno, da Proposta nistração pública; proporcionar assessoria e
A matéria vai à promulgação.
_
de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de treinamento através de assistência técnica e
É o seguinte o projeto"'aprovado:
autoria do Senador João Menezes e outros__ _ da promoção de conferências, congressos, seSenhores Senadores, que altera os prazos es- minários e cursos sobre a matéria; facilitar a
PROJETO DE DECRETO
tabelecidos no§ 6~ do_art. 14, para desincom- transferênda horizontal de tecnologias admilEGISLATIVO N•42, DE 1989
pabbilização do Presidente da República, dos nistrativas entre oS países-membros.
(N~ 69/89, na Câmara
Governadores de Estado, do Distríto F eder_al
O citado Acordo foi celebrado originalmen~
dos Deputados
e dos Prefeitos, tendo
te pela Venezuela, pelo México e pelo Peru,
Aprova o texto do Acordo ConstJ·PARECER, sob n" 145, de 1989,
recebendo posterionnente a adesãp de quase
tutivo do Centro Latino-Americano de Ad-da Comissão Temporária, favorável ao todos os demais países da América Latina e
-ministração para o Desenvolvimento
prosseguimento da tramitação _da matéria, Caribe.
(Cl.AD), concluído em Caracas, em 30
com voto vencido dos Senadores Chagas RoNo Acordo em apreço, prevê o art. oitavo
-de junho de 1972.
drigues e Maurício Corrêa. _
a possibtlidade de participação dos demais
O Congresso NaCional decreta:
países latino~americanos, ''mediante notifica-4Art. 1~ _ Fica aprovado o texto do ACordo
Votação, em primeiro turno, da Proposta ção dirigida por escrito ao Governo da Vene~
Con.stitUtivo do _Centro LatinO-Americano de
de Emenda à Constituição n" 2, de 1989,- de zuela, que a comunicará aos demais membros
Administração para o Desenvolvimento
do
Acordo".
autoria do Senador Olavo Pires e Qutros Se(CLAD), _concluído em Cara·cas, em 30 d~ juTrata-se aqui de uma "cláusula de adesão",
nhores Senadores, que modifica o § 39 do
nho de 1972.
art. 4~ do Ato das Disposições Constitucionais cuja finalidade é a de permitir que Estados
Art. 2'< Este decreto --Legislativo entra em
não_ contratantes venham a se tomar partes.
Transitórias.
segundo lição do Professor Celso D. Albu- __ vigor na data de sua publicação.
-5querque Mello, a cláusula de adesão, relativaO SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
Votação, em primeiro turno, da Proposta mente recente no Direito Internacional Públi-Item 7:
de Emenda à Constituíção n~ 3, de 1989, de co, vem sendo muito utilizada nos tratcldos
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
autoria do Senador Marco Maciel e outros Se- multilaterais e neles deve estar expressamente .
art. 376, c, do Regimento Interno)
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo prevista. A adesão, segundo ele, pode estar

remuneração correspondente ao posto ou à
graduaçi!lo, na data de pagamento da re[erida

ªo

-ao
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo no 44, d_e 1989 (n~
86/89, na Câmara dos Deputados), que

aprova o texto do convênio entre o Gover~
no da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai para
o estabelecimento de um depósito franco
no porto do Rio Grande, firmãdo em Brasília,a21 de julho de 1987. (Dependendo

de parecer.)
Solicito ao nobre Senador José Fogaça o
parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em face do ordenamento constante do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, chega a esta Câmara Alta, para exame
e parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n9
44. de 1989 ln" _86·6. de 1989- CP). em
epígrafe, o qual passamos· a relatar.
2. Córho bem registra o preãmbulo do
"Convênio" em tela, a "situação mediterrânea
do Paraguai" tem levado o Brasil a envidar
os seus melhores esforços no sentido de ''facilitar à nação irmã o acesso aos portos marítimos brasileiros". E o módus faciendi mais
adequado a tal propósito é, sem dúvida, o
depósito franco. Trata-se de um regime alfandegário atípico. Explicando melhor, é a criação
e instalação, em determinado porto brasileiro,
de um recinto alfandegado,___objetivando exatamente atender ao fluxo corne_rc;ial entre países
límítrofes com terceiros países. E a instalação
de tal recinto só é possível quando autorizado
por acordo ou convênio firmado pelo B_rasil_
com o país interessado.
3. Bem a prop6sito,_é de abrir-se aqui um
parêntese para apontar, com a devida vênia,
um pequeno equívoco identifícado no doe.
DTCIDAM -IIDAV2491ETRA·LOO·E05, <te 21
de agosto de 1987, da lavra do MinistériQ das
Relações Exteriores, quando afirma, no seu
item 3, que "O Convênio -pefiilitlrá Uma nOVa
vertente atlântica para a exportação e a jmportação dos produtos paraguaios': (O -grifo ·é·
nosso.) Na verdade, através do depósito franco
ora conveniado, o Paraguai poderá exportar
os seus cereais a granel e importar o mesmo
gênero de produto, neste último caso de procedência e origem de terceiros países, evidentemente. É o que está, aliás, claramenté dito
no art. l do "Convênio'·, a confirmar o velho
conceito de mão dupla que_ caracteriza o comércio ex;terior de qualquer país. Registre-se,
ainda, o fato de o _Relatório do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputaos não haver atentado para o detalhe, ao declarar que "O Convênio possibilitará
uma nova fase para exportação _e _importação
dos produtos paraguaios... -~(0 grifo é também _
nosso.)
4. fechando o parênteses, lembramos que,
a exemplo dos depósitos francos de Santos
e Paranaguá, anteriorm_ente co_nc;edidos à
mesma nação-irmã, o presente "ConVênio"
impõe no seu articulado regras especiais para
a 'utilização, pelo Pafaguai;-do depósito franco
no· PoliQ de Rio Grande. Assim é que, para

gozarem de suspensão- ae tributos, as mercadorias ~ __c_ereais a granel - devem ser de
origem e procedênCia paraguaias ou destinadas ao Paraguai, e tranSportadas exclusivamente por viá Térrea. Ademais, o depósito francO em- caUsa será instalado pelo pais beneficiado, dentro das_ exigências da legislação brasileira específica e com fiscalizi:!lção aJfanae..
gária brasileira, aqui compreendidas as cautelas legais que devem presidir o trânsito -das
citadas mercadorias pelo nosso território.
5. No que respeito dOS aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
encontram-se eles, a nosso ver, satisfatoriamente preen-:hicios.
_--- -õ. Por "-:~rç<"~ rl0 a'cimã expllcitado, somos
pela aprov.:.:ção do texto do "Convénio entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Goven o da República do Paraguai para
o estabelecimento de um Depósito Franco no
Porto de- Rio Grande", na forma de Projeto
de Decreto Legislativo ora sob exame.
É o nosso parecer, s.m.j., Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui favoravelmente ao projeto. -~
Em discussão o Projeto, em turrio único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. senadoreS que o aproVam queiram
permanecer sentados. (PaUsa.)
Aprovado. __ _
_
A ma_têria vai à promulgação.
t õ seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 44, DE 1989
(N9 86/89, na Câmara dos Deputados)

- Aprova o texto do Convênio entre o
Goveino da República Federativa doBrasil e o Governo da Rejiúbllca do J?araiJuai
-para o Estabelec/mei1to-de_um Depósito
Franco_ nO Porto de Rio Grande, firmado
- -emBrasíú'a, em21 de julho de 1987.
O Congresso Nacional 4ecreta:
Fica aprovado o texto do Convênio
entre _Q_Gov_erno da República Federativa do
BraSil e o Governo dã RepúbliCa do Paraguai,
para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de Rio Grande, firmado em Brasília, em 21 de julho de 1987.
Parágrafo único. Ficam sujeitõs-a aproVáção do Congresso Nacional quaisquer atas
de que possa resultar revisão_ do Convênio,
bem como aqueleS que se destinem a estabelecer Ajustes Complementares ao mesmo.
Art. 2? Este _decreto legislativo entra em
vigor na data_ de sua publicação.
Art. 1~

O SR. PRESlDE"r~TE (Nelsoii Carneiro)
-Item 8:

DiscuSsão·, enl-turnO--(mico, do Projeto
de Lei do Senado no 37, de f989, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que isenta do pagamento de pedágio os veículos
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automotores liceticiãdos como táxi, tep.do

PARECER FAVORÁVEL, sob n~ 249, de
1989, da Comissão
-de Assuntos Econõm/cos.

-A Presidência esclarece ao Plenário :que a
matêria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, item II; alínea c, cç_mbinado com o art 277_ do Regiffiento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à _discussão do projeto, em turno
_
único. (Pausa.) ___.
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perffianecer sentados. (Pausa.)·
Aprovado.
A matéria vai à Corhissão Diretora, para a
o

redaçã~ fil)al.

_

_ -~

•

•

_

E o seguinte o projeto ap~ovado:
-PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 37, DE 1989

·1senta do pagamento de pedágio os
veículos automotores licenciados comO
táxi
.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Ficam isentos do pagamento do
pedágio inStituído na Lei n9 7.712, de 22 de
dezembro de 1988, os veículos automotores
licenciados como táxi. Art. 2 9_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:
(Incluída em ordem do Dia nos terrnos do
art. 358, do ~egfme!lto Interno)
Acrescenta um § Ô? ao art. 59 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitória~. ( ]9 signatário: Seil.ador Leopoldo
Peres.)
A matêria foi incluída na Ordem do Dia nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento
Interno, para que o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento em sua tramitação.
A Mesa esclarece que não se trata de votação da matéria, quã:ildo seria necessário o
quorum mínimo de 45 Srs. Senadores. Basta
o quorum de 38, porque é apenas· a deliberação sobre o prosseguimento ou não da medida.
De mod_o que vou colocar em votação o
prosseguimento_da_tramitaçãq_da Proposta de
Emenda à Co_nstituição no 4, de 1989.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento, por Obséquio. ---

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pa.ssarinho.
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- -tcijriáil.-do':.se coniO bas-e de cálculo 9 valOr da

PA. Para um esclarecimento.)- Sr. Pré:idente, qual é a razão da objeção quanto ao prosseguimento?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Quanto ao prosseguimento não há objeção.
Apenas um esclarecimento. Para vo_tação
seria preciso o quorutrt de 45 Srs. Senadores.

-

OSR. JARBAS PASSARINHO- Quan-

to

aisso não há dúvida. Digo que ele está

na pauta. Mas V. Ex" salientou que vamos votar
se aceitamos ou nâo o prosseguimento. Qual

é a razão para não aceitar o prosseguimento?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É porque não há -parecer da Comissão.
Não havendo o parecer da Col)1.issão, o Se-

nado Federal tem que deliberar se__dará prosseguimento, mesmo sem o parecer -da Comissão.
Por isso, basta a presença, na Casa, de 38
Srs. Senadores, e estáo Presentes 42.
De modo que a Mesa coloca em votação.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o prosse~
guimento da tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição no4, de 1989, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o prosseguimento.

remuneração correspondente ao posto ou à
graduação, na data de pagamento da referida
cótnpensação.
§ 19 Para efeito _de apuração dos anos de
efetivo seiViço, a fração de tempo igual ou
superior a cento e oitenta dias será considerada um ano. _
§ 2~ O beneficiO desta tei não se aplica
ao período do serviçO milítar obrigatório.
Art. 2° O pecúlto será pagO deritro de trin·
ta dias do licenciamento. de uma s6 vez ou
parceladamente, mediante acordO com o interessado.
Parágrafo único. O valor do pecúlfo estará
-sujeito aos reajustes previstos para os servidores militares federais.
Arl 3o O oficial ou a praça qUe for licenciado ex ameio a bem" da disciplina ou por
condenação transitada em julgado não fará
jus ao beneficio de que trata esta lei.
Art 4~ IV? disposições desta lei são extensivas_ ao militar licenciado ex officío a partir
de janeiro de 1987 que haja prestaçjo mais
de oito anos de efetivo serviço militar.
Art. 5e As_despesas com a execução_desta
lei correrá à conta de dotações incluídas nos
"Encargos Previdenciários da União", do Or~
çameilto Fiscal da União.
Art. 6~ O Poder ExecutivO baixará os atos
necessárros à execução desta lei.
Art. 1~ Esta lei entra em vigor na data desua publicação.
.
Art. a~ Revogam-se as dispdsições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, redação final que será lidaO SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pelo Sr. 19 Secretário.
--O parecer qUe acaba de ser lido vai à publicação. (Pa1,1sa)
t lida o seguinte
Sobre a m~sa, requerimento qu~ será lido
PARECER N' 359, DE !989
_pelo Sr. 1° Secretário.
(Da CõmissãO Dir~tora)
É lido o seguinte
Redação Final do Projeto de L_ei da Cà·
~ REQ{U;RIMENTO N• 639, DE!1989
mtJra n? 56, de 1989 (no 3.362/89, na Casa
Nos termos do art. 321 do Regimento lnter~
de origem).
no. requeiro dispensa de publicação, para im~f
A Comissão Diretora apresenta a redação
di~t~_ discussão e votação, da reda<;ão final
final do Projeto de Lei da Câmara no 56, de do Projeto de Lei da Câmara n~ 56, de 1989
1989 (n~ 3.362/89, na Casa de origem), que (n~ 3.362/89, na Casa de origem), de lnicii~tiva
concede compensação p~l:'"uniária, a titulo de do Presidente da República, que concede penbenefício, ao militar temporário das Forças são pecuniária, a título de beneficio, ao militar
Armadas, por ocasião de seu licenciamento.
temporário do Exército, por ocasião de seu
Sala de Reuniões da Comfssáo, 2'S- de ti.O- licenclaniento.
vembro de 1989. Nelson Cafi!1eiro, Pre~rd~nte
Sala dãs Sessões, 28 de novembro de 1989.
-Pompeu de Sousa, Relator -Antônio Luíz Pompeu de Sousa.
Maya - Nab_or Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ANEXO AO PARECER N• 359, DE !989 .
__;,_Em vo~ção o requeri!l1ento.
Redação -final do Pro}-êtO -de Lei da t'ã~ O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presidenmara n956, de 1989(n?3.'-362189,-na Casa
te, peço a palavra para encaminhar a vOtação.
de odgem), que concede cpmpeiJSiJção
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii"O)
pecuniánd, a título de benefíciO ao iriilítar
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jartempo~rio das Forças Armadas por oca~
bas Passarinho.
sião de seu licenciamento.
O ConSiesso Nacional decreta:
Art. 1o O oficial ou a praça, licenCiado ex
officfo por término de prorrogaÇão do tempo
de serviço, fará juS à compensação pectirílâria
equivalente a 1 (uma) remuneração mensal
por ano de efetivo serviço niilitar prestado,

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, votamos a matéria ainda há pouco e, agora, a redação final. Houve
um la"pso, Sr. Presidente, que conviria, de algum modo, salientar aqui, en1 Plenário.

-Antes devotarmos a matéria, quando adiscutimos, eu fui õ"Relatõr e caberia a mftn sugerir uma modifLcação na ~menta, porque a
en1e0ta, como V. ~ verificará, porque acaba
de ser lida pelo Sr. 1? Secretário diz:· '_' ...concede compensação pecuniária, a título de beneficio, ao militar temporário do Exército"é O que se acabou de ler - "por ocasião
do seu liCenciamehtó... E o texto aprovado
se aplica às ForçaS Armadas. Então, a sujéstão
que faço é a modificação da ementa para a
seguinte redação: "_Q:mcede compensCj.ção
pecuniária, a título de beneficio, ao mmtar temporário das Forças Armadas, por ocasião de
seu licenciamento", para ficar adequado _ao
texto que nós aprovamos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CameirtCi)
A Mesa vai colocar em votação a redaç.ão
final, juntamente com a emenda do nobre Se~
nadar Jarbas Passarinho, que modifica apenas
a palavra "Exército" substituindo-a pela ex~
pressão ' 1Forças Armadas". Numa só votaçâo
apreciaremos o projeto com sua redação final
tal como estâ e a emenda do Senador Jarbas
Passarinho, que é pertinente e tem o apoio
da Casa.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com
a redaç_ão final e a emenda agora sugerida,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovadas.
A-matéria va! à sanç~o.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

_l?a5:sa_~se

à votação do Requerimento

634~ dé urgên-cia: lido no Ex.p_ediente, parã

n~

o

Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1989.
Em votação.
Os SrS. Senadores que estiverem de acordo
queirãm permaneCer sentados. (Pausã)
Aprovado.
A metéria figurará na Ordem do Dia de quinta-feira.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre~
sidente, peço a palavra pela ordem.
--o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Tem V. ~a palavra.
O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão dç
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de um es~
cla_recimento. Quãl fOi a urgência que acaba
de s~r aprovada? Trata de quê?

O -sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É o requerimento de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n~ 58, de 1989, que "estabelece normas sobre
a p.ilrtidpação dos Estados e do Distrito Feder!
no produto da arrecadação sobre Imposto sobre Produtos Industrializados - IP!, relativa~
mente às exportaÇões".
Sobre isto é que foi aprovado o requeri~
menta de urgência, cuja matéria Vãi ser apre~
dada na qutnta~feira.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

É_ que uma matéria técnica de tanta impor·
tância não poderia prescindir das Comissões,
mas me reservo a apreciá~la no momento
oportuno.

.Novembro de 1989
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-·Em votação o ReQuerimento n9 638:· deurgência para a Mensagem no 275, de 1989.
Esta matéria autoriza a República Federativa
do Brasil a ultimar contratação de operação
.de crédito externo, no valo_r de a_té_ 47 milhões
de dôlares norte-americanos. ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco Mundial, destinada a .financiar parcialmente o m
Projeto de Pesquisa Agropecuáría - Embrapa, de conformidade com a indus_a exposição
de motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da próxima quinta-feira.
COMPARECEM MAIS OS SRS.-SENADo:
~'

.

.

Odacir Soares- João Menezes --=MOisés
Abrão - Albano Franco-- Severo Gomes
- Marcos Mendonça -José FogaÇa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Há oradores inscritos. Conce-do a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
-

OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o advento da
nova Carta Constitucional, que passou a reger
a vida de nosso País, com marcante preoc_upação para os direitos sociais,_julgamos oportuna urna reflexão sobre dois dos temas básicos do processo educacional: a alfabetização
e o .ensino prof!Ssiçnalizante.
Estas duas matérias seJntegram como
oportunidade a serem oferecidas ao brasileiro
sem estudo, ao brasileiro de_classe social desprivilegiada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro
educacional do Brasil apresenta acentuado
grau de dramaticidade, no que tange ao enorme déficit de escolarização. Num país de dimensões continentais, como o nosso, o problema do analfabetismo é paradoxal e gritante;
trinta milhões de brasileiros não sabem ler
nem escrever; sete milhões deles, na faixa de
7 a 14 anos, jamais passaram por qualquer
tipo de escola. O produtO dessa ignOmínia
é encontrado em todo o território nacioilal:
seres oprimidos pelo sistema e dele dependentes. Por sua involuntária ignorância, são
excluídos das nossas decisões. Não participam, portanto, das realidades históricas, sociais e económicas.
Em função de suas vidssitudes, o brasileiro
analfabeto vive cerceado pela misériã: -ignorância, pobreza, fome, promiscuidade, doenM
ça, desespero e morte. Eis o nosso-opróbrio,
a nossa versão de "Os Miseráveis".
A vigente Constituição do Brasil lança algu~
mas luzes em tamanha obscuridade: seu art.
14, por exemplo, referente aos direitos políticos, faculta aos_ analfabetos o alistamento eleitoral e o voto. Na atual eleição para Presidente
da República, valendo-se de recursos astucio-
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o resultado
sos para difícil identificação do seu candidato,
oS não--:.alfabetizados- vêm sendo capazes de do combate proposto, do investimento soCial,
exerCer O direito do voto, depositando,' assim, político e económico na educação, é nosso
no presidendável escolhido, a esperança de País alcançar a plenitude da democracia e da
ações que lhes proporcionem vida digna.
libertação.
O brasileiro,- antes acorrentado pela ignoComo se sentein confortados aqueles nossos irmãos por esta migalha de participação! rância, alcançará sua emancipação. Sua mentalidade se transformará Ele assumirá sua
E como nos sentimos contritos, nós - a elite
escolarizada - pela grande quantidade deles existência, seu próprio destino. Não mais figurará como objeto e, sim, como-· sujeito daS
sem instrução!
ações. Estará preparado para o exercício consSr~ Presidente, Srs. Senadores, as causas
do analfabetismo, em nosso País, são múlti- ciente da cidadania. Será capaz de um juízo
plas e variáveis; entre__ elas, lembramos as de crítico das alternativas propostas pela elite.
Serão- cumpridos os preceitos constituclocunho social, político e econômic_o.
Hâ uln fosso entre as camadas desprivile- riais sobre educação. A criança percorrerá o
giadas da sociedade e aquelas que sustentam caminho normal da instrução básica, com
o poder da economia. Esta imagem também igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola. Haverá ensino fundaé aplicável ao tratamento eâucional, onde se
insiste em contlnuar com o processo de ~tiza mental e gratuito; indusive para os que a ele
ção. Acrescentemos a isso os relãtivamente não tiveram oportunidade na idade própria
parcos recursos· destinados à educaçãO, cuja Tódos Serão instruídos para a sociedade e
edúCados para a vida.
apUcaç:ão~ segundo a Unesco, ocupou, no ano
passado, o 88" lugar na classificação mundial.
A seqüência deste pronunciamento é uma
Enquanto nos pósfdQnarmos em faixas tão
c'onside-raçao~ sobre o ensino profissiórializanconsi.rangedoras, não nos desvincularemos
te, que vem completar as nossas idéias até
dos grilhões do analfabetismo.
agora expostas.
Entêndemos por eilslno profissionalizãilte
Esta crise .reclama âe todos uma atenç~
preferencial. Vamos repensar e agir. Para que a atividade escolar que habilite indivíduos p~a
ha_ia democracia, há necessidade de partici- uma profissão. Num País onde os analfabetos
pação. Para que haja participação, há nece~ se contam aos milhões, milhões de jovens,
sidade_de o brasileiro, pelo estudo, ter condi- depois da escola de 2~- grau, se encontram
ções de desenvolvimento individual e social. desorientados: não pretendem ingressar na
Dissipemos as trevas. COmbatamos o analfa- universidade (ou não dispõem de recursos pa~
betismo com as armas de que dispomos.
ra isso), nem possuem habilitação para o exercício de qualquer atividade produtiva. A escola
A atual Carta Magna brasileira se preocupa
-como jamais o fizera antes- com a erradi- poderia tê--los preparado para um ofí_do, ensicação desse maL Ela sucita a integração das nando-lhes as técnicas necessárias.
ações do Poder Público para t~_fim. Os goverDépois da-instrUção básica, nem todO brasinantes, os educadores e to"da a sociedade de- leiro tem oportunidade ou tendência para se-vem mobilizar-se nesta campanha libertadora. guir um ensino- tradicional que o conduza à
O direito in<;~:lienável do brasileiro à instrução
universidade. o· sonho de tornar-se "doutor",
dE~ve s_er resp~Jtado.
_ mÇJis característico das classes de elite, se
É importànte que as camparihas de alfabeti- amolda aos ideais do passado.
Vemos Úma dupla mOtivação para o ensino
zação se re_a!izem, sobretudo, nas zonas rurais
e nas localidades mais -pobres do País. A edu- profissionalizante: de um lado, uma Nação em
cação popular - o ensino público gratuito plef!o desenvolvimento, requerendo, cada vez
para todos- é _o passo acertado para a demo- mais, uma mão-de-obra especializada; de oucratização. Vários métodos vêtn sendo tentaM tro lado, a auto-realização do _educando, a
dos, na busca de solucionar o grave problema, oportunidade de ele encontrar seu caminho,
ajudando o individuo a desenvolver-se. Esses de ocupar seu espaço profisSional.
--No ÇampO educaCional, persiste, assim, a
métodos de alfabetização devem implicar conhecimento da realidade social, Cultural e edu- intençao dualista de uma escola -de nível mécacional das diferentes r_egiões brasileiras e dio voltada para o ensino superior e de outra
a ela devem ser adaptãveis; só assim serão voltada para um trabalho imediato. A clásSica
efic-azes,
·
separação entre l)umanidades e _mundo do
tréi:balho tem suas -origenS nã -cultUra helênica.
Ao-lado de escolas para crianças, há tentat ,ela_ que vem inspirando a tradição pedagótivas de, tambem, se alfabetizar o adulto. Cabe
gic~~da escola secundária na ftos~~_cjviliiação.
ao Poc1er Público_ incrementar essas ações_ isoE legítimo o desejo de se cheQ-ar à unJverSil.:!das, nuina cçmceiltrã"ção ae eSfoiços, nUm
dade, comO- também o é o de se freqüentar
apoio políticO e económico. Seu compromisuma escOla -de- pfepãro para uma profissão
so com tf educ.ação básica, repetimos, pública
imeâiata.
e gratuita, é fundament'al, Óbedece a preceitOs
Causãs diverSas, relacionadas corrí o ritiTio
constitucionais e deve Permear as_ ações dos
acelerado das mudanças sócio:económicas,
educadores. -~
- vêm preocupando os educadores brasileiros,
COmo a ligislZIÇão Vigente ati-lDUi aoS_ni.U.nia fim de que haja uma adequaçã-o da escola
cípios a maiOr reSpõMSabilidade dO ensino báa: esta realidãde. O ensino profisskm8Jizante
sico, as estrutUras municipaiS deVem· ser fortaexige· dos· esç~eCfalfstas n'luita poaeração, para
lecidas para atender a essa incumbência.
que ele seja adaptável às características de
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cada região. A escola secundária não_se apresenta a mesma em todo _o P_aís: existem condições específicas que influem nos hábitos e

nas tendências_da juventude.

- - ____

~-

A Lei de Diretrizes _e B-ªses _dª E_duc._Clç:ão,

Registramos, aqui, a nossa mensagem, o
nosso apelo para que-os -educadores e as autoridades competentes em:::ontrem um avanço
ness.a matéria, sanando as falhas do passado
e- pro-piciando melhor oportunidade para o
educando brasileiro. (Muito bem!)

de 1971, foi implantada como apanágio" de
uma reforma de ensino, visando, principalO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mente, às habilitações_ profissionais em nível
-Concedo a palavra ao nobre Senador Odade 2~ grau. No entanto, ela parece não ter
cir Soares.
sido bem-sucedida: pela defasagem entre o
que preceituava e a vida real do País, ela susciO SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
tou críticas de educadores e de instituições
Pronuncia o seQulrifé diScurso.) ....:::. -sr. Prestde ensino. O seu pouco sucesso é atribuído,
dente1 Srs. Senadores, nãO é de hoje que veentre outras causas, à imposição da profissionho denunciando o aceleraáo processo de de·
nalização, ao desconhecimento da realidade
composição do quadro de oferta de energia
à qual pretendia aplicar-se e, também, ao posielétr!ca no Estado de Rondônia. Vezes sem
cionamento que se deu ao homem, como faconta, nos últimos dois anos, tenho vindo a
tor de_ produção, para beneficiar a economia"
esta tribuna denunciar o sistemático agravanacional, dotando esta de _um fluxo contínuo
mento da situação; a ceron e o governo do
de proftssionais qualificados. Este último ap-.
Estado, ao que parece, mantêm-se absolutapecto teria sido válido, se a LDB não houvesse
mente alheios a questão, como se nada tivesesquecido de acresc_entar que o mais imporsem a ven:om ela.
tante para o brasileiro é a sua. qualidade humaQ"ma reunião realizada em Presidente Médina, a realização de seus pr6prios ideais e a
ci, em 24~ de outubro último, da qual me foi
satisfação de ele sentir-se capaz e útil. (0 objetivo do ensino profiss_ionalizante não é tomC~:r_ enviada cópia da ata, bem revela até que ponto
a incúria dos administradores da coisa pública
o homem um objeto dos interesses e.conôpode_!~~ uma c:omunidade, !Jma região, um
micos.)
O quadro de inadequação e as conseqüen- Estado inteiro. O registro da sessão, que faço
transcrever anexo a este pronunciamento, é,
tes controvérsias e reclamações chegaram a
no despojamento mesmo de seu estilo burotal ponto que, em 1982, a vigência da profiscrático, pungente atestado da angústia e do
sionalização compulsória foi encerrada pelo
- -4esespero da gente simples e valorosa que,
Governo.
á despeito de tudo, quer ainda crer, quer ainda
Continua, entretanto, a idéia do ensino proter esperança em dias melhores para si e para
fissionalizante. Com o "feedback" daquela experiência, os educadores se voltam para ou- seus descendentes.
tros disposittvos legais, que permitam, em
Da reunião participaram, diretamente ou re-_
qualquer escola, ao educando .chegar à idade
presentados, os setores mais_significativos da
adulta com preparo para o trabalho.
sociedade do Município: O Prefeito Municipal,
Vereadores, o Ministério PúbUco Estadual, reSr. Presidente, Srs. Senadores, o País, em
desenvolvimento, necessita, obviamente, de -preS€ntantes de dasses diversas - ~té mesprofissionais não apenas de nível supeior, mas mo o cüretor regional da Ceron e um representambém de rúvel médio. Ele precisa de técni- tante da mesma em Presidente Médici. O
cos de todos os graus que ajudem a propul- evento foi presidido pelo advogado Dr. Luiz
Vitória Camolez,AssesscrJurídicc-da C2lmara
sionar a moia àe seu progresso.
Resta-nos atentar para o art 214 de nossa Municipal.
Constituição que atribui ao Poder Público -=O depoimento do Dr. Emane Francisco Silno plano nacional de educação --:-:- !'lções _que va, Diretor da ceron, é bem uma síntese do
conduzam à formação para o trabalho,
problema:
Pelo exposto, não podemos deS<::artar o va- uma unidade geradora quebrou em nolor do ensino profissionalizante. Ao contrádo, vembro de 88, estando portanto parada há
achamos que esta modalidade de instrução
exatamente um ano;
vem ao encontro dos anseios de muitos jovens
--:-a segunda está parada, por falta de peça,
desejosos ou necessitados de Jogo trabalhar,
desde março de 1989;
e .da falta de mão-de-obra no mercado de
- a terceira quebrou em julho de 1989,
trabalho. Com o reconhecimento do ensino
há quatro meses, portanto;
profissionalizante, corri i::i apoio que o EStadO
- a CERON não dispõe de recursos finan~
e a sociedade a ele devem dispensar, estareceiros para adquirir peças de reposição;
mos consolidando as_bases de_um-ª_ s_Q_rj~dads:
-tem-se a dotado a prática de "Canibalizar"
democrática.
equipamentos parados, utilizando-se peças
É nossã obrigação derrubar a mentalidade dos mesmos _para reparar outras máquinas,
cllcotômica _de que a educação geral é para
o que vem acelerando o sucateamento d9 parque gerador do Estado;
nossos filho, e a profissionalizante, para os
-com o crescimento, ainda que fosse apefilhos dos outros. N_~o! Vivemos em época que
nas vegetativo, da demanda, aliado 'ao encolhibem permite os dois tipos de educação coexis_mer)to da 9ferta, os colapsos intermitentes no
tirem harmonicamente.
Compete _aQ processo 'educaçiçmal brasilei·
fornecimento tendem a acentuar-se, adquirtn·
ro aperfeiçoar St!a legislação sobre ensino prodo a curto prazo o caráter de "black-out" perfissionalizante.
manente,
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Em resumo, se o Munidpio deseja resolver
ou amenizar o problema que aflige a todos
indistintamente, terâ ele mesmo que tomar
aos ombros o encargo de gerar ele mesmo
sua própria energia, o que por sua vez depende
de. acordo a ser assinado c;_om_ a_ concessionária, a Ceron, que já foi consultada a respeito,
não se tendo pronunciado ainda.
A população, em desesmpero, fala até em
obstruir o tráfego da BR-361, em simd de protesto e de alerta ao Governo Federal, a quem
hcumbe prover as comunidades de_ serviço
tão essendar à economia, à saúde, à própria
vida.

O mais graVe, Sr. Presidente, -SrS. senadores, é o fato de que não é apenas uma classe
social, apenas um segmento económico que
discute, que até mesmo admite a hipótese
de interromper a rodovia fedéral:_a idéia está
sendo considerada por toda a comunidade,
não se eximindo políticos, profiSSionais liberais, empregados e patrões. Seriam eles,_ os
habitantes de Presidente Médici, criminosos?
Ao contrário, eles são vítimas. Criminoso é
o Estado, que arrecada e não administra, que
deixa uma população inteira à míngua do mais
elementar dos bens modernos, a energia sem
a qual da se pode fazer.

E ainda tempo de o Governo agir, cumprir
mesmo em parte o seu papel, acudir aquela
comunidade desesperada. Basta o Governo
Federal propiciar os meios para que o conVênio se faça logo, permitindo ao Município cuidar ele mesmo, ainda que temp-orariamente,
do problema, a nível local. Isso pode ser fe_ito~
por enquanto, em relação a Presidente Médid
e a vários Municípios de meu Estado. Por en~
quanto,_r_epito. Amanhã poQe ser tarde demais.
E todos n6s teremos o_ que lamentar, teremos
do que nos arrepender,
Era o que tinha a dizer. S~:. Pr~sidente. (Muito
bem!)
DOC(Jl4El'iTOS A Q(JÇSE RtFEl?E
OSR. ODAOR SOARES EM SEU DIS- _
CURSO:
Presidente Médici, Estado de Rondônia,
20-11-1989
Oficio ré 018/89
Ao Exm'Sr.

Dr: Odacír Soares
DD. Senador da República do Brasil
Brasília- DistritO-Federal
Exm~ Sr. S~nador,
_
Através deste vimos encaminhar à Vossa
Excelénciã; cópia: da Ata n" 001/89 da reunião
realizada no diã 24 de outubro de 1989, no
prédio d_a Câmara Municipal de Presidente Médici, reunião esta onde for_am di::icufidos e
apresentadas diversas sugestões. para sanar
a questão da falta de energia elétrica neste
Município.
Na oportunidade solicitamos providências
po'r parte de Vossa Excelência, no que se refere
ao assunto_ em pauta.
Atenciosamente. - Luã Vk:tório _Camolez,
Advogado :--- Presidente da Mesa:
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ATA N' 001/89

AoS vinte e quatro dias _t?e mês de outu~
bro/1989, no Plenário da Câmara Municipal
de Presidente Ffédid~Rondónia, às 16h 30min,
deu-se início da reunião para tratar dos interes~
ses da população deste Município, com refe~
rência à energia elétrica, contando com a presença das autoridades locais, entre elas, Dr.
Mozart Hamilton Bueno,juiz de direito, Dr. Fer~
nando Ferrari de Uma -promotor de Justiça,
Gilson Borges de Souza - Pr~feito Municipal,
Benedito da Silva - preside'nte da Câmara
Municipal, Dr. Belchior Soares Costa--Asses·
sor Jurídico da Prefeitura Municipal, Manoel
Urandi Vanderlei Nogueira ---~= Vereador deste
Município, Sandoval Pedro de Andrade - Vereador deste Município, José d~ Paulo Felipe
- Vereador deste Município, f1.anoel Rabelo
da Silva - Vereador deste Município, Marcos
da Silva, representante de classe, Coopertino
Venâncio da Silva - representante de classe,
Dr. Emane Francisco Silva, Diretor_ Regional
da Çeron,José Afonso Fraga- representante
da Ceron de Presidente Médici. A reunião foi
presidida pelo Dr. Luiz Vitória C8molez, Advogado, Assessor Juríctico da Câniara Munícipal
de Presidente Médici. Passada a palavra pa~a
o Sr. Juiz de Direito Dr. Mozart Hamilton Bueno, que após cumprimentar todas as autoridades e público presente, público este em número grande, se pronunciou sobre os direlto~
nossos de pleitear, reivindicar o que nos e
de direito, como cidadão residente nesta cidade também venho acusar a Ceron de que esta
empresa está se furtando em fornecer o que
é nosso, o que pagamos, pois o problema
de energia elétrica nesta cidade está insustentável, cada dia que passa cada vez está diminuindo o abastecimento de energia, ningL~:é_m
aguenta mais, esse_ sistema de distribuição está intolerável, ficamos dias e di~s, horas e horas sem energia, ninguém mais tem paciência,
todos vivem um clima de tensão e falta de
paciência, podendo até causar. certos ab?urdos por causa da ira em que VIVe estes adadãos, pois como vocês acham 1 q~e fica uma
mãe que tenha por acaso urn ftl.ho doe':te
e que tenha de medica-lo no meio da nmte
e nem sequer encontra o medi'camento por
falta de energia e até mesmo para observar
esta criança, também por outrq Lado, como
é que sente um pai e uma mãe que tem o
seu filho na escola noturna qUando falta a
energia, se corremos o risco de sermos assaltado, estrangulado ou outros, quan~o estam?s
sob a luz, imaginem com esta escundão então,
estes são os problemas em que vive esta comunidade, não estamos· aqui para crucificar
o Dr. Emane, responsável regional pela Ceron,
pois ele não é o culpado sózinho, sabemos
que ele também depende d_e .outros para execução dos seus_trabalhos, p_ots c~eg.ara~ aos
nossos ouvidos a Leí para a pnvat1zaçao da
i aprovada, será que isso iria resolver a situa·
ção? Não estamos pedindo nada de gr~ç~,
estamos reivindicando apenas os nossos d1re1tos como cidadão me sinto tapeado, se a Cera~ foi vendfda ou não, a nossa honra não,
tem preço, não vamos nos acorvardar, esta-

moS querendo que es~;;mpresa venha cumprir o seu dever, inclusive quando ~bor~ado
quase diariamente por populares aqm residente, que pedem sugestões de como faz~r para
se obter uma melhoria, sempre menciono a
Justiça que é o caminho legal, não sou favor~
vel a uma revolução, mais sim_ a um moVImento pacífico, mais ciso n!ngué~ luta!, lutarei sozinho para obter essa melhona, nao podemos mais calar diante de tanto desinteresse
dos representantes desta Empresa finalizou.
O Presidente da Mesa passou a palavra ao
Dr. Emane Francisco da Silva - diretor regional da ceron para explanar a situação desta
empresa, que após cumprimentar as autoridades presentes ~ população numeras, frisou
que fica muito difícil trazer esperança para Presidente Médici com relação à melhoria no sistema do fornecimento de energia elétrica, pois
a Situação-da empresa em Ji-Paraná, está precária, inclusive: temos máquinas CJue em novembro já vai fazer um ano que se encontram
quebrada e até o momento não· foi possível
consertar, temos também uma outra que se
quebrou n-o mês de março e temos 1.'1tra que
se quebrou no mês de julho e nada ?JOdemos
fazer, pois não tem dinheiro o suficiente para
fazer nem sequer a manutenção destas máquinãS que estão sob uso, quando elas estiverem sem condições de uso então não sei como vai ser, só estamos fazendo r'nanuterição
com peÇas de reposição -velhas, às '-:~zes tiramos peças de outra máquina que :stá parada
para conseguir colocar em funcionamento
uma outra, nunca podemos consertar todas
que ·necessitamos para ser o suficiente, milagres não existe em 'relação à essas máquinas,
não podemos fazer nada se não tivermos dinheiro, inclusiVe tenho a dizer a vocês, se tivéssemos dinheirO o suficiente peças não iriam
faltar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas_ as
peças ·chegam em nossas máos quando solicitadas e pagas; vindas do exterior, também
não ê sô aqui que está esse problema, temos
Ariquemes, Pimenta Bueno, Cerejeiras eJi-Paraná, quando essas máquinas cwe já estã_o
pifando chegarem ao fif!l. acabou e":erg1a
gente, estou dedarando estado de calam1dade
a situação de nossa energia finalizou. Passada
a palavra ao Dr. Fernando Ferrari de Lima
-promOtor de Justiça, cumprimentou a todos e disse que é uma satisfação muito grande
ver o povo empenhado em resolver uma situação do povo, há muito tempo já era nec~rio
começarmos a reivindicar os nossos d1re1tos
em relação à falta de energia elétrica em nosso
Município, os -responsáveis por esse setor_ têm
que perceber- que o povo não e:stá à parte
quanto às suas reivindicações, inclusive gostaria tarn_bém de frisar CJue na oportunidade de
-instalação da Câmara Municipal Constituinte
notei o desintefesse da população deste Munidpio, pois aqui se encontravam_ somente ~ma
meia dúzia de pessoas, não podemos devcar
somente sob a responsabilidade dos Vereadores ou do Prefeito, o povo deve participar
e dar as suas sugestões, emendas, para depois
não acus~u: -somente Os Outros, quanto à essa
Lei or9ânica eu repito, todos nós devemos
acompanhar esses trabalhos, pois eles interes-

Qua<:ta-feira

29

7299

saro à toda a população, o Município irá regerse sob essa Lei em todos os aspectos. Também quero louvar a coragem e boa _int_enção
do Sr. Dr. Emane da Ceron em se apresentar
nesta reunião, a sua presença era bastante
esperada, quanto a posição deste responsável
por essa empresa em relação à previsão, não
é nada animador para nós, pois em todas as
administrações deveriam haver a previsibilidade, pois se esta empresa n~o tem como
comPrar as peças de reposição h'oje, então
como não foram compradas antes e assim
por diante, se os técnicos dessa empresa sabem que constantemente devem trocar peças,
então porque-não adquirem essas peças antes
que a máquina venha a ser destruída por completo, notamos um desinteresse total dos representates de nosso povo à todo níve!,_ seja
Federal, Estadual, nesse_ momento gostaria
fazer um pedido ao Dr. Emane, 9ue.fosse feita
uma previsão da falta de energ1a e que fosse
feito racionamento de uma maneira inteligente, pois sabemos que por exemplo, de madrugada a gente não tem tanta necessidade d:
energia, em compensação das 19 horas ate
às 23h 30min ou 24 horas é intolerável ficar
sem a referida enerQia, agora corilo" está rtão
tem mais condiçôes, não podemos contar
com esta energia hora nenhuma, a~ vezes B9
fica ·meia hora e se vai novamente para ficar
muitas horas sem retorríar, pfecisamos o bom
senso dos responsáveis por esse racionamento, entendemos que a Ceron p·assa por uma
dificuldade, mas não nos podem priv.ar de nossos direitos, escuto ameaças sobre quebraquebra mas estou sempre sugerindo outras
maneiras mais viáveis para conseguirmos obter melhorias, mas não podemos responsabilizar se esta população não se controlar mais,
a situação é grave e gostaríamos-qUe alguém
fizesse alguma coisa o quanto anteS, solicitou
do Dr. a-nane üin posicionamento. Passada
a palavra ao Dr. Emane, e~te fris~~. mais_u~a
veZ que não tem como se poSICIOnar, pOls
se tenho uma quantia de energia não posso
_fornecer além desta quantidade e principalmente das dezenove às vinte e trê-s horas que
o consumo é muito· grande, não estamos tendo condições para atender a todos, a quantidade de energia gerada com estas máquinas,
não atende as necessidades nem em uatros
horários, quanto mais nesse já citado, pois
não existe maneira de estocar a energia,_ inclusive o Prefeito Municipal deste Muni~ípio sempre liga para riOS e até mesmo em ~inha
residência, pedindo para marWar energ1a para
Presidente Médici, a minha intenção é fornecer, não temos intenção de prejudicar aqui
ou ali, mais temos que enfrentar a situaçao
real, aceitamos sugestões mas precisamos
analisar a possibil1dade do grupo gerador, por
esse motivo sugiro a todos, temos de acionar
o Governo Federal, somente ele poderá resolver esse grande problema de Rondônia, pois
já tem cinco anos que esta não envia mais
verbas para a manutenção desta Ceron e o
dinheiro arrecadado por esta empresa é de
um terço do valor real, portanto não ti;m cqmo
cobrir as despesas, inclusive o Governo do
Estado tem aJudado muito mesmo, inclusive
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téncia decidir esta questão, se estivesse já teria govema as empresas energétidas do País hoje
solucionado o problema. O Presidente da Cá- é um Grupo da Sesc, grupo este que não
do Estado nos forneceu o suficiente para este
niata Municipal Vereador Benedito da Silva simpatizam com a política do nosso GOverno,
mês. Pedíndo um aparte o Dr. Mozart Hamilton
direcionou urna pergunta ao Dr, Emane, se sendo que tambéffi-nos comandos da Ceron
Bueno -Juiz de Direito, falou sobre a iluminao Governo dO EStado não tem responsabi- de Rondônia não existe ne_nhuma pessoa do
ção pública que_ todos os usuários Pagam e
lidade quanto à solução deste grave problema, grupo-deles, daí o eng'avetamento das solicitanão tem os serviços, também neste momento
então por acaso não é ele o responsável pela ções, se nós tivéssemos alguns destes membros nos comandos de nossa Ceron aí com
falo_u _s_obre a falta de energia em toda a cidade
nomeação do Presidente desta emPresa aná havia iluminação na praça pública, não
Ceron? Então o Dr. Emane respondeu que certeza receberíamos todã5 as Verbas necesseria possível racionar esta energia P,ública e
ele é diretamente o responsável que nomeia sárias. Perguntou também o Dr: Belchior ao
Dr. Emane- se hão havia melhoria se Presibenefkiar as residências? Sendõ ·respondido
ou que tira os _cargos desta empresft. Mais
pelo Dr. Emane que está se Jazendo estudo
uma vez o Presidente perguntou se ele é res- dente Médici tivesse o seu prôprio grupo gerasobre is_so. Quanto a iluminação pública que
ponsável pela nomeação dos cargo_s, então dor? Sendo que este respondeu que é inviável
a Ceron- recebe e não fornece aos usuários
como não é responsável pela solução do pro- haja vista as despesas que são muito maiores,
inclusive estamos tentando ligar a rede até
o Dr. Emane disse qye as Prefeituras estão
b!E:i"na?- Sabemos bem que esse problema é
procurando fazer convê'tiios com a Ceron para
político, por esse motivo devemos pressionar a Cidade de Alvorada do Oeste'"" para retirar
que esse dinheiro seja devolvido às prefeituras
o Governo do Estado e Representantes legais de lá o Motor Gerador, está ficando muito alto
onde as __ mesmas se encarregarão de provi~
do povo, assim como são os Senadores, os o custo do mesmo, e a nossa _intenção é conter
as despesas para uma melhor manuten_s:ão
denciar a iluminação pública, mais até ó moDepu~ dos Federais até mesmo os Deputados
mento não temos nada de concreto somente
Estaduais, eles precisam sensibilizar diante dos equipamentos. O comerciante e represensabémos que a Prefeitura de Ji-Paran.á já efetideste problema, vamos nos unir com outros tant~ de c:lasse. Sr: C<?pe~tno Venâncio~~ Souvou esse_ convêno. Passada a palavra ao Sr.
municípios vízinhos e pressionar os nossos za_p€!!Juntou o m~tivod_a_energia chegar muiGilson Borges_ de Souza -Prefeito Municipal
parlamentares, o governo federal e também to fraca, fazendo assim danificar muitos aparea Eletroil.orte. _O Prefeito municipal pediu a omésticos, e também o motivo de por que
de Presidente Médici, este se pronuhdou dizendo que desde 87 já havia uma Lei Municipal
palavra e disse que mesmo esta semana en- a- energia cheg11 primeiro do outro lado da
que autorizava o Executivo Municipal a assinar
viou teleX para o Governo do Estado e ao BR e demora até uma hora para ser Jogada
esse convênio, mas que por falta de interesse
Presidente da Ceron solicitando medidas cabí- para o restante_ da _ddade. O Dr. Emane pas~
veis, Inclusive pediu também _ao encarregado sou a palaVra aO Sr. José Afonso Fraga deste, não foi efetiVado esse convénio, mas
que neste ano ele foi até a Presid'énda da
da Samuel um posicionamento se há c.ondi- responsável pel_a _Çerqf'!_loc_al para responder
Ceron em Porto Velho e procurou assinar ·o--- ções da hidrelétrica Samuel fornecer energia tais perguntas, sendo que este disse que a
referido convênío,sendo que logo em seguida
para todo o estado, mais até o momento_ ainda carga nãO pode ser liberada de Uma só vez,
não recebi esse posiclnnamento, baseado e ós tranformadores não Comportarp toda a
a diretoria fora tro_cada e ele não sabe' explicar
como é que está a posiçáo, sendo que irá
neste relatório poderemos tomar alguma pro- alta tensão_._ por isso chega primeiro daquele
procurar junto a essa Diretori~ _uma solução.
vidéncia junto ao _Governo Federal ~ junta- lado, depois ligamos a chave geraJ, estamos
Falou também que este Executivo terh procumente ao Ministro das Minas e Energia. O pedindo mais transformadores para atender
rado ajudar, enviando docume-ntos às _autoriAdvogado Dr. Belchior Soares Costa, assessor todas as nossas necessidades, a solução está
dades competentes pedindo uma solUção pajurídico da Prefeitura Municipal perguntou ao sendo estudada. Perguntou o Sr. Claudio Raffa
ra essa falta de energia, e tenho ainda a dizer
Dr. Emane se o repasse que deverá vir do o porque a direção de Ji-Paraná deixou ser
que o Governo do Estado não tem culpa quanGoverno Federal é obrigatório ou é il título retirado o ano passado "em outubro, 2 motores
to a esta questão, como vocês ouviram o Dr.
deJavor, sendo respondido que é uma bbriga- para -o-MuillCfPio de"-Jafu? sendo respondido
Emane dizer, ele tem ajudado, mas se Q proção da União em repassar essa verba, pois pelo Dr. Emane que miqliela época os motoblema é de ordem federal, o que mais ele
o Governo Federal tabelou a _tarifa à nível na- res não estavam fazendo muita faJta e também
pode fazer, solicitar é de_yer do Execvtiyo do
cional e assim as despesas da Ceron sãci muito por outro lado ele só ~ln a obedecer os seus
Estado, agora fazer é o dever do Exec.Mtii!Q
maiores que os lucros, não havendo condi- Sllpe~res, caso discordasse então teriam feiFederal, corno vocês mesmo sabem, não está
ções de continuar os trabalhos, desse_jeito to ele taffibém s-air, não -Poderia arriscar o meu
vai a falência, a empresa e_stá s_e afunpando. pe-scoço enfãtiZOu. o--preSidente Clã Mesa Dr.
dando nenhuma importância, mas vamos tenPedindo aparte o Dr. Mozart _Hamilton Bueno, Luiz Vitória Ca"fnólez se C"olocou à disposição
tar sensibilizá-lo da situação, convido· toda.
disse estar conVicto que o caminho é consig- de todos, informando de que só precisam trapopulação para fazermos um manifesto pacinar em juíz.QJ.odas as contas de energia, este zer os seus talões de contas e uma procuração
fico con_tra o desinteresse destes com relação
é um dos caminhos e o outro como já ficou aSsinada para dar entrada no processo de resao nosso problema, pois se já sabemos que
não é fácil de resolver, o quanto antes _come~
definido é o meio político, temos que agillzar gatar a taxa de iluminação pública ou outros
çarmos as nossas reivindicações, sefá melhor
os dois se possível, vamos pressionar os res- interes~es com referênda a questão energéponsáveis que estão omissos em solucionar tica de nosso Município. O Sr~- "Claudio Raffa
para nós mesmos. neste momento ta_dª a população aplaudiu este num sinal de apoio à
o problema. O dire:tor da Ciretran de Presi- ainda perg1,.1ntou se por a<:aso um consumidor
sugestão ora pronunciada. Em seguida o Vedente Médici também fez a pergunta sobre morar em casa alugada como é que este con·
reador Manoel Urandi Vanderlei Nogueira, percomo vai ficar asituação se por acaso a Ceron --suniidor vai fazer para entrar i1a Justiça? Sen~
1
guntou ao Executivo Municipal, se a responsa~
for privatizada? e qual seria a saída justa e do re_spondido p_elo Sr. Afon_so da Ceron, que
bilidade não é do Executivo _M_unicipal e nem
urgente? O Dr. Emane respondeu que nenhu- o cõnsumtâor pode ir pedir-na agência local
do Executivo EstaduaJ sobre a que.S:tão ora
ma empresa privada se interessa onde não da Ceron pafa ser colocada a taxa de çonsumo
em pauta, porque então quando em campa~
há lucro, então com isso muitos _setores de em sell próprio nome e que a Ceton- s~pre
nha pregavam que iriam solucionar esse pro"
nosso :Estado iria ficar muito mais prejudicado esteve ao inteiro dispor da populaç-ãd para
blema? Sabemos que a intenção mesmo é
do que hoje e quanto a saída só nos resta esclarecer até atender dentro das possibilidasempre tapear o povo. Aparteou o Merití.s_simo
uma, recorrermos ao Governo Feder ai, so- d~s. quando -em- (juali(ue"r soJiêitaÇão~ O PresiSenhor Juiz de Direito dizendo que em época
mente ele poderá resolver o problema. O Dr. dente da Mesa informou_ que todas as autoriBekhior perguntou novamente ao Dr. Emane dades aqui presentes Vão -ter Uma cópi_a desta
de campanha política a realidade é uma mas
depois a realidade ê que depois a coisa é outra.
se a Ceron já havia feito as solicitações direta- Ata, inclusive o Dr. Emane: qUem sabe ele
Voltou a se pronundar o Prefeito Municipal
mente ao Governo federal, sendo respondido já está Com outra visão ài respeito do fo'rriecidizendo que está lutando para conseguir seus
que sim muitaS e muitas vezes, mais que por mento de energia para Presidente Médici, deobjetivos e nossós ideais e ainda não desistiu
problemas políticos. esses pedidos se encon- pois deste debate e várias sugestões que aqui
de lutar, Porém· não está sob ã sUa competram engavetados, inclusive disse que quem foram apresentadas! Também foi perguntado
neste momento o problema da falta de energia
não é p6r falta de combustível, pois o GoVerno
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pelo funcionário do Banco Beron - Sr. Gil·
mar, se todas as pessoas vão ter de entrar
na Justiça separadamente ou podem pegar
simplesmente os representant~s de classe para não tumultuar os trabalhas dos órgãos de
competência. Sendo respondido pelo Dr. Mo·
zart Hamilton Bueno que depende muito de
qual tipo de ação, se for açào popular por
exemplo podem ser feitos pelos representantes de classe mas se não_ esse tipo de _ação,
então deve ser feito separadamente. O Sf. Sidi·
nei de Toledo- diretor da Oretran pergUntouse fosse feito um abaixo assinado de"1 todos
os municípios prejudicados e levar aos parlamentares, se não seria a solução. Sendo, respondido pelo Dr. Belchior que é sem dúvida
uma ótima sugestão, não descartando as 'possiblidades também de faz__er uma análise ~bre
a questão judicial, pois temos de canalizar cer·
to para obtermos resultados mais rápidos. Pediu a palavra o Presidente da Câmara Munidpal Sr. Benedito da_Silv.st dizendo, .entendemos que temos de lutar por vários caminhos,
inclusive recebemos convite para participar de
reunião com o Exmo Sr. Governador -do Estãdo, convite esse feito pelo Município de Ji-Paraná, inclusive tem ônibus especial para levar
os membros qu-e irão reivindicar de sua Excelência o Governador de Rondbl1ia,-uma solução para este problema de muitos tempos,
e esperamos que estes tragam-nos esperanças de melhorias, não suportamos mais'tanto
desinteresse para com o povo, e coloco ,neste
momento esta Câmara Municipal à vossa intei~
ra disposição para juntos com toda a População discutirmos sugestões e reivindic~rmos
os nossos direitos, somos pequenos nos poderes mas somos gran·des interessados em
fazer de Presidente Médid uma cidade digna
de toda _a população existente, portanto esta~
mos de braços abertos esperando você para
juntos lutarmos, unidos seremos mais fortes
finaJizou. O servtdor Wilson de Moraes perguntou diretamente à Mesa se as contas que ainda
não foram entregues no mês passado se iriam
ser entregues juntas, as duas contas de energia elétrica e quando poderemos pagar essas
contas. pois quando temos uma só conta para
pagar já é difícil, imaginem -duas contas? O
DL Emane disse que as contas não têm nada
a ver com a Empresa um-a Vez que aS conias
são elatoradas por empresa em parte e por
isso não tinha conhecimento de que essas
contas não foram entregues, e que no mo·
mente falou para o responsável da Ceron local
que deverá dar um espaço de tempo para
o pagamento das duas contas, dar esse prazo
uma vez que nem um usuário tem culpa da
não entrega das tarifas. O servidor Francisco
de Oliveira Chagas da Fundação Sesp, após
um bonito pronunciamento a respeito da falta
de energia elétrica nesta cidade, perguntou
qual o motivo do Governo F edera'J nãO repassar verbas para atender necessidades com
energia elétrica, pois este Governo Federal
gasta muito dinheiro comprando as vacinas
para crianças, gestantes e até para animais,
vacinas estas que muitas têm sido jogadas
fora porque estão estragando com a falta
9a energia, então de que adianta uma coisa
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se não tem _outra, se este Governo- nâo pode
-2manter a Ceron acesa, como pode estar estra·
PROJETOÓE LEt DÂ CÂMARA
gadas tanto dinheiro com vacinas caras e jogar
N' 49, DE 1989 '
fora? O Prefeito MuniciPal mais um vez fez
(Em regime de urgência nos termos do
uso da palavra e pediu opinião aos ouvintes
art. 336, c, do Regimento Interno)
se, devemos fechar a BR ou não? Toi:los diDiscussão,
em turno único, do Projeto d€
ziam que sim, assim todos -.:ão sentir que o
humilde povo desta Cidade não estâ morto Lei da Câmara n-o 49, de 1989 (n~ 2.256/89,
e que também vão reivindicar seus direitos. na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
EntãQ o Prefeito COmbinou- com todos que Superior do Trabalho, que altera a redação
tudO vãi depender -dos outros municípios v'IZi- do inciso VII do art. 33 da Lei n~ 7.729, de
nhoS, se eles aderifem ao fechamento da BR - 16 de janeiro de 1989 (dependendo de pare·
até_alguma solução, aí nós também vamos cer).
fazer o-mesmo, ficando marcada um<:l data
-3-·
para sexta-feira próxima, dia 27-10-89, .data
PROJETO DE LEfDA CÂMARA
esta que, s-egundo o Dr. Emane, os Municípios
N' 57, DE 1989
de Ji-Parimá e Ouro Preto do Oeste já estarão
(Em regime_ de urgência nos termos do
fazendo os seus movimentos, ãssim nos reuniart. 336, c, do Regimento Interno)
mos ali defronte ao Bazar Globo e decidirmos
o que fazer, inclusive devemos publicar a toda
Discussão, em turno único, do Projeto de
a popula!;ãO para obtermos apoio maciço da Lei da Câmara n" 57, de 1989 (n~ 1.485/89,
classe sofredora. O Dr. Mozart Hamilton Sue- na Casa de origem), que altera a legislação
no- também informou que medidas judiciais do Imposto de Renda e dá outras providências
também serão tomadas e o Dr. Luíz Victório (dependendo de parecer).
Caniolez ínforrilou a todos que todo·s os parla·
-4meritares represciniantes deste Estado, vão receber cópia desta Ata e solicitação de melhoVotação, em turno único, do Requerimento
rias. Mais uma vez voltou a se pronunciar o
n" 610, de 1989, do Senador Jutahy Maga_·
Dr. Mozart dizendo ao público presente, qual- lhães, solicitando, nos termos regimentais, a
quer movimento que venham a fazer deve ser retirada em caráter defmitivo da Proposta de
Fiscalização e Controle n9 2, de 1985, apresenpacífico, vamos reivindicar os nossos direitos
de acordo com a lei, não vão extrapolar, vamos tada pelo Senador Jutahy Magalhães, que prolutar juntos. Não havendo mais nada a tratar põe fiscalização no Banco Nacional de Desennesta data, mandou o Presidente da Mesa, Dr. volvimento Econõrnico e Social --:- B_NOES.
Luiz Victórió camolez, encerrar esta reunião
-5às 19 horas 20rriin deste dia 24 de Outubro
de 1989, que vai por mim ·assinada; quem
Votação; em p-rimeiro turno, da Proposta
datilografou esta Ata Nadir Rosa e também de Emenda à Constituição n~ 1, de 1989; de
pelo Presidente da Mesa e todos que este autoria do Seandor João Menezes e outros
achar necessário.- Dr. Luíz Vietário Camolez
Senhores Senadores, que altera os prazos es- Presidente da Mesa.
tabelecidos no § 6~ do art. 14, para desincompatibilização do Presidente da República, dos
O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro) Governadores de Estado, do Distrito Federal
- A Presidência convoca os Srs. Senadores e dos Prefeitos, tendo
para a sessão do Congresso a realizar-se hoje,
PARECER, sob no 145, de 1989,
às 1_ 8 _horas e 30 minutos.
- da Comissão TempOFárta; favofáVerao
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) prosseguimento da tramitação dá matéria,
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar com voto vencido dos Senadores Chagas Roa presente sessão, designando para a ordinária drigues e Maurício Corrêa.
de amanhã a seguinte
-6-

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO N' 36, DE 19ll9
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
--do_ art. 353, parág-rafo único,
'do Regimento Internb)

Discussão, em turno único, do Projeto de
DeCreto Legislativo no 36, de 1989 (nc 112/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova a con~
cessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiofifusão sonora em onda média, na cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMINAR, por pedido de diligência.

Votação, em priine-irO turno, da- PfoPoSia
de Emenda à Constituição n9 2, de 1989, de_
auioriã do Seandor-O-lavo Pires e Outros Senhores Senadores, que modifica o § 3"-do
art. 4" do Ato- Cfas Disposições Constitucionais
Transit6fias.
-

-7Votação, em primeíro turno, da Proposta
de Emenda à Constiuição n~ _3, de 1989, de
autoria do_Senador Marco Maciel e outros Senhores senadOres, -que acrescenta -Parágr.:!fo
ao art 159 e altera a redação do inciso H do
art. 161 da Constituição Federal.

-8Discussão, em turno único, da re$1ação final
(oferecida pela Comissão Diretora, em seu Parecer n" 332: -de- 1989), do Projeto ·de Resolu~
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ção n9 74, de 1989, de iniciativa da Corriissão
do Distrito Federal, que dispõe sobre a remuneração do Vice-Governador do Distrito Federal e dá outras providências.

-9PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N- 45, DE 1989

de uma Carta que se revoga para a Cart:a ·qUe- em vigor a propoSta de emenda da lei eleitoral.
se promulga.
É esta a dúvida que me assalta.
No meu modo de c::ntender, todas as_DispoO SR- CID SABÓIA DE CARVALHOsições Transitórias já ,devem ter operado os

seus devidos efeitos, e' me pareceria estranho
que, mais de um ano depois da Constituição,
pudêssemos ainda escrever um novo item

que, na verdade, corresponde a uma inte_rpr.e(fnduído em Ordem do Dia, nos termos do - tação de disposição transitória._ O que a Emenart. 376, e, do Regimento Interno)
da Leopoldo Peres tenta obter é que não se
aplique o dispositivo de que ela trata, que é
Discussão,- em turno ún!co, do Projeto de
o próprio objeto ·cta propositura, às eleições
Decreto Legislativo no 45, ele 1989 (nQ 88/89
de 1990. Mas é claro que não haverá essa
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex~
aplicação, quer ac:eitemos essa emenda consto _do Acordo de Cooperação CientJ.Tica e Tec~
titucional, quer não estejamos a aceitá-la. Na
nológica entre _o Governo da República FedeM
verdade, é impossível o cumprimento da disrativa do Brasil e o Goverilo' da República Islâposição transitória da C6nstitulção de 1988
mica do Paquistão, celebrado em Jslamabad
em 1990, em matéria eleitoral, quando o legisem 19 de outubro de 1988. (Dependendo d~
lador recobrou todas as possiblidades de disparecer.)
por sobre a matéria eleitoral_ para os pleitos
-lOdo porvir, os pleitos futuras, portanto. Por isso,
Discussão, em turno únic:o, da Proposta de
chamaria a atenç:ão da Casa_.,--- não estou
Emenda à Constituição n94, de 1989, de autoM
fixando uma posição sabre isso pelo respeito
ria do Senador Leopoldo Peres e outros Seque os signatários, a partir da primeira assina~
nhores Senadores, que acrescenta um § 6~
tura do douto Senador Leopoldo Peres, pelas _
ao_ art. 5° do Ato das Disposições Constitu~
outras assinaturas, de Gerson Camata e tantos
c:ionais Transitórias:
companheiros ilustres, pelo respeito que todos
me merecem, não estou fixando uma posição,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
estou apenas inic-iando um debate sobre a
-Está encerrada a sessão.
cabimento técnico da a1teração de uma dispo(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45
sição transitória como emenda constitucional.
minutos)
Este é o objeto da presente emenda constitucional. Temo pelo aspecto técnico. Acho que
muito mais precioso seria elaborarmos a legisDISCl!RSOPRO!YfJNCIADOPELOSR.
lação eleitoral devida sobre a matéria, para
CID SABÓVI DE. CARVALHO NA SESque, de imediato, o assunto possa ter a própria
s40 DE 2 I -T1'89E Ql!EENTREGUE
projeção no campo do Direito Positivo e no
AREVI&íO DO ORADOR, SERVI PUBL/- --campo
do Direito Objetivo específico aqui, do
0\DO POSTERIORMENTE.
País.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. PreSidente,
Srs. Senadores, trago ao Senado algumas
considerações _?I _re_speito da Emenda Ccmstitucional Leopoldo Peres. Isso porque, Sr. Presidente, entendo como sendo um questionamento necessário.
Chamaria a atenção de V. Ex", Sr. Presidente;
e dos meus pares para o seguinte fato: acho
que as Disposições Tran-sitórias já operaram
os seus devidos efeitos. Elas não s_e _estendem
ao longo do tempo, porque o objetivo- das
Disposições Transitórias é conci1ielr a Consti~
tuição anterior à nova Constituição, aLi a ilo*i
Constituição à anterior, com medidas de transição, com medidas que de logo se esvaem
e de logo produzem o seu efeito. Por isso, as Disposições Transitórias tendem, de logO~
a continuar informando o Direito Positivp, mas
muito discutível se as Disposições T ransif.ó.
rias, depois de operarem os seus devidos efeitos, continuam perfazendo o Direito objetivo,
isto é, o Direita que, na verdade, está em vigor,
o Direito que está sendo aplicado no presente
aU.·será aplicado no futuro.
A Disposição Transitória é escrlta para: p~;sibi!itar, sem ruptura social, sem ruptura da
ardem pública ou, até mesmo, se_m ruptura
emocional no Pais, é escrita para propiciãr
a transição dentro do Direito ConStitucional
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O Sr- Jutahy Magalhães - Nobre Senador Cid Sabóia de Carbalho, V. ~ me cancede um aparte?
0 SR. cn:) SABÓIA DE CARVALHO_
Ouço o_ aparte de v. Ex'- com 0 maior prazer.

O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas uma
iriâ.3:gaçao a V. Ex~ para me informar· a respeito
do assunto. Parece que V. EX' está defendendo
a tese de que, sendo essa disposição da emenda do Senador Leopoldo Peres e de outros
Signatártos imla disposição transitória, só teria
validade para a eleição a tua!, não teria validade
para eleiçõeS futuras. Dai não haver razão para
emendas. É este o sentido da proposição de
V. Ex'?
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_
Exatamente. A medida transitória se cumpre
e se esvai. Não há necessidade de, numa edição futura da Constituição, ficarmos mantendo as disposições transitórias, porque elas são
elmei1tos meramente informativos, são elementes históricos do Direito Positivo, no en__tanto _niio mais em vig_or.
O Sr. Jutahy Magalhães --Pofque pare~
ce que não é este o entendimento que estâ
have1:1do. Parece que todas as propostas que
estão sendo feitas para eleições futuras têm
que prever o prazo de um ano para entrar

O problema é que não me estou referindo
ao mérito da questão. Entendo o mérito da
questão. Acho plenamente razoável, porque,
do contrário, vamos ficar sem legislar para
o ano seguinte em matêi:ia eleitoral. Sei da
gravidade do assunto. Estou-me reportando
meramente ao aspecto técnico do cabimento
de emenda constitucional em disposição transitória.
O Sr. Leopoldo Peres ~ cOhcede-me
V. EN um aparte?

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Ouço
o aparte de V. EX' Senador Leopoldo Peres.

O Sr. Leopoldo Peres - SeiiadOr Cid
Sabóia de CarvÇ!Jh0, V. Pc" sabe da admiração
que lhe tenho e como gosto de ouvir as suas _
aulas dadas da tribuna do Senado. V. Ex• sabe _
que a lei deve ser compatível com a realidade
soÇ:ia1. Então, ·admitimos, que, em d_eterminado momento, o Congresso Nacional, que
tem_o poder de revisar a "C:Clilstituição periodi~
cament~ _Q!.l _quando achar que o deve. não
queria tocar, como na tese Senador Mansueto
de Lavor, no corpo cons_titucional, e a realidade social exija uma alt~ração - digamos
-provisória da Constituição, a qualquer tempo o poder revisionista do Congresso pode
fixar uma ou mais disposições transitórias.
Disposição transitória pode-se criar a qualquer
tempo, mesmo com a Constituição em pleno
vigor. o- fato, o fato -realmente sobre o qual
discutim~ é que, tal como está redigido, o
art. 16 da Constituiç_ão, e perdiria a V. Ex' que
desse...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODas-Disf>_CJslções Transitórias_.

O Sr. Leopoldo Peres - Não, não, do
corpo da Constituição. Leia, por favor, para
que o Senado se conscientize da gravidade
da redação que foi dada a esse artigo. E permita-me que eu o comente tão logo V, ~fermi~
ne a leitura.
O SR. CID SABÓIA CARVALHO art. 16 é aquele que diz:

O

"A Lei que alterar o processo eleitoral"
- vou discutir com V. Ex" este aspecto.
- ''só entrará em vigor um ano após
sua'promulgação."
O Sr. Leopoldo Peres - Note bem, um
ano ap6s a sua promulgaç_ão. Significa que,
ainda que votássemos hoje, ela só entraria
em vigor em novembro de 1990. Isso torna
absolutamente imprescindível a próxima eleição. A legislação eleitoral está quase toda ela
prescdta e não podemos sequer .legislar para
o próximo ano. Então, como vamOs fazer conM
venções, qual o número de candidatos, qual
o horário eleitoral gratuito, qual vai ser o siste~
ma de votação, qual o sistema de apuração?
O SR- CID SABÓIA DE CARVAJ,HOMas o problema é alcançarmos isso através
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de uma nova disposição transitória quarido
não há mais disposições a apresentar.

O Sr. Leopoldo Peres- A qualquer hora
o Congresso pode criar uma disposição transi~
tória, mantido o corpo da Constituição. Vamos

admitir que não tivéssemos disposições transitórias, e a Constituição fosse um corpo hígido,
limpo a essa altura, poderíamos votar até mesmo um único artigo de disposição transitória.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPor que não emendar constitucionalmente o

art 16 e, sim, uma disposição transitória?

O Sr. Leopoldo Peres -

Porque quase

todos os COlegas alegam que só se deve tocar

no corpo permanente da ConstítWção ap6s
a consulta popular de 1993.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

Pois eu gostaria que V_. Ex• ouvisse a minha
interpretação sobre este art 16. Realmente a
interpretação que se tem, em se tratando _de
norma constitucional, não é muito autorizada,
e vou explicar por quê. O __Direito Constitu~
dona!, sabe V. Ex', sabe o Senador Chagas
Rodriques, to_dosos advogados aqui presentes
sabem, -o nosso ex~Presidente do Congresso
Nacional, Senador Humberto Lucena, todos
sabem, todos que estão aqui, o nosso atual
Presidente, que é um precioso jurista cansa~
grado nas letras jurídicas nacionais, quem não
é jurista aqui, já o é pela prática, pela vida
existencialmente, como é o caso do nosso
.Mansueto de Lavor, é o casa de João Lobo
e tantos outros, esta que é a verdade - nós
estamos numa Casa onde ã ciência jurídica
não é estranha aos engenheiros, aos médicos,
aos empresários e, muito menos, _aõs advogados e juristas propriamente ditos que aqui tomam assento, o Direito Constitucional, e cha~
maria a atenção para este detalhe, tem que
ser lido tal qual está escrito, tem que ser lido
como estâ escrito. Essa palavra "processo"
deve ter uma interpretação. Nós não podemos
ter a lei que alterar o processo eleitoral, nós
não podemos dar a esta palavra o /atosensu
que está sendo dado. Quer dizer, tudo que
se refJra à eleição é processo eleitoral. Não!

O Sr. Leopoldo Peres é processo eleitoral?

Entáo, o que

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOlú é que vamos tentar alcançar.

O Sr. José Fogaça -

Permite-me V.

~

um aparte?

O SR. CID SIIBÓIA DE CARVALHOPois não.

O Sr. José Fogaça - Esta é matéria a
que me dedique~ que estudei e sobre a qual
tenho dois projetas na Casa. Um, por sinal,
já não faz mais sentido, Já praticamente supe~
rado, porque tentava eu, em outubro, estabelecer normas para a realização das eleições
de 90, em 15 de novembro 19 turno, e 17
de dezembro, 1~ turno. Coriló era- preCisO haver o prazo de um ano antes, o projeto que
propus tratava, tão-só e exclusivamente, de
tudo aquilo que se referisse ao proceso _eleito-

ral pás~eleição, ou seja, o escrutínio, as juntas
apuradoras, a questão da boca de urna, enfim,
tudo que se referisse aos procedimentos eleitorais do dia 15 de novembro em diante. Por~
que, de fato, processo eleitoral são todos os
trâmites, todos os procedimentos, todo o con~
junto de atas que compreendem a eleição propriamente dita como ato jurídico. Assim, as
convenções, o registro dos candidatos, os recursos, a ffiia_ção de um cãndidãto a determinaçãopartídó PolítiCo fazem parte do processo
eleitoral. Ora, o que temos -como reaUdade?
A -realidade é simples. Se aprovarmos uma
lei ainda antes de 15 de dezembro, ela não
podefá estabe!eC_er_normas a respeito das convenções, a respeito do registro__de candidatos,
a respeito de todas as restriçô«?S Ie_gais aos
candidatos, porque ela estará fora de prazo.
Daí por que, embora com todo um sentimento
de contrariedade, desgostosamente contrariado, entendo que não há outra- saída, lógica
e racional, se não_ a proposta pelo Senador
Leopoldo Peres. Não que seja uma medida
estimulantg._Ao contrário, é até, a esta altura,
um tanto desalentadora. Cochilamos, não perceberrlos,-aõ longo do ano de 1989, que timnhamos que nos preocupar com a regulamentação das -eleições de 1990. De tal sorte que
ficamos ou rnmo Côdigo Eleitoral de 1965,
e entregamos toda a_regulamentaç~o ao_ Tribunal Superior Eleitoral, inclusive no que se
refere a prã.zos, inclusive no que se refere à
distribuição_do tempo, em relação aos parti~
do~ _políticos, ou, então, aprovamos essa
emenda que ressalva para o ano de 1 990 o
art. 16. Não vejo outra saída. Se tivéssemos
outra alternativa constitucional, eu digo a V.
Ex" que eu, tranqUilamente, optaria por ela.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuvi o- aparte de Y_. Ex> _com I'Y;lUita atenção,
e ouço V. Ex~ sempre com muita simpatia,
principalmente agora quando demonstrou
erudição --e sensibilidaçfe sobre esta matéria.
Não estou contra a Emenda do Senador
Leopoldo Peres, apei-18$ estamos· çliscutind_o
- poi(Jüe estamos no Senado Federal - as
propriedades, as impropriedades, o caminho
ma:is perigOSo, o caminho menos perigoso.
Gostaria de interpretar este dispositivo constitucional ã luZ" dessa motivação, quer dizer, em
face deste debate. Eu acho que, sempre que
se fala em processo, só se fala em processo
em strlcto sensu, do modo restrito. Para que
sigamos para o repertório juódico, Que fol orgailiiado por Carvalho Santos, e abramos lá,
no termo "processo" e encontremos o Significado de processo. Se formos a um Pedro Lessa, José Naufel, ou qualquer autor de um bom
dicionário~-enContrainoS: processo -no sentido juridico. Sabemos, por exemplo, que o
ex-Ministro __da Justiça Alfredo Buzaid, parece-me, não tenho multa convicção do que
vou afirmar, mas lendo os trabalhos dele e,
algumas vezes, ao ouvir referências a ele, de
professores utiiversitários,- Chegávamos à conclusão de que ele goStaria de distinguir algumas figuras do Direito Processual, de que ele
era especialista. E parece que, nesta sua faina,
ele não concordava muitO com a palavra "pro-
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cesso" no sentido mais us_uãl que se dá na
atividade for~nse. Ere-tínha uma simpatiã pela
palavra procedimento, ele tinha simpatia pela
expressão medidas processuais. Ele tinha alguns termos em que ele procurava evitar, propriamente, dizer-se: processo. Porque processo parece ter duas configurações: digamos,
a forma subjetiva, o aspec-to mais subjetivo
e o aspecto mais material. Eu digo, Senador
Chagas Rodrigues, está aqui o processo. E,
muitas vezeS, estoü-ine-referihdo, meramente,
aos autos, aos autos do processo. Mas, muitas
vezes, eu digo: eis o processo. Eu quero o
processo de número tal. Eu chego no cartório
e digo: ·eu -não quero os autos de número
tal, quero o proc~so de número tal. E qUe
processo é- esse? E uma ação de rito sumaríssimo é uma ação_ ordinária, é um processo
especial de jurisdição voluntária; por exemplo.
Acho que o processo eleitoral, quando a
lei se refere a processo eleitoral, tem uma expressão mais restritiva. Refere-se, sim, ao procedimento _necessário para que alguém se
candidate a algum cargo eletivo. Onde começa isso? Numa filiação_ partidária, numa convenção; depois, no pedido de registro, nos prazos para impugnação, de tal forma que esse
procedimento· vai formando os autos do processo sob a égide do Direito Eleitoral.
Entendo que esse art. 16 quis dizer o seguinte: alterar o processo eleitoral, mudar as regras
básicas, estrUtUrais, do processo eleitoral. -Co·
mo dizer assim: não há mais necessidade de
filiação partidária. Seria uma mudança mais
do que brusca, uma alteração do processo.
No entanto, se apenas modifico, se propriamente não altero, mas trabalho com as nor. mas já consagradas do Direito Processual numa lei, mesmo que a lei seja nova, desde que
não haja na lei nova a ruptura de uma ordem
processual previamente estabeledda, essa lei
entra em vigor imediatamente,_~im. S~Ja alterar estruturalmente o Direito Eleitoral, só poderá entrar em vigor um ano depois, como
aqui bem diz, da data em que ela entra em
vigor. Não quero_nem dizer prom~lgação, mas
da data em que ela entra em vigor, para ficar
atento à Constituição.

O Sr. José Fogaça-A palavra aí é ··prom~gação".

-

- -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOÉ. Aqui ficaria mais bem dito se, ao invés de
"entrar em vigor", dissesse a promulgação,
porque aqui diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano
depois de sua promulgação.

O Sr. LeQpoldo Peres- Um ano após ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEu me confundi realmente. O Senador José
Fogaça me repreendeu na hora exata O que
quero dizer é que ela, publicada, terâ um vaca·
tio leglS obrigat6rio ae um ano se· alterar o
processo eleitoral. Mas não é qualquer medida
do Direito Eleitoral.

O Sr. Leopoldo Peres- Mas, e se amanhã o Supremo Tribunal Federal entender que

é inconstitucional?
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

Só um_ minuto. Eu vqu responder à sua inda-

gação. Eu acho que' o Direito EleitóraT _tem- a parte subStantiva e a parte adje"tiva 'p7oC:eSsua1. Nem tudo no Direito Eleitoral é processua1.

O Sr. José Fogaça- Entendo que a pro~
paganda eleitoral não faz parte do processo
eleitoral
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEu também acho que este aspecto é examinável.

O Sr. José Fogaça- Pode ser uma operação clistinta do prdcesso intrinsecamente.
O Sr. Leopo1do Peres -Mas o número
de candidatos é.
O Sr. José Fogaça - Daí por que podemos perfeitamente legislar sobre a questão
do rádio e televisão.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPodemos legislar sobre pesquisa, sem essa
necessidade do vacatfolegis; podemos legislai"sobre outodor, sem necessidade do vacatlo
legis de um ano; pbdemos deliberar sobre
muita coisa, desde que não altere o processo
eleitoral. O que é o processo eleitoral? Por
exemplo: quero ser candidato a Governador
do Estado do Amazonas. O que tenho que
fazer?

O Sr. Leopoldo Peres- O que seria uma
honra para o Estado do Amazon~s,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMas eu não concederei essa honra.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. Ex" um-aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODeixo essa hOnra intêgralmente ao meu ilustre
e querido Comp.:iflheifo Leopoldo Peres, autor
dessa brilhante idéia, a qual não estou combatendo. Ouço o aparte de V. EX, com o maiOr
prazer.

O Sr. Mansuetd de Lavor - Na Amazônia há rn:UitCiS- cearenses. Cuid;;1do com os
cearenses! Nobre Senador, vam-os concordar
integralmente_ ç_om essa definição do proces_so
eleitoral. É e~tamente isso o que quer dizer
o texto permanente. Não temos_ por onde seguir. Processos são procedimentos, ates adjetivos, para regulamentar uma eleição, uma
candidatura, a_lgo em torno de uma eleição.
Outra coisa da qual ninguém discorda, aqui,
diz respeito à oportunida.de, à importância desse dispositivo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODisso não discordo absolutamente. Não estou
contra o mérito em nenhuma hipótese.
O Sr. Mansueto de Lavor _ EStCili·me
referindo ao_art. 16, Trata-se de ~,~m íil-striimenta de moralização, isto é, que regras eleitorais não sejam mudadas em_ cima das _eleições. Isso çieve resta b e_Iecer...
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Isso é altamente moralizador.

O Sr. Mansueto de Lavor - Ninguém
quer fazer quaisquer alterações a respeito disso. O Senador Leopoldo Peres frisa na sua
ju.StiiTcação: Estamos dlãnte de uma realidade,
isto é,_ temos eleições gerais marcadas para
3 de outubro de 1990, a menos de um ano.
Esta, a realidade. Ninguém vai conceber que,
com esSa balbúrdia de legislação eleitoral, sobre procesSo eleitoral, iremos conduzir bem
eSsa eleiçãO de 3 de outubro de 1990.
-

uma satisfação ao povo brasileiro, o que fez
o Congresso? Cumpriu o rigor e a letra das
Disposições Transitórias? Um ano? Não, até
porque isso- era discutível. Instituiu ·uma Comissão similar com a mes.ma fmalidade, e essa
auditoiia, prevista nas Disposições Transitórias, se prorroga, mesmo- depois de um ano
de promulgada a Constituição. Portanto, já te·
mos esse antecedente,- já temos isso aí, se
outras coisas não "houvesse.

O SR. CID SABÓIA DE cARVALHOCom esse_ aparte, V. Ex• me despertou para
outra observação, que farei logo que V. Ex:!'
encerre.
O Sr. Mansueto de Lavor- Vou concluir,
para V. Ex' complementar. Por isso é importante o debate. -Todos concordamos ainda
que, com essa legislação falha, caótica, ninguém vai ter uma boa eleição, porque, na-o-se tendo Uni bof!l_procesSo eleitoral, um seguro -processo eleítora1, se tem -uma eleição tumultuada. Não pre-cisamos lembrar outro caso, a não ser esse recente, de uma candidatura
pirata, que caiu de pára-quedas na última hora,
e, em boa hora, rechaçada pela Justiça Eleitoral.

Ó SR. ciD SABÓIA DE CARVALHOSe bem que, aí, não é alteração das Dispo-

O Sr. José Fogaça - H_á Estados que
p-a·derão ter 30 ou 40 candidatos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente.
O eniinente autOr, senador Leopoldo Peres,
âebruçando~Se OpOrtunamente sObre esse
problema ~eal, como autor tinha duas alterna-

tivas: ou propor a alteração do texto perman~te _do art. 16, isto é, suprimir eSse textO,
a~-que, certamente, não teria aColhida, porque
esse disposíf.ivo é moraliiador importante para
a vida democrática... O que fez S. Ex•? Optou.
Apesar de substaf!cialmente a sua proposta
ser de alteração do art. 16, fez certo artifício,
bené.fico artifício, mudou a forma, para evitar
a supressão ou alteração do art. 16, colocando
um- dispositivo visando às eleições_ de 1990,
com um aditamento aO texto do art. 59 das
Disposições Constitudonaís Transitórias-. Ora,
do ponto de vista formal, não se pode objetar,
Senador, eu não vejo por quê. Aí é que está
o meu ponto de discordância, data magna
venia, , com V. Ex,1, o meu ponto de discordância, humildemente discordando, quase
ousadamente discordando com o que V. Ex"
afirma, ou seja, que as Disposições Transitórias já encerraram o seu papel e não há
mais possibilidade de se mexer nas Disposições Transitórias. Vou citar ·a V. ~ um ante-_
cedente, isto é, o Congresso Nacional já alterou as DispoSiÇões Transitórias. Vou citar o
exemplo, Senador: veja o art. 26 do Ato das
DisposiçOes__Constitudonais Tra"nsifórias, que
_ estabelece o prazo "de um ano para, a contar
da promulgação da ConstituiÇão", o Congresso Nacional promova a auditoria da dívida extema. Que foi?-Quando completou Um ano
da promulgação, uma corrente do Congresso,
e até talvez a Mesa do Congresso, queria que
- e.SsaTóffiissão se extmguisse, se acabaSse,
-- porque a_.SSfm dispõem as Disposições Transitórias. Diante da premência dessa auditoria,
diante da_ necessidade, política até, de darmos

sições Transitórias, e sini da aplicaçãO.

-O Sr. .Mansueto de-Lavor- Exatamente,
há uma extensão, e é issO que o Sehador está
querendo.
O SR. CID SAB.ÓIA DE CARVALHO-..,.

Há, digam()s, uma aplicaÇão que tipffica a tese
de V. Ex", mas não houve-alteração da medida
transitória

-

O Sr. .M.ansueto de Lavor - Há uma
extensão. O que está havendo cOm a lei agrl·
cola, no art 50 das Disposições Transitól'ias·,
se -prevê claramente um ano. Nenhuma lei
agricola foi promulgada dentro de um ano,
e assim por diante.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

Mas, a questão é outra e, neste ponto, discordo
totalmente, porque o enfoque aí é outro.

O Sr. Mansueto de Lavor- Aposentados, revisão das aposentadorias ... Então, as
d!sposições transitÇirias ~_prolongam de acor·
do com as necessidades.
O SR. CID SABÓIA llE CARVALHONão, talvez V. EX', não tenha entendido o as·
pecto do qual eu falei.
O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex' se
aprofunda demais e eu não atino com toda
essa profundidade.

O SR. CID 8ABÓIA DE CARVALHONão é isso. Apenas expliquei...

O Sr. Ma.nsueto de Lavor- O que eu
quero dizer é que, na realidade, pela forma
e pela proposta, o que o Senador está querendo, como autor dessa emenda constitucional, é, de certo modo, tocar na substância
do art. 16, mas não de rnaoeira que ele não
permaneça e, por isso, colocou o dispositivo
para o art. s~. com mais um parágrafo, no
caso o § 69, visand.o a que_es_sa exceção seja
prolongada, que era apenas para as eleições
de 1988, se prolongue às eleições de 1990.
Isso é prorrogação igual à prorrogação da auditoria da dívida. Pouco interessa o texto, Sena:
dor.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEü entendi, Senador, e gostariã -de, antes de
fii1<3lizar a minha féila; deixar bem claro a minha
afirmativa: o que eu dis_se__é com relação à
disposiÇão transitória, quandO ela produz todos os seus efeitos, ela se extingue. Ela pode
prodiliír os efeitos no dia aa promUlgação da
Constituição; ela pode produzir seus efeitos
com -Seis mese~; pode passar um ano para
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produzir seus efeiios; pode passar dois anos
para produzi~los, mas, produzido o efeito, ela
se extingue. Não fica integrando o Direito Ob-

jetivó do País. Isto ê que eu quis explicar.
Como esse art. s~. que se quer alterar. .. Tra-

ta-se deste artigo mesmo, não, Senado_r?
O Sr. Mansueto de Lavor- Trata-se do
art. 59 das Disposições Transitórias.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUlODeixe-me localizá-lo, a fim de sabeccomo começa.
Enquanto procuro, quero deixar os- ·sena-

dores Leopoldo Peres e Mansueto de Lavor
tranqüi1os quanta à minha posição, porque
sou um democrata e a minha posição de político __ será favorável _à melhor solução democrática. O que não nos exime de nenhum debate. de nenhuma discussão, especialmente
quando nos encontramos no Senado_ Federal,
que é o foro competente para que discutamos
tudo isto.
O Sr. Gomes Carvalho - Senador Cid
Sabóia de Carvalho, enquanto procura o artigo
na Constituição, poderia V. E.x" conceder~me
um rapidíssimo aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUlOCom todo prazer.

O Sr. Gomes Carvalho - Cumprímentõ
o Senador Leopoldo Peres por ter trazido este
tema à discussão, tema que, por certo, tem
grande abrangência. O Senador Mo;msueto de
Lavor, que me antecedeu, disse, em parte, o
que eu gostaria de afirmar: não _temos, hoje,
uma legislação específica para 90. Isso, evi~
dentemente, preocupa. Na medida em que
hâ o aperfeiçoamento das regras, ocorrerá,
sem dúvida alguma, o melhor comportamento eleitoral nos resultados. DiScutiu-se bastante isto. Lembro-me de que aqui, no dia 18
de setembro, o Senador Itamar Franco__apresentou um requerimento, subscrito por vários
Senadores, exatamente para evitar um casuís-mo na época. Desta forma, entendo que é
da maior importância discutamos a questão
democraticamente, a fim de que possamos
aprimorar o sistema, que é _o ql.le desejamos.
Do seu comportamento ético, da_ sua forma
democrática de tratar as coisas, creio- que ninguém tem dúvida nesta Casa~ - O art, 59
diz o seguinte:
"Não se 4plicam às eleições previstas
para 15 de novembro de 1988 o disposto
no art. 16 e as regras do art. 77 da Constituição.·•
Então, S. Ex' quer aplicar um § 6°, em que
alongaríamos, criaríamos uma exceção que
fugiria à natureza do capiJt e Se estenderia
à eleição do ano que vem, à eleição do ano
seguinte. EstOu -apenas Talando no aspecto
do mérito, não ten~am dúvida de que estou
de acordo com p Senador Leopoldo Peres,
porque não podemos ter um vazio que nos
espera em matéria de Direito Eleitoral.
O Sr• .Mansueto de LaVor- Permite-me
V. EX' outro aparte, nobre Senador Cid Sabóia
de CarvaJho?

OSR.CIDSABÓIADECAiiVAUIO-Com muitÇ> prazer._

-o Sr. Mansueto de Lavor- Eu gostaria

Quarta,feira 29

730.5

não teria que lhe dizer o segliiilte: a lei tei"á
de ser aprovada e publicada um ano antes
da eleição. Esta_ é que foi a intenÇão, houve
erro de ...

só de acrescentar, Senador, que essa exc_eÇão
não~se aplica exatamente; a_ razão dele é que

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOa promulgação da Consltluição poderia ter si- Exatamente, a publicação. Então, diz promuldo, foi no dia 5 de outubro, e as eleições de gação, o que foge inteiramente- preste aten88 ocorreram no dia 15 de novembro, portan- ção ::-_ à _técnica legislativa. E eu pergunto:
to, foi um ano depois, mas, mesmo assim, esse disposltivo é capaz de alterar a técnica
porprecauç_ão,otextodasDisposiçõesTransi- -legislativa ou ele deve ser adequado a ela?
tórlas fez essa exceção pãra as eleições de - É uma indagação que aqui também eu d~íXo.
88. Porque a Constituição poderia ter sido proOutra indagação, ao final, porque o tempo
mulgada depois do dia 15 de novembro, por- nuhl instante passa quando díscutimos Coisas
tanto, um ano a menos e, ai,já precisaria dessa importantes, se eu estivesse aqui dizendo uma
alteração dentro da própria Constituição.
série de bobagens, ainda restaria muito tempo,
porque parece que o tempo- passa mais deO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- pressa quando o assunto é sério. .Mas há um
Entendo o porlto -de viSta de V. Ex•
detalhe para o qual eu gostaria também de
O Sr. Mansueto de -Lavor- Então, as· chamar a atenção, um detalhe básico para
mesmas razões pem1anecem agora para as
o raciocínio do Senado Federal:
·eleições de 90. Daí a motivação de mais esse
"A lei que alterar o processo eleitoral
adenda às Disposições T raflsit6rias.
só erlirará em vigor um ano após sua
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIOpromulgação.
Entendo essa posição perfeitamente, claro
Mas façamos de conta que é promulgação,
que entendo. Ninguém vai discutir o lado polí~ que não é publicação, só para entendermos,
tico e o lado prático _disso tudo, mas devemos
esse vacatJ"o /egis terá que ter, digamos assim,
fazer uma modificação com o máximo de pre- um árbitro, para saber realmente o que é altecísão possível, de correção, para não ser argUiração, o que é isso, o que é aquilo etc; para
da uma inconstituCionalidade que levaria o
se saber o que realmente pode e o que não
nosso intento a um fracasso ainda maior.
pode ser alterado. Nós teríamos que ter aqui
um levantamento do que é e do que não é
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
alterável pelo legislador antes de um ano. Este
-A Mesa lembra ao nobre orador que o seu
é um detalhe importante à orientaÇão dO Parlatempo já está esgotado.
mentar. A assessoria poderia preparar um traO SR. CID SABÓIA DE CARVAUlObalho para saber quais os assuntos que são
Já vou encerrar. Apenas para enfeixar este asalteráveis e quais os que não o são, qual a
sunto, que é da maior importância, eu gostaria,
lei que terá realmente o vacatio Iegis obrigaSenador Leopoldo Peres, de chamar a sua
tório de um ano.
atenção para esse art. 16, que é- a razão de
O Sr. Chagas RodrigueS - - Permiser da sua preocupação, deixando bem claro,
ta-IT!e uma observação.
primeiro, que não c_onc-ordo_que processo eleitoral aqui deixe de ser matéria estritamente
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUlOprocessual, na distinção que_ se faz, no Direito,
Já me chamou a atenção o Senador. Eu gosto
de matérias substantivas para matérias adjetide dizer o vacatio, porque faço o f_en6meno
vas. Processual aqui é processual mesmo, é
de elipse do instituto do_~t_acatJ"o legis, porejue
-o Código de Processo Civil, subsidiarianlente
o vacatfo Jegís é um institutO. Eü sempre pre- ·
sendo aplicado à Justiça EJeitoral e às regras
firo a expressão vacatio Jegis, etJ sempre uso
processuais já integrantes do Direito Eleitoral.
assim pela elipse de expressão "instituto...
Não podemos dar aqui um sentimento amplo,
O Sr. Leopoldo Peres - Permite-me V.
um lato sensu, entender esse processo como
tudo o que se passa em matéria de Direito
Ex'?
- Eleitoral.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUlOEm segundo lugai; este a[t. 16. e deixei
Pois não.
isso para õ final, porque é uma matéria muito
polêmica - contém um defeito muito grave
O Sr. Leopoldo Peres - O que é uma
erri sua redação, quando diz:
Constituição? ~um documento político com
forma jurídica. Então, peço a V. Ex"_o seu apoio
- c~Art 1õ. A "lei que alterar ó ·processo
político a essa decisão também política de
eleitoral só entrará em vigor um ano após
-interesse da Nação.
sua promulgação:~'"
Que promulgação? PromulgaÇão também
é um ato técnico, é um acontecimento técnico
no campo do Direito Legislativo. E quando
não há promulgação, vamos contar esse prazo? Aí que é a grande indaga-ção. Eu pergunto:
e as modificações que fizermos aqui serão
promulgadas?
O Sr. Leopoldo Pe~ - Eu vou mais
longe. Eu perguntafi.~fa V. EX' se o Constituinte

O SR: CID SABÓIA DE CARVAUlOApenas quero discutir, porque acho que essas
matérias que se atropelam aqui, issO é errOOo
no Senado Federal, devemos ter plena consciência do que estamos fazendo. Até se formos
cometer uma impeifeição, devemos ter a coragem de assumir a imperfeição, vamos tOrnar
um ato polticamente perfeito, muito embora
com· algumas imperfeições técnicas. mas que-
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remos agir assim deliberadamente, com maK
turidade, com clareza, com essa transparência
que é necessária à atividade do homem púrili-

ATO DO PRESIDENTE
N• 260, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
dê! su.:,; competência regimental e regulamente, porque temos que discutir isso.
tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Agora, não serei eu õ adversário da Emenda
_da Comissão Díretora no 2, de 4 de abril de
Leopoldo Peres. Na verdade, ela conta com
1973, e tendO em vista o que consta do Proa minha simpatia, pelo seu mérito, pela sua
cesso no 016.516/89-3,
inteligência, pelo seu cabimento social, mais
Resolve aposentar, voluntariamente, José
do que político. Ainda há este aspecto. Essa
Roberto do Amaral Furlan, Técnico Legislahistória toda merece_ uma meditação -muito
tivo, Oasse "Especial", Referência NS-25, do
profunda.
Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso 111, alínea c, da
Sr. Presidente, agradeço a V. ~ a tolerânConstituição da República Federativa do Bracia, pois, lamentavelmente, o tempo passou,
sil, combinado com os artigos 520, 490, 402,_
e poderíamos discutir bastante sobre este as§ 1', 5 I 7 inciso V, 488, § 4•. 503, § 2•, 494,
sunto. Mas fica p_ara outra oportunidade, se_ alínea a, , do Regulamento Administrativo do_
DeuS o quiser. (Muito bem!)
---Senado Federal, (Edição Atualizada - 1989),
co. Dai pOrqUe trouxe este assunto para deba-
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com proventos proporcionais ao tempo de
serviço. à razão de 32135 -(trinta e- dois trinta
e cinco avos) dÕ seu ve-ndmentci, Obvservado
o.disposto do art. 37, inci:?O XI, da Cot)Stituição
Federal.
- Senado Federal, 28 de novemb~o de 198Sl.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
PORTARIA N• 61; DE 1989

O primeiro secretário do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regimentais, e ten:_do em vista o disposto no artigo 574, § 6°,
do Regulamento Administrativo,
Resolve, prorrogar, por 30 (trinta) dias, o
prazo para a realização dos trabalhos da Comissão de Inquérito instituído pela Portaria n~
48, de 1989.
· Senado Federal, 27 d_e novembro de 1989.
-Mendes Cana/e, Primeiro Secretário.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
QCJII'ITA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1989

ANO XLIV-1'1•169

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
r-aço 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 S!'guinte:
DECRETO LEGISLATIVO N• 75, DE 1989
Aprova o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o _Goveino da República
Federafiva do f3rasD e o Govemo do Reino da Espanha, em Brasffia, em 2 de fevereirO de
1988.
--

Art. 1' É aprovado o texto do Ira:tado ~de Extrªdi~ão celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha, em Brasilia, em 2 de fevereiro de 1988.
Art. 2• São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares ao mesmo.
Art. 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

TRATAPO DE EXTRADIÇÃO
ENlRE A REP(]BUCA FEDERATIVA
DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA
A República Federativa do Brasil

e
O Reino da Espanha
(doravante denominados "Estados"),
Conscientes dos intensos vinculas históri-

cos que unem ambas as Nações, e
Desejosos de tr_aduzir tais. YID.c.Wos em instrumentos juridicos de cooperação nas áreas
de interesse comum, entre elas as Pe cc;>operação que fadite a justiça em matéria penal.
Acordam o seguinte:

le<:idas no presente tratado, e de conformidade com as formlidades legais vigentes no
E:.stado requerente e no Estado· r'equerido, dos
indivíduos que respondam o processo penal
ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de um deles e se encontrem
no território do outro.
TÍTULO O

Casos que Autçrizam a_~adição
ARTIGO O

1. Autorizam a extradição os fatos a que
aS Leis do· Estado requerente e do. Estado
requeridõ-iriiPOnham pena privativa da liberdade superior a um ano, independentemente
TÍTULO I
--das circunstâncias m6dificativas e da denomiDo ObjeW do Tratado
nação do delito.__
2. Se a extradição for solicita_da para exeARTIGO I
cução de uma se~nça. será neee~io que
a parte da pentl .e~mda não cumprida seja supe-o
Os Estados obrigam-se reciprocamente à
entrega, de acordo com as condições estabe- rior a um 8110.

3. Quanao o pedido de extradição ret"erir-se a mais de um delito, e alguns deles não
. cwnprirem com os requisitos dos parágrafos
I e Í1 deste artigo, a· extradiÇão podêrá ser concedida se um dos delitos preencher as referi_da.s_exigências.. 4. A extradição é cabivel quanto a autores,
cc-autores e cúmplices, qualquer que seja o
grau de execução do delito.
5. Autorizam iguaÍmente a extradição os
fatos previstos em acordos multilaterais, devidamente ratificados por ambos os Estados.
6. Em matéria de infrações penais fiscais
ç:ontra a Fazenda Pública - incluídas as de
contrabando- e relativas a controle cambial,
a extradição será concedida com observância
çieste Tratado e da legislação do Estado requerido. A extradição não .poderã ser -negada em
razão de a lei do Estado requerido não estabelecer o mesmo tipo de imposto -ou taxa,- ou
não contemplar o mesmo tipo de regulamen~
tação que a lei do Estado requerente.
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EXPEDIENTE
CENTIIO CIIIAFICO D O - - . .DilUI&.
PASSOS PORTO

Diretor-Gerel do SeNdo Feder•l
AGACIELDAA.VAMAIA

..._DO-MMONACIONAL

1m.,.... ..e •....,... 11b'...., ct. MeNdo S.nMto Fedef•l

Di-E-

CESAII AUGUSTO~ DE SOUZA
Oirltor ~rMivo
WIZ CAIILOS DE aASTOS
Dimor~

FlORlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dim:Of Adjunto

TíTULO III
Casos que não Autorizam a Extradição
ARTIGO III
Quando a pessoa reclamada for nado~
nal do Estado requerido, este não será abri-_

1.

gado a entregá-la. Neste caso, não sendo concendida a extradição, o indivíduo será preces.

sado e julgado no Estado requerido, a pedido
do Estado requerente, pelo fato determinante
do pedido de extradição, salvo se tal fato não

for punível pelas leis do Estado requerido.
2c No caso acima previsto, o Estad_o re-

querente deverá fornecer os elementos de
·convicção para o processo e juJgamento do
acusado, obrigando-se o outro Estado a comunicar-lhe a sentença ou resolução definitiva
sobre a .causa.
3. A condição de nacional será determinada pela legislação do Estado requerido,
apreciada no momento da decisão sobre a
extradição, e sempre que a nacionaJidade não
tenha sido adquirida com o propósito fraudulento e impedi-la.
ARTIGO IV

1. Não será concedid<) a extradição:
a) quando o Estado requerido for competente, segundo suas leis, para julgar o delito;
b) quando, pelo mesmo fato, a pessoa reclamada esteja sendo ou já tenha sido jyJgada
no Estado requerido, ou tenha sido anlstiada
ou indultada no Estado requerido;
c) quando a ação penal ou a pena já estiver
prescrita, segundo as leis do Estado requerênte ou do Estado rei:juerldo;
d) quando a pessoa reclamada tiver de
comparecer, no Estado requerente, perante
Tribunal ou Juizo de exceção;
e) quando a infração penal pela qual é pedida a extradição for de natureza puramente militar;
I} quando a infração constituir delito polí-

tico ou fato conexo;
g} quando o Estado requerido tiver fundados motivos para supor que o pedido de extradição foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir a pessoa reclamada por motivo de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas; bem como supor que a situa-
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ção da mesma seja agravada por esses motivos.
2. :\,apreCiaçãõ" do caráter do crime caberá: exclusivamente às autoridades do Estado
requerido.
3. Aal.~gaçãQ do fim ou motivo político não
impedirá a extradição se o fato constituir, principalmente, infração da lei comum. Neste caso, a concessão da extradição ficará condicionada ao compromisso formal por parte do
Estado requerente, de que o ftm ou motivo
po]itlco não concorrerá para a agravação- da
pena.
4~ _ Para os efeitos deste Tratado, considerar-se-ão-delitos puramente militares as infranções pen~s que encerrem atas ou fatos estranhos ao direito pena] comum e que derivem,
unicamente, de uma legisJação especiaJ aplicável aos milítares e tendente à manutenção
da ordem ou da _disciplina nas Forças Armadas.
Não serão co:nsideradas como iflfrações de
natureza política:
a) o atentado contra a vida de um Chefe
de Estado ou Governo estrangeiro, ou contra
membro de sua família;
b) os atas d~terrorismo;
c)" os crimes ae guerra e os que se come-_
tam contra a paz e a segurança da humanidade.
TÍTULO IV

Das Garantias à Pessoa do Extraditando
ARTIGO V

A pessoa .extraditada em virtude deste Tratado não poderá:
a) ser entregue a terceiro pais que a reclame, salvo se nisso convier o Estado requerido,
e
b} ser processada e julgada por qualquer
outra in{r!')ção çgmetida anteriomente, a menos que o próprio indivíduo, expressa e livremente, nisso consista; ·ou, ainda, se poSto em
liberdade e advertido das conseqüências a quê
o exporá sua permanência, por prazo superior
a 30 dias, no território do Estado onde for
julgado, nele permanecer além desse prazo.
2. Quanao a qualificação do fato imputado yjer a modificar~se d_urante o processo,
a pessoa reclamada somente será processada

ou julgada na medida em que os elementos
constitutivos do delito que corresponderp à
nova qualificação permitam a extradição.
ARTIGO VI

1. A extradição não será concedida sem
que o Estado requerente dê. garantias de que
será compU.tado o tempo .da prisão que tiver
sido imposta ao reclamado no Estado t'equerido, por força da extradição.
2. Quando a infração .determinante do pedido de I!Xtradição for punível com pena de
morte, prisão perpétua ou penas atentatórias
<) integridade t'ísica, tratamentõs desumanos
ou degradantes, o EStado requerido poderá
condicionar a extradição à garantia prévia, dada pelo Estado requerente, por dia diplomática, de que, em caso de condena:ção, tais
penas não serão aplicadas, convertendo-se as
duas primeiras na pena máxima privativa de
liberdade prevista na legislação do Estado requerido.
ARTIGO Vil

Se a pessoa reclam~d-a ti~; ~do c~ndenada
à revelia, a extradição não será concedida se,
a juízo do Estado requerido,· o procesSo que
deu origem à sentença não tiver respeitado
os direitos mínimos de defesa reconhecidos
a toda pessoa acusada de Um delito. Poderá,
porém, conceder-se a extradição se o Estado
requerente der g~rantias suficientes_ de que
a pess-oa reclamada poderá utilizar os recursos
e outras garantias processuais previstas na legislação do Estado requerente.
ARTIGO VIII

O Estado requerido poderá recusar a extradição .de um reclamado a -quem teftha- concedido ou tencione conceder asilo. Neste caso,
aplicar-se-á o previs~ no Artigo III.
TÍTULO V

Do Procedimento
ARTIGO IX

1. O pedido de extradição será feito por
via diplomática, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
·
.
a) quando se _tratar de indivíduo não-condenado: original·ou cópia autêntica dó man-
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dado de prisão ou do ato de processo ci"iminal

equivalente, emanado da autoridade
geira competente;

estran~

b) quando se tratar de condenado: original

ou cópia autêntica da sentença condenatória,
e certidão de que a mesma não foi totalmente
cumprida e do tempo que faltou para seu
cumprimento.
2.' As peças ou documentos apresentados
deverão conter a indicação precisa do fato

imputado, a data e o lugar em que foi prati-

cado, bem como dados ou antecedentes necessários à comprovação de identidade da
pessoa reclamada. Deverão ajnda ser acompanhadas de cópias dos textos da lei aplicados
à espécie no Estado requerente, dos que fundamentem a competência deste, bem como
das disposições legais relativas à prescrição
da ação penal ou da condenação.
3. O Estado requerente apresentará ainda
provas ou indícios' de que a pess_oa reclamada
ingressou ou permanece no território do Estado requerido.
4. A apresentaçãO do pedido de extradição
por via diplomática constituirá prova suficiente
da autenticidade dos documentos exibidos para esse fién, os quais serão, asSim, havidos
por legalizados.
5. OS documentoS que instruírem o pedido de extradição serão acompanhados de sua
tradução na llngua do Estado requerido. Em
caso de urgência, o pedido de prisão preventiva poderá ser formulado na língua do Estado
requerente.
6. Nas hip6teses dos Artigos IV, parágrafo
3, VI e VII, o Estado requerente oferecerá as
garantias aí previstas.
·
ARTIGO X

Se Opedido de extradiÇão nãá estiver devidamente instruído, o Estado requerido so~ci
tará ao Estado requerente que, no prazo de
60 dias, supra as deficiências observadas; decaindo esse prazo, o pedido será julgado à
luz dos elementos disponíveis.
ARTIGO XI

À pessoa reclamada serão permitidas ampla
defesa, de acordo com as legislação do Estado
requerido, a assistência de um defensor e, se
necessário, de intérPrete.
ARTIGOXU

O Estado requerente poderá solicitar, em
caso de urgência, a prisão preventiva do reclamado, assim como a apreensão dos objetos
relativos ao delito. O pedido deverá conter a
dedaração da existência de um dos documentos enumerados no Artigo IX e ser seguido
da apresentação, dentro de ao dias, do pedido
formal a extradição devidamente instruido.
Não sendo formalizado o pedido no prazo supra, o reclamado será posto em liberdade e
só se admitirá novo pedido de prisão, pelo
mesmo fato, se instruído na forma do Artigo
IX.
ARTIGO XIII

1. Concedida a extradição, o Estado requerido comunicará jmedíatamente ao Esta-

do requerente que o extraditando se-encontra
à sua disposição.
2. Se, no prãzo~de-·stYdias confãdos de
tal comunicação, o reclamado não tiver sido
retirado pelo Estado requerente,_ o Estado requerido dar-lbe-á liberdade e não o deterá novament_e pelo mesmo fato delituoso.
3. A entr_ega da pessoa n:iclamada ficará
adiada, sem prejuízo da efetividade da eXtradição:
a) quando enfermidade grave impedir que,
sem perigo de vida, seja ela transportada para
o Estado requerente;
b) quando se achar sujeita à ação penal
do Estado requerido, por outra infração; neste
caso, se estiver sendo processada, sua extradição poderá ser adiada até o fim do processo
e, em caso de condenação, até o momento
em que tiver cumprido a pena, ou
c) quando circunstâncias excepCionais de
caráter pessoal e suficientemente sérias a to_rnarem incompatível com razões humanitárias.
ARTIGO XIV

Caso haja sido -negada, a _extradição da pessoa reclamada não poderá novamente ser solicitada pelo mesmo fato determinante do pedido original. A denegação total ou parcial será
motivada.
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Estado requerente, e por conta do Estado requerente, as posteriores à dita entrega, inclusive as despesas de trânsito.
ARTIGO XVIJI

1. _Ressalvados os direitos de terceiros, e
atendidas as disposições da legislação do Es·
tado r~uerido, todos os objetos, valores; ou
documentos que s_e_ relacionem com o d~lito
e, no momento da prisãc;>, tenham sido encontrados em poder do reclamado, serão entregues,1com este, ao Estado requerente.
2. Os objetos, valores e documento~ em
poder de terceiros e que tenham iguaJmente
relação com o delito serão também apreendidos, mas só serão entregues depois de resolvidas as exceções opostas pelos interessados. _
3. Atendidas as r_essaJvas acima expressas,
a entrega dos referidos objetos, valores e documentos ao Estado requerente será efetuada,
ainda que a extradição, já concedida, não se
tef!ha_ p-odid~ ~fetuar, por _rn_otivo_ de fuga ou
morte do reclamado.
O Estado requerido poderá conservá-los
temporariamente, ou entregá-los sob a condição de que sejam restituídos, caso forem tais
objeto_s, valores e documentos necessários à
instrução de um proce-sso penal em trâmite.

ARTIGO XV

ARTIGO XIX

O Estado requerente poderá enviar ao Estado requerido, com prévia aquiescência deste,
agentes _devidamente autorizados, quer para
auxiliarem o reconhecimento da identidade do
extraditando, quer para o conduzirem ao território do primeiro. Esses agentes não poderão
exercer iltoS de autoridade no território do Estado requerido e ficarão subordinados às autoridades deste; os gastos que fizerem correrão
por conta do Estado requerente.

O indivíduo que, depois de entregue por
um Estado a outro, lo-grar subtrair-se ~"ação
da justiça e adentrar o território do E".Jtado
requerido, será detido mediante simples requisição feita por via diplomática, e entregue, de
novo, sem outra formalidade, ao Estàdo ao
qual já fora concedida a sua extradição.

ARTIGO XVI

1. O trânsjto, pelo terrh6rio de qualquer
dos Estados, de pessoa entregue por tertelro
Estado a um dos Estados, e que não· seja
?acionaJ do país_ de trânsito_. será permitido,
mdependentemente de qualquer formalidade
judiciária, mediante simples solicitação feita
pór via diplomática, acompanhada da apresentação, em original ou éópia autênticél, do
documento pelo qual o Estado de refúgio tiver
concedido a extradição.
2. o tránsito podêrá ser recuSado pÔr graves razões de' ordem pública, ou quando o
fato que determinou a extradição seja daqueles que, segundo este Tratado, não a justificariam.
3~ - NãO será necessário solicitar o trânsito
do extraditando quando se empreguem meios
de transporte aéreo que n,ão prevejam aterrisagem em território do Estado de trânsito, ressalvado o caso de aeronaves militares:
"JlTIGO XV11

Correrão por conta do Estado requerido as
despesas decorrentes do pedido de extradição, até o momento da entrega do extraditando aos agentes devidamente habilitados do

ARTIGO XX

O Estado qtie obtiver a extradição comu-

nicará ao que a concedeu a decisão fina] proferida sobre a causa que deu origem ao peciido
de extradição, se tal decisão inocentar o reclamado.
TfrULOVI

Do

Cohcurso~de Pedidos

ARTIGO XXI

1. Quando a extradição de uma mesma
pessoa for pedida por mais de um Estado,
será dada preferência, pela ordem:
a) ao Estado com o qual houver Tratado
de Extradição;
- _b) _ao Estado em cujo território a infração
tiver sido cometida, se se tratar do mesmo
fato;•
_
_
c) 1ao Estado em cujo território tiver._ sido
cometida a infração mais grave, a juíio do
Estado requerido;
d) ao Estado que tiver apresentado o pedido em primeiro lJJgar, se se tratar de fatos
distintos que o Estado requerido repute de
igual gravidade;
e)- ao Estado de origem ou domicílio do
extraditand~, se os pedidos forem simultâneos.
2. Nos casos omissos, decidirá sobre a
preferência o Estado requerido.
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ARTIGO XXIU

TITULO VII

Dísposições Gerais

O presente_Tratado está sujeito a RatificaÇêlo

e entrará _em vigor no último dia do mês seguinte ao da troca de Instrumentos de Ratificação, que terá lugar na cidade de Madri.

ARTIGOXXD
O presente-Tratado aplicar-se-á a pessoas

que ingressem no territórfo do Estado reque~
rldo em qualquer momentos após a sua entrada em vigor, qualquer que seja a data em
que o delito tiver sido cometido.

- ARTIGO XXIV

por via diplomática. A denúncia terá efeito a

- partir do último dia do sexto mês seguinte
ao da notificação.

Feito em Brasília, aos 02 diaS do mês de
fevereiro de 1988, em dois exemplares
português e espanhol, sendo ambos os textos

em-

igualmente _autênticos. -PeJa República Fe-

0 presente Tratado terá duração indeter- d~ati-..:_a do Brasil -Paulo Tarso Fleçha de
mínada. Contudo, qualquer dos Estados_ po- - Lima, Pelo Reino da Espariha - Fernando
derá de-nunciá-lo mediante notificação escrita, Ledesma Barjret

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 1"19 76, DE 1989

Aprova o texto do EStatuto e Protocolo do Centro Interriacíonal de Engenharia Genética.
e Biotecnologia -'--c/EGB, assinado pelo Brasil em 5 de maio de 1986. ., ·Art. 1' É aprovado ó texto do Estatuto e Procolo do Centro Internacional de Engenharia Genética
e Biotecnologia, assinado pelo Brasil em de maio de 1986.

Art 2' Este decreto legislativo entra vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1989. --Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ESTATUTO DO CENTRO INTERNAOONAL
DE ENGENHARIA GENÉTICA
E BIOTECNOLOGIA
PREÂMBULO

Os Estados partes do presente._ Estatuto
Reconhecendo a necessidade de desenvolver e concretizar as aplicações pacificas da
engenharia genética e da biotecnologia em
beneficio da humanidade,
Convencidos de que o potencial da engenharia genética e da biot~nologia deverão
ser explorados de modo a contribuir para a
solução dos problemas prementes do desenvolvimento, em particular os dos países em
desenvolvimento, _
__ _
Cientes da neCeSSidade de uma cooperação
internacional neste campo, notadamente em
matéria de pesquisa, desenvolvimento e formação e treinamento,
Ressaltando a urgência com que devem ser
fortalecidas as capacidades científicas e tecnológicas dos palses em desenvolvimento neste
campo,
Reconhecendo o papel importante que um
Centro Internacional poderia desempenhar na
aplicação da engenharia genética e da bioteconologia para o desenvolvimento,
Considerando_ a recomendação da Reuniãode Alto Nível celebrada no periodo de 13 a
17 de dezembro de 1982, em Belgrado (Iugoslávia), no sentido de que seja criado, o mais
breve possível, um Centro Internacional de Engenharia Genética e BiotecnOlogia do mais
alto nível, e

-

'

Reconl"!ecer:tdo ~ in~ciativa tomada pela Se- vimerito, em particular nos países em desencretaria da UiiidO- Coin viStas a promover e" vo!Wnerito; · e) Servir de tribuna para O inter<::ãmblo de
preparar o -estabelecimento de tal centro,
experiência entre os cientistas e tecnólogos
Acordam o seguinte:
dos Estados membros;
ARTIGO I
f) Utilizar as capacidades científicas e tecCriaÇão da Sede do Centro
nológicas dos países em desenvolvimento e
Cria-se, por intermédio do presente Esta- de outros país_es no campo de: .::ngenharia gerute, um Centro Internacional de Engenharia nética e da biotecnologia; e
cr~fiétiC:á e Biotecnologia-(doravante denomig) Atuar como ponto focal de uma rede
nado "Centr_O") -caracterizado -como organi- de centros de pesquisa e desenvolvimento aszaç'ão internacional que compreenderá um sociados (nacionais, sub-r~ionais e regioceritro e uma- rede de <::e)J.tros assedados n~ nais).
cionais, regionais e sub-reglonais.
ARTIG03
O Centró terá sua sede em...
-

-FunÇões

ARTIG02
Objetivos

Os objetivos do

Cen~ro

serão:_

a) Promover a cooperação internacional

para fins de desenvolver e aplicar a utilização
pacifi_ca da engenharia genética e da biotecnologia, em particular nos paises em desenvolvimento;
b) Ajudar os países em _desenvolvimento
a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas no -campo da engenharia genética
e da biotecnologia;
c) Estimu1ar e auxiliar as atividades implementadas em nível regional e nacional no
catnpo da engenharia genética e da biotecnologia;
d) Desenvolver e promover a aplicação da
engenharia genética e da biotecnologia para
fins de reSolvér os problemas de desenvol-

Como vistas ao" cumprimento de seus objetivos. o Centro empreenderá, de modo geral,
asaçõesn~essáriase apropriadas e, em particular:
a) Empreenderá atividades de pesqutsa e
desenvolvimento, inclusive o estabelecimento
de plantas pilot'o, no campo de engenharia
genética e biotecnologia;
b) Formará-e treinará no Cen:tro e organizará a" formação e treinamento em outros
lugares de pessoal científico e tecnológico; em
particular aqueles pro-cedentes de países em
desenvoMmento;
c) Proporcionará aos Membros, mediante
solicitação, serviços de assessqramento, com
vistas ao desenvolvimento de: suas capacidades tecnológicas nacionais;
d) Promoverá a colaboração entre a comunidades científicas e tecnológicas dos Estados
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Membros mediante programas que permitam
visitas de cientistas e tecnólogos ao Centro

e por intermédio de programas de associação
e.outras atividades;
,e) Convocará reuniões__ de peritos para fortalecer as atividades do Centro;
f) Promoverá, na medid.:fde sua_ conveniê~

cia, redes de instituições nacionais e _internacionais que facilitem atividades tats como pro-

gramas c_onjuntos de pesquisa, formaçáo_ e
treinamento, testes de 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
altamente qualificados que funcionarão como
Centros Associados, promoverá as atividades
das redes de laboratórios nacionais, sub-regionais, regionais e internacionais existentes,
inclusive aquelas vinculadas às orgãn-izãções
mencionadas no artigo 15, com atuação no
campo da engenharia genética e biotecnologia ou a ele relacionadas_ _que funcionarão
comO Redes Associadas., bem como promoverá o estabelecimento de novos centros de
pesquisa altamente qualificados;
h) Empreenderá um programa de bioinformâtica com a fmalidade de apoiar especificamente às atividades de pesquisa e desenvolvimento e sua aplicação em favor dos países
em desenvolvimento;
i) Compilar e divulgar informação sobre
áreas de atividades de interesse para o Centro
e Centros Assedados;
j} Manterá cantatas estritos com a indústria.
ARTIG04
COmposição

1. Serão Membros do Centro todos os Estados que se tenham tomado partes do presente Estatuto, em conformidade com o disposto em seu artigo 20.
2. Serão EStadoS funâadõres do Centro
todos os Membros que tenham assinado o
presente Estatuto antes da sua entrada em
vigor, em conformfdade com o disposto em
seu artigo 21.
ARTIGO.B
Órgãos

1. Os órgãos do Centro serão: -a) O Conselho de Governadores;
b) O

Conselho de Consultores Oentíficos;

c) A Secretaria

2. O Conselho de Governadores poderá
criar outros órgãos subsidiários, conforme o
disposto no artigo 6.
-- ---ARTIG06

Conselho de Governadores
1. O C_onselho de Governadores estará
composto por um representante de cada um
dos Membros do Centro e, como membro
nato sem direito " voto,- pekrOlefeExe<:litivo
da ONIDO ou se repres_entante. Ao designar
seus representantes os Membros considerarão- devidamente sua capacidade administrativa e formação científica.

2. Além de exercer outras funções especificadas no presente Estatuto, o Conselho de
Governadores deverá:
a) Determinar as políticas e princípios

ge~

rais que regerão as atividades do Centro;
b) Admitir os novos membros do Centro;
c) Aprovar o programa d~ ~abalho e ·orça~
menta, levando em conta as recomendações
do Conselbo_de Consultores Gentíficos, ado~
taro regulamento financeiro do Centro e deci~
dir sobre qtJalquer outro assunto financeiro,
particularmente 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 condi~
ção jurídica do Centro Associado (nacional,
subregional, regional e internacional) a cen~
tros 'de pesquisa de Estados Membros que
satisfaçam os_ critérios de excelência cientifica
aceitos e de Rede Assedada a laboratórios
naclol}a~ regionais e internacionais;
e) Estabelecer, em conformidade com o
disposto no artigo 14, as normas de regula~
mentação de patentes, conceção de licenças,
direitos de autoria e outros direitos de propriedade intelectual, inclusive a transferência dos
resultados que emanem do trabalho de- pes~
quisa do Centro;
O Poi reCoinendação do Cons_eiho, tomar
qualquer outra medida apropriada que permita ao Centro promover seus objetivos e de-serrlpel1har suas funções;
3. O Conselho de Governadores celebrará
uma vez por ano um períodos ordinário de
sessões, a menos que decida de outro modo.
Os períõdo ordinários de sessões serão ceie~
brados na sede do Centro, a menos que o
Conselho de Governadores decida de outra
forma.
O Conselho de GõVernadOres aprovará seu
próprio regulamento.
"-A- maioria dos Membros do Conselho- de
Oovernifdores constituirá quorum.
-Cada Membro do Conselho de Governadores terá um voto. As decisões serão tomadas de preferência por consenso, ou, caso
contrário, pela maioria dos Membros presentes -e VOtantes. salvo as decisões sobre a no-meação do Diretor, Os programas' de trabalho
e o orÇamerito, que deVeiãõ-ser .:idotados por
maioria de dois terços dos Membros presentes
e-votantes. ---Representan~es das Nações _Unidas, dos organismos especializados e da Agência lnternacíonal de- Energia Atômicã; bem como das
o~~anizações i_~tergove_~amentais e não-governamentais, poderão, cpnforme_cOnvite prévi'? do Çanselho d()s Governadores, participar
das d~iberaç:ões na qualidade de observadores. A esse efeito, o ConselhO de Governadores
preparará uma lista das orgnaizações cujas
atividades tenham um vínculo com o Centro
e que tenham expressado ínteress_e em seus

trabalhos.
O Conselho de Governadores poderá estaórgãos subsidiários com caráter permal}ente_ ou_ especial, segundo seja necessário
para o eficaz cumprimento de suas funções;
~lecer
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e_sses órgã~s apresef1taráo relatórios ap Cooseho de G<JVernadores_,
ARTIG07

Cons.elho de CahsUJtores aentíficos ~
1. O Conselho de Consultores Científicos
estará composto de atê dez cientistas e tecnólogos especializados nas esferas substantivas
do Centro~ Será membro do Conselho de Con_sultores Científicos um cientista do Estado
Hóspede. Os mefubros serão eleitos pelo Conselho de Governadores. Será considerada a
importância de se elegerem os seus membros
com base em Uma representação geográfica
equilibrada. O Dir~tor desempenhará as funções de Secretaria do Cohselho de Consultores Oentíficos.
2. À excessáo -do que se refere à primeira
eleição, os· membros do Conselho de Consultores Científicos desempenharão suas· funções por um período de três anos e poderão
ser nomeados novamente por outro período
de três anos. Os seus niandatos Serão fixados
de maneira a que não se elejam mais de um
terço em cada oportunidade.
o-conselho de Consultores Científicos elegerá um presidente entre seus membros.
O Conselho de Consultores Cientificas,
além de desempenhar outras funções esped~
ficadas no presente Estatuto ou que lhe te~
nham sido delegadas pelo Conselho de Gover~
nj:tdores~ terá as seguintes atribuições:
a) Examinar o projeto do programa de tra~
balho e o--otçarrtentp--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 dos programas e pia~
nejamento do Centro, incluindo as áreas novas
e especializadas de pesquisa, e formular reco~
mendações ao Conselho de Governadores;
d) Auxiliar o Diretor em todas as questões
cientificas e téCnicas substantivas relacionadas com as atividades do Centro, inclusive
a cooperação com os Centro_s e Redes Asso~
ciados;
e) Aprovar normas de segurança para o trabalho de pesquisa do Centro; _
!} Assessorar o Diretor quanto-à nomeação
do pessoal de categoria superior (a partir dos
Chefes de Departamento).
5. O Conselho de Consultores Oentí'ficos
poderá constituir grupos ad hoc- de cientistas
dos Estados Membros para a preparação de
relatórios científicos especializados, com vtstas a facilitar sua tarefa de aconselhar e recomendar ao Conselho de Gov.emadores a adoção de medidas apropriadas.
6. e} O Coriselho de Consultores Gentíficos celebrará a cada ano um período ordinário de sessões, a menos qUe decida de outro
modo.
bJ OS perl~&;; de se~Õ-~ .-serã~ _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 urria das Redes As-
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saciadas poderão participar das deliberações
do Conselho de Consultores Científicos na

qualidade de observadores.

cessidade de assegurar os máximos níveis de
eficiência, competência e integridade.
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a infra-estrutura necessária (terreno, edifícios,
mobiliários, equipamento, etc.), bem como

_através de uma contribuição para os gastos
8. O pessoal científico de categoria supede funcionamento do Centro durante seus priARTIG09
meiros cincO anos de existência.
rior poderá assistir às reuniões do _Conselho,
Centros e Redes Assodados
se assim o forem solicitados a proced'er.
4. O Diretor preparará e apreseritará ao
1. Em conformidade com o parágrafo 1 Conselho de Governadores, por intermédio do
do artigo 1~. o inciso g do artigo 2~. _e _o inciso
Conselho de Consult_ores Oentfficos, um proARTIGOS
g _do artigo 3~, o Centro estabelecerá e promo-jeto de programa de traba1ho para o exercício
Secretad'a
verá um sistema de Centros Associados e de fiscal seguinte, junto com as estimativas finanRedes Assqciados com a fmalidade de atingir ceiras correspondentes.
1. A Secretaria será composta pelo Diretor
os qbjetivos .do Centroe pessoal.
5. O exerdcío"fiscaldo Centro-correspon~
2_ Com base em recomendação do Con2. O Dir~tor será nomeado pelo Conselho
derá ao ano civil.
de Governadores dentre os candidatos dos selho de Consultores Científicos,, o Conselho
de Governadores estabelecerá-os critérios que
Estados Membros _e previamente a consulta
ARTIGOÚ
regerão o oUtorgamento da condição de Cencom o Conselho de Consultores Científicos,
Repartição das
_
tr_o Associado a centros de pesquisa e decidirá
e desempenhará suas funções durante um pe_Çontribuições_e__!lf!_ditoria
o âmbito de suas relações oficiais com os
ríodo de cinco anos. Poderá ser nomeado no_órgãos do Centro.
__ _
vamente por um período adicional de cinco
L Durante os dnco primeiros anos, o or3. Com base em re_comendação do Con- çamento ordinário será baseado nos montananos, após o qual não poderá mais ser nomeaselho
de
Consultores
Cienttlicos,
o
COnSelho
do. Será nomeada Dlretor pessoa proeminentes anunciados anualmente por cada membro
te que goze. do maior prestígio e renome possi- de Govemadores_estabelecerá os critérios que para esses cinco anos. Depois do primeiro
regerão o outorgamento _da con-dição de Re- período de cinco anos, poder-se-á considerar
veis_dentro das árejls, deotíficas e tecnológicas
des Assedadas a aqueles grupos nacionais, a possibilidade de que o Conselho de Goverdo Centro. Também será levada devidamen~
regiOnais e internacionais de laboratórios de nadores fixe a cada ano as contribuições
em con;ta a experiência do candidato para diriEstados Membros que de um modo_ especial
gir um ctntro cientifico e um grupo multidisanuais pa~a o ano seg_uinte com base em uma
possam fortalecer as atividades do Centro.
.
ciplinar de dentis~s.
fórmula recomendada pelo Comitê Prepara4. Com base em aprovação prévia pelo tório, que levará em conta a contribuição de
3. O pessoal compreenderá um Diretor
Conselho de Governadores, o Centr_o c;opch,ti.. -cada Membro para o orçamento ordinário das
Adjunto~ Chefes de _Departamento e demais
rá acordos pelos quais se determinarão s.uas Nações Unidas, baseada em sua escala de
pessoal profissional, técnico, ·administrativo e
relações com os Centros e Redes Associados. quotas mais recente.
de escritório, inclusive trabalhadores_ manuais,
Estes acordos poderão compreender aspecsegundo possa exigir o Centro.
2. Os Estados que passem a Ser Membros
4. O Diretor será o mais alto funcionário tos dentlllcos e financeiros. sem a eles se limido Centro depois de 31 de dezembro poderão
cientifico e administrativo do Centro, e seu " tar.
5. -_ O Centro poderá contribuir para o fman- considerar a possibilidade de realizar uma
representante jurídico. Atuará como tal em tociamento dos Centros e Redes Associados de contribuição especial para os gastos de capital
das as sessões do Conselho de Governadores
acorâo com fórmula aprovada pelo Conselho· e custos correntes de funcionamentO para o
e seus órgãos _subsidiários. O Diretor,_ atende Governadores com a concordância. Q.os Es- ano em que adquiram aqUela condição.
do-se às diretrizes do ConselhQ de Governatados Membros interessados.
dores ou dQ _Conselho de Consultores Oentí3. As contríbuiç:ões realizadas em conforficos e sob sua supervisão, terá responsabimidade com o disposto no parágrafo 2~ do
ARTIGO 10
presente artigo serão destinadas a diminuir
lidade e autoridade globais à d[reção dos traAssuntos financeiroS
balhos do Centro. Desempenh_arâ todas as deas contl:_ibulções doS demaiS Mernb-ros, salvo
1. O financiamento do Ceiltro consistirá, decisão em cOntrário por parte do Conselho
mais funções que lhe confiram os órgãos
em geral:
mencionados. O Diretor terá a seu cargo a
de Governa4ores_ adotada por maioría d~ toa) das contribuiÇões iriicia-is pa:ra dar anda- dos os seus Membros.
nomeação, organização e administração do
mento ao Centro;
pessoal. O Diretor poderá estabelecer um me4_ O ·conselho de Governadores designa~
b) das C9n~buições, anuais dos ·Membros, rá auditores para examinar as contas do Cencanismo de consulta com os cientistas de cade
preferência
em
moeda
conversível;
tegoria superior do CentrO ·no toÇ~Ilte.à _avaliatro. Os auditores apresentarão ao Conselho
c) das contribuições volu-ntáriã.s gerais e es- de Governadores, por intermédio do Conselho
ção dos. resultados científicos e ao planejapecíficas, inclusive doações, legados, subven- de Consultores Oentificos, um relatório sobre
mento, no decurso do _trabalho científico.
ções e fundos fiduciários dos Membros, Esta- as contas anuais.
5. Durante o desempenho de suas funções, o Diretor e o pessoal não solicitarão nem
dol?_ não memb.ros~ as Nações Unidas, seus
5. O Diretor proporcionará aos auditores
organismos especializados, a Agência Internareceberão instruções de nenhum governo ou
cional de Energia Atômica, o Programa das a informação e assistência de que necessitem
de nenhuma autoridade alheia ao Centro. Se
Nações Unidas para o Desenvolvimento, as para o desempenho de suas funções.
absterão de qualquer medida que "possa afetar
6. Os Estados em que se deve obter a
a sua situação de funcionários internacionais organizações intergovernamentais e não-goque s6 respondem pelas suas atividades pe- vernamentais, fundações, instituições e parti- aprovação do presente Estatuto 'pelas autorirante o Centro. Cáda um dos Membros se cul~re:s, s,9b re!*!JVa da aprovação do Cons~ dades legislativas para poder participar do
Centro e que, para tanto, tenham firmado o
compromete a ~e_speitar o caráter excluSiva- lho de Governadores;
d) qualquer outra fonte, sob reserva- da
Estatuto adreferendum não estarª-o obrigados
mente internacional das funções do Diretor
a pagar uma contribuição especial, segundo
e do Pessoal e a não tentar influir sobre ~les aprovação do Conselho de Governdores.
- 2. -~ -Por razõ~~ de ordem- fma~ceifa, os paí~ o previsto nO parágrafo 2° do presente artigo,
no cumprimento de suas tarefas.
para tomar éfetiva a sua participação.
O Di reter_ nQro_e~rá o pessoal de acordo ses em desenvolvimento menos adiantados,
com as normas aprovadas pelo Conselho de de acordo com a definição das resoluções
ARTIGO 12
Governadores. As condições de serviço do pertinente~ das Náções Unidas, poderão conpessoa[ seguirão, na medida do possível, a verter-se em Membros do Centro _çom base
AcOrdo de Sede
O Centro corlcluirá um acordo de sede com
pauta do sistema comum das Nações Unidas. em critérios mais favoráveis, estabelecidos Peo GoVerno Hóspede. As disposições de tal
O critério primordial a ser segJido na contra- lo Conselho de GOvernadores.
tação de pess_oal científico e té5:nlco e..na deter- _ ?~ __ O Estado Hóspede fará uma çontribui- ac__ordo estarão sujeitas à aprovação do Conserninação das çondlções de tr<;l.balho será a ne- çªo inicial_co_locandq a disposição d9 Ç~ntro J~o de Governadores.
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ARTIGO 13
Condição Jurídícifl,

Prerrogativas e Imunidades
1. O Centro_ terá personalidade jurídic-a.
Estará plenamente capacitado para exercer
suas funções e atingir seus objetivos, inclusive

os seguintes:
a) concluir acordos com Estados ou organização internacionais;
b) contratar;
c) adquirir e alienar bens mobiliários e imobiliários;
d) litigar.
2.
centro, seus bens e seus haveres,

o

onde quer que se encontrem, gozarão de imunidade com relação a toda forma de processo

jurídico, s_alvo nos casos concretos em que
tenha renunciado expressamente à sua imunidade. Não obstante, nenhuma renúncia à imunidade será válida para medidas de execução.
3 .. T odes os locais do Centro ser-ão invioldvels. Os bens e haveres do Centro, onde quer
que se encontrem, não poderão ser objetc
de registro, requisi_ções, confiscos, exproprf ...:.ções nem de qualquer outra forma de interferênda; seja de catd, •• executivo-administrativo, judicial ou _legislativo.
4. O Centro, seus bens, haveres, receitas
e transaç:ões estarão isentos de tcida forma
de imposição fiscal e de tarifas e não estarão
sujeitos a proibições nem a· restrições de importação e exportação quando se tratar de
artigos que o Cehtro importe ou exporte para
seu uso ofldal. Mesmo assim, o Centro estará
isento de toda obrigação relativa ao pagamento, retenção ou arrecadação de qualquer imposto ou direito.
5. Os representantes dos Membros gozarão das prerrogativas e iffiuriidades de que
dispõe o artigo V da Converiçào sobre Prerrogativas e Imunidades das Nações Unidas.

Os funcionários do Centro gozarão das prerrogativas e imunidades de que dispõe o artigo
V da Convenção sobre Prerrogativas e Imunidades das Nações Unidas.
Os peritos do Centro gozarão das _mesmas
prerrogativas e imunidades estipuladas para
os funcionários do Centro no parágrafo 6'~ antecedente.
T adas as pessoas que estejam recebendo
treinamento ou participando de um programa
de intercâmbio de pessoal\ na sede do Centro
ou organizado em outro lugar dentro do território dos Membros segundo o disposto no
presente Estatuto terão direito a obter permis-são de entrada, residência ou saída conforme
seja necessário para o seu lreinamento ou para o intercâmbio de pessoal. Serão dadas facilidades para que viajem com rapidez e, quando
necessário, também ser-Ihes-ão concedidos
os vistos, rápida e gratuitamente.
O Centro cooperará em todo momento
com as autoridades_ competentes do Estado
Hóspede e demais Membros a fim de facilitar
a adequada administração da justiça. assegurar o cumprimento das leis nacionais e evitar qualquer abuso com relação às prerrogativas, imunidades e facilldades mencionadas
no presente artigo.

ARTIGO 14

PUólicéições e Direitos
de Propriedade Intelectual

1. o centro deverá publicar todos os resultados de suas atividades de pesquisá, sempre e quando as publicaçÇ>es pertinentes não
estiv -em em contradição com sua política
ger.;. .iativa aos dir- "tos de propriedaçle intelectl.lal aprovada pelo Conselho- de Governadons.
;' _c_orr~spondeáío ao Centro todos os direl~Os,~_inclu .ive o titulo, o direito de autoria
e os direito.s d( pa-tentes, sobre qualquer trabalht' produrido ou desenvolvido pelo Centro.
3. A p Jl'tk. ...v Centro consistirá em obter
pat..ntes c:. u iriLere::.ses em patentes sobre os
resultados nas • tividades de engen_haria genética e biote, .tologia desenvolvidas através dos
Projet~
,.) Centro.
4. <..v, tceder-se-á acesso aos direitos de
proprie-dade intelectual relativos aos resultados que emanem do trabalho de pesquisa do
centro-aos Membr9s e_ aos países em desenvolvimento que não sejam Membros do Centro, em conformidade com _as convenções internacionais aplicáveis. Ao formular as normas
que regulamentem o acesso à propriedade
intelectual, o Conselho de GOYernadores não
estabele.cerá critériçs que sejam prejudiciais
para um Membro ou grupo de Membros.
O Centro utilizará seus direitos de patente
e outros direitos, bem como os beneficias financeiroS e OUtros decOrrenteS~- para -promover, com fins pacíficos, o desenvolvimento,
produção e ampla aplicação da biotecnologia
essencialmente em benefício dos países em
desenvolvimento.
ARTIGO 15

Relaçóes com
outras Organizaçóes
Para empreender suas atividades e para alcançar seus objetivos, o Centro, com a aprovação do Conselho de Governadores, poderá,
de acordo com a oportunidade, buscar a cooperação com outros Estados não-partes do
presente Estatuto, as Nações Unidas e seus
órgãos subsidiários, os organismos especializados das Nações Unidas e a Agência Internacional de Energia Atômica, as organizações
intergovernamentais e não-governamentais e
os institutos e sociedades científicos nacionais.
. ARTIGO 16

Emendas
Todo Memhro poderá propor emendas ao
presente EstatUto. <YDinitor comunkai-á com
prontidão a todos os Membros os textos das
emendas propostas-,_ os qUais serao examinados pelo Conselho de Governadores somente
após decOrridos noVenta dias do envio da comunicação.
Ãs-emendas serão aprOvadas por uma
maioria de _dois terços de todos os Membros
e entrarão- em vigor para aqueles Membros
que tenham d~positado instrumentos de ratificação.
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ARTIGO 17

_Retratação
Todo Membro poderá retratar-se em qualquer mõmento ao cabo de cinco anos de adesão, sob a condição de que notificjUe essa
decisão por escrito ao Depositário com um
ano de antecedência.
ARTIGO 18

Liquidação
Em caso de términO das atividades do Centro, o Estado no qual se localizar a sede do .
mesmo procederá à liquidaçào, a menos que
os Membros acordem o contrário no momento do término. Salvo o caso de os Membros
decidirem o contr~rio, todo excedente será
distribuídO entre os EStados que sejam Membros dó Centro no momento ·de seu términó
na proporção de todos os pagamentos que
tenham realizado desde a data em que se_ tornaram Membros do Centro. Em caso de saldo
negativo, este será compartilhado por todos
os Membros existentes na proporção exata de
suas contribuições.
ARTIGO 19

Solução de Controvérsias
Toda controvérsia envolvendo dois ou mais
Membros relativa à interpretação ou aplicação
do presente Estatuto, não-solucionada mediante negociações entre as partes interessadas ou, se necessário, por intermédio dos bons
ofícios do Conselho de Governadores, será
submetida, a pedido de uma das partes envolvida, a qualquer um dos meios de solução
pacífica de controvérsia previstos na Carta das
Nações Unidas, dentro dos três meses seguintes à data em que o Conselho de Governadores tenha declarado que a controvérsia não
pôde ser solucionada por intermédio dos seus
bons ofícios.
ARTIG020

AsSJ'natura, Ratificação,
~ceitação

e Adesão

O presente Estatuto estará aberto à assinatura de todos os Estados durante a Reuriião
de Plenipotenciários celebrada em Madri em
12 e 13 de setembro de 1983 e, posteriormente, na Sede -das Nações Unidas em Nova
Iorque até a data de sua entrada em vigor,
em conformidade com o disposto no artigo
21.
O presente Estatuto estará sujeito à ratificação ou aceitação dos Estados signatários. Os
instrumentos pertinentes serão depositados
em poder do Depositário.
A partir da entrada em vigor do presente
Estatuto de acordo com o disposto no artigo
21, os Est"ados Que não tenham assinado o
Estatuto poderãO aderir a ele depositando os
instrumentos de adeSão em poder do_Depositário, uma vez que o seu pedido de filiação
tenha sido aprovado pelo Conselho de Governadores.
Os Estados que exigem a aprovação do presente Estatuto pelas autoridades legislativas
poderão firmá-lo ad Hj~erendum até que se
tenha logrado a aprovação pertinente.
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AR11G021
Entrada em wgor

O presente Estatuto entrará em vigor quãndo pelo menos 24 Estados, inclusivero Estado
Hóspede do Centro, tiverem depositado os ins-

trumentos de ratificação ou aceitação e, após
certificarem-se de que recursos financeiros
suficientes estão garantidos, tiverem notificado o Depositário de que o presente Estatuto
entrará em_vigor.
O presente Estatuto entrará em vigor para

cada Estado que o aceite_ uma vez transcor-

ridos 30 dias da data em que esse Estado
depositou seu instrumento àe aceitação.
Até que entre em vigor de acordo com o
disposto no parágrafo 19 antecedente, o Estatuto aplicar-se-á de forJT'Iil provisória a partir

de sua e~ssinatura, dentrO dos limites permitidos pela legislação nacional.
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que ':4utoriza o Poder Executfvo a abrir
ao Mínistén'o do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio crédjto suplementar até o limite de NCz$ 323.370.807,00
para os fins que especifica':

dito suplementar, até o limite de NCz$
323.370.807,00, para os fins que especifica.
_O _q_é-dito s_upfementar objétiva atender despesas com pessoal e encargos sociais, à manutenÇão básica das diversas unidades daquele Ministério tais como: transporte coletivo,
combustíveis, assistêncfa médica e odontoRelator: Deputado.Nyder Barbosa
lógica, aquisição de material de expediente,
servis:os de correios, água, luz, telefone, vigiRelatório
lância etc., bem como _com manutenção e
aqUisição
de equipamentos.
senhor Presidente da República, no uso
Objetiva,
ainda, a financiar projet06 já em
das atribuições que lhe confere o art. 61, da
Constituição Federal, subm"ete à apreciação exe~ão, a _atender despesas com alienação
do Congresso_ Nacional, através da MeQsagem _ de títulos mobiliáriOs, ã implementar projetas
atrav_és_de convênios com prefeituias e govern~ 200 de 1989-CN (n~ 704/89, na origem),
o Projeto de Lei n" 67/89~CN, qUe autoriza nos estaduais, na área do turismo.
Relação dos créditos sUplementares por
o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio cré- unidade orçamentária

-o

AR11G022

NCZ$ 1,00

Depositário

O Secretário-Gera! das Nações Unidas será
Depositário do presente Estatuto e __ enviará aS
notificações por ele expedidas nesta quaHdade
ao DiretOr e aos Membros.
ARTIGO 23

INSTITUTO BRASILEIRO DO

CAF~

1\.nex·o I .............................................. ~ ......... .

INS~~TUTO

Do

AÇÚCAR E DO ALCOOL

Anexo I I I .... ·--· .................................................. -. ...... • • • • ..

3.494.147

TeXtos Autênticos
INSTITUTO BRAS-ILEIRO DO CAFt:
Serão autêntiCo$ Os teXtos em ára_be, chi_nês, Anexo :rn ........ ~ .... - ...................... ..". ~ .................................... .
1.9.664 .. 027
espanhol, francês, inglês e russo do presente
EMPRESA BRAS~L~IRA OE TURISMO
Estatuto.
Em fé do que, os Plenipotenciários abaiXO· Anexo III .... --. •• ; .............................. -.. ; .... -..................... - ~0.119.543
assinados, devidamente autorizados por seus
respectivos Governos para tal ftm, firmaram INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAçAO E QUALIOA
DE INDUSTRIAl.
o presente Estatuto:
Feito em Madri, aos treze dias do mês de Anexo III ............................................. _................ .
- 46.379 .. 129
setembro do ano de mil novecentos e oitenta
FUNDO GERAL DE TURISMO
e três, em wn só original.
243.646.501
~exQ' IV .............. _... - .......... - .. · · · · · · - · · · · · · • • • ••_!' •• • .. ..
PROTOCOLO

Renovatório _do Encontro Plenipotenciário
sobre o Estabeledmento do Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia, celebrado em Viena em 3 e 4 de abril
de 1984.
A sede do Centro, no sentido do parágrafo
29 do artigo 1? do Estatuto do Centro Internacional de Engenharia .Genética e Biotecnologia, estará shuada em Trieste, ltália, e- erri
Nova Delhi, fndia.
O presente Protocolo estará aberto à assinatura em Viena de 4 ·a 12 de abril de 1984
e, posteriormente, na Sede das Nações Unidas
em Nova Iorque até a data de entrada_ em
vigor do Estatuto de acordo com o seu a_rtf_go21.

Em testemunho do que os abaixo~assina
dos Plenipotenciários firmaram o presente
Protocolo em representação dos seus _respectivos Governos.
Feito em Viena, ao quarto dia do_ méS de
abril de mil novecentos e oitenta e quatro,
em um só_originall.

PARECER N• 134, DE 1989-CN
Da Comissão Mista de Orçâm(:fifo sobre o Projeto de Lei n 9 67. de 1989-CN.

To TA :t .............-..................................................

Os, reCl.ll'sbs incficados para fazer em face
do atendimento das despesas_ adma rnencionadas_são provenientes de:
a} cancelamento de do_tações orçamentárias no valor de Cz$ 71.460,00 (setenta e Urrimll, quatrocentos e sessenta Cruzados novos);
provenientes de Outras F antes, conso_ante
Anexo ll desta Lei;
b) incorporação de excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados Outras Fontes, no valor de NCz$
301.952.481.00 (trezentos e um milhôes,_novecentos e_ cinqüenta e dois mil e quatrocentos
e oitenta e um cruzados novos), incluídos os
NCz$ 243.646.50"1;00 arrecadadós--=Pelo FUndo Gerâl de Turismo.
C} íricOi'póraÇão de saldos de exercfciÔs anteriores nó Valor de NCz$ 21346.866,00 (vinte
e uin milhões, trezentos e quarenta e _seiS mil
e oitocentos e sessen_ta e seis cruzados novos).
Foram apresentadas 11 (onze) emendas ao
PL n9 67/89-CN, assim diScriminadas:
· a} n 9 0001~2 - de autoria do Deputado
Edivaldo Motta, no valor de NCz$

323.37o .. ao·q

80.000.000,00 (oitenta milhõeS de cruzados
novos), destinados ao incremento do turismo
na região do Planalto de Borborema, em Cam~
pina Grande-PB, relativa ao Fundo Geral de
Turismo - Financiamento_ em Carteira com
Bancos de Desenvolvimento.
Deixa de ser acolhida, por se tratar de operações de crédito, contratadas para fins institucionais do Fundo.
b) ::-:__~9 go_ç_2_:} de autoria_ do Deputado
Oéiio Braz, no valor de NCz$ 20.000.000,00
(vinte milhões de cruzados -novos), para a
construção do Distrito Industrial em LuziâniaGO; referente ao Iristituto Nacional de Metro~
logia.- Operação da Rede Nacion-al de !Yfetr6~
logl.i.
-

Rejeitada por contrariar o_ preceito con~
donal contidonoart. 166 § 39 inciso II (dotação
para pessoal e seus enCargos).
c) - n9 0003-9 de autoria do Deputado
Délio Braz, no valor de NCz$_ 9.000.000,00
(nove milhões de cruzados nOvos), para a
construção de Distrito Industrial de Planalti-
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na-GO, referente ao Instituto Nacional de Metrologia - Operação da Rede Nacional de

Metrologia.
Rejeitada pelo mesmo motivo que ensejou

o não acolhimento da emenda anterior.
d) - n9 0004-7 de autoria do Deputado
Délio Braz, no valor de NCz$ 5.400.000,00
(cinco mühões e quatrocentos mil _çruz_ados
novos) para a construção do Distrito Industrial

de Cristalina-GO, relativa ao Instituto Nacional
de Metrologia - OperaÇão da Rede Nacional
de Metrologia.
_ _ __ _ ___ _
e) - n" 0005-5 de autoria do' Deputado
Délto Braz, no valor de NCz$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzados novos), para a
construção de Distrito Industrial em Santo Antonio do Descoberto-GO, referente ao Instituto
Naciona1 de Metrologia - Operação da Rede
Nacional de MetrÇ>Iogia.
Rejeitada pelo mesmo motivo que ensejôu
o não acolhimento da emenda anterior.

por pessoa e seus __ encargos) e em face da
exigüidade do prazo, posto que os recursos
constantes deste projeto de lei deverão ser
aplicados até o final do exercício fmanceiro
corrente, respectivamente.
J)-n~___OOll-0 de ·autoria do DeputadO
Antônio Ferreíra, no valor de NCz$
LOOO.OOO,QQ_(Urri rili1hão de cr_uz_~dos novos),
destinados a reforma e ampliaç_ão do teatro,
das igrejas e- pontos turísticoS da cidade de
Penedo-AL,_J~m convêoio_com a Prefeitura local, referente ao Fundo Geral de Turismo Financiamento em Carteira com Bancos âe
Desenvolvimento.
Deixa de ser acolhida, por se tratar de operações de crédito, contratadas para fms institudonaiS do Fühdo.
Cabe-no_s_ registrar ainda CJ!..le as emendas

de n' 0 002-1, 0003.9, 0004-7, 0005-5 e
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Compareceram os Senhores Deputados
Cid CarvaJho, Pre?id~nte; Ziza Valadares, Segundo Vice-Presidente; José Luiz Maia, Terceiro Vice-Presidente; Nilson Glbson, Maria de
LourdesAbadia,Abigall Feitosa, Jrma Passoni,
Denisar Arneiro, Humberto Souto, Ruy Nedel,
Firmo de Castro, Rospide Netto, Francisco
Küster, _José Tavares, Francisco Dornelles,
Manoel Moreira, Victoi- Fontana, José QUeiroz,
Paes Landim, Lúcio Alcântara, Israel Pinheiro,
Darcy Deitas, Darcy Pozza, Osvaldo Coelho,
Jorge Arbage, Neuto de Conto, Tidei de Uma,
Átila Lira, Renato Vianna, Marcos Uma, Virgildásio de Senna, João Paulo, Miro Teixeira, Nyder Barbosa, Geovãni BOrges, João de Deus,
Gidel Dantas, Domingos Juvenil, Eraldo Tinoco, Lliiz Marques, FeliPe Merides, José Luiz
de Sá, ChicO Humberto, 6asílio Villani, José
Outra, Ivo Cersósimo, Lúcia Vânia; Saulo Queir_oz, João_ Çarlos Bac~lar, José ·Jorge, Anna
Maria Rattes, Roberto Balestra, Arnaldo Prieto,
Simão Sessim, Max Rosenmann, Djenal Gonçalves e LevY Dias; e os SenhOres SenadOres.
João lobo, Primeiro Vice-Presidente; João
Menezes, Lourival Baptista, João Calmoi1,
Mansueto de Lavor, RuyBacelar, RonaldoAragão, Mário Maia, Aluízio Bezerra, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres e Louremberg Nunes
Rocha.
Sala da Comissão, 23 de novembro de
1989. Deputado Cid Carvalho, Presidente · Deputado Nyder Barbosa, Relator.
A Comissão Mista de OrÇamento apresenta
a Redação Final do Prcijtilo de Lei n~ 67189-CN,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério do Desenvolvimento da lndústria e
do Comércio, Crédito-SUplementar atê o limite
de NCz$ 323.370807.00, para os- fins que es:
pecifica".
·
Sala da Comissão, de
de 1989.
- Deputado Cid Carvalho, Presidente - Deputado Nyder Barbosa, Relator.

0010-1, referentes ao Instituto_ Nacional de Metrologia - Operação da Rede Nacional de
Metrologia, mereceram a rejeição por contraf} -= n9 0006-3 de autoria do Deputado Joriarem preCéito constitudoital e. além diSSo,
sé Queíroi, no valor de NCz$ 30.000.000,00 - caso fosse possível a aprovação das mesmas,
(trinta milhões de cruzados novos), para a imresultaria em grande transtorno para o INMEplantação do Parque Turístico da Ribeira no
TRO.
.
município de ltabaiana-SE, relativa ao Fundo
Dissiminada
em
todo território nadonaJ, a
Geral de Turismo- FinanciamentO em Caratividade de Metrologia legal é executada por
teira com Banc_os de Desenvolvimento.
órgãos estaduais (Institutos -de Pesos e MediDeixa de ser acolhida por se tratar de operadas Estaduais), os quais prestam serviços de
ções de crédito, contratadas para fins instituaferição de instrumentos de medir e medidas
cionais do Fundo.
tais Como: balança, bombas medidoras, taxíg) - n9 0007-1 de autoria do Deputado
metros, etc., bem como verificam, quantitatiVictor Fontana, no valor de NCz$ 200.000,00
vamente, as merCadoriaS -pfé-medidas (gêne(duzentos mil cruzados novos), para atender
ros alimentícios, etc.). Através desses serviços
a recuperação e urbanização de praias no mué gerada receita, a qual é repassada pelo Ornicípio de Piçarras-Se, relativa à Empresa Bragão Central (lNMETRO) a esses lnstitutos, no
sileira de Turismo - Promoção do Turismo
montante de _85_% dos recursos arrecadados,
Interno.
Os recursos deste projeto de lei de\lerâo - - -destinadOs '!O pagamento de pessoal, diárias
de campo, combusti_vel e encargos sociais.
ser aplicados até o final do exerckio financeiro
Atualmente, a Rede Nacional de Metrologia
corrente. Em face da exigüidade do prazo fica
Legaf afere, -em todo o País, cerca de
rejeitada esta emenda.
3.-ooa:ooo de instrumentos. h) - n9 0008-0 de autoria do Deputado
PARECER N• 135, DE 1989-CN
Casá os recursos nêo sejam aplicados na
Paes Landim, no valor de NCz_$ 500.000,00
Da Coiiilssão Mista de OrÇ-amento soforma
proposta
por
este
projeto
de
lei,
a
fiscali(quinhentos mil cr~dos novos) para a infrabre o f!rojeto de Lei n9 58189 __,. CN, que
zaÇão metrológica sofrerá solução de contiestrutura do PoJo Turístico do Utoral do Piauí,
"autoriza o Poder EXecutivo a abrir no
nuidade em todo o País, com prejuízos incaJreférente à Empresa Brasileira de TurismoOrçamento FisC8/ da União o crécJjfo adi·
culáveis para o consumidor brasileiro, prind~
Promoção do Turismo Interno.
clOnai no valon:le NCz$ 136.600.000,00.
palmente o de baixa renda.
Rejeitada pelo mesmo motivo que ensejou
Relator: Senador Rona/do Aragão
o não acolhimento da emenda anterior.
i) - n9 0009-8 de autoria do D_eputado SérVoto do Relator
- I - Relatório
gio Spada, no valor de NCz$ 2.000.000,00
Tendo
sido
rejeítadas todas as emendas
(dois milhões de cruzados novos) para serem
O
Senhor
Presidente da República encarrilaplicados na obra de construção do Porta] de oferecidas a este projeto de lei e por estar
nhou à apreciação do Cóilgresso Nacional,
de
acordo
com
os
preceitos
legais
e
constitu_En!:faç!a, no- município de Foz do lguaçu-PR,
noS termos do artigo 61 da Constituição Federeferente ao Fundo Geral de Turismo ,:_Admi- cio~l~ que reg_~!!!-. a. J!latéria, sou pela aprovaral, o Projeto de Lei n9 5.8/89-CN que ..aUtoriza
ção
do
mesmo,
nos
termos
propostos
pelo
nistração do Fundo Gera] de Turismo.
o Poder Executivo ·a abrir no Orçamento FiScal
Poder ExecutiVo. ___
j} -0010-1 de a.utoria da Deputada Lúcia
-da União o crédito_ adiciona] no valor de NCz$
da
Comissáo
Mista
de
Orçamento,
23
Sala
Vânia, no valor de NCz$ 5.000.000,00 (cinco
136.500.000,00", em fav6f do Ministério dos
milhões de cruzados novos), para a Junta Co- de nóVerrib~ro de 1_989... Deputado Nyder Bar~ Transportes e destina-se à execução de obras
mercial do Estado de Goiás. para a remode- bosa, Relator.
civis do projeto de Duplicação e Recuperação
lação e equipamentos, referente a duas fontes
da Malha Ferroviária (Extensão Sapucaia do
Conclusão
SulSão Leopoldo) pela Empresa deTrens
de recursos: a) Instituto NacionaJ de MetroA C,omissão Mista de Orçamento, _em reulogia- Operaçâo da Rede Nacional de MetroUrbanos de Porto Alegre S.A e dar andamento
logia NCz$ 3.000.000,00 - b) Instituto Brasi- nião extraordinária,-realizada em 23 de novem- a_ projetas de _Construção- e Pavimentaçãq de
leiro do Café- Manutenção da Rede Armaze- b;ro Oe 19.89, aprovou, unanimemente, o Pare~ RodOvias à cargo do_ Departamento Nacional
nadora NCz$ 2.ooo:ooO,OO.
~ cer do Relatcir, Deputado Nyder Barbosa, favo·
de Estradas de Rodagem.
Referido crédito adicional é objeto da Men.Rejeitada por contrariar o preceito constitu- râvel ao Projeto de Lei n9 67/89-CN, com a
sagem n9 189/89-CN (n9 670/89, na origem).
donaJ contido no art 166 § 3o;- inciSo 11 (dotação rejeição das emendas apresentadas.
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Conforme explicita a Exposição de Motivos

que acompanha a Mensagem no 144, os créditos relativos ao presente Projeto de Lei neces·
sários ao atendimento das despesas decor-

rerão do exc~ d_~ ~~!~~d~~~o explicitadq_

de 17 de março de 1964, obedecidas as pres-

na Exposição de Motivos no 216 de 15 de
agosto de 1989 da Seplan, nos termos--do

Crições do artigo 167, inciso V da Constituição.A alocação dos recursos, encontra-se distri-

artigo 43, parágrafo 1n, inciso li, da Lei n14.320,

buída conforme discriminação a seguir:

Créditos
Sup:Lementares

UNIDADES

Crédito

'lbtal

Especial

NCZS 1,00

rnER

e

CbnstruçãO
Pav:i.Irenta
ção de Ro:lovias
BR 364/ID/AC Porto Velho - Rio Brancn

96.000,.000

96.000.000

EMP. TRENS URPANC1S P •. ALEGRE

IltJplicação e Recuperação -da
Malha Fenoviária
(Sapucaia do Sul-São
Leopoldo)
10.000.000

10. OIJ!). 000

rnER

Cbnstrução e Pavimentação
de Rodovias
-BR 135/PI - Ponte de Aoes
so sobre o Rio Gurgueia -BR 174/RR Caracarai-Eoa
Vista

106.000.000

U-

Das Emendas

Ao Projeto em epígrafe foram apresentadas
125. (cento e vinte e cinco) emendas, que em

grande parte contemplam estradas

mun{~f

pais e estaduais, fugindo ao espírito da Med'Sagem e posiclõ"nando-se em antagonismo à
nova Constituição que redistribui rendas aos

Estados e Municípios, exatamente para que
eles se tomem menos dependentes da União.
Outro ponto que deve ser salientado é que
muitas emendas apresentadas neste Projeto_
de Lei, visairi Córrteinplar trechos de estradas
que_já foram objeto do Projeto de Lei n9
65/89-CN, em processo de tramitação no

Coh-gresso Nadonal.

Devo salientar que outro grupo de emendas
indica

estrad~s

que ainda não foram contra-

tadas e algumas nomeiam trechos que nem
sequer foram objeto de_ licitação. Como tal
providência demanda em média 180 dias, fica
claro a impossibilidade destas emendas se tornarem objeto de consideração, se atentarmos
que nos encontrantos a 40 dias do fmal do
exercício financeiro. São emendas que devem

- 3.000.000

3.000.000

27 ·" 00. 000

27.6 )0.000

30 ·" )0. 000

136.6)0.000

ser apresentadas ao Projeto de Orçamento para 1990:

HI - Critérios
Em ~surryo, o Relator adotou como ba1izamento de seu julgamento, as seguintes premissas:
·
a) Prioridade no atendimento de Rodovias
Federais em fase de conclusão;

b) não considerar as emendas que indiquem Rodovias Estaduais e Municipais, e as
obras fora do- contexto, como Portos, Vias Urb~nas e Estradas Vicinais.

IV- Emendas de Relator- 1
_l'f9 _p_rojeto de Lei n9 58/89-CN, incluam-se

os projetas, com os valores seguintes:
(NCz$ mil}

Emenda n9

3

Eme,nda nQ

35

Emenda n9
Emenda n9
Emenda n9

60
67
064

BR
BR
BR
BR
BR
BR

Emenda n9
Emenda n9

011
59

BR
BR
BR
BR

153/60 Morrinhos-Itumbiara

3.000

364/:RO Ponte R- Machado
Km 020
421/RO BR 364

s.ono
s.ooo

251/MG M. Claros- Vale das Cancelas

1.000

-

262/MS
364/MT
020/CE
116/MG
163/MT
282/SC

Trecho Aguas: claras-Ti-ês r.anoasr.ooo
Passagem ~âceres
5.000
~nt..

020'-Paramoti

Km O

-

Km -090

Divisa MT/Pará Km 694/776
Divisa Palhoça Lajes-c.NoVOs

1.000

2.000
2.0'0ó
1.000
26.0t'JO
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Para fonte de financiamento das supraci-

tadas, cancelem-se valores correspondentes

nos projetas constantes da Mensagem, da seguinte forma:
(NCzS Mil)

PROJETO

cANCELAMENTO

P. Velho ~ Rio Branco
Pontes/Gurguéia/PI
Caracarai - B. Vista
Empresa de Trens Urbanos P. Alegre

16.000

TOTAL

26.000

BR 364/AC/RO

BR 135/PI
s·R 174/RR

V - Voto do Relator

Da análise da proposição que dispõe sobre

a abertura de crécüto suplementar e especial
em favor de diversas Unidades _Orçameiltàrias
do Ministério dos TransPortes, concluímos
~e a Lei que ora se vota não fere preceito
constitucional nem qualquer outro dispositivo
legal, além de apresentar-se em consonância
com a Lei Orçamentária em vigor.
Pelo exposto, somos pela aprovação do Pro-

jeto de Lei n9 58/89-=-CN na forma da proposta
original do Poder Executivo com as alterações
decorrentes da Emenda dt:; Relator que apresentamos e pela rejeição das demais emendas
apresentadas.
Sala da Comfssáo Mista de Orçamento, 23
de novembro de 1989.

Conclusão
A Comissão Mista de Orçamento, em reunião extraordinária realizada em 23 de novembro de 1989, aprovou, unanimemente, o Parecer do Relator, Senador Ronaldo Aragão, favorável ao Projeto de Lei n9 58/89-CN, com as
alterações decorrentes da Emenda do Relator,
que englobou as Emendas de n9 5 3, 11, 35,
59, 60, 64 e 67. As demais emendas apresentadas foram rejeitadas.
Compareceram os Senhores Deputados
Cid Carvalho, Presidente; Ziza Valadares, Segundo Vice-Presidente; José Luiz Maia, Terceiro Vice-PresJdente; Nilson Ghson, Maria de
Lourdes Abadia, Abigail Feitosa,lrma Passoni,
Denizar Arneiro, Humberto SoUto, Ruy NOOel,
Firmo de Castro, Rospide Netto, Francisco
Küster, José Tavares, Francisco DOrnelles,
Mano e! Moreira, Victor FOntaria, Jõsé Queiroz,
Paes Landim, Lúcio Alcântara, Israel Pinheir_o,
Darcy Deitas. Darcy Pozza, Osvaldo Coelho,
-!orge Arbage, Neuto de Conto, Tidei de Uma,
Atila Lira, Renato Vianna, Marcos U!lla, Virgildásio de Senna, João Paulo, Miro Teixeira, Nyder Barbosa, Geovani Borges, João de Deus,
Gidel Dantas, Domingos Juvenil, Eraldo Tinoco, Luiz Marques, Felipe Mendes, José Luiz
de Sá, Chico Humberto, BaSJ1io Vtllani, José
Dutra,lvo Cersósimo, Lúcia Vânia, Saulo Queiroz, João Carlos Bacelar, José Jorge, Anna
Maria Rattes, Roberto Balestra, Arnaldo Prieto,
Simão Sessim, Max Rosenmann, Djenal Gon-

-o-:.;
l.-0.000

-o-

VALOR FINAL

80.000

34000
17.600

10.000
1.10 .. 600

çaives e Levy Dias; e os Senhores Senadores,
João Lobo, Primeiro Vice-Presidente; João
Menezes, Lourival Baptista, João Calmon,
Mansueto"de Lavor, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, Mário Maia, Aluízio Bezerra, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres e Lowemberg Nunes
Rocha.
Sala da Comissão, 23 de novembro de
1989. - Deputad-o Gd CéiiVã/ho, Presidente
- Seoador Ronaldo Aragão, Relator.
A Comissão Mista de Orçamento apresenta
a Redaçâo Final do Projeto de Lei n9 58/89-CN,
que ''autoriza o Pgder Executivo_ a abrir ao
0rçameilto Fiscal da União, crédito adicional
no valor de NCz$ 136.600.00ú,OO'"'.
Sala da Comissão, de
de 1989.
- Deputado Od Carvalho_ Presidente - Senador Ronaldo
Relator.

Aragao.

PARECER N• 136, DE 1989-CN

Da Comissão Mista de Orçamento sobre o Projeto de Lei n 9 63, de 1989-CN,

que "autoriza o Poder Executivo a abrir
ao OrçamentO FisCal da anião créditos
suplementares até o /.imite de NCz$
80.1 00.-ooo,oo; -em favor da Secretaria de
P/anejamerifo da Presidência da Repi:Jb!ic!1-e-dos Ministérios da Fazenda e das
- Relações Exteriores".

Relator: Deputado Paes Landím
Nos termos da Constituição_ Federal, o Ex~
celentissimo Senhor PiesidEmte--da República,
através da Mensagem n<> 194 (n9 675/89, na
origem); sublj1ete à apreciação do Congresso
NacionaJ projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, Lei n~ 7.715, de 3 de janeiro de 1989,
créditos_ suplementares, em favor da Secretadª-_d_e Planejamento e Coordenação,da Presidência da_ República e dos Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores, até o limite
de NCz$ 8:0.100.000,00 (oitenta milhões e
cem mil cruzados _novo~). a saber:
Presidência da República - Secretaria de
Planejamento e Coordenação.
_Administração Direta- NCz$
25.Bôô~OOO.OO, destinados à aquisição e instal~çâo de grupo gerador e de equipamento para seguranÇa do sistema de processamento
de dados, ~stente -na (SOF) - Secretaria

de Orçamento e Filianças da Seplan!PR. as~
sim como o treinamento de pessoal operador
do mencionado sistema.
Fundaç~ Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística- NCz$ 300.000,00, aserem aplícados na aquisição de material de consumo
necessário ao Serviço de Processamento de
Dados daquela Fundação IBGE:
MinistériO da Fazerida- Secretaria de Administração - Ncz$ 40.000.000,00, para cobrir despesas de exercícios anteriores para
com o (Serpro) -Serviço Federill de PrCicessamento de Dados, relacionadas -com o Sistema Integrado de Administração Fmanceira
(Siafi); equipamentos adquiridos para integrar
ao (Siafi) diversas entidades federais, que hoje
participam do Sistema de Caixa Ónlco.
Ministério das Relações Exteriores - NCz$
14.000.000,00; Pará atehder despesas em atividades no país relacionadas com a implantação da política exterior, bem -como a remoção de funcionários do exterior para a Secretaria de Estado.
Conforme menciona a &posição de Motivos n~ 387, de 17 de outubrO de 1989, que
acompanha a Mensagem presidencial, os recursos necessários ao atendimento das despesas previstas no projeto em exame decorrerão do excesso de arrecadação dos recursos
ordinários do Tesouro Nacional explicitado na
Mensagem n9 216, de 15 de agosto de 1989.
Ao projeto de lei foram apresentadas 8
emendas, abaixo analisadas.
- _As emendas_ a seguir relacionadas deixam
de ser acatadas porque objetivam destinar recursos para a exe<:ução de ações que não
se enquadram na programação dos órgãos
minísteríaís-C:OnTe"iilPiados neste projeto de lei,
cujos programas de trabaJho comprometem
integralmente os· rec-ursos que estão sendo
alocados, imprescindíveis à manutenção de
serviços admlnistrativõs:
-0001-4 e- 0002-2- Senador Aluízio Se--

zerra
-0003-1 - Deputada Lúcia Vânia
-0007-3 e 000~ 1 - Deputada Rose de
Freitas.
A Emenda n9 0004-9, de autoria da Deputada Lúcia Vânia, não há como acolher. Propõe sejam alocados recursos para pagamento
de parle da Dívida da União junto ao Banco
de Desenvolviril.ef:tto do Estado de Goiás. lnforma a ilustre parlamentar que se trata de
dívida renegociada, envolvendo•. na operação,
o Banco do Brasil SA. Sendo este projeto
de lei espe<:ificà para atendimento de despe-sas com serviços administrativos, não nos parece_ adequado o atendimento dessa proposição.
A Emenda n~ 0006~5, da Deputada Rose
de Ffeitas, náo é acolhída, _inclusive porque
não indica 9 valor dos recurSo~ necessáriQs
para a execução do projeto.
A _Em_~da no 0005-7, do nobre Dc;!putado
José s-erra, destina-se, como.afirmado em sua
introdução, a um conjunto de projetos em exa-me, apresentados pelo Poder Executivo. Ela
parte, portanto, da premissa de que esses projetas apresentam os mesmos pressupostos,
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o que, no presente caso, não corresponde à
realidade, conforme se demonstrará a seguir:

1- não há projetas novos neste projeto de
lei. Ou seja, os recursoS serão destinados ao
reajuste nominal de dotações já existentes no
Orçamento Flscaf"da União, destinadas ao

custeio da máquina administrativa. Não ca~
bem, portanto, os argumentos apresentados
nos itens (i) e (ii) da emenda sob comento;

R- quanto ao item (üi) da mesma emenda,
sua inspiração seria o fato de que, devido à
exigüidade de tempo, esses recursos só pode-_

riam ser utilizados em 1990, co_ntrariando, em
decorrência, as diretriz_es orçamentárias estabelecidas pela Lei n" 7 .800, de_ 10-7-89, para
aquele exercício. Não é, novamente, o caso

deste projeto. como já se_ .disse, trata-se do
reajuste nominal de dotações existentes no
Orçamento de 1989-,-e que deverão ser utiUzados ainda no presente exercício.
Sômos, portanto, pela rejeição da emenda
ora com~n.l<Lda_,_ _______ _
Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei n<1 63, de 1989--GN, nos termos deste Pare<:er.
Sala da Comissão Mista de Orçamento, 23
de novembr.o de 1989.- Deputado Gd Car-

valho, Presidente Relator.

Deputado Paes Landim,

Conclusão

A Comissão Mista de Orçamento, em reunião extraordinária realizada em 23 de novembro de 1989, aprovoU, unanimemente, o Parecer do Relator, Deputado Paes Landim, Favo!ável ao Projeto de Lei n? 63/89-CN. AS errieridas apresentadas foram· rejeitadas.
Comparec_eram os Senhores D_eputados
Cid Carvalho, Presidente; Ziza Valadares, Segundo Vice-Presidente; José Luiz Maia, TerCeirO Vice-Presidente; Nilson Gibson, Maria de
Lourdes Abadia, Abigail Feitosa,lrma Passoni,
Denisar Ameiro, Humberto Souto, "Ruy Nedel,
Fjrmo de Castro, Rosplde Netto, Francisco
Küster, José Tavares, Francisco Dornelles,
Manoel Moreira, Victor Fontana,J_osé Queiroz,
Paes Landim, Lúcio Alcântara, Israel Pinheiro,
Darcy__DeitOs. Darcy Pozza, Osvaldo_ Coelho,
Jorg~ Arbage, Neuto de Conto, Tidei de Lima,
Átila_ Lir~, Renato Viann~, Marcos Umã, Virgildáslo de Senna, João Paulo, Miro Teixeira, Nyder Barbosa, Geovani Borges, João de Deus,
Gidel Dantas, Domingos Juvenil, EraJdo Tino-
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CÇ>, Lug_ Margues, Felipe Mendes, José Luiz
de Sá, Chico Humberto, Basílio Villani, José
_Dutra, Ivo Cersósimo, Lúcia Vânia, Saulo Quei~
roz, João Çarlos Bacelar, José Jorge, Anna
Maria Rattes, Roberto BaJestra, ArnaJdo Prieto,
Simão S"essim, Max Rosenmann, Djenal Gonçalves e Levy Dias; e os Senhores Senadores,
João Lobo, Primeiro Vice-Presidente; João
Menezes, Lourival Baptista, João Calmon,
Mansueto de Lavor, Ruy Bacelar, Ronaldo Ara~
gão, Mário Maia, Aluizio Bezerra, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres e· Louremberg Nunes
Rocha.

Sala da Comissão, 23 de novembro de
1989. - Deputado Cid Carvalho, Presidente
-Deputado Paes Landim, Relator.
A Comissão Mista de Orçamento apreSenta
a Redaç:ão Fmal do Projeto de Lei no 63/89-CN,
que "autoriza o Poder EXeC-utivo a abrir ao
Orçamento FiscçJ da União créditos suplementares até o limite de NCz$ 80.1 00.000,00,
para os fins que especifica".

SaJa da Comissão,
de
de 1989.
-Deputado Cid Catvalho, Presidente - Deputado Paes Landim, Relato!.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 186• SESSÃO, EM 29
DE NOVEMBRO DE 1989
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre-

sidente da Repúbllca
-N• 321/89 (n• 834/89, na origem),
submetendo à deliberação do Senado a
escolha.de nome indicado para cargo cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência.
1.2.2- Oficfos do 1~ Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à reVisão do Senado Feder8l autógrafos dos seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n9 63189
(n9 2254/89, riã Casa de origem), que regulamenta a concess!o do beneficio previsto no art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n9
56/89 (n9 53/89, ria Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n? 139, da Organização Intemaciona1 do
Trabalho- OIT, sobre a prevenção e o
controle de risco profissionais causados

pelas sUbstâncias ou agentes cancerigenos.
-Projeto_ de Decreto Legislativo n~
57/89 (n9 40/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto .do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana de
Ciêhcias SociaiS - f'LA.CSO~
- J:lrojêto de Decreto Legislativo n?
58/89 (n9 98/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo comerc(al assinado entre o Governo da República
Feâerativa do Brasil e o Governo da República do ZimbábU.e, êm Harare, em 2à de
junho de 198R
- Projeto de Decreto Legislativo n<?
59/89 (n9 97/89, na Câmara dos Deputados}, que_ aprova o texto do acordo sobre
Transporte Aéreo Regular entre o Góverno
da RepÚblica Federativa do BrãSiJ e o Governo da República da Venezuela, assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1988.
-PrOjeto de Decreto Legislativo n<?
60/89Tn~ 60/89, n~ Çâmara dõS -Deputados}, que aprova o texto do acordo de Cooperaçfio Científica, Técnica e Tecnológica
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de
Cyba, _ç_el.e.brado em Havana, em 18 de
março de 1987.

-Projeto de Decreto Legislativo n<?
61/89 (n9 16li89;-na Câmára dOs Deputados) que aprova o texto do acordo de Cooperação Mútua entre oS Governos diRepública Federativa do Bfasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso lndenvido e Combate à Produção e ao Tráfico de DroQas, asSinado em Brasilia, em 3 de setembro de 1986.
··
-Projeto de Decreto Legislativo n<?
62/89 (n9 84/89; iia Câimira dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Monetário NadonaJ que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercido de 1986,
no valor de até treze bilhões de cruzados.
1.2.3 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

-,Projeto de Lei da Câmara n<? 240/83
(n? 191 ~Dn5, na origem), que dá nova redaçãQ ao parágrafo único do art. 1~ da
Lei n9'(5.802, de"" f1 de setembro de 1972,
qUe d spõe sobre a inscrição em prova de
habilitação à livre docência e determina
outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n9
23/84\il' 62-B/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ato Çonsti-
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tutivo da Rede de Informação Tecnológica

Latino-Americana- RITLA, celebrado em

Brasília a 26 de outubro de 1983.

-

-Projeto de Lel do DF n9 74/89, que
autoriza o Distrito Federa.! a alienar imó-

veis.
-Projeto-de Lei do Senado n?-314/89,
que estima a receita' e fiXa a despesa do
Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1990.
-Projeto de Lei do Senado n9 315/89,
que estima a receita e fiXa a despesa do

Estado de Roraima para o exercício financeiro ç:le 1990.

1.2.4- Comunicações da PresJdênda
-Prazo para oferecimento de emenda
·aos Projetas de Decreto Legislativo

n~

56

a 61/89, lidos anteriormente.
-Recebimento de Mensagens n9 319

e 320/89 (n"' 832 e 833/89, na ~origem),
do Senhor Presidente da República propõe, respectivamente, seja a União, como

sucessora das Empresas Nucleares Brasi~
leifas SIA- Nuclebrás e suas subsidiárias,
autorizada a celebrar contratos de transferência decorrente de operações de crédito
externo até 1~ de setembro de 1988, e que
seja autorizada a República Federativa do
Brasil, através da !taipu Binacional, a ultimar a contratação de operações de crédito
externo de natureza financeira, no valor de
até QS$ 712,500.00 e QS$ 4,037,500.00,
ou seu equivalente em outra moeda, para
os fins.que especifica.

1.2.5- Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n~ 89/89, de autoria do Senador Fernando Henrique Cãrdoso, que _dispõe sobre a extinção de cargos, ,empregos e claros de lotação no Senadó Federal.

1.2.6 -Requerimento
- N9 640/89, de autoria do Senador S~
vio Name, solicitando informações do Ministério das Relações Exteriores.

1.2.7- Comunicação da

Presidên-

cia

-Prazo para oferecimento d_e emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 240/83
e ao Projeto de Decreto Legislativo ~o
23/84.

1.2.8 - Discursos do Expediente
SENADOR ALBANO FRANCO- Paralisação das operações do Projeto Potássio,
no Estado de Sergipe.
SENADOR GOMES CJIRVALHO Confisco de letras de-brasileiros que residem no Paraguai.
SE/'IADOR /RAPf.JA!Y COSTA JÚNIOR.
como Líder- Relatório sobre as eleições
na Nicarágua.

SEIYADOR JOAO CALMON- Senten- _ça do Supremo Tribunal FederaJ, que conclui ser auto-aplicável a norma constituciofl.ãl que cria a figura do mandato de
injunção.

1.2.9 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 380/89,
de autoria do Sr. senador J~mil Haddad,
que dispõe sobre o prazo ·parã. pagamento
~e pensões de caráter aJimentício.

1.2.10 -Requerimentos
·-=-- N9 641189, de urgência para o Projeto

de Lei da Cámara n9 41/89, que "altera
composição;· organização do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região da Justiça
do Trabalho.
- N9 642/89, de urgência para o Projéto
de Lei do Senado nç 218/89, que"-nigi.Jia
a investigação de paternidade dos filhos
haviCfos fora do casamento e dá oUtras
providências.

13-0RDEMDO DIA
Pr<lljeto de Decreto Legislativo n9 36, de
198~ (n' 112189, na Câmara-dos Deputados)~ que aprova a concessão outorgada
à. ~ádio imperatriz Sociedade Ltda., para
explorar servlço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Retirado da pauta para
aguardar cumprimento de diligência.
Projeto de Lei da Câmara no 49, de 1989
(n 92.256!89, i'látasa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a redação do inciso VII do art 33
da Lefn9 7.729, de 16 de janeiro de 1989.
Aprovado, após parecer favorável da corniss_ão competente. À SanÇão.
Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1989
(n9 1.485/89, na Casa de origein),_ que altera a legislação do Imposto de Renda e _dá
outras prOvidências. Aprovado, após parecer favorável da comissão competente. À
Sanção.
Requerimento n961 o, de -1Sf8"9, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos' regimentais, a retirada em caráter defiriitivo .da Proposta de FiscalizaçãQ e Controle n9 2, de 1985, apresentada pelo Senador J~.Jtahy Magalhães, que propõe ftSca1i~ção no Banco Nacional de Desenvomvimento EConómicO e Social - BNDES.
Aprovado. Ao Arquivo.
.
ProPOsta de Emenda à Constituição !::!"
1, de 1989, de autoria do Senador João
Menezes e outros Senhores Senadores,
que altera os prazos estabelecidos no §
6" do arl 14, para desincompatibi1ização
do Presidente da República, dos Governadores de Estado, do Distrito Federal e dos
Prefeitos. Rejeitada, após usar da palavrâ
os Srs. João Menezes e Ronan Tito. Ao
Arquivo.
Proposta de Emenda à Constituição n~
2, de. 1989, de autoria .do Senador OlaVo
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Pires e outros SenhofeS Sena6dres, Cjue
modifica o§ 39 do art49 do Ato das Dispo·
sições Constitucionais TransitóriaS. Rejeitada. Ao Arquivo.
Proposta -de Emenda à COnstituição n~
3, de 1989, de autoria do- Seriador Marco
MacieJ e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
aredaÇãodoincisolldoart.161 daConstiw
tuiç:ão Federal. Votação adiada nos termos
do Requerimento nç 643/89.
Redação final do ProjetO de Resolução
no 7 4, de 1989, de iniciativa da Comissão
do Distrito Federal, que dispõe sobre a remuneração do Vice-Governador do Distrito Federal. e dá outras providências.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de-Decreto Legislativo n? 45, de
1989 (n9 88/89, na Câmara dOs Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação CientíTica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da RepúbliCa Islâmica do
Paquistão, celebrado em Islamabad, em
19 de outubro de 1988. Aprovado, após
par~er fa.vorável da comissão competente. A promulgação.
Proposta de Emenda à Constituição n~
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § .6~ ao art. 59 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó- ·
rias. Usam da palavra em sua discussão
os Srs. Ronan Tito e Cid Sabóta de Carvaih-o._(19 seSsão.) A discussão pros-Seguirá
na próxima ses_são.

1.3.1- Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
-Requerimentos n9 l 641 e- 642, de
1989,1idos no Expediente.-.Aprovac/os.

1.3.2- Comunlçação da PresJdênda
Convocação de -sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 16 horas e 40 minutos,
com Ordem do Dia qu~ design~.
1.4-ENCERRAMENTO
2 -ATA DA 187• SESSÃO, EM 29
DE NOVEMBRO DE 1989

2.1-ABERTURA
2.2-EXPEDIENTE

2.2.1 - Mensagens do Governador
do Distrito Federal
-N" 137 a 139/89-DF (n'' 125, 126
~ 129/89•. na origem), restitutndo autógra-

fos de projetas de lei sancionados.

2.2.2 -Apreciação de matéria
- Redação fmal do Projeto de Lei do
Senado n937/89, que isenta do pagamento
de pedágio os veículos automotores licencionados como táxi. .Aprovada nos termos

7320
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do Requerimento 09 644/89. A Câmara çl9s

2.:}- ORDEM DO DIA

Deputados.

Mensagem n9 135, de 1989-DF (n9
127/89, na origem), de 27 de novembro
do corrente ano, pela qual o senhor Gover·
nador do Distrito Federal submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Ronaldo Costa Couto para exercer o cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, na vaga decorrente da
aposentadoria do CollS;elheiro Geraldo de
Oliveira Ferraz. Aprovada, apôs usarem da
palavra os Srn. Ronan Ttto e Jarbas Passarinho.

2.2.3 -Requerimentos
-

N~ 645/89,

de urgência para o Projeto

de Lei do DF n" 80/89, que dispõe sobre
reajuste dos vencimentos, salários, proven- tos e demais retribuições dos servidores
civis da Administração Direta, Autárquica

e Fundacional do Distrito Federal, e dá
outras providências.

- NQ 646/89, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n~ 55/89, q-ue "apro-

va o texto do acordo para construção de
uma ponte sobre o rio Uruguai, entre as
cidades de São Borja e de Santo Tomé,

entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da
Argentina, concluído em Uruguaiana, em
22 de agosto de 1989".

-N? 647/89, do Senador Mário Maia,
solicitando dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei do DF nn 74/89, que autoriza o Distrito
Federal a alienar imóveis, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguin·
te. f\orovado.

2.2.4 - Comunicação da Presidên·
da
-Designação das Comissões Mistas incumbidas de emitirem pareceres sobre as
Medidas Provísórias n" 112/89, que "ci'ia
área de livre comércio no Município de
Tabatinga, no Estado do Amazonas, e dá
outras providências" e 113/89, que "aUto·
riza a negociação ou troca de certificados
de investimentos, em nome do Tesouro
Nacional, nos fundos de investimentos setoriais de turismo, pesca, florestamento e
reflorestamento, e dá outras providências".

'

Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n' 274, de_]~&~ (n' 730/89, na origem),
de 31 de outubro _do corrente ano, pela
qu_al o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha- do pautar Antônio Carlos de Nogueira,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente_ da
aposentadoria do Ministro José Luiz Bar~
bosa Ramalho Oerot Aprovado.

2.3.1 -:--- Ma_térlas apreciadas após a
Ordem do Dia

-Requerimentos n~' 645 e 646/1!9, u.::
dos no expediente da presente sessd:o.
Aprovados.

2.3.2 - Discursos após a Ordem do

Dicl

----

SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Código de defesa do consumidor.
SENADOR JUTHAY MAGALHÃESTratamento diféenciado e favorecido para
o Nordeste a fim de proporcionar à região
crescimento económico superior ao do
restante do Pais.

Novembro de 198:9

SENADOR MÁRCIO LACERDA-'-- Erradicação do analfabetismo nc> Brasil.
SENADOR MARCO MACIEL - EXpoC
sição feita por S. EX, Faculdade de Educação da Unjversidade Federal de Goiás,
sobre a "Modema Proposta Uberal".

na

23.3 - Comunicação- da Presidêncla

-Término do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de _Resolução n~
66/69. .
.
- --

2.3.4- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3 - PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL

N' 62189.
4 - DIRETORIA GERAL DO SENADO FEDERAL
-Extratos de termos aditivos aos contratos n'' 31, 36, 38, 40, 51, 1)9, 99. 125,
128, !29188; 17, 24, 29, '30. 35 a 44189.
5 - COMISSÃO DO DISTRITO FE_DERAL

-Convocação de reunião extraordinária a realizar-se no dia 30 de novembro
de !989.
6 - ATA DE COMISSÃO

7 -MESA DIREI'ORA (Relação dos
-membros)
- ·8 -ÚDERES E VICE-LÍDERES DE
PAJ!~S (Relação dos membros)
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 186" Sessão, em 29 de novembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dosSrs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14HORASE30M!NUTOS,ACHAM-SC- RuY. Bacelar- Gerson Camata- João
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ca1mon -Jamil Haddad--:- Nelson Carneiro
- Ronan Tito - Severo Gomes - Marcos
Mendohça - Mauro Borges - Pompeu de
Sousa _ Maurício Corrêa ___:_ M.elra Filho _
Roberto Campos _ Louremberg Nunes Ro~
cha ........ Mendes Canale - Rachid Sa1danha
Mois~sAbrào---:-Antonio_LuizMaya-Alexa!J· Derzi- Wtlson Martins --Gomes Carvalho
dr e Costa- ~son Lobao- Hugo Napoleao _Jorge- Bomhausen _ Dirceu Carneiro _
--:- Gd Sabóia de Carvalho - _Maur? .Bene- Nelson Wedekin _Carlos _Chiarem --José
VIdes. :- Car~os Alberto - Jose Agnplno --:------ Fogaça - T eotônio Vilela Filho - lrapuan
Lavo1S1er. Ma1a_"'"'" l:lumb~rto Lucena - R~1~ Costa Júnior.
mundo Ura- Marco Mactel- Ney Maranhao
-_
__
-João Lyra- Divaldo Suruagy- Francisco
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de ·seus~)
Rollemberg-LuizV~ana-JutahyMaga1hães
-A lista de presença acusa o compar_ec1~
Mário Maia - Aluízlo Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir Soares Ronaldo Aragão- O! avo Pires -João Mene·
zes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho -

menta de 54 Srs. Senadores, havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nossos·
trabalhos.
O Sr. 1o Secretário irá proc_eder à leitura
do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem
Do Senhor P_residente da República
~®met~_ndo à_ deliberação do Senado a
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escolha de nome Indicado para cargo cujo
provimento depende de sua prévia

de 30-10-80, publicada no Diário da Justiça
da União de 6-11-80 - fls. 9176.

aquiescência:

Titulas

MENSAGEM N• 321, DE 1989
(N' 834/89, na origem)
Excelentíssimo Senhores Membros do Se~
nado Federal.
Nos termos do § 1~ do artigo 111 da Consti-

tuição, tenho a honra de submeter à elevada
apreciação de Vossas Excelências o nome da

Doutora Cne_a Ctmini Moreira de Oliveira, para
exercer o cargo de Ministro Togado -dC:iTribu-

nal Superior do Trabalho, em vaga originária
destinada a membro do Ministéro Público do

Trabalho, decorrente da nova cOmposição do
Tribunal.

Os méritos da Doutora Cnea QminLMoteirã
de Oliveira, que me induziram a escolhê-la
para o exercício desse elevado cargo, constam
do anexo "curriculum vitae".
Brasília, 28 de novembro de 1989.José Sarney.

-Associação dos Magistrados
-Serviços de Estágio da Procuradoria Regional do Trabalho da 1~Região
-~ TraQ(l:lhos publicados
~Pareceres transcritos em acórdãos em anexo
- Par~er transcrito, publicado no livro de Direito Processual Internacional de Agostinho
Fernandes da Silva, Editora Vilani Filho- Ltda.- edição 1971 - ç)ags. 288/292.
Respondo pela veracidade dos documentos
e informações apresentados no presente
"currfculurn ··.
Rio de Jaoeiro, 1O de outubro de 1989.
Cnéa Oinírii Moreira de Oliveira Procuradora-Chefe da Primeira Região.
(À Comfssãá de Constituição e Justiça
e Gdadania.)

Ofícios

Cursos
Primário: Colégio Nossa Senhora do Caimo
Ginásio: Colégio Maria Auxiliadora (Salesiano)
Gentífico: Colégio Regina Coeli
Superior: Faculdade de Direito do Distrito Federal- Turma de 1957
-Curso da Escola Nacional e do Conservatório de Música do Rio de Janeiro:
-Teoria
-Harmonia
-História da Música
-Acústica e Biologia
-Ponto e Contraponto
-Leitura e Acompanhamento_
-Piano
-Curso de Direito _Comparado - Espanã
- Celebrado em Palma de Mallorca dei 22
al28 de Enero de 1980, patrOcina-do por llusire
Colégio de Abogados de Baleares. _
Bajo los auspícios de las autoridades:
- Exm~ Sr. Ministro de Justicia
- Exm~> Sr. Ministro de Assuntos Exteriores
e_outros.
Do Advogado

-Inscrição na OABIRJ
- Cosocia do IABIRJ
-Estágio na Vara de Famffia (Juiz Gistovão
de Lima Brainer) de 1955 a 1957
-Exerceu a advocacia criminal na Comarca
de lnhapim - MG, no perlodo de 1958
a 1959
-Direito Penal - Lesões corporais graves
e homicídio qualificado.
Do Procurador

Procurador do Trabalho Adjunto
-Nomeada Procuradora do TrabÇl)ho Adjunto por concurso realizado em 1960
-Promovida a Procuradora do Trabalho de
2~ Categoria em 30-9-75
-Designada para responder pelas funções
de Procuradora Regional do Trabalho da
P Região em 1980, pela Portaria n9 136

-- DoSr.1 9 Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N' 63, DE 1989
(n' 2254189, na Casa de Origem)

(De infci<itiva do S_enhor Presidente da Repó~

btica)

Regulamenta a concessão do benefício
_ previsto no art. 54 do Ato das Disposições
Constitudonais Transitórias e dá outras
providéncias.
--

O CongreSso Nacional decreta:
Fica assegurado aos seringueiros
recurtados nos termos do Decreto-Lei no
5.813, g~___14__de setembro de 1943, qlu{ tenham trabalhado durante a Segunda Guerra
Mundial nos seringais da Região Amazónica,
amparados pelo Decreto-Lei n~ 9.882, de 16
de setembro de 1946, e que não possuam
meles para a sua subsistência e da sua família,
o pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente ao valor 'de 2 (dois) salários mínimos Vigentes no País ..
Parág~<!fo único._ - O benefído a que se refere este artigo estende-se aos seringueiros que,
atendendo ao chamamento do governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha,
na Região Amaz_ônica,_ contribuindo para o esforço de guerra.
M _2 9 _ p benefício_ de que trata esta lei
é transferíveraos dependentes que comprovem o estado de carência.
Art 3~> A comprovação da efetiva prestação de seryi_ç_o_s_ a que alude o artigo anterior
far-se-á perante os 6rgãoS do MiniStério da
Previdência e Assistência Social, por todos os
melos_de prova admitidos em direito, incluslve
ajustificação-administrativa ou judicial.
§ 19 Caberá ao representante do Ministério Público, por solicitação do interessado,
promover a justificação judicial, nos casos da
- Art 1o
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falta de qualquer documento comprobatório
das qualificações especificadas nos artigos anteriores, ficando o solicitante isento de quaisquer custos judiciaís e de outras quaisquer
despesas.
§ 29 O prazo para julgamento da justificação é de_ 15 (quinze) dias.
Art. 4~ A comprovação da carência dobeneficiário ou do dependente será feita com
a apresentaçãO de atestado fornecido por órgão oficiai_
__ _ _
_
Art. 5" Os pedidOs de concessão do beneficio ou de sua transferência, devidamente instruídos, serão processados e julgados no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de
responSabilidade.
Parágrafo úriico. Os pagamentos de pensão especial iniciar-se-ão no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após o reconhecimento do
direito.
Art. 6° · O Ministérto da Previdência e Assistência Soda! b_aixará as instr_u~s ri_ecessárias à execução desta lei, no prazo de 60
(sessenta) dias.
__Art. _79 O órgão previdenciário encarregado do pagamento da pensão deverá firmar
convênios com outros órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, a fim de possibilitar aos bel)eficiários c;lesta lei perceberem
mensalmente as respectivas pensões, preferencialmetne nos locais onde residem, sem
necessidade de grandes deslocamentos.
Art & Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.. 99 Revogam.se as disposições em
contrário.
MENSAGEM N' 190, DE 1989

ExcelentíSsimo Senhores Membros do cOngresso Nacional:
Nos termos doart. 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Exceléncias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei que "regulamenta
a c_oncessão do beneficio previsto no art. 54
do Af.ã clãs-Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências".
Brasília, 8 de maio de 1989. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 5, DE 1• DE
MARÇO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA PREVlDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em Cumpt'fmento ao disposto no § 39, do
art 54, do Ato das Disposições COnstitucionais
Transitórias, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência projeto de lei que regulamenta a concessão de
pensão mensal vitalícia aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lef n9 5.913,
de 14 de Setembro de 1943, e amparados
pelo De<:reto-Lei n9 9.882, de 16 de setembro
de 1946.
O projeto de lei, complementando o texto
constitucional, estabelece a forma de conces-
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Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

são do bêri_eficio e os metas de provas admissíveis para que o poder público certifique-Se
do preenchimento dos requisitos e condições
de habilitação.
Por outro lado, dá competência ao MinLs_~--
tério da Previdência e Assistência Social para
o exercício das tarefas de cadastramento dos
benefícios, aprovação dos respectivos requerimentos e pagamento da pensão devida.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu mais elevado apreço.
-Jarder Barbalho, Ministro de Estado.
lEGISlAÇÃO CITADA
CONSTITCIIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

membro que para isso _for expressamente designado no ato de nomeação. ·
Art 3• Todos os atas administrativos da
Caeta serão firmados por dois dos três mem·
brds ou por um deles conjuntamente com

o assistente de qualquer dos demais.
Art. 4• Os membros da Caeta nada perceberão como honorários, vencimentos ou gratificações, mas desempenho de suas funções

será considerado como serviços

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

"''''"'"'""'"'-'-'···~~""'"""'----~

Art. 54. Os seringueiros recrutadOs nos
termos do Decreto-Lei n" 5.813, de 14 de se-tembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei n9 9,882, de 16 de setembro de 1946,
receberão, quando carentes, pensão mensal
vitalícia no valor de dois saláriOs mínimos. ·
§ 1"' O beneficio é estendido aos seringueiros que, atendendo a apelo dO Governo
brasileiro, contribuíram para o esforço de
guerra trabalhando na produção de borracha,
na região amaz6nica, durante a Segunda
Guerra Mundial.
_ ___
§ 2" Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis ·aos dependentes reconhecidamente carentes.
§ 3" A concessão-_do benefiCiO far-se-á
conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento e <.inqüenta dias da promulgação da Constituição.
-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 56y DE 1989

(N? 53/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção n"' 139,
da Organização lnternacíonal do Trabalho- orr, sobre a prevenção e o controle
de riscos profissionais causados pelas
substâncías ou agentes cancerígenos.

r~levantes

prestados à Nação,_

. M ___5~ O presente decreto-lei entra em vigot na data de sua publicação.
Art 6~ Revogam-se as disposiçoes con-

trário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1943;
122• da (ndependéncia e 55~ da República.
...........................................................................- ....-~GEIÚUO VN?GAS -A. de_Sousa Costa.
Ato das Disposições
Constitucionais Transltórf8s

Novembro de 1989

DECRETO-LEI N" 9.882.
DE 16 DE SETEMBRO DE 1946

Q_ ÇQDgresso Nacional decreta:
Art. 1~ fica aprovado o texto da Convenção
n~ 139, adotada na 59• Reunião da Organização Internacional do Trabalho- OIT, realizada em Genebra, no ano de 1974, que dispõe
sobre a prevençao e o controle de riscOS profissionais causados- pelas subStâncias ou
~gente.s cancerígenos.
.
__
_ Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 259, DE 1988

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
_ Em conformidade com o disposto no Artigo
44, inciso I, a Constituição Federal, tenh~ a
honra de submeter à _elevad~_ consideraç~o
O Presidente da República, usando da .atri~
de Vossas Excelências; acompanhada de Ex~
buição que lhe confere o art. 180 da Consti~
postção de Motivos do Senhor Ministro de Estuição, decreta:
tado das Relações Exteriores, o texto da ConArt. 1~ O Departamento Nacional de Imivenção n? 139, da Organização Internacional
gração do Ministério do Trabalho, Indústria
do Trabalho (011), sobre a prevenção e cone COrilérdO e a ComiSsão de Controle dos
Acordos de Washington do Ministério da Fa-· trole_ --elos riscos profi-SSionais causados pelas
substâncias ou agentes cancerígenos.
zenda, elab-:~rarão um plano para a execução
2. Nos termos da Convenção em questão,
de um ptegrama·de assisténcia imediata aos
trabalhadores encaminhados para o Vale todo País-membro que a n:itifique deverá elaAmazónico, durante o período de intensifica- borar listagem periódica das substâncias e
agentes cancerígeno$_ cuja exposição nos loção da produção da borracha para o esforço
cais de tr_abalho esteja proibida ou sujeita a_
de guerra.
Parágrafo único. O plano deverá ser ela- autorização ou controle. Deverão tais Países
igualmente re-comendar_ medidaS Com ·vistas
bora imediatamente e submetido a aprovação
.................................. ~ ........... .._._."'._...__...,......_ _~ -- do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio à prq_te_ção contra os ri~cos de exposição àquelas substâncias ou agentes, bem como assee do Ministro da Fazenda.
Art. 2" Para a execução desse plano, fica gurar a-todos os trabalhadores exames médiDECRETO·LEI N' 5.8 I 3,
constitulda uma Comissão composta de Dire- cos e de laboratório necessáriOs à avaliação
DE 14 DE SETEMBRO DE f943
tor do Departamento Nacional de ]migração de seus_ estado de saúde quanto à exposição
Aprova o Acordo-relativo ao recruta- e do Diretor Executivo da Comissão de Con- _e aÇ:Is rfsi:os profission-ais:
Brasília, 30 de junho de 1986. -José Sarmento, encaminhamento e colocação de trai~ dos Acordos de Washington, sob a presiney.
trabalhadores para a Amazônia, e dá ou- dência do Mi!listro do Trabalho e seu repreEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" DIE/DAl/134/sentante.
tras provídêncías.
GRM - OIT - L 00, DE 25 DE MAIO
Parágrafo único. - O Ministro do Trabalho,
O Presidente da República, usando da atri- Indústria e Comércio, em portaria baixará as
DE 1988. DO SENHOR MINISTRO DE ESbuição ~ue lhe confere o _art. 180 da Consti- instruções que regu!em _o fu!lcionarnent~ desTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES,
tuição, decr.eta:
sa Comissão.
A
Sua E.Xceléncia o Senhor
Art. 1? Fica aprovado o Acordo sobre reArt. 39 Ficarão à disposição dessa ComisDoutor José Samey,
crutamento, encaminhamento e colocação de são, para a execução do plano, as disponibiPresidente da República
trabalhadores para a Amazônia celebrado _Eelo lidades atuais e o numerário transferidos da
Senhor
Presidente,
Coordenador da Mobilização Econômicã e Pe-- Comissão Administrativa do EncaminhamenTenho a honra de submeter à alta aprecialo Presidente da Comissão de Coritr6!e dos to de Trabalhadores para a Amazônia (Caeta)
Acordos de Washington com a Rubber Deve» à Comissão de Controle dos Acordos de Wa- ção de Vossa Excelénda, acompanhado do
projeto de Mensagem ao Congresso, o texto
lopment Cotporaüon em 6 de SetérribrO de shington, pelo Decreto Lei n" 8.416, de 21
1943.
--- - . da Convenção n" 139, da Organização Interna--de dezembro de 1945.
cional do Trabalho (01T), Sobre a prevenção
Art. 2" A CoffiiSsão
do
- Ad rriii"lis'tratlva
Art. 4" Revogam-se as disposições em
e controle de riscos profissionais causados peE catnih h amento de TRabalhadores para--a
contrário.
las substâncias ou agentes c_ancerígenos.
Amazônia
(Caeta)
_de
_que
trata
a
cláusula
4•
d A d
Rio de Janeiro, 16 de se_tembro de 1946,
-2. A Convenção nQ 139 foi adotada na-59°
o cor o aprovado por este decreto-lei,
l25_c da Independência e 5_8c da _República_
constituir-se-á de 3 (três) membros;·nomea~ EURICO O. DUTRA _ Octacílío Negrão de Reunião da Conferência lntemadoinal do Trabalho, que_ se realizou em Genebra _em 1974.
dos por _decreto do Presidente da República.
Uma _ Gastão Vídigal.
Seu texto foi examinado tanto_ pela Comissão
Parágrafo único._- Dirigirá os trãbãfh6S- da
- Tripartite Instituída pelo Senhor Ministro de
Comissão, na quaiiàade de presidente, 0
(À Comissão de Assuntos Socíaís.)
-~

Autoriza a elaboração de um plano para
a assistêncía dos trabalhadores da borracha.
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Estado do Trabalho através da Portaria no
3228, d~ l5 de julho de 1987, -qüantO pela

Comissão-de Direitos do Trabalho e, e:m am~
bas instâncias recebeu parecer favoróvel ao
encaminhamento para eixame pelo Congresso
com vista à sua __ratifica:\ão.
.
3. Nos termos da referida Convenção, todo
País-membro que _a ratifique deverá elaborar
listagem periódica das substâncias e agentes

cancerígenos cuja exposição nos locais de trabalho esteja proibida ou sujeita a autorização

Tendo em conta o esforço empreendido
por outras organizações internacionais, em es-

pecial a Organização Mundial de Sa_úde e. do
Centro Internacional de Investigações sobre
·o Câri.Cer,· êOm ós qUãis- Colabora a Organização InterÍ1adoi1ãl do Trabalho;
Depois de ter decidido adotar diversas proposições relativas à prevenção e controle dos
riscos profissionais c.:ausados por substâncias
ou agentes cancel'Ír:tf'nos, questão que cons-titui o quinto ponte.. aa ordem do dia da reunià":l, e
Depois d~ ter decidido cjue tais prõposlções
revistam-se Ça forma de uma convenção internacional, 1dotê! '"'om -a-data de vinte_ e quatro
de junho j{! m'l novecentos e _setenta e quatro,
a presente Convenção, que poderá ser citada
como a C '1venção sobre o cáncer proftSSional, de 19-/4:
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lhadores que tenham estado, estejam ou corram o risco-de vica e?tar expostos !J_ substâncias ou_ agentes canceógenos recebam toda
a informação disponível sobre os perigos que
representam tais substâncias e sobre as medidas a serem aplicadas. ·
ARTIGOS

t ado Membro qUê-ratifique a preSerife- Con:
venção deverá adotar medidas· para assegurar
que sejam proporciOnados ao trabalhadores
os exames médicos ·ou exaines ou- investigaM
ções de natureza biológica ou de outro tipo,
durante OU depois do emprego, que sejam
necessáriOS para ãvaliar a exposição ou o esta!'
do de saúde com relaÇào aoS risc_os profissionais.

ou controle. Deverão aqueles Países iQualmente recomendar medidas com vistas_à proteção contra os riscos de exposição àquelas
substâncias ou agentes, bem como assegurar
a todos os trabalhadores exames médicos e
de laboratório necessários à avaliação do _seu
estado de saúde quanto à exposição e aos
ARTJG06
dscos profissjonais. Por considerar que as tarefas de natureza agrícola e _industrial_ empreTodo Membro que ratifique a presente ConARTIGO 1
gam crescent~mente ingredientes que preci-venção deverá:
_
I. TOao Membro que ratifique a presente
sam ser manipu1ados com grande escrúpulo,
a) adotar, por via legislativa ou por qualquer
convenÇão
dever~
determinar
periodicamena.Comissão de Direito do Trabalho, acolhendo
outro método con_~orme a prática e as condite as substâncias e agentes cancerígenos aos
parecer da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
ções nacíonais, e em consulta com as organiquais estará Proibida a exposição no trabalho, zações Internacionais de empregadores e de
de Segurança e Medicina do Trabã.lho (FJNou sujeib a autorização ou controle, e aqueles trabalhadores mais representativos, as mediDAa;:NTRO), ma-.........:ou-:;.se a favo~: do e11caa que se devam aplicar outras disposições da . das necessárias para efetivar as disposições
minhamento ao CongteSsO Nacional.
presel]te ConvenÇão.
4. Conforme é do conhecimento de Vossa
da presente Convenção;
2.- As exceÇ:ões a·esta prOibição apenas poExcelência, o artigo 19, n9 5, letra b, e n9 6,
b) indicar~__que _qrganismos ou pessoas
derão se concedidas mediante autorizaÇão incumbe, de acordo com a prática nacional,
letra b, da Constituição da OIT, estatui que
que especifique em cada caso as condições a obrigação de assegurar o cumprimento das
as convenções adotadas pela Conferoência Ina serem cumpridas.
ternacional do Trabalho sejam submeticfas às
da presente Convenção;
3: Ao determinar as substânciaS e agentes disposições
autoridades competentes, com vistas à sua
c) compromete-se a proporcionar os_servia que se "refere o parágrafo 1 do presente ços de inspeçãa. apropriados para variar pela
ratificação, no prazo máximo de dezoito meses
artigo, deverão ser levados em consideração aplicação das disposições da presente Cona contar ao término da sessão da CoriJerêDda.
os dados mais recentes contidos nos relatórios venção ou certificar-se de que se exerce uma
5. Nessas condições, venho a solicjtar a
de recomendações práticas ou guias que a
Vossa Excelência que, se assim houver por
inspeção adequada.
Secretaria Internacional do Trabalho possa
bem, se digne mandar ao exame do Congresso Nacional o anexo texto__ da Convenção n" • elaborar, assim como _a_ jnformação_ prove.ARTIGO?
niente de_outros.organismos competentes.
139, do _OIT, sobre a prevenção e controle
As
ratificaç_ões
f<:>rmªis da presente Convende riscos profissionais causados pela substânARTIG02
ção apresentadas, para seu régistro, ao Direcias ou agentes cancerígenos, ao qual junto,
1. Tõdã Membro que ratifique a presente tor-Geral da Repartição Internacional do Tra-ademais os textos dos pareceres exarados no
Q:>nvençào deverá _Qro_curar de tàdas- as for- balho.
âmbito do Ministério do Trabalho.
mas substituir as SubStâncias e agentes carlêeAproveito a oportunidade para renovar a
ARTIGOS
rigenos a_ que Possam- estar expostos os trabaVossa ExCelência, Senhor Presidente, os pro- !!:ta4_0res_durante seu trabalho por s:ubstâncias
testos do meu mais profundo respeito.
1. Esta Convenção obrigará unicamente
ou agentes não cancerígenos ou por substân- aqueles Membros da Organizâção Internaciocias ou agentes menos nocivos. Na escolhas
nal do Trabalho cujas retificações tenbam sido
CONFERI'::NCIA INTERNAOONAL
das substâncias ou agentes de substituição - reQistradas pelo Diretor-Gera!:
DO TRABALHO
deveMse levar em conta suas propriedades
2. Entrará- em vigor doze meses depois da
cancerígenas; tóxicas e outras.
Convenção 139
data em que as ratificações de dois dOs Mem2_~ O nUmero de trabalhadqres expostos às
Convenção sobre a prevenção e o controle
bros tenham sido registradas pelo Diretor-Gesubstâncias ou agentes cancerígenos e a durados riscos profissionãis ·c·a-US:ci.dos por substânral.
ção e os niveis dessa exposição devem ser
cias ou agentes cancerígenos.
reduzidos ao miníma compatível com a segu3. A partir desse momento, esta Convenção
A Conferência Geral da Organização Inte~
-"·
rança.
entrará em vigor, para cada Membro, doze
nacional do Trabalho; ConVocada em GenemeSes após a dalã em que tenha sido realizada
bra pelo Cons_elho de Administração da ReparARTIG03
sUa ratificação.
.,.
tição Internacional do Trabalf1o, e reunida naTodo Membro que ratifique a presente Conquela cidade em 5 de junho de 1974, em
venção deverá prescrever as medidas a serem
sua qüinCjuagésima nona reUnião;
ARTIG09
tomadas para proteger os trabalhadores conTendo tomado conhecimento das disposi- tra os risses de exposiç-ão ã- substâncias ou
1. Todo Membro que ~nha ratificado esta
ções da Convenção e da. Recomendação so- agentes cancerígenos e deverá assegurar o
Convenção poderá denunciá-la ao expirar um
bre a proteção contra as radiações, de 1960, eSta~~ledmento de um sistema apropriado de
período de dez anos, a partir da data em que
e da Convenção e da R~cQmendação sobre registras.
tenha entrado em vigor, mediante uma ata
o benzeno, de 1971;
comunicada, para seu registro, ao Diretor-GeARTIG04
ral da Organização Internacional do Trabalho.
Coilsiderando que é oportuno· estabelecer
A dénúndá não surtirá ·efeito áté um ano após
normas internacionais sobre a proteção contra
Todo Membro que ratifique a presente Cona data em que tenha sido registrada.
venção deverá adotar medidas para os traba..substâncias ou agentes cancerígenos;
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2. Todo Membro que tenha ratificado esta
ConvenÇão e que, num prazo de um ano após
a expiração do mendonado período de dez
anos, não faça uso do Direito de denúncia
previsto neste artigo ficará obrigado dureJnte
um novo período de dez anos, podendo, futuramente, denunciar esta Convençllo ao expirar
cada período de dez anos, nas condições previstas neste artigo~ - ---ARTIGO 10
1. O Diretor-Geral da Repartição Interna-

cional do Trabalho notificará todos os Membros da Organização lntemacion~l do Trabalho do registro de quantas ratificações, decla~
rações e denúncias lhe _comuniquem os Membros da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização
do registro da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor~Geral comu~
nicará aos Membros da Organização a data
em que entrará em vigor a presente convenção.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
1'1'57, DE 1989
(N' 40/89, na Câmara dos Deputados)
_ Aprova o texto do Acordo Constitutivo

da Faculdade Laüno-Amerfcana de Oêndas Sociais- Aacso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç Fica aprovado o texto do Acordo
CóriStifutiVo da Faculdade Latino-Americana
de Ciêncías Sociais - Flacso a que o Brasil
aderiu em 19 de julho de 1988.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM.N• 331, DE 1989

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional Em conformidade com o disposto no Art.
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honra: de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o Ac:ordo ConstiARTIGO 11
tutivo da Faculdade Latino-Americana de
O Diretor-Gefal da Repartição Intemacional
Ciêndas Sociais (Flae.so), ao _qual o Brasil
do Trabalho apresentará ao Secretário-Gêral
aderiu ad referendum do Congresso Nacional,
das Nações Unidas, pâra efeito de registro e _ em 19 de julho de 1988.
em conformidade com o Artigo 102~da Carta
Brasilia, em 1O de julho _de 1989. -José
das Nações Unidas, _uma informação_ comSamey.
pleta sobre todas as ratificações, declarações
e atas de denúncia que tenham sido registra~
EXPOSIÇÃO DE MOllVOS N:• DCONTIDOV
das de acordo com os artigos precedentes.
1851PCMU-UNESCO-LJ2 DE JUNHO DE
1989, SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RElAÇÕES EXTERIORES.

ARTIGO 12

Sempre que julgar necessário, o Conselho
de Administração da Secretaria lnternadon~l
do Trabalho apresentará à Conferência uma
memória s_obr_e a aplicação da Convenção, e
considerará a questão de sua revisão to~! oU
parcial.
ARTIGO 13

1. Caso a Conferência adote uma nova
Convenção que implique a revisão total ou
parcial da presente, e a menos que_ a nova
Convenção contenha disposições em c.ontrá-

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Samey,
Presidente da República

- SenhOr -Presidente,
Te-nho a honra de encaminhar, em anexo,
cópia do Acordo Constitutivo da Faculdade
Latino-Americana de Oêndas Sci_ciais (AacsOr.- ao qual o BrasiJ aderiu- ad referendum
do Congresso Nacional. A carta de adesão
assincida Por Vossa Excelência foi depositada
em 19 de julho de 1988 perarlte o Diretor-

Geral da Orgardzação das Nações Unidas para
-~-a

rio;
a) a ratificação, por um Membro, da Nova
Convenção revisora implicará, ipso jUre, a de~_

núncia imediata desta' Converição: não obstanteasdisposiçõescontidasnoArtigo9,desde que a Nova Convenção revisora tenha entrado em vigor;
b) a partir da data em que entre em vigor
a Nova Convenção revisora, a presente C:oilvençáo cessará de estar aberta à ratificação
por parte dos Membros.
2. Esta Convenção continuará em vigor em
qualquer hipótese, em sua forma e conteúdo
atuais, para os Membros que a tenham ratificado e náo ratifiquem a Cohvéii.çã._o revisora.
ARTIGO 14
As versões inglesa e francesa do texto desta

Convenção são igualmente autênticas.

(À Comissão de Relações Exteriores e
DefeSil Nacional.)

Educação, Ciênda e Cultura (Unesco) canforme eStabelec~e o artigo X:V, Parágrafo 2; item
b ), do Acordo Constitutivo da entidade.
2.- C0moé_dOconh€ciment0-deVos5aExcelência, a Flacso foi criada em 1957 pelos
Estados Latino-Americanos, em aplicação das
recomendações__da_Primeira Conferência Regional sobre Ensino Oníversitario das Ciências
Sociais na Aiiiéricã Latina (março· de 1956,
Rio ~e Janeiro) e do disposto no item d) da
- Resolução 3.42, aprovada pela Conferência
Gerar da Uriesco, realizada emNova Delhi, em
novembro de 1956.
3. A sede administrativa da Aacso está localizada em São José da Costa Rica, sendo
paíseS membros da entidade, além do Brasil,
Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Honduras,
Méxiço, Nicarágua, Pahanlá e Suriname.
4. Dessa forma, co~sti~i a Aacso organismo internacional de caráter regional e aut6nomo, Voltado para a realização e a promoção
da pesquisa, do ensino de pós-graduação, da
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cooperação científica e técnica e de todas
aquelas atividades acadêmicas relacionadas
com as ciências sociais que conduzam ao desenvolvimento e à integ~ação dos pais~s da
_região latino-americana. Sua orientação favorece a pesquisa da problemática do desenvolvimento e da integraçáo latino~americana,
bem como a formação de pesquisadores nessa problemática, a partir de enfoques inter e
multidisdplinares.
5. Caberá à Secretaria Especial de Ciência
e Tecnologia pagar a contribuição financeira
anual do Brasil à entidade, equivalente, em
cruzados, a cem mil dólares.
6. -Trata~se, agora de solicitar ao Congres~
so Nacional que aprove o Ato Constitutivo da
- Flacso. de acordo com o Artigo 49, Inciso
I, da Constituição brasileira.
Aproveito a oportUnidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais Profundo respeito - Roberto de Abreu Sodré.
Aviso n" 374-SAP.
Em 1O de julho de 1989.
A Sua Excelência o Senhor

Deputado Luiz Henrique
DD.Pri_mej_ro Secretário (jÇl_ Câmara dos Depu__tados
Brasília-DF
ExceJ.eiltissimo Senhor Primeiro Secretái'lo:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secre~
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos dO Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, relativa ao Acor~
do Constitutivo da Faculdade Latino-Americana d-e CiênciaS. Sociaís {Aacso).
Apwveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e conslderação. - Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
ACORDO SOBRE A FACULDADE
LATINO-AMERICANA
DE OtriCIAS SOCIAIS
(FI.ACSO)

As ALtas Partes Contratantes

i. _-Recordando- a criação, em 1957, da Faculdade Latino-Americana de Ciênçias Sociais, em Santiago do Chile, em aplicação das
recomendações da Primeira Conferênda Regional sobre o Ensino Clniversitárfo das Ciências Sodafs n"a América do Sul, que s_e reuniu
em março de _195'6, no Rio de Janeiro, e do
item d) ~a Resolução 3A2, aprovadã peJa Con.(er.êiJcia Geral c;!a Organização -~as Nações
__(JJ1ida_s para a_ J;ducação, a Qência e a Cultura
(Unesco), em sua nona reunião, celebrada em
Nova Delhi, em noveffibro de 19-56;
2. Reafrrmando a importância da contribuição deste organismo através das suas Sedes Acadêmicas, Programas e Projetas ao desenvolvimento em_ toda a América Latina do
ensino e da pesquisa em ciênci.as sociais, desde a sua criação até o momento presente;
3. Considerando que, para o desenvolvimento e a integraÇão Latino-Americana, é necessário aumentar a colaboração destes paí-
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ses no campo das CiênciaS- Sociais através
de instituições regionais de alto nivel, que coo-'
perem com os governos e com as universidades e institutos nacionais, preparando pes-

soal técnico e prestanto assistência técnica
e assessoria quando necessário, e
4.

Decididas a prestar a estes organismos

seu completo apoio moral, intelectual e fmanceiro, de acordo com as modalidades que a

seguir se definem, deliberaram fortalecer institucionalmente a Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais, mediãnte a aprovação do
seguinte Acordo:

ARTIGO I
Natureza e Fins

1. A Faculdade Latino-Americana de
Ciências SociaiS, que daqui por diante se de-

CiênCias_ Sociais, sobretudo _os resultados das
suas próprias pesquisas;
d) promover o intercâmbio de_ materiais de

ensino de OêncíaS Sociais para América Latina;
e) colaborar com as instituições universitárias nadonais e com organismo_s análogos
de_ ensino e de pesquisa na América Latina,
a fim de promover _a cooperação no campo
que lhes é próprio. Para tais efeitos, proctir'ará
a colaboração dos organismos internacionais,
regionais a nacionais, tanto governamentais
co_mo_n~o-governamentais, e
I) em geral, realizar todas aquelas atividades acadêmi~as_relacionadas com as Ciências
Sociais., que_ condu~m ao des_envolvimento
e -à integra_ção dos países da região Latino-Americana.
-

nomina "Flacso", é um organismo internaARTIGO III
cional de caráter regional e autónomo, constiOrgãOs- de GoVerno da Aacso
tuído pelos países Latino-Americanos do CariL São órgãos de Governo da F1acso:
be para promover o ensino e a pesquisa no
a) -a Ass-embléia Geral;
campo das Ciências Sociais.
b) o Conselho Superior;
2. Sempre que neste Acordo se emprec) o Comitê Diretivo, e
guem os termos "América-Latina", "Latino-Ad) os Conselhos Acadêmiç_os.
mérica", entender-se-á que compreendem os
países da região do Caribe.
ARTIGO IV
3. O__carátei.efetivamente regional e autõAssembléia Geral
nomo da Flacso está assegurado pelo recruta1. A Assembléia Geral é ci órgão' máximo
mento de um corpo docente e administrativo
e está formada por um representante de c-ada
internacional, integrado por especialistas latiEstado-Membro, designado _pelo seu GOverno-americanos, e na medida do possível de
no, com vez e voto. Os Estados Latino-Ameacordo com uma adequada representação
ricanos que ainda não hajam aderido ao pregeográfica regional; pelo seu programa <;(e _ensente Acorc;fo poderão participar na qualidade
sino e pesquisa, que levará em conta as necesde observadores. Também poderão ser convi·
sidades científico-sedais da zona; pela seleção
dos seus alunos regulares, principalmente La- dados a participar como observadoras os Estino-Americanos formados pelas unidades tados, as instituições, _organismos e centros
desses países; pelas bolsas. de estudo que se , que cooperam com a Flacsõ,- assim como
os cientistas so:dajs _que hajàm ocupado os
outorgarão, na medida do possível, de acordo
cargos de Presidente, Secretario Geial-Diretor
com uma adequada representação cultural e
de Escola, Instituto ou Sede, o_u _de Diretor
geográfica de toda a região, e pelo efetivo
de Programa da Flacso.
apoio, participação e financiamento dos go2. -A Assembléia Gerar deverá r-elu1ir-~e
vernos Latino-Americanos.
obrigatoriamente, em caráter ordinário, a cada
4. Poderão ser membros da Flacso os Es~
dois anos, notificando o Conselho Superior
tados Latino-Americanos que sejam membros
da AacsO, com quatro mes'es de antecipação,
da Onesc_o. Serão membros da flacso o_s Estaos Estados-Membros s_obre o _lugar, data e
dos Latino-Americanos que hajam aderido ao
ordem do dia provisória da reunião. Igualmenpresente Acordo, conforme as disposições do
te se notificarão os demais Estados Latino-AArtigo JW.
mericanos.
5. Para garantir sua fUnção regional, a
3. A Assembléia Geral poderá reunir-se exflacso poderá realizar suas atividades em
traordinariamente a- pedido da iTiaioria dosEsqualquer um dos países da América Latina,
tados-Membros,. ou quando decida o Conséficando facultada para tais efeitos a estabelho S_uperioi' por _maioria de votos,_ ou pelo
lecer sedes acadêmlcas, programas e projevoto unânime dos Estados que sejam embros
tas, nos países da região.
deste.
ARTIGO O
4. A Assembléia Geral tem as seguinte
funi;ôes: -- - -Funções
a) determinar a política geral da instituição
As funções principais da Flacso serão:
e_as relações da flacso, na qualidade de pesa) ~egurar a formação de especialistas
soa jurídica internacional, com os Estados
em Ciências So!:iais__na América Latina, atraMembros,
vés de_ cursos de pós-graduação e especiab) examinar e aprovar, quando for o caso,
lização;
os relatórios periódi_cos apr_es_entados pelo
b) rea1izar pesquisas na <ir_e_a da.s._CLências
Conselho Superior §iobre as atividades e agesSociais .sobre assuntos relacionados com a
tão financeira da FLACSO, aSsim como o proproblemática latino-amerlca_na;
grama de atividades e o orçamento global;
c) difundir na região Latino-Americana, por
c) fixar o montante das quotas correspontodos os meios e com o apoio dos governos
dentes a cada Estado-~embro;
e/ou das instituições, os conhecimentos das

Quinta-feira

3D --7325

d) fixar o número de integrantes do Canse-_
lho Superior e eleger, por um perido de doisanos, os seus membros;
e) autorizar o ConSelho Superior e oSec-re-"
~o-Geral daFJacso tOmar decisões naqUelas
inatérias eSpecíficas que a Assembléia estime
conveniente;
i) eleger os Diretores de Sede, entre os candidatos apresentados pelo Conselho Superior,
por um período de quatro anos, podendo ser
reeleitos por um período adicional;
g) eleger o Secretário-Geral da Flac.so entre
os candic\atos apresentados pelo Conselho
SUpeii6r, pOr urri período de quatro anos, a
removê-lo quando seja o caso. Poderá ser reeleito por um periodo adicional, devendo a eleição recair sobre um pentiSta social latino-americano;
h) aprovar a c-rlaçáo de Sedes Acadêmicas
nos Estados-Membros, por proposta do Conselho Superior;
1) fiXar a sede do SeCretário-Geral num Estado-Membro, baseado num convênio assinado entre a Flacso e o Governo correspondente;
j} fiXar seu próprio regulamento.
ARTIGO V
O Conselho Superior

1. O Conselho Superior é um órgão auxíJiar da Assembléia Geral e at!J.ªrá c_omo _meio
de vinculação_ entre a Flacso e os EstadosMembros. EStá- irltegi"ado por:
a) representantes designados pelos Governos dos- Estados Membros, eleitos pela Assembléia Geral, entre os qu~is se incluirão os
qUe-- ã- FTci.Cso tenha nas Sedes Acadêmicas.
O número de Estados representados será fiXado pela Assembléia Geral; não será inferior
ã qUatro,-~-e Sempre ffiã1or que o de cientistas
sociais eleitos a titulo pessoal;
b) cientistas sociais latino-americanos, de
- difereri.tes nacionalidadeS e de 8lto nível acadêmcio, nomeados a título pessoal pela Assembléia Ge_raL O_ número será ftxado pela
-Assembléia Geral e não será inferior a três;
c) o Presidente em exercido do Comitê Direti~o. o qual terá direito a voz.

2. O Conselho Superior se reunirá, em ca~
ráter ordinário, uma vez ao ano, na data e
lugar que determine o Presidente do mesmo.
Extraordinariamente, poderá reunir-se com a
aprovação da_maioria dos seufmembros, a
pedido de um Estado-Membro ou·do Presidente de Conselho.
3. São funções específicas__ do Conselho
Superior:
.a) eleger dentre_ seus membros, o Presidente do Conselho Superior, por um periodo
de dois anos. A eleição deverá recair num cientista social latino-americarlo de reconhecido
prestígio acadêmicO;
b) determinar a política acadêmica da Aac-so, de acordo com as orientações estabelecidas pela Assembléia Geral;
C) examinar e aprovar o relatório _anual sobre as atividades acadêmicas e outras da Flacso e seu orçamento anual ~fetivo por programas apresentados pelo Comitê Diretivo;
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bf um professor do quadro da Flacso, que dade de assegur~r sua efetiva pa"rticipação na
vida da Faculdade e conseguir, de todos, o
será eleito em forma relativa pelas diferentes
respaldo inSiliüdõnaf e fmanceiro 'às atividaSedes. Permancerá um ano em suas funções;
c) Urrrrepresentaitte dOs programas, desigdes da Flacso;
_
_
_
nado pelo Conselho Superior, rot~rtiv~merite,
I) realizar as gestões que se refere o Artigo
p6r um ano;
Vl, parágrafO 3, item g, e prcipór, se for o caso,
os projetes-de convênio resPectivos;
d) o SeCretário-Geral.
cer no processo de exigir responsabilidades,
g) realizar, com o prévio acordo do Conse2. O Comitê Diretivo se reunirá Pelo mede acordo cem a regulamentação corresponlho Superior e em consulta com o Comitê
nos qUatro vezes por ano, -convocado pelo seu
dente;
presidente.
Diretivo, gestões conducentes à criação de seI) propor à Assembléia Geral a criação da
3. _ As funções específicas do Corr'lttê Diredes e programas, e_
Sedes Acadêmkas;
tivo sáo:-h) coordenar as atividades acadêmicas e
g) propor à Assembléia Geral os candidaa) elaborar _os planos e prqgramas acadêde cooperação cientifica, a nível regionaL
tos ao cargo de Diretor da Sede, prévia con- rrifCoS, de acoi'dO com a-política acadêmica
3. Para-a realiZação destas funções, oCosulta com o Conselho Acadêmico respectivo,
mitê Diretívo autorizará nomeação do pesestabelecida pelo Conselho Superior;
devendo recair a esçolha num cientista de reb) apresentar ao Conselho Superior os relasoal técnico e administraTivo necessário.
conhecido prestígio;
t&ios e orçamentos anuais por prdgrama, a
h) propor à Assembléii\l:Geral os candida- que_ se refere o Artigo V, parágrafo 3, item
tos ao cargo de Secretário~Geral, devendo rec;
. ARllGOVDI
cair a escolha num cientista social de reconhec)_ autorizar as norfleaçôes d9_pessoal acaAs
Sedes ACadêmicas,
cido prestígio;
dêmico e adminiStrativo intemacioilal das Seos Programas e os Profetos
1) autorizar a Comitê Diretivo a que, diretades e dos 'Programas, por proposta dos seus
mente ou por mandato, realize gestões ante
1. Por "Sede"-se entendeiá o_êmblto instidiretores, mantendo, dentro do possível, um
governos de outras regiões, assim como ante
tucional em um Estado·Membro, mediante a
critério de distribuição geográfica regional;
instituições nacionais e internacionais, cõrri o_ firma de um convênio subscrito entre a Flacso
d) propol- a- criação de programas e a noe o governo--correspondente, onde-se realizam:
objetivo de obter apoio institucional e finanmeação dos seus diretores;
ceiro para as atividades da Flacso;
a} atividades dOcentes de nível superior-e
e) elaborar os diferentes_ regulamentos da
de carãter pern\anénte, que conduzam à ou;) nomear interinamente, até a próxima AsFaculdade, não previstos em outros parágrasembléia Geral, os Diretores_ de Sede, o Secretorga de um grau superior;
fos deste Acordo, para sua aprovação pelo
tario-Geral e os cientistas sociais membros
b) atividades de pesquisa e outras atividaConselho SuPerior;
do meSmo Conselho. em caso de impedimendes estipuladas no Artigo II, parágrafo 1.
I) autorizar modificações menores do orçato de algum titular;
Os Programas são um conjunto-de atividameotp anual_efetivo, de acordo com os regulades_acadêmicas de nível superior que a Flacso
k) estabelecer programas em qualquer país
mentos Correspondentes;
realiza em qualquer país da região; cujas cada região e nomea_r seus diretores' entre os
g) propor e examinar as relações, convêcandidatos prop-ostos pelO Comitê Diretivo. A nios e acordos que, com governos e com diracterísticas são determinadas, em cada caso;
eleição deverá recair num cientista social lati- versas instituições nacionais .e internacionais,
pelos órgãos diretivos correspondentes.
no-americano. O Diretor permanecerá quatro
OS- projetas _serão ati\lidades acadêmicos
rriantenham o Secretário-Geral e os Diretores
anos no seu cargo, podendo a mesma pessoa das Sedes Acadêmicas, de acordo com as
específicas de tempo limitado, que poderão
ser eleita para outro período;
ser realizadas em qualquer país latlno·ameorientações estabelecidas pela Assembléia
/) estabelecer, por proposta do Comitê Diricano, cujas características serão determinaGeral e o Conselho Superior, e
retive, os títulos, graus, dlplomas e certificados
das, em cada caso, pelos órgãos diretivos que
h) propor ao Conselho Superior os títulos,
que a F1acso outorgará;
- --correspondam.
graus,- diplomas e certificados que a Flacso
m) apresentar um relatório a cada dois
2. Nas Sedes Acadêmicas e nos Progradeva outorgar.
anos. a assembléia geral, sobre asituação_ da
mas se realizam as atividades docentes e de
Faculdade;
pesquisa da Flacso. Estes se constituirão
n) aprovar os re-gulamente>S internos do
quando, ll critério da Assembléia Ge~al elot:J.
ARllGOVD
Comitê Diretivo e dos Conselhos AcadêmicOs
do ConselAo. Superior, se faça necessária sua
O
Secretárlo-Oeml
e os outros regulamentos_da Faculdade;
criação.
o) realizar tot;las as tarefas que lhe deter3: Cada Sede Acadêmica terá um diretor
1. O SecretáriO-'Geral-é o responsável pela
eleito pela Assembléia Geral, e cada Programa
mine a Assembléia Geral, e
execução dos mandatos da Assembléia Geral~
p) estabelecer o seu próprio regulamento. _do C$lnselho Superior e do Comitê Ditetivo.
um diretor nomeado pelo Conselho Superior,
4. O Presidente do Conselho Superioi' tem
os quais estarão a cargo da direção acadêmica
-~: O Seci-etáric;l-deral desempenha as se:
as seguintes atribufÇões:
- gu[n_tes funçõeS, de cãráter essencialmente re~
e administrativa de sua Sede ou Programa.
a) presidir o COriSelho Superior db Aacso, gional:
4. Os diretores das Sedes Acadênmicas
orgnlzando o trabalho do mesmo;
e dos Programas sugerirão o COmitê Diretivo
-a) eXercer a representaçãO -geral legal da
b) convocar as Assembléias Gerais ordiná- Flacso;·
os nomes dos candidatos a ocupar os cargos
rias e extraordinárias da Flacso, e
de pessoal acadêmico e administrativo interb) atuar como Secretário da Assembléiac) realizar aquelas funções que lhe enco;. Geral. do Conselho Superior e-do Cómitê Dire~
nacional, e degjgnãrao o resto do pessoal, de
mende a Assembléia Geral ou o Conselho Su- tive;
acordo com a regulamentação correspondenperior.
te.
c) preparar os relatórios, os orçamentos e
5. Os diretores das Sedes Acadêmicas
prestar contas anuais da Faculdade ao Comitê
·
Diretivo;
ARTIGO VI
aprovarão, conjuntamente com o :Conselho
Superior e-CJ Comitê Direiivo, um m&anismo
Q Comitê Diretivo
- d) real~r gestões perante as universidades
1. O Comitê Diretivo está a cargo da- coar.:: 'e O,utraSinstituiç6es culturais, com a fmalidade
adequado de coorgenação com _o_ Governodo país_ ~espectivo.
denação das atividades docentes, de pesquis" de negociar convênios de intercâmbio acadê6. - Os díretores das Sedes Acadêmicas e
e de comparação técnica da Flacso. Este está niico, a serem aprovados·pelo Comitê D.lretivo;
integrado por:
os_diretores dos Programas elaborarão e aplie) mantei-, em coordenação com o Comitê
a) os Diretores das Sedes Acadêmicas da
carào os orçamentos anuais das Sedes e dos
Diretivo, os cantatas com os governos dos
Programas, com a autorização do Comitê DiFaculdade, os quais o presidirão em forina EStãdos~Membros, assim como com os derelativa, por um ano;
. retive e do ConSelho Superior.
niaíS países latino·americanos, com a finalid) revisar as relações da Flacso com os

Estados-Membros, os convênios e programas
que esta mantêm com organismos governamentais, nadomiis e interriacionais, assim como com as instituições_ e centros de CZiêndas
Sedais da região;
e) resolver os _conflitos que possam apare-

a
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ARTIGO IX

Os ConSelhos .Acadi:mkos de Sede
1. Em c~da Sede funclonaráilnl Conselho
Acadêmico:
a) pelo Diretor da Sede, que o presidirá;
b) pelos coordenadores de áreas;
c) por um professor eleito pelo pessoal acadêmico, que será o repre,sentante a que se·
refere o artivo VI, parágrafo 1, itení b, e
d) por um representante dos _alunos.
2. Suas funções são:
a) propor e avaJiar as atividades académi-

cas das respectivas Sedes, e
-- b) assessorar o diretor da Sede nas matérias em que este soUdte a opinião do Conselho
Acadêmico.
ARTIGO X

Funcionários, Empieg8dos e EstUdantes
1. A Flacso organiZa o seu pesSoal de
acorQo com as categorias e normas que estabeleça o regulamento correspondente, apro-

2.- Com a finalidade de assegurar o funcioregu]ar da Flacso, estabelecer-se-á
um Fundo de Operações, cuja natureza, montante e finalidade serão ftxados pela Asserribléla Geral.
3. _ No começo de cada exercício econômic;o, o Secretário-Geral da Aacso informará
aos Governos o estado de~suas contribuições.
4. To da modificação no montante das
quotas dos Estados-Membros deverá ser
aprovada pela maioria de dois terços dos votos
da Assembléia Geral_.
n_çu:n~to

ARTIGO XI!

Capacidade Jurídica e Imunidades

i. A Flacso é: urna pessoa jurídica que gozará de plena capacidade jurfdica, privilégios
e imunidades no território de cada um dos
Estados-Membros~ de ac:ordo c_o_m a legislaÇão=\>lQente respectiva e caril as normas internadonais em vigência.
ARTIGO XIII

Relaçõf:.s com Outros OrffabísmoS e Centfos

vado pelo Conselho SUperior.
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sejam membros, far-se-á medidanté' os depósitos de instrumento respectivo perante o Diretor-Geral da Onesco e notificação çorrespondente do Presidente da Aacso;
c) o Diretor-Geral da Unesco informará todos os Estados signatários do presente Acordo, assim <:gmq_também às Nações Unidas,
a_s novas aceitações que se produzam. O Se__cretário-Geral da Ftacso informará igualm!?nte
aos organismos que cooperam com a instituição;
d) em conformidade com o previSto no Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, d presente Acordo será registrado na Secretaria das
Nações Uoidas, e
e) o_s Estados-Membros poderáo denunciar o presente Acordo conforme sua decisão
soberana. Far-se-á esta denúncia perante o
Presidente da Flacso e perante o- DiretOr-Ci€-ral
da Unesco, e surtirá efeito um ano depois da
data em que este Ultiino a tenha recebido,
com o fim de gar_<mtir o desenvolvimento das
atividades programadas de acordo com os
convénioS estabeleddos.
~

1. A Flacso, de acordo com sua natureza
À Comissão de Relações Exteriores e
2. O Comitê DiretivO instituirá um 8dequae fins, deve coordenar sua ação tanto com
DefeSã Nadona/
do sistema para garantir a representação rea dos organismos internacioriais governamengional do pessoal, tanto a nível docente como
tais e não-governamentais que desenvolvam
a nível administrativo.
atividades afins, quanto com os organismos
3. Os estudantes da FJacso são parte intedos governos, as universidades e centro_s nagrante da mesma. Sua_ representação será ob- - clonais em Ciências Sociais da região. Para
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
jeto de uma regulamentação especial formuN• 58, DE 1989
isso, a Flacso _buscará estabelecer acordos
·
lada pelo Comitê Diretivo.
(N9 98/89, na Câmara dos Deputa~os)
com tais organizações e centros para fiXar as
4. Tado o pessoal da Flacso é responmodalidades de uma eficaz colaboração, que
Aprova o texto do Acordo Comercial
sável, de acordo com as disposições deste
pode chegar inclusive a acordos de associaassinado entre o Ootterno da Repúb/íca
Acordo e com os termos ·de seus respectivos
ção.
Federatítta do Brasil e o Oottemo da Repúcontratos de trabalho. Tais responsabiliades
2.. Em especial, a Flacso, tanto para a tareb/íca do Zimbábue, em Harare, em 20
são exigíveis da seguinte maneira:
fade fiXar sua política geral como nas decisões
de junho de 1988.
a) os diretores das Sedes Acadêmicas, o --c-onn-esp-eito a Programas e Sedes deve consiSecretário-Geral e os Diretófes de Programas
O Congresso- Nacional-decreta:
derar-se particularmente obrigado a vincularsão responsáveis perante as instâncias pelas
Art 19 Fica aprovado o texto do- Acordo
se aos centros nacionais de Ciêhcías Sociais.
quais foram designados;
Comercial assinado entre O dOVemo da RepúPara cumprir este requisito, a Flacso auspib) os professores, pesquisadores e estuciará consultas periódicas com tais centros, blica Federativa do Brasil e o GovernO da Re_dantes são responsáveis perante o Diretor da
além dos programas de intercâmbio que esta- pública do Zimbáblle, em Harare, em 20 de
junho de 1988. - Sede Acadêmica, e o pessoal dos Programas,
~
beleça com alguns deles.
perante o Diretor respectivo;
3. Recomenda-se igualmente aos Esta- __ _ Pa_rá,9rafo único.- Fícam-·sujeitos ã aprovac) o pessoal administrativo é responsável
dos-Membros procurar que seus representan- ção do CongreSso Nacional quaisquer atas
perante o Diretor da Sede Acadêmica ou o
tes no_s orgãbs· de governo da Flacso sejam (:JUe possam resultar em revisáo do referido
Diretor do Programa ao qual estiver desigpessoas ligadas às atividades inerentes às Acordo, bem como quaisquer ajustes complenado, e
mentares ao mesmo.
Ciências SOciais, em seus respeCtivos países.
d) o pessoal de apoio do Secretário-Geral
Art. 29 Este _decreto legislativo entre em
é responsável perante este.
ARTIGO XIV
vigor na data de sua publicação.
Reforma
ARTIGO XI

Finanças
1. Os recursos financeiros âa Aacso_estão
constituídos principalmente por:
a) contribuiç_ões anuais dos Estados-Membros, que serão proporcionaiS à suas respectivas contribuições ao orçamento da Unesco.
Corrresponderá à Assembléia Geral fixar o
montante das quotas de acordo com o Artigo
lV, parágrafo 4, letra c);
b) contribuições anuais suplementares que
apartem os países que acolham Sedes e Programas da Flacso, de ac::ordo com o disposto
aos respectivos Acordos, e
c) subvenções, apartes_ definitivos ou temporários, doações e legados, outorgados por
Governos. Instituições ou particulares.

O presente Acordo poderá ser modificado
pela Assembléia Geral mediante decisão adotada por maioria de dois terços dos votos dos
EstadoS-Membros.
ARTIGO lN

Vigência, Adesão e Denúncia
1. O presente Acordo continuará em vigor
enquanto pelo menos três Estados-Membros
mantenham sua adesão.
2. A adesão e a denúncia reger-se-ão pelas seguintes normas:
__ a) o .t\q:~rdo não poderá ser subscrito com
reservas, e ficará aberto à aceitação dos Estados Latino-Americanos, membros da Unesco;
b) a aceitação do presente Acordo por parte dos Esta.do_que, no momento ainda não

MENSAGEM N• 322, DE 1989

EXcelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Em conformidade co_m o disposto no art.
44 da Constituição Federal, tenho a honra de
subineter à elevada considei'aÇã.O_- âe Vossas
Exceléncias, acompanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado _das
Relações Exteriores, o textO do Acordo Comerdai assinado com a República do· Ztmbábue,
em Harare, a 20--de junho de 1988.
2. O Acordo em questão visa a incentivar
o estreitamento das relações__ comerciaiS bilaterais, em diversos domínio_s. Espedalril.ente,
as Partes Contratantes propõem-se a:
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a) .;:onceder-se o tratamento de nação m_ais
favorecida no que concerne às mercadorias
originárias e fornecidas diretamente do terri.tó-_

rio dã outra parte, e
b) envidar esforços parã aumentar o volume do comêrcio bilateral, sobretudo no tocante aos produtos incluídos nas listas "A" e '13'",
anexas ao Acordo.
Brasília, 26 de agosto_ de 1988. -JoSé Siuney
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOC/DAF - 1/
DAI/23Q/XPRO-LOO-Cl4, DE 16 DE
AGOSTO DE 1988; DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERlORES.
--

A Sua Excelência o Senhor
José SameyPresidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra .de levar à alta__apreciação
de Vossa ExceJência o Anexo texto de Acordo

Comercial entre o Brasil e o Zimbábue, assinado em Harare em 20 de junhO pr6xiiito Passado.
2.- Como Vossa Excelência se servirá verificar trata-se de documento que visa a incentivar o estreitamento das relações comerciais
bHaterais, em diversos domínios. Especialmente, as partes contratantes propõem-se a:
a) conceder-se o tratamento de nação
mais favore_cida no que concerne às mercadorias originárias e fornecidas diretamente do
território da outra parte;_
b) envidar os _esforços para aumentar ovolume de comércio bilateral, sobretudo no tocante aos produtos incluídos nas listas_ "A"
e "B", anexas ao presente acordo;
c) autorizar a importação e a exportação
dos produtos relacionados no Artigo V com
isenção de direitos aJfandegârios, taxas e impostos similares.

3. O presente Acordo, primeiro do gênero
cobrado com o Zimbáb_ue, segue-se à visita
que realizei a Harare e traduz o esforço de
ambos os países em construir um r_eja_~iQna
mento comercial mals sólido e mutuamente
proveitoso.
_ .
4. Tendo em conta a necessidade de aprD;:
vação legislativa para que o Acordo Comercial
entre o Brasil e o Zimbábue possa entrar em
vigor, elevo à alta CQ_n_~id_eraç_~o _çle Vossa Exce~
Jência o anexo" projeto de mensagem que o
encaminharia ao Congresso Naciona1.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa ExCelêr:icia, Senhor PreSidente, os pro·
testas do meu mais profundo respeito. ~ Roberto de Abreu Sodré.
ACORDO COM!':RCIAL ENTRE Q
GOVERNO DA REPÚBUCA-FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBUCA DO ZlMBÁBUE

O Governo da República Fed_erativa doBra·
sil e
O Governo da República do Ztmbilbue (doravante denominados ~'Partes Contratantes"),
DesejosOs de cõhSQI_ídar as relações de amizade que existem entre os dois países e de

desenvoJver as relações comerciais em bases
de igualaãde e de Vantagens mútuas, e
Convencidos de que a cooperação comerClai é essencial para_ promover os objetivos
de desenvolvimento em ambos países,
Convieram no Seguinte:

soas fisicas e jurídicas da República do Zimbá·
bue. As pessoas fLSicas e jwidicas a que se
refeie este parágrafo serão integralmente res~
pensáveis pelas transações comerciais- por
elas efetuadas.

ARTIGO I

L .As Partes -contratantes conceder~se-ão o
tratamento _de_ nação mais favorecida no que
concerne às merc-adorias originárias e foniecidas diretamente do território da outra Parte.
Em particular, o tratamento de nação mais
faVotecida será aplicado a:
a) taxas alfandegárias e outros gravames
e taxas rela"trV65 à importação e exportação
de bens;
b)_ regulamentos e formalidades;
C) emissão de licenças de únpõitação e de
exportação;
d) autorização de pagamentos.
2. O estabelecido no parágrafo 1 do presente Artigo não se aplicará às vantagens, conce_ssões ou isenções que cada Parte Contra- tante lenha concedi49, ou possa vir a conceder a:
a) países limítrofes, no intuito de facilitar
-o comércio fronteiriço;
b) paises ·com os quais tenham acordado
-- uma união aduaneira, zona de livre comércio,
-zona ·monetária -ou comunidade econômica,
já estabelecidas ou que possam vir a ser estabelecidas.
ARTIGO II

1. Durante o período de vigência do presente Acordo, as Parte_s Contratanles envida~
rão esforços para aumentar o volume de co·
mércio entre os doiS países e, em particu1ar,
nO tocante aos produtos induídos nas listas
"A" e "B", anexas ao presente Acordo.
2. As anexas listas "A" e "B", contudo, são
apenas indicativas, e não exaustivas ou limitativas, dos bens e mercadorlas possíveis de intercâmbio entre as Partes Contratantes, e poderã_o ser p~riodicamente atualizad~s.
ARTIGO lU

ARTIGO

ARTIGO lV

V

na acordo com- as leis-e regulamentos de

seus respectlvos países,_ e s_egundo as condições acordadas entre suas autoridades competentes as Partes Contratantes autorizarão a
iiriportação e a exportação, com isenção de
direitos a1faridegários, taxas e impo-stos similares, não relacionados -com o pagamento de
Serviços: dos seguintes produtos:
a) amostras e material publicitário destinados a gerar pedidos de mercadorias e a sua
divulgação comercial. As amostraS n8o poderão ser- vendidas nem ter qualquer valor comercial;
b) os importados sob o regime de admis~
são temporária destinados a atividades de pes·
quisa e experiência cientffica;
-,
ç) os importados sob o regime de admissão te!!Jporárias destinados às mostras de fei-ras e exposições;
-i!) os importados sob o regime de admissão temporária destinados a reparos e à reexportação, e
- ---e)_ o~_ originários de um t~rceiro país transportados através _do território de uina das Partes_ Contratantes com destino à outra Parte
Ccintratalite,
ARTIGO VI

A ftm de estimular o desenvolvimento do

intercâmbio comercial, objeto _do presente
Acordo, as Partes _Contratantes decidem:
a) pennitir a organizaçãO de feiras e exposições em seus territórios, de acordo com as
leis e os regulamentos em vigor em cada país,
e
b) proceder ao intercâmbi~ de tod~s ~~ informações úteis .ao desenvplvimento do comércio entre _os dois palses.

_ 1. AS Partes Contratantes Sé resefvam o di-

feito de submeter a importação de qualquer
mercadoria a· certificado de origem emitido
por órgão autorizado para tal fim pelo governo
..do país de origem~
·- L. ..As Pãrtes Corifrãtatltes acordam que o
país de origem das mercadorias comercializadas entre os dois países será ·estabeleCido
·de acordo com as leis e regulamentos em
vigor no país importador.
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ARTIGO VIl

f>..s Partes Contratantes, com o objetivo de
facilitar o fluxo comerCial de trânsito no âmbito
deste Acordo, se comprometeram a:
·a) facilitar o livre trânsito de produtos originários ao territóriO de qualquer uma das Partes
·com destino ao te~ri~óriO de um Verceiro país,

e
b) facilitár o trânsito de proâUtos Oifginários
do território de terceiros países e destinado_s
ao território de qualquer uma das Partes Con·
tratantes.

-- -- --1; O iiiteieãniói6 comerdal entre as Partes
Contrat:mtes realizar-se-á conforme as diSposições do presente Acordo e obedecerá às
ARTIGO VIII
leis e regulamentos em vigor que regem a
Ambas as Partes Contratantes se compro_importação e e-xportação em cada país.
2. -As transações comerciais, cOnforme o_ - metem a--tomar as ·prõvidêndas necessárias
no .sentido de assegurar que os preços dos
-âisposto no pi-esente-Acordo, serão efetuadas
produtos e mercadorias, a serem comerciacorribaseilõs COiftfatQs firm21dós, de um lado,
_entre pessoas físicas e jurídicas da República -lizados rio âmbito deste Acordo, sejam estabelecidos com base no preço de inercado interFederativa do Brasil e, pOr- outro lado, por pes~
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nacionaL Para os produtos com (eiação aos
quais não se conseguir atribuir um preço do
mercado internacional, serão _aiDbufdos preços competitivos com base em produtos simi·
lares e de_qualidade análoga.
ARTIGO !X

Os pagamentos referentes às trocas comerdais objeto do presente Acordo efetuar-se-ão
em qualquer moeda livremente _conversível

através de sis_tema Pançário, e conforme legislação e normas de_ política vigentes nos respectivos países.

ARTIGO X

Nada no presente Acordo pode ser interpretado como afetando direitos ou obrigações
res_ultantes de convenções intemacionats de
que uma das Partes Contratantes seja parte.
ARTIGO XI

1. O Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da RepúbUca do Zimbâbue

designam respectivamente o MinistériO das
Relações Exteriores e_ o Ministério do Comércio como executores do presente Acordo.
2. O Governo da República do Zimbábue
terá o direito de designar por escrito a qualquer
momento, qualquer outra_entidade; organização ou ministédo_ em substituição ao minis-.
tério designado no parágrafo precedente..
ARTIGO XII

1. Um Comltê Conjunto, composto por representantes. das Partes Contratantes, poderá
ser constituído com o objetivo de zelar pelo
bom funcionamento e execuÇão _do presente
Acordo.
2. O Comitê ConjUnto se reUnira a pedido
de qualquer das Partes Contratantes, alternadamente nas capitais de ambos países.
3. O Comitê Conjunto poderá recomendar
aos dois governos todas as medidas que julgue suscetíveis de fortalecer as relações comerciais entre os dois países.

diplomática~A denúncia surtlrá efeito seis meses após a. data da respectiva notificação.
4. A denúncia do presente Acordo não afetará as obrigações contratuais_ assumidas durante a sua vigência, salvo se as Partes Contra·
tantes convierem diversamente.
Peito _em Harare, aos 20 dias do mês de
junho de 1988, ein dois exemplares originais,
nas línguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. - Pelo
Governo da República do Zimbábue, Hon. O.
Munyaradzi- Pelo Goverrio da República Federativa do Brasil, H. E. Bernardo de Azevedo
Brito.
~ANEXO A~-~~

LISTA lNDlCATIVA DOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA REPÚBLICA DO ZIMBÁBUE A
SEREM EXPORTADOS PARA A REPÚBLI·
CA FEDERATIVA DO BRASIL

Itens:
Asbestos
Níquel e produtos de níquel
Ferro-cromo (alto carboho)
Ferio_-cr_oiTió (baiXO carbotiO)
Ferro-cromo-silício
Aço e produtos _de aço
Mobiliário CalçadOs
Têxteis
carne bovina
Artigos de artesanato
Alimentos enlatados
Suco de fruta
Produtos minerais de ubli:z.ação industrial
Vestímenta_s
FumoMilho
Milho painço
Chá '
Algodão
Produtos hortigranjeiros
CObfe e produtoS- de cobre
ANEXOB

ARTIGOXIn

As Partes Contratantes envidarão esforços
para resolver através de negociação quaisquer
problemas, divergências ou diferen~as resultante~ da execussão do presentEJ Acordo.
ARTIGO XIV

As Partes Contratantes poderão solicitar por
escrito, por via diplomática, alterações ou revisões ao presente Acordo.
ARTIGO l<Y.

1. O presente Acordo entrará em vigor em
data a ser fixada por troca de Notas. a ser
efetuada uma vez cumpridas as formalidades
internas necessárias à sua aprovação.
2. As alterações ou revisões_ ao presente
Acordo entrarão em vigor na forma indicada
pelo parágrafo 1 do presente artigo.
3. O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de três anos e será _automaticamente prorrogado por períodos adicionais de.dois anos, a menos que uma das Partes
Contratantes ó denuncie, por escrito e por via

LISTA INDICATIVA DE PRODUTOS ORIGINÁ·
RIOS DA REPÚBLICA fEDERATIVA DO
BRASIL A SEREM EXPORTADOS PARA A
REPÚBLICA DO ZIMBÁBUE

Itens:
Animais vivos
Carnes e preparados
Produtos lácteos
Peixes, crustáceos e preparados
cer_ejlís e preparos
Frutas e verduras
Açúcar e preparados
Café, chá; -mate, cacau e seus preparados e
especiarias
Ração animal
EXtratos, essências ou concentrados de ca_fé, chá ou mate
Molhos, c_ondimentos e temperos, compostos
Sopa~

e caldos
Bebidas e tabaco
Sementes oleaginosas
_
Borracha natural ou sintéti~a
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Dormentes
Polpa e resíduo de papel
Fibras tê-xteis ·
Minerais ferrosos à base de ritinefais refugos
--combu_stívets miner?liS
· ·
Petróleo e derivados
ÓIE;o gordUras ·aromais e ve9"etais
Óleo e gordura veQetal~ endurecida
Óleos animáts e vegetais; processados
Elementos químicos e componentes
-Mimufaturados de borracha
Papel e cartão, e artigos de papel e cartão
Fios têxteis, teddos, etç:.
_.
Manufaturados minerai.& não-metálicos
Ferro e aço
Metais não-ferrosos
Manufaturas de metal
- Máquinas não-elét;ricas
Máquinas elétricas
Equipamentos _de transporte
Mobüiárfo
Vestimentas
Aparelhos e instrumentos_ científicos
Tintas de escrever ou de desenhar, tintas
de impressão e outras tintas
Velas, círios, pavios para lamparinas e artigo-s semelhantes
Fer_ro-cério e outras ligas pírofPricas
Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes
Pedras preciosas e semipreciosas
Material de: escritório
Aviões
Pára-quedas e suas partes
Aparelhos de ortopedia
Instrumentos de música
Brinquedos. jogos, artig_os para divertimen~'
to e esportes.
- -

e

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
I'!' 59, DE 1989
(N 9 97/89, na Câmar21 dos Deputados)

Aprova ·o texto do Acordo sobre Trltnsporte Aéreo Regular entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca da Vehezuela, assinado
em Caracas, em 11 iie novembro de
1988.

~

O Congresso--Nacional decfeta:
_ Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo ReguJar entre o Gover-·
no da República Federativa do Brasil e o_ Govern(j da República da Venezuela; assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1988.
Parágrafo único.-- Ficam sujeitos à aproVa"Ção do Congresso Nacional quaisquer atas
que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares ao mesmo.
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 118, DE 1989

ExcelenÜssilnos SerlhõfeS M~~b~OS- do
CongreS$0 Nacional
_
.. ,_l~:m_sonfgrmidilde com o disposto do Artigo
49, inciso I, da Constituição Federal; _tenho
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a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-

tado das Relações Exteriores, o Acordo sobre
Transporte Aéreo Regular entre o Governo da
República Federativa do Brãsil e o Governo
da República da Venezuela, assinado em Caracas, a 11 de novembro de: 1988..
2. O referido Acordo forróaliza .;J_s_relaçóes
aeronáuticas entre ambos os Governos e tam-

bém regula os serviços de tráfego aéreo

d~

passageiros, carga e ~arreio.
Brasília, 22 de março de 1989. -José_5ar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/DAM11/068/ETRA - LOO - E08, DE 6 DE
MARÇODE1989,DOSENHORMINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIO-

RES..
A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney,

.

Presidente da RepUblica
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa- Excelência o anexo Acordo

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência. Senhor Presidente, os proM
testOs do meu maiS profundo respeito. - RoM
berto de Abreu Sodré.
ACORDO SOBRE TRANSPORTE
AÉREO REGUlAR ENTRE
O GOVERNO
DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO
DAREPÚBUCA
DA VENEZUEL!'

O Governo 'da República -Federativa do BraM

sil -O Governo da República da Venezuela
(doravante denominados "Partes Contratantes")
DesejOsos dé_favorecef o desenvoMmento
do transporte aéreo entre os dois países e de
prosseguir, na medida mais ampla possível,
-na cooperação internacional nessa matéria;
Desejosos de aplicar a este transporte os
principies e as dispOsições da Convenção soM
bre Aviação Ovillntemadonál, aberto à assinaM
tura em Chicago, em 7 de dezembro de 1944,
e
Desejosos d~ organizar, sobre bases equitaM
tivas de iQualdade de oportunidades e de reciM
procidade, ou serviços aéreos comerciais entre os dois paíse!:s, a firil de obter uma maior
cooperação no campO do transporte aéreo
internacional,
Acordam o seguinte:

sobre Transporte Aéreo Regular entre o GoverM
no da República Federativa do Brasil e ·o .GoM
vemo da Repúblic::a da Venezuela, firmado em
Caracas em 11 ,de novembro de 1988.
2. O docWTiento recémMconcluído formaM
liza as relações aeronáuticas entre.os dois paíM
ses, ao mesmo tempo em que regu1a os serviM
ços de tráfego aéreo de paSsageiros, carga
ARTIGO!
e correio entre o_Brasil e a Venezuela.
Defmíções
3. Nos moldes dos instrumentos aeronáuM
ticos firmados pelo Brasil, o Acordo Aéreo.
Para os fins do presente Acordo, a menos
com a Venezuela consiste de uma Parte Geral,
que o texto disponha de outro modo:
wn Anexo e um Quadro de Rotas. Em seu
a) "Autoridades Aeronáuticas" significa, no
espírito, reafirma os princípios e as disposiM
caso da República Federativa do Brasil, o MiM
nistério da Aeronáutica e, no caso da RepúM
ções constantes da Convenção sobre Aviação
Civil Internacional, assinada em Chicago, em blica da Venezuela, o Ministério de Transporte
7 de dezembro de 1944, que enfatiza o ·desenM
e Comunicações, ou, em ambos os casos,
volvimento da cooperação internacional em
qualquer outra pessoa ou organismo autorimatéria de transporte aéreo.
zado para exercer as funções desempenhadas
4. O Acordo estabelece os direitos e_ deveres
por tais autoridades.
b) "Serviços Acordados" significa os serviM
das Partes para a exploração de serviços aéM
reos regulares internacionais e. contém cláusu~ ços aéreos regulares na·s rotas especificadas
las em matérla de capacidade, designação de _no Anexo a este Acordo, para o transporte
de passageiros, carga e mala postal.
empresas, tarifas, transferências de receitas
c) "Acordo" significa o presente instrumenM
pelas empresas designadas, võos não regulaM
res, pagamento de_ taxas aeroportuárias e seM to, o Anexo e qualquer modificação do acordo
gurança da aviação, entre outf'as.
ou do Anexo.
d} "Conve_nção'' significa a ConvençãO soM
5. O Anex.o ao instrumento- Consigria os
bre Aviação Civil Internacional aberta à assinaM
direitos comerci~is de tráfego a serem exerciM
dos pelas empresas transport.Sdoras designa- tura em Chicago, em 7 de dezembro de 1944,
das pelas Partes~ bem como fiXa os Quadros
e inclui qualquer Anexo adotado em razão do
de Rotas, brasileiro e venezuelano, que serão disposto no art. 90 da dita Convenção e quaiM
operados pelos respectivos transportadores quer emenda dos anexos ou da Convenção,
de acordo com os arts. 90 e 94 da mesma,
de bandeira.
6. Em vista do interesse em se formalízar na medida em que tais Anexos e emendas
e disciplinar as relações brasileiroMvenez:uelaM tenham sido adotadas pelas duas Partes Connas no setor de transporte aéreo internacional, tratantes.
estreitando, assim, os laços de cooperação
- e) "Empresa designada" significa uma emM
e amizade existentes entre ambos países, perM presa aérea que haja sido designada e autoriM
mito-me submeter a Vossa Excelência o anexo zada, nos termos do art. 111 do presente acorprojeto de_Mensagem ao Congresso Nacional, do.
para que o referido ato intemactonal seja encaM
I) 'Tarifa" significa o preço fJXado paia o
minhado à apreciação do Poder Legislativo.
transporte de passageiros, bagagem e carga

li)
e as condições sob as quais esses preços se
aplicam, incluindo os pagamentos e as condiM
ções de agenc;iarnento, mas exduíndo a remuneração e as condiçõe's d~ transporte de mala
postal.
g) 'Território", •<serviÇo Aéreo", "Serviço
Aéreo Internacional", "Empresa Aérea" e "Escala sem Direitos de Tráfego" têm o signifiM
cada que lhes atribuem, respectivamente, os
artigos 2 e 96 da Convenção.'
ARTIGO O

Concessão de Direítos
1. cada Parte Contratante concederá à ouM
tra os seguintes direitos para a operação de
serviços aéreos intetnacionals pela empresa
ou pelas empresas da outra Parte Contratante,
salvo disposições cdntrárias expressadas no
presente Acordo:
a) sobrevoar o território qa outra Parte ConM
tratante;
b) pousar no dtado território Para fins não
comerCiais; e----,c) pousar no citado território na operação
das rotas especificadas no anexo, com o objetivo de embarcar e1.desembarcar tráfego intei'M
nadonal de passageiros, t:arga e mala postal.
2. Os direitos especificados no item "c"
do parâgrafo 1 deste artigo serão exercidos
exc]u-sivãfu.ente pelas empresas designadas
pelas Partes Contratantes.
3. Nenhum dispositivo do presente artigo
coriferifáã ·empreSa ou· einpú!Sas aéreas deM
signadas d~ uma Parte Contrante o previlégio
de embarcar, no território da outra Parte ConM
trante, passageiros, carga e mala postal desti.M
nados a outro ponto no território daquela Parte
Contratante, transportados por remuneração.

ARTIGO li!
Designação de Empresa
eAutorlzação e_ Operação
1. Cada Parte Contratante terá o- (lireito
de designar uma empresa ou empresas aéreas
para operarem os serviços acordados nas rotas especificadas no anexo, e de substituí-las
por outras; A designação ou a substituição
será feita por Nota Diplomática.
2 Ao receber a designação ou a substi.M
tuição, nos termos do parágrafo 1 deste artigo,
as autoridades aeronáuticas da outra parte
COntratante deverão, de acOrdo com suas leis
e regulamentos, con,ceder sem demora, a emM
presa -ou àS-empresas- a-éreas designadas, as
autorizações necessárias para a exploração
dos se!Viços acordados, para os quais tenham
sido designadas.
3. Quando tiver sido desígnada e autorizada, uma empresa ou empresas aéreas pode-rão começar a operar os serviços acordados,
total ou parcialmente, sempre que a referida
ou referidas empresas cumprirem com as dis-posições deste acordo.
4. As autoridades aeronáuticas de uma
Parte Cofftratante poderão exigir que a empreM
sa ou as empresas aéreas designadas pela
outra_Parte Contratante demonstrem que esM
tão Capacitãdas para cumprirem as condições
estabelecidas em suas leis e regulamentos
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normalmente aplicados à operação dos serviM
ços aéreos internacionals.·

ARTIGO IV
Negaçllo, Revogação
e SuspensãO da

Autoiização de Oper11ção
1. Cada uma das Partes Contratantes terá
o direito de negar ou revogar uma autorização
de operação, ou suspender o exercido dos
direitos especificados no ,artigd II, § 1'? do presente f.cordo, à empresa ou empresas aéreas
designadas pela outra Parte COõlratante que:
a) não logre comprovar, perante as referidas Autoridades Aeronáuticas, _que cumpre

com as leis e regulamentos aplicáveis, nos
termos da Convenção;
b) não cumpra· as leis e regulamentos daquela Parte Contratante;
c) não seja demonstrado que uma parte
substancial da propriedade e o controle efetivo
da empresa aérea perteitça à Parte Contra:..
tante que a. designou, ou a seu5; nacionais;

e
d) de qualquer forma deixe de operar conforme as condições prescritas neste Acordo.
2. Salvo se _a imediata aplicação de qualqUer das medidas mencionadas no § 19 deste
artigo seja essencial para impedir novas infr~
ções às leis ou regulamentos, tais direitos exercer-se-ão somente após consulta à outra Parte
Contratante, de conformidade com o _estabelecido no artigo X:V do presente Acordo.

ARTIGO V
Capacidade

1. As Partes Contratantes acordam- que as
empresas aéreas designadas gozarão de um
tratamento que lhes permita operar de forma
justa e eqüitativa os serviços aéreos acOrdados.
2. Fica entendido que os serviços prestados pela empresa ou empresas aéreas designadas, de conformidade com o presente Acordo, terão o objetivo fundamental de proporcionar transporte aéreo com capacidade adequada às necessidades de tráfego entre os
territórios das Partes Contratantes.
3. Na operaç.ao dos serviços aéreos acordados, serão levados em consideração os interesses das empresas aéreas de ambas as Partes Contratantes, com o objetivo de não afetar
indevidamente os respectivos serviços.
4. A capacidade e as freqüências a serem
oferecidas nas rotas especificadas, bem como
as modificações que se fizerem necessárias,
serão aprovadas pelas Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes, que
levarão em consideração os princípios estipulados neste artigo e os interesses dos usuários
e das empresas aéreas designadas.
ARTIGO VI
LegiSlação Aplicável

1. As leis e os regulamentos de uma Parte
Contratante relativos à entrada, permanência
e saída de seu território de uma aeronave empregada na navegação aérea internacional ou
em võos desta aeronave sobre esse território,

deverão também aplicar-se à empresa oa -empre:sas··aereas- dl!l outra Parte Contratante.
2. As leis e regulamentos de uma Parte
Contratante que regulem a entrada, permanêrlcie e saída de seu território de passageiros,
tripulação, bagagem, carga e mala postal, tais
comO formalidades -pará elítrada, saida, emigfaÇ~o e irffig!'ação, como tãYnbém as medidas aduaneiras e sanitárias, aplicar-se-ão a
passageiros, tripulação, bagagem, carga e mala postaJ, transportados pela aeronave da empresa ou empresas aéreas da outra Parte Con--tratante, enqUanto estes se encontrarem dentro do mencionado território.
3. -Os passageiros-em li"âflSito dlreto pelos
territórios das Partes Contratantes estarão sujeitos a um controle simplificado, na medida
em que-oS regulamentos de segurança assim
O pemiitarrl. As bagagens e cariJas em trânsito
direto estarão isentas de direitos alfandergários e de outras taxas similares.
ARTIGO VIl
Reconhecimento de Certi!lcados
e Licenças

1. Os certificados de navegabilidade, as
carteiras de habilitação e as licenças expedidas
ou revalidadas por uma Parte Contratante serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante, durante o período em que estejam em vigor, de conformidade com as normas estabelecidas pela Convenção.
2.-- Não obstante, cada Parte Contratante
se reserva o dir-eito de não aceitar, para fins
de vôo sobre seu próprio território, as licenças
concedidas aos seus nacionais pela outra Parte COnfrãtãfffe ou por um terceiro Estado.
ARTIGO VIII
Segurança de Aviaç§o

1. Em confOrmidade com os direitos e
obrigações que lhes impõe _o Direito Internacional, as Partes toirtráliintes reafirmam que
sua obrigação de proteger a aviação civil contra atas de interferência ilícita, promovendo
sua segurança, constitui parte integrante do
presente Acordo. Sem limitar a validade geral
de seus direitos e obrigações resultantes do
Direito Intemadohal, as Partes Contratantes
atuarão~ em Partk:t.ilar, segundo as disposições da Convenção sobre as lnfrações e certos Outros Atas CometidOs a Bordo das Aeronaves, assinada em Tóquio em 14 de setembro de 1963; da Convet'ição pá rã a Repressão
ao Apoderamento Ilícito de Aeronave_s, frrmada na Haia· em 16 de dezembro de 1970, e
da Convenção para Repressão de Atas Ilícitos
contra a Segurança de Aviação Civil, assinada
em Montreal em 23 de setembro de 1971.
2. As Partes Contratantes prestar-se-ão toda a ajuda__necessárta solicitada para impedir
atas de apoderamento ilícito de aeronaves civis e de outros atas ilícitos contra a segurança
dessas aeronaves, seus passageiros e tripuJações, aeroportos e instalações de navegação
aérea, e qualquer outra aíneaça contra a segurança da aviação civil.
3. As Partes Contratantes atuarão, em
suas relações mútuas, segundo as disposições
sobre a segurança da aviação estabelecidas
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pela Organização da Aviação Civil Internacional, e que Se denominam Anexos à Convenção
sobre Aviação Civ:tl Internacional, na medida
em que tais disposições sobre segurança sejam aplicáveis às Partes; as Partes exigirão que
os operadores de aeronaves por elas matricu- _
!adas, oS operadores de aeronaves que tenham sua sede principal ou residência permanente _em seu território e os_ operadores de
aeroportos situados em seu território atuem
em conformidade com as referidas disposiÇ6es Sobre a segurariça da: "aViação.
4. Cada Parte Contratante coli.corda em
exigir que os operadores de aeronaves observem as disposições sobre a segurança da aviação mendbnadas no § 3~ deste artigo exi_gidas
pela outra Parte Contratante ein relação à entrada,_ saída ou permanência no território dessa Parte Contratante. Cada Parte Contratante
asse_gurar-se-á de que, em seu território·, se
apliquem efetivamente medidas adequadas
pãra pi"otei;Jer·a aeronave e inSpecionar os passageiros, a tripulação, a bagagem de mão,
as bagagens, a_ carga e as provisões de bordo,
antes e durante o embarque ou saída da aeronave. Cada uma das Partes Contratantes examinará também, de modo favorável, toda solicitação da outra Parte Contratante; Com vistas
a adotar medidas especiais e razoáveis de segurança para combater uma ameaça especifica.
- - -5. Em caso de incidente ou de ameaça
de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou de outros ates ilícitos contra
a segurança de tais aeronaves, de seus passageiros e tripulação, de aeroportos ou instalações e serviços de navegação aérea, as Partes
Contratantes assistfr-se-ão mutuamente, facilitando as comunicações e outras m_edidas
apropriadas, destinadas a pôr termo, de forma
rápida e segura, a- tal incidente_ ou aineaça
AR'llGO IX
Tarifas Aeroportudrias

As taxas pagas pela utilização dos aeroportos, das instalações e serviços de navegação
aérea oferecidos por uma Parte Contratante
à empresa ou empresas aéreas designadas
pela outra Parte Contratante não serão superiores àquelas que devam ser c;obradas às empresas aêteas nacionais dedicadas aos serviços aéreos internadonais similares.
ARTIGO X

Estatísticas
A Autoridade Aeronáutica de uma Parte
Contratante prOpÇlrcionará à Autoridade Ãero~
náutica da outra Parte Contratante, diretamente ou por intermédio das suas empresas aéreas designadas, quando for solicitado, os· dados estatísticos periódicos que possam ser
considerados nece.ssádos para avaliar a operação dos serviços acordados.
ARTIGO XI
Isenção de Tributos sobre Equipamentos,
Combustível e _Provisões

1. As aeronaves da empresa ·ou empresas
aén;-as designadas pelas Partes Contratantes,
empregadas nos serviços acordados, que en·
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trem ou safam do território da outra Parte CO:n~

tratante, estarão isentas dos impostos aduaneiros, despesas de inspeção, outros impostos
e qualquer outro tributo.

2. O cotnbustível, óleos lubrificantes, provisões técnicas de consu.m_o, peças de reposição, equipamento de uso regular, suprimento
de bordo das aeronav_es da empresa ou em-

presas aéreas designadas serão isentos, na
chegada ou saída do território da outra Parte
Contratante, de impostos aduaneiros, despesas de inspeção, outros impostos e qualquer
outro

3.

tributo~-

__

O con1bustiVel,- óleos lubrificantes, pe-

ças de reposição, suprimento _de bordo, provi-

sões técnicas de consumo, feuamentas e
equipamentos de bo_rdo, quando não constituírem equipamentos de apoio de terra, introduzidos e armazem~do$ &Ob controle aduanteiro no território da outra P'arte Contratante
por uma empresa ou empresas aéreas designadas, para serem montados. utilizados ex.du-_
sivarnente em suas aeronaves ou reexportados do território da outra Parte Contratante,
estarão isentos de impostos aduaneiros, despesas de inspeção; outros impostOs_ e qualquer outro tributo.
4. Os bens mencionados no_s parágrafos
anteriores não poderão ser utilizados para usO
não relacionado com os serviços de vôo, e
,deverão ser reexportados no caso de não serem utilízados, a menos que seja' permitida
a cessáo dos _mesmos a outras empresas ou
sua nacionalizaçã_o segundo as leis, regulamentos e os procedimentos administrativos
vigentes no territórío da Parte Contratante interessada. Enquanto não se lhes der uso e destino, deverão permanecer sob custódia aduaneira.
5. As isenções previstas no presente artigo
poderão estar sujeitas a determinados procedimentos, condições e formaJidades, normalmente vigentes no território- da Parte Contratante que haverá de concedê-las, e não devem
referir-se às taxas cobradas em pagamento
de serviços prestados.
ARTIGO XII
Tarilás

1. As tarifas a serem aplicadas para a empresa ou empresas aéreas designadas de cada
4ma das Partes Contratantes serão estabelecidas a níveis adequados, considerados todos
os fatores relevantes, especialmente o custo
da operação, um lucro razoável e as condições
de mercado.
2. As tarifas serão acordadas, em princi:.pio, pelas empresas aéreas designadas pelas
.Partes Contratantes, e taJ acordo será alcançado, quando possível, através-do mecanismo
de fiXação de tarifas estabelecido pela Associação de Transporte Aéreo Internacional (~TA.)
3. Qualquer tarífa acordada conforme o
parágrafo anterior Será submetida à aprovação
das Autoridades Aeronáuticas de ambas as
Partes Contratantes, pelo menos com sessenta (60) dias de antecedência à data fixada para
sua entrada em_lligor. Esse período poderá
ser reduzido em casos _especiais, sempre que

as Autoridades Aeronáuticas estiverem de
acordo quanto a isso. Se uma ou outra das
.Autoridades Aeronáuticas não notificar seu de·
.sacordo no prazo de trinta (30) dias, contados·
a partir da data de recebimento da solicitação,
as tarifaS serão conSideradas aprovadas.
4. Para a entrada em vigor das tarifas, será
necessária a dupla aprovação por parte das
Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes
Contratàntes.
_5- Não tendo as Partes chegado_ a um
acordo, conforme o parágrafo 2 deste artigo,
Oil se uma das Autoridades Aeronáuticas não
estiver de acordo com as tarifas submetidas
à sua aprovação, ta1 Autoridade informará à
outra Parte pelo menos trinta (30) _dias antes
da data em que dita tarifa entraria em vigor.
As Autoridades tentarão chegar a um acordo.
Alcançado o acordo, cada Autoridade Aeronáutica;Jará todo o possíVel Para pór em vigor
a dita tarifa imediatamente, ou na data por
ela acordada.
6. Caso não se chegue a um acorda antes
da data em que de outro modo a nova tarifa
vi9oraria, tarifa em vigor continuará a ser
aplicada por um período não superior a seis
(6) meses. Transcorrido esse período sem haver sido alcançado um acordo, a controvérsia
deverá _ser examinada segundo o previsto no
artigo XVII do presente Acordo.
7. As Autoridades Aeronáuticas de cada
Parte Contratante esforçar-se-ão para que as
empresas aéreas designadas se ajustem à correta aplicação das tarifas aprovadas.

a

ARTIGO XIII
TranSferência de Recejtas

1. Cada empresa aérea çieslgnada terá o
direito, a qualquer momento, de converter e
de transferir" as -r-eceitas locais obtidas pelosserviços prestados de conformidade com este
Acordo, deduzidas as despesas feitas no território da outra Parte Contratante.
2. _ A conveliSão e a transferência s_erão permitidas às taxas de câmbio existentes no mercaçio de divisas estrangeiras, e não_ estarão
sujeitas a quaisquer despesas, com exceção
da·quelas cobradas pelos serviços bancários
normais para tais operações.
-3. Essas transferências efetuar-se-ão de_c_onformidade com a legislação vigente em cada
país, não serão aplicadas disposições legislativas e condições regulamentares menos favo~
r8:veis que aquelas aplicadas a qualquer outra
empresa aérea estrangeira qué opere serviços
aéreos internacionais para e desde o território
da outra Parte Contratante.

e

ARTIGO XIV

Representação das Empresas
1. A empresa ou empresas aéreas designadas de_ uma Parte Contratante terão direito
de manter, no te!l:itório da outra Parte Contratante, seus representantes e pessoal comercial, operacional e técnico necessário para a
operação dos serviços acordados.
2. Essas necessidades poderão, à discri~
ção da empresa designada de uma Parte Con-
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tratante, _ser atendidas por seus próprios funcionários, ou através_ da contratação de serviços de outra empresa designada pela mesma
Parte -contratante, ou ainda dos serviços de
qualquer organização, -companhia ou empreSa aérea da outra Parte Coiltr_atante que esteja
autorizada a prestar tais serviços.
3. _O~ r~pres~ntantes _e pessoa] estarão sujeitos às leis e regulamentos vigentes no territórto -da Outia"Parte Contr8tãnte--e.·de acordO
com tais normas legais. cada Parte Contratante, com um mínimo de demora, fornecerá
as Carteiras de Trabalho, os vistos de trabalho
ati Qualquer outro documento similar, ~os re~
preSehtahtes e pesooal referidos no parágrafo
1 deste artigo.
ARTIGOJIN
Consultas

1. Cada Parte _Contratante poderá, a qualquer rriomento, Solicitar cOnsulta relacionada
com a implementação, aplicação ou modificaÇãO âeste Ac-Ordo,-ãssiril COmO com o cum-prin"'iinto dO disposto no mesmo.
2. TaiS consultas deverão começar dentrO
de um período de sessenta (60) dias, contados
a partir da âata em que ã -outra Parte Contratante recebã -uma sOlicitação por esCn'to, a mei'lõif-que as- Partes Contratantes acordem de
maneira diversa_do q~e aqui~ estabelece.
ARTIGO XVI
-Modificações ao Acordo

Se umá das Partes Cõntrãtarite:S jufgãr ne-cessário a modificação de quaJquer disposição deste- AcôràO;- poderá s6lidtar' consultas
coin a outra Parte Contratante.- As réferidas
consultas efetuar-se-ão através de negociações e terão início no prazo de sessenta (60)
dias da data do pedido. Qualquer modificação_
acordada entrará em vigor definitivamente
após a confrrmação por troca de_ Notas Diplomáticas.
ARTIGO XVII
Solução de Controvérsias

Qualquer divergência entre as Partes Contratant_es relativa à interpretação ou aplicação
do presente Acordo será objeto, inicialmente,
de entendimentos diretos entre as empresas
interessadas, ou entre as Autoridades Aeronáuticas ou, finalmente, entre os respectivos
GoVernos.
·-ARTJGOXVUI
Denúnda

1. Qualquer das Partes Contratantes po·
rlerá, a qualquer momento, notificar por escrito à outra Parte Contratante, atrãvés dos canais
diplomáticos, de sua decisão de denunciar o
presente Acordo, obrigando-se a notificar simultaneamente a Organização de Aviação Civillntemacional (OAcr).
2. O presente Acordo expirará 6 (seis) meses após a data do recebirnec.to da notificação
pela outra parte Contf~tante, a menos que seja
retirada antes de expirar esse período.
3.. Se ,o recebimento da nc;>tificação não
for acusado pela outra Parte Contratante. essa
riotificação _devéá ser considerada recebida
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14 (quatorze) dias após-seu recebimento pela
OACL
ARTIGO XIX
Registro na OACI
O presente Acordo e quaisquer modificações ao mesmo deverão ser registrados na
Organização de Aviação Civil Internacional.

b) As empresaS designadas por ambas as
Partes poderão on!titir escalas de suas respectivas rotas, em qualquer serviço.
- D- Designação de ~l?res~~

ARTIGO XX
Convenções Mulü/aterais

BrasJ1
Rota A - VARIG (Viação Aérea Rio-Grandense SA.).
Rota B - ServiçOs AéreoS Cruzeiro do Sul
SA.

1. As disposições deste Acordo estarão
sujeitas ao estabelecido na Convenção de Chicago, na medida em que as mesmas sejam
aplicáveis aos serviços aéreos internacionais.

Rota_ A- Venezuelana lnterncional de Aviación SA. (VIASA).

Vene:ruela

2. Se uma Convenção ou Emenda a. uma
Convenção aeron~utica multilateral entrar em
vigor para ambas as Partes Contratantes, o
presente Acordo será modificado a fim de se
harmonizar com 9,s dispositivos da convenção
em questão, na forma prevista pelo artigo XVL
ARTIGO XXI
Wgénda

1. O presente Acordo entrará em vigor a
partir da data em que for completada a troca
de Notas ,Diplomáticas informando sobre o
cumprimento das formalidadeslegrus de cada
uma das Partes Contratantes, necessária à sua
vigência.
2. O presente ACordo terá uma vigência
de 3 (três) anos, prorrogável por iguais períodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar'à outra, mediante Nota Diplomática,
no prazo de 90 {noventa) dias antes de seu
término, que não está de acordo com a prorrogação.

Rota B (LAV).

Linea Aeropostal Venezuelana
.

Capacidade
As empresas de ambas· as Partes ficam autorizadas a operar em suas respectivas rotas,
da seguinte forma:
Rota A- Até 2 (duas) freqüéncias semanais c-oni aeronaves Douglas DC-1 O, similar
ou infeifor, com uin- máximo de 264 assentos,

e
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As Partes Contratantes coincidem na impor~

tância de que as empresas designadas das
duas Partes desenvolvam uma cooperação
progressiva, por entenderem que a mesma
contribui para o fortalecimento das relações
aeronáuticas.
VIl - Horários
Os horários deverão iridicar o tipo modelo
e configuração das aeronaves utili:1;adas, freqüências dos servlços e escalas a serem ope~
radas. Esses horários deverão ser s_ubmetidos
pelas empresas aéreas designadas de cada
Parte Contratante às Autoridades Aeronáuticas
da outra Parte Contratante 30 (trinta) dias, no
mínimo, antes da data prevista para sua vigência. Tais horários deverão ser aprovados dentro do prazo adma indicado se estiverem em
conformidade com as disposições deste Ane--

xo.
(À ComisSão-de Relações Exteriores e
Defesa Nacion"iJJ.)

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

Rota 8 "':""""Até 2 (d.~) freqüências semanais
N• 60, DE 1989
com aeronaves Douglas DC-:.9, Boeing-737,
(N" 60/89, na Câltlara dos Deputados)
Boeing-727; similar ou inferior, com um máximo de 135 assentos.
Aprova _o texto do Acordo de CoopeNotas:
ração Gen7:ífica, Técnica e Tecnológica
a) As empresas designadas poderão operar
entre o Governo· da República Federativa
até 3- (ti'êS} freqüêllcias semanais nas rotas
do Brasil e o Governo da República de
"A", tomando efetiva a operação da terceira
Cuba, celebrado em HaVi:lna, em 18 de
freqüência" somente depois que as empresas
março de 1987.
- aéreas hajam alcançado um fator de aproveitamento que ultrapasse 65% do mercado total
O Congresso Nacíonal decreta:
de terceiras e quartas liberdades ou uma delas
Arl 1o Fica aprovado o texto do Acordo
ARTIGO XXII
haja alcançado, de per si, um fator de aproveiçl~ Cooperação Cientifica, Técnica e TecnoTítulos
tam~nto superior a 75%. Para tanto, a base
lógica entre o Governo da República Fedede um cálculo será a oferta real de assentos
Os títulos utilizados neste Acordo servem
rativa do Brasil e o Governo da República de
das aeronaves operadas por cada Parte, em
LDlicamente de referência.
Cuba, celebrado em_ Héwana, _em 18 de março
um período de 12 (doze) meses.
Feito em dois eXemplares, nos idiomas porde 1987.
b) No exercício do tráfego de quinta libertuguês e espanhol, ambos igualmente autêndade,
as
empresas
de
cada
Parte
ficam
limitaticos, na cidade de Caracas, em 14 de novemArt. 2° Este deCreto legislativo entra em
das a 1.200 passageiros anuaiS em cada sentibro de 1988.- Roberto de Abreu Sodré; pelo
vigor na _data de SU?I publicação.
do, não sendo permitido o transporte de carga.
Governo da Repúplica Federativa do Brasil IV - Internacionalização e Nacionalização
German !'lava Catn1/o, pelo Governo da Repú-.
de Passageiros em Guarulhos
blica da Venezuela.
MENSAGEM N-312, DE-1987
A empresa designada pela Veneztieia fica
ExcelentíssimosSenhores Membros do
auto-rlZada,
de
conformidade
com
a
legislação
ANEXO
Congresso Nacional:
brasileira, a intemaciO)lalizar ou nacionalizar,
I - Quadro de Rotas.
Em conformidade com o disposto no art
no Aeroporto de Guarulhos, seus passageiros
BiasU
provenientes desse Aeroporto ou a ele destina- 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho
A - Do Brasil para Caracas e além para
a honra de submeter à elevada consideração
dos, utilizando, para esse fim, aeronaves freta:.
Miami e/ou um ponto riO Caribe com exceção
de Vossas Excelências. acompanhado de exdas a empresas br~sileiras, as quais operarão
de pontos da República Dominicana, Trinidad
em c:one){âo com os próprios serviços da VJA- posição de motivos do Senhor Ministro de Ese To bago, Porto Rico e Cuba.
- SA A P.:!rte brasileira concorda em que o freta- tado das Relações Exteriores, o texto do AcorB - De Boa Vista para Gudad Guayana
mento de aeronaves pela VIASA para realiza- do de Coopêração -Cienb1ica, Técnfca e Tetnol6gica, concluído com- o GÕVemo de CUba,
(Puerto Ordaz).
ção da conexão dos serviços entre os aeorportos do Galeão e de Guai'ulhos seja feito em Hava_na, a 18 de Jllarço de 1987. Venezuela
2. O refeCMO-acOrdo estabelece as bases
em conjunto com outras empresas nacionais
A - Da Venezuela para o Rio de Janeiro
ou estrangeiras, Ou seja, -a aerOnave fretada para a cooperação- entre OS dois paíseS rios
e/ou São Paulo e além para Montevidéu e Buepoderá ser utilizada por mais de uma empresa. campos da ciência e da tecnologia. Nele se
nos Aires.
prevê a conclusão de Ajustes Complemen:.
V- Utili~!WªO de Aeronaves
8 - De Ciudad Guayana (Puerto Ordaz)
As Partes Contratantes concordam em que tares em áreas específicas, bem como a criapara a Boa Vista.
uma empresa designada para uma das rotas ção de uma Comissão Mista, na qual será pepoderá utilizar aeronaves da empresa desig- riodicamente avaliada a implementação do
Notas:
nada para a outra rota, respeitadas as limita- Acordo e de seus Ajustes Complementares.
a) As rotas anteriormente citadas serão
ções de equipamento contidas no item mdeste.
Brasflia, 16 de setembro de 1987. -José
operadas em ·.ru;.os sentidos.
&!mey.
Anexo.
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EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS N• DCTEC/
DCS/DA1263JETEC L-00 Gll., DE 14 DE
SETEMBRO DE !987, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES o
A Sua Excelência o Senhor

Doutor José SameyPresidente da República
Senhor Presidente:
Tenho a honra de referir-me ao Acordo de

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica
entre o Governo da República Federativa- do
Brasil e o Governo da República de Cuba, fir-

mado em Havana, no dia 18 de março de
!987.
2.

o

referido ato institucional

eStabeleCe-

as bases para a cooperaçáo entre os dois países nos campos da ciência e tecnologia atra-

vés das seguintes atividades:
a) intercâmbio de cientistas, técnicos e es-

pecialistas para estudar as experiências _e os
resuJtados obtidos nos campos da pesquisa
científica e do desenvolvimento tecnológico

do de Cooperação Cientifica, Técnica e TecM
nol6gica, enunciado genérico, fleXível e operacional. Nele se preVê a conclusão de ajustes
complementares_ em áreas específicas, bem
como a criação de uma Comissão Mista, na
qual será periodicamente avaliada a imple- mentação do Acordo e de seus Ajustes ComM
plementares, e serão formuladas recomendações relativas à sua execução.
5. Em face dõ eXposto, permito~me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de
o Governo brasileiro ratificar o instrumento,
para o que será necessária a prévia atualização
do CongressO Nacioiial, na forma do art. 44,
inciso I, da Constituição Federal.
6. Nessas condições, tenho a florua de
submeter projeto _de Mensagem ao Congresso
Nacional para que Vossa Excelência, se assim
houver por bem, encaminhar o texto do anexo
acordo_ao. Poder Lei;JisJativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profund~ respeito. -Ro-berto de Abreu SÕdré,- Ministro das Relações
Exteriores.

e para realizar estágios naqueles campos;
b) contratação mútua de especialistas e
ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA,
técnicos para fins de transmissão de expe~
1ÉCNICA E TECNOLÓGICA ENTRE O
riêndas cientificas e tencológicas;
GQVERNODAREPÚBLICAFEDERATIVADO
c) pesquisa conjunta de questões clentifi~
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE
cas e tecnológicas com vistas à utilização práCUBA.
tica ulterior dos resultados obtidos;
d) organização de seminários, simpósios e
O Governo da República Federativa doBra·
conferências,
sil e
e) intercâmbio mútuo de documentação e
O Governo da República de Cuba:
de informação científica e tecnológica, bem
Motivado::. pelo desejo de promover e decomo de sementes, de plantas, e de amostras,
senvolver as relaçõ_es existentes entre os dois
destinadas à pesquisa e à experimentação
países;
científica:
·· ·
DesejOsos de fortalecer a cooperação entre
I) intercâmbio de _resultados de pesquisas
ambos no campo da ciência e da tecnologia;
e experimentos, inclusive de licenças e de paConsiderando o interesse comum em detentes;
-senvolver a cooperação técnica;
g) outras formas de cooperação científica
Com base nos princípios do respeito_à sobee tecnológica a serem acordadas pelas Partes
rania e à não-ingerência nos assuntos interContratantes.
nos;3. No que tange à cooperação técnica, as
Convém np seguinte:
atividade bilaterais poderão assumir as seguintes modalidades:
ARTIGO I
a) permuta de informações por correspon1\s Partes Contratantes promoverão o dedência e através da cessão de mate ria] técnicosenvolvimento recíproco da cooperação deninformático e bibliográfico;
- tífica, técnica e tecnológica, com base no inteb) forrnaçào e aperfeiçoamento profissiotesse e beneficio mútuos, igualdade e recipronal mediante a reaJização de cursos e progracidade, em setores a serem esta.belecidos por
mas de visitas ãu estágios de especializaÇàO;via diplomática, corria apoio complementar
c) implementação de projetas conjuntos
a_suas própdas iniciativas para atingir os objetiem áreas de interesse comum;
vos de desenvolvimento económico e social
d) intercâmbio de técnicos e consultores;
nacionais.
e) organização de seminários, simpóSios e_
conferências;
ARTIGO O
f) envio de eqUipamentos e materiais neA cooperação _cfentífico-tecnológica, a que
cessários à realizaçào de projetes específicoS.
se-refere o presente Acordo, será desenvolvida
através de:
4. A assinatura do Acordo lança os fundamentos para o desenvolvimento da coopera~
a) intercambio de cientistas, técnicos e esc;ão científica, técnica- tecnolóQicã cOm a
PeciaJistas para estUdar os conhecimentos, as
Repúbllca de Cuba dentro de um marco insti- eXPeriências e os resultados obtidos nos camtucional adequado. Ao ponderar a Vossa Exce- pos da pesquisa cientifica e do desenvolvimento tecnológico e para realizar estágios nalência a importância de se estabelecer em baqueles campos nas Partes Contratantes;_
ses estáveis e permanentes a cooperação
b) -contratação mútua de especialistas e
científica, técníca e teCnológica entre o Brasil
e Cuba e os benefícios que poderão advir para técnicos para fins de transmissão de expeo Brasil, assinalo que se procurou dar ao Acorriências cientificas e tecnológicas;

e
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c) pesquisa conjunta de questões científicas e tecnológicas com vistas à utilização prática ulterior dos resultados obtidos;
d)organização de s_eminários, simpósios e
conferências;
e) intercâmbio mútuo de documentação e
informação científica e tecnológica, bem como sementes, plantas, amostra, etc. destinadas à pesquisa e à experimentação científica;
f) intercâmbio de resultados de pesquisas
e experimentos, inclusive de licenças e patentes;
g) outras formas de cooperação científica
e te-cnológica a serem acordadas pelas Partes
Contratantes.
AATIGOIIf

A cooperaç.ao técnica entre as Partes Contratantes poderá assumir as seguintes modalidades:
a) permuta de informações, por correspon~
dência e através da cessão de material técnicoinformativo e bibliográfico;
b formação e aperfeiçoamento profissional, mediante a realização de cursos e programas de visitas ou estágios de especialização;
_c) implementação de projetas conjuntos
em áreãs que sejam de interesse comum;
d) intercâmbio de técnico_s e_ constJitores;
e) organização de seminários, simpósios e
conferêndãS;
I) envio de equipamentos e materiais necessários à realização de projetes específicos;
g) qualquer outra forma de cooperação
.que vier a ser acordada entre as Partes Contratantes.
ARTIGO IV

Os programas e projetes de cooperação
cientílica,__ técnica e tecnológica referidos no
presente Acordo serão objeto de Ajustes ComPlementares, entre as Partes Contratantes, os
quais serão celebrados em estrita observância
das disposições legais vigentes e_m cada país
SObre ai matéria e conterão as especificações
relativas a objetívos e procedimentos de exe~
cução de tais programas e projetas bem corno
mencionarão a duração, as respectivas entidades executoras e obrigaçõ~ inclusive financeiras.
ARTIGO V

A permuta de informações; prevista no Arti·
go 11, alíneas e e f e no artigo III, alínea a,
deste Acordo, será efetuada entre os_ órgãos
autorizados, em cada Casa, por via diplomática.
ARTIGO VI

1. As Partes Contratantes concõrdam em
estabelecer uma Comissão Mista Brasil- Cuba de CoopeiàÇ:áo Científica,"Técnica e Tecnológica, que terá ~ incumbência de delil;>erar
Sobre os assuntos relacionados com a execuM
ção do pres_ente Acordo e dos Ajustes que
lhe forem complementares, avaliar periodicamente os resultados alcançados e formular
recomendações para ambas as Partes.
2. A Corrtissão Mista Brasil - Cuba de
Cooperação Cientilica, Técnica e Tecnológica
será coordenada pelo MinistériO das Relações
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Exteriores da República Federativa do Brasil

ARTIGO XI

e pelo Comitê de Colaboração Econômica da
República de Cuba e se reunirá aJternadamente no Brasil e em Cuba sempre que julgado
conveniente por ambas as Partes.
3. Nos intervalos eil.tre as reuniões da Comissão Mista Brasil - Cuba de Cooperação
Oentífica, Técnica e TeCnológica, os contratos
entre os organismos executivos, no quadro
do presente Acordo, serão assegurados por
via diplomática.
-- - -

Ambas as Partes Contratantes isentarão,
igualmente, de todos os impostos e demais
gravames a importação e/ou exp-órtação de
bens, equipamentos e materiais enviados de
um país a outro em decorrênlca da implementação do presente Acoráo. Tais bens, equipamenL'S e materiais somente poderão ser vendidos ou transferidos no país receptor mediante prévia autori.. ., ... :ioda autoridades aduaneiras e o pagamento dos impostos de importa~.lo dos q'Jais foram originalmente isentos.

ARTIGO VI!

1. O financiamento das modalidades de
Cooperação Científica, Técnk.i e Tecnológica
no presente Acordo bem como os termos e
condições de manutenção, despesas de viagem, alojamento, assistência médica· e outras
vantagens em beneficio do pessoal mencionado nos arts. U e III supra serão convencionados pelas Partes Contratantes no âmbito
de cada projeto.
2. As Partes Contrãtai'ttes poderão, de co'llum acordo, solicitar o financiamento e a
participação de orcanhnos internacionaif para a execução de J. ~ ..mas e projetas resultados da aplicação do presente Acordo.
ARTIGO VIII

As Partes Contratantes facilitarão, em seus
respectivo territórios, a entrada e estada de
cientistas. técnicos e consu1tores.
ARTIGO IX

As Partes Contratantés assegurarão aos
cientistas e consu1tores, a serem enviados ao
território da outra Parte, em função do presente Acordo, o apoio logístico e facilidades
de transporte, informação e trabalho requerl<Ms para o curhprimento de suas funções
específicas e outras facilidades a serem definidas nos Ajustes Complementares referidos no
artigo N.
ARTIGO X

ARTIGO XII

Os de: 1tista:,, Lécnicos e consultores a serem- enviados de um país a outro em função
do presenf~ Acordo guiar-se-ão pelas disposições os ;"\justes Complementares específicos e _e::.~~ão sujeitos às leis e regu1amentos
vigentes no território do país anfitrião, ressaiVé!_dQS o dispo~ no artigo X do presente Acordo.
ARTIGOXIU

Cada uma das Partes Contratantes garantirá
a não-divulgação dos documentos, das informações e -de outros conhecimentos obtidos
durante a implementação e vigência deste
Acordo, assim como a sua não-transmissão
a terc~ir~s sem o prévio consentimento escrito
da outra Parte.
ARTIGO XIV

Os Ajustes Complementar disporão, quando cabível, sobre o regime juridjco a ser aplicado às invenções realizadas a partir das ativldades previstas nos referidos Ajustes, respeitadas
as respectivas legislações nacionais e os acordos internacionaJs de_9ue_c_ad_a país seja parte.
ARTIGO

XV

1. O presente Acordo permane~rá em vigor por um período de 5 (cinco) _anos, renovável automaticamente por períodos iguais e
sucessivos, a menos _que uma das Partes decida denunciá-lo. A denúncia surtirá efeito seis
meses após a data de recebimento _da notificação respectiva.
2. . AdenúilCia do presente Acordo não aretará o desenvolvimento de programas e projetas .em execução dele decorrentes, salvo se
as Partes Contratante _COnVierem diversamen-
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Pelo Governo da República de Cuba -/si~
doro Malmierca.
(À Comissãa de Relações Exteriores e
Defesa Na_c/ona/.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVÓ
N• 61, DE 1989

(N"' 161/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os GOvemos da República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da- América para a Redução da
Demanda, Prevenção do uso Indevido e
Combate à Produção e ao Tráfico de Drogas, gssinado em BrasDia, em 3 de seteAJbro de 1986.

·

O Congresso NaCiOnal decreta:
Arl 1o Fica aprovado o texto do Acordo

de Cooperação Mútua entre os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução da De·
manda, Prevenção do Uso lr:tdevido e Combate à Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado em Brasília, em 3 de_ setembro de 19'86.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 624, DE 1986
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 Exelêflcias, acomPanhado de Expo~
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o texto do "Acordo
de Cooperação Mútua entre .os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América- para a Redução da pe~
manda, prevenção de Uso Indevido e Combate
à Prcidução e ao Tráfe~O Ilícito de Drogas"
assinado em Brasílía, a 3 Cle setembro de
1986.
.
Brasília, 1 de outubro de 19B6. -josé sar:..ney..

Cada Parte Contratante concederá aos dentistas, técnicos e consultores designados, para
exercer suas funções no território_da outra ParEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DNOIDCSICAV
te, em decorrência dos Ajustes ComplemenSPJ/225/SAPS LOO 014, DE 30 DE SE"
tares previstos no artigo IV, bem como aos
TEMBRO DE 19$6, DO SENHOR MINIS"
membros de sua familia imediata:
TRODEESTADODASRELAÇÓESEXTE"
RIORES.
..
.
a) visto oficial grátis, que assegurará resiA Sua Excelência o SenhOr dência pelo prazo previsto no Ajuste CompleDoutor José Samey,
mentar respectivo;
Presidente da R_epública,
b) isenção dos impostos e demais gravaSen.hat Presidente,-_
mes incidentes_ sobre Lmportação de objetivos te,
de uso doméstico e pessoal, destinados à priComo é do conhecimento de Vossa Exce3. O presente Acordo poderá ser modifi_meira instalação, desde que o prazo de permalência, no dia 3 d.e setembro último o Ministro
cado por mútuo consentimento das Partes.
nência no país anfitrião seja superior a um As modificações entrarão em vigor na forma
Abreu Sodré fir!!lou, com o EmbaíxadQf Hany
Shlaudeman,. dos Estãdos Unidos, na presenano. Tais bens deverão ser exportados ao final
indicada no § 4 deste artigo.
da mis~o a menos que os impostos de imporça do Senhor .Ministro da Justiça o "AcOrdo
4. Cada Parte Contratante notificará a outação, dos quais foram originalmente isentos, tra, por- via diplomátic_a, da cOnclusão dos rede Cooperação Mútua entre os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados
sejam pagos;
__quisltos..c.onstitucionais necessários à aproVaUnidos da América para a redução da Demanc) isenção idêntica àqUela prevista na alíção do presente Acordo, o qual entrará em
da, Prevenção de Uso Indevido e Combate
nea b, quando da exportação dos referidos
vigor na data da segurida- notificação.
à Produção e ao Tráfico Ilícitos de DorQas··.
bens:
Feito em Havana, aos 18 dias do mês de
c!) isenção de impostos sobre salários e março de 1987, em dois exemplares õrigiiiais,
2. ESSe acordo Substitui o "AcordO sobre
COoperaçãO'-eiri Matér-ia dE:- Repressaõ aO Trávencimentos a eles pagos por instituição do
nas línguas portuguesa e espanhola, sendo
- fico Ilícito de Drogas que Produzem DepenM
pais remetente;
ambos-OS-textos igualmente autênticos.
déncia," dafado de 29 de setembro de_l982,
e) facilidades de repatriação, em época de
Pelo_ Governo_ da República _Federativa_ ~o
e cujas po"sre-rióres emenda$ proriOQ-ai'ani-lhe
crise.
_ Brasil-Robiri:o-deAbreu Sodré.
-
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último~

O novo

Açorda tem como objetivo regul~r
MRE/DNU/DCS/CAI/SPJ/255/SAPS LOO

G14/!986/2.
a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no campo do_ combate ao uso indevido

e ao tráfico de drogas, num momento em
que esses problemas vêm assumindo contor-

nos cada vez mais complexo~. a exigir respostas enérgicas e dirigidas às diferentes facetas
da questão, que se traduzem, no plano internadona~

na intensificação das aç:ões coorde-

nadas entr_e_ as nações afetadas.
3. Diante dessa nova dimensão da questão das _drogas, o Acordo recentemente firma-

do representa uma evolução em relação ao
instrumento que substitui, pois enfoca a questão de maneira mais atual e equilibrada, procu-

rando tratar não somente da repressão ao trá fi~
co, mas também das demais vertentes da
questão- igualmente fundamentais- quais
sejam, a prevenção do uso indevido e a recu~
peração ~os dependentes.
4. Tenho a honra, portanto, de encami~
nhar a VoSsa excelência có[:iiãs autênticaS -do
referido ato_internac::ionaJ, bem como projeto
de Mensagem ao Cõngrésso Nacional, para
que Vossa Excelência submeta· o novo acordo
de Cooperação _Mútua Brasil-Estados Unidos
à consideração da referida Casa, para fins de
arpovação, nos termos do Artigo 44, inciso
I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Exc::elência, Senhor Presidente, os pro~
testas do meu mais profundo respeito.- Paulo Tarso F/exa de Lima.
ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GOVERNOS
DA REPÚBUCA FEDERATNA
DO BRASIL E DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA
PARA A REDUÇÃO DA DEMANDA,
PREVENÇÃO DO USO ~
INDEVIDO E COMBATE
À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO . - ~
IÚOTQS D,É DROGAS
~

O GoVerno da República Federativa doBra-

sil
O Governo dos Estados Unidos da América,
Convencidos de que o us_õ ili.GevidO -e o
tráfico de drogas constituem problema que
afeta as comunidades de ambos os países;
Reconhecendo que o combate ao problema
do abuso de drogas deve operar~se por melo
de atividades concertadas e harmõnicas na
prevenção do uso indevido, na repressão ao
tráfico e na reabilitação dos usuários crônicos;
Interessados em desenvolver a colaboração
mútua para o combate ao uso indevido e ao
tráfico de drogas mediante a adoção de medidas de cooperação e a execução de programas específicos;
Observando os compromissos que ambos
os países contraíram como Partes da Convenção Única sobr.e Entorpecentes, de 30 de julho
de 1961, emendada pelo Protoo:olo de 1972,
e da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971;

Levando devidamente em conSideração
_seus sistema.s c_onstitucionais, legais e

admi~

nistrativos, e dentro do respeito à soberania
_hadonal de seus respectivos Estados;
COnvêm no seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes _comprometem-se a
continuar _a envidar esforços conjuntos e a
realizar programas específicos para a redução
da demanda, prevenção do uso indevido e
combate à produção e ao trâfico ilicitos de
drogas. Essa cooperação, que se_ regerá pelo
presente Acordo poderá compreender o fornecimento por ambos os Governos signatários de:
I) equipamentos e recursos humanos e financeiros para serem empregados em pro~
gram.:3s específicos nas áreas acirrlã mencionados;
II) mútua assistência técnico~científic:a;
Ill) intercâmbio de informações.
§ 1o As Partes Contratantes também cOo~
p_er~_rão por meio do intercâbio de informações que indu~ o intercâmbio de peritos, sem
limitar-se a este, com vistas à recuperação
de farmacodeperydentes.
§ 2o Os recursos materiais, financeiros e
humanos neceSsáriÇIS à execução de programas específicos serão, em cada caso, definidos pelas Partes por intermédio de um Memorandum de Entendimento (MDE).
ARTIGO !I

As Partes Contratantes tomarão as medidas

cabíveis, de acordo com .as respectivas legislações internas, tlara controlar a produção, importação, exportação, armazenamento, distribuição _e venda d~ _precursores. proc!utos químicos e solventes que possam ser utilizados
__ ilicitamente na fabricação de drogas.
-Parágrafo único. As Partes Contratantes
intercambiarão toda informação sobre tais
precur~res, produtos químicos e solventes
que possa ser de utilidade para a detecção
e interdição de remessas para fins }lí~itos.
ARTIGO III
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cução deste Acordo serão da exclusiva responsabilidade do Governo recipiendário, que
tomafá as IT:tedi:dªs apropriaáas para sua liberação.
ARTIGO IV
O GOVerno brasileiro designa como coorde-nador da participação do Governo brasileiro
na execução do presente Acordo o Departamento de_Organismos Internacionais (DOI) do
Ministério das Relações Exteriores, e o Gover---no dos Estados Unidos da América designa,
como coordenador da participação do Governo dos Estados Unidos, o Escritório de.Assuntos lnternackni.ais de EntOrpecentes (INM) do
Departamento de Estado. _ ARTIGO V

De maneira a facilitar á execu-çãO deste
Acordo. as Partes Contratantes poderão desig~
nar um funcionário, em suas respectivas Embaixadas, para servir de elemento de ligação
permanente entre as respectivas agências governamentais espedalizadas em assuntos de
drogas.
Parágrafo único. A,_ Partes Contratantes
poderão designar, mediante consulta prévia,
outros funcionários especializados para assessorar o funcionário de que trata o presente
Artigo.
ARTIGO VI

-Com vistas à consecução dos objetívos contidos no presente Acordo, as Partes Contra~
tantes, através de representantes dos dois Go---vemos, reunir-se-ão, pelo menos uma vez por
ano para:
a) avaliar _a eficácia _de tais_ programas de
ação;
b) recomendar aos respectivos Governos
programas anuais com objetivos específicos,
a serem desenvlvidos no marco deste Acordo
e a serem implementados mediante a coope~
ração bilateral;
c) examinar quaisquer questões relativas à
execução do presente Acordo;
d) apresentar a seus respectivos Governos
as recomendações consideradas pertinentes
para a melhor execução do presente Acordo.

O presente Acordo será implementado por
ARTIGOVD
Memorando de Entendimento (MDE) entre o
·Ministério das Relações Exteriores da RepúTodas as atividades decorrentes do presen-blica Federativa do Brasil, ouvido o" Ministério
te Acordo serão desenvolvidas de coilfoimida Justiça, e o Departamento de Estado dos
dade com as leis e regulamentos em vigor
Estados (Jnidos da Américã.
na República Federativa do Brasil e nos Esta§ 1~ Cada MDE cobrirá um perlodo de
dos Unidos da América.
um ãno, definirá os órgãos responsáveis pela
sua execução !! _conterá uma declaração do
ARTIGO VIII
objetivo que o projeto pretende atingir, bem
Para
os
fins
do
presente Acordo, entendemcomO suas metas mensuráveis específicas.
Serão descritas as contribuições de cada parti- se por drogas as substâncias que apar~çem
cipante em termos de bens e serviços, bem - enumeradas e descritas na Conw~_o_çã9 Unica
Sobre Entorpecentes de 1961, emendada pecomo as estimativas, em cruzados e em dólalo Protocolo de 1972, e na Convenção .Sobre
res americanos, do vaJor de cada contribuição.
Substâncjas Psicotrópicas de 1972, ambas
O MDE-compreenderá também cronograma
concluídas no ~mbito das Nações Unidas.
-para a execução das atMdades definidas no
projeto.
ARTIGO IX
§ 2 9 Taxas de importação ou impostos aJCada
uma
das
Partes Contratantes notififandegár!os aos quais poderão estar sujeitos
cará a outra do cumprimetno das formalidao material e o_ equipamento fornecidos de
des requ~ridas pela leg~slação interna. Este
acordo com o MDE e como resultado da exe-
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Acordo entrará em vigor na data do recebi-

fundamento no inciso_ I do artigo

mento da segunda dessas_ notificações.

n" 4.595,-de 31 de dezembro de 19_64.

4~,

da Lei

2. Em sessão d~ 4-4-86, o Conselho Monetário Nacional aproVou o Voto CMN n? 084/86,
menos que uma das Partes Contrãtãrifes o
que-autorizou _emissão de papel-moeda até
denuncie, por via diplomática. A denúncia suro limite de Cz $ 65 bilhõeS. no corrente exercítirá efeito noventa dias após a data da respec-do, tendo sido solicitada ao Poder Legislativo,
tiva notificaçãu. A denúncia do presente Acornaquela oportunidade, a devida homologação
do não afetará a va1idade de quaisquer obrigapara a parcela de Cz$ 55 bilhões excedente
ções contraídas anteriormente à denúncia.
ao IimiteJegal.
Feito em Brasílla,. aos -3 dias do mês de
3_ Referido pleito foi feitÕ com base em dasetembro de 1986, em dois exemplares origidos disponíveis à época, que permitiam prever
nais, nas línguas portuguesa e inglesa sendo
crescimento.. mínimo da ordem de 200% para
ambos os textos igualmente au,tênticos. ...... Roos n'lefbs_de pagamento em 1986.
berto de Abreu Sodré, Pe!o Cavemo da Repú4. Contudo, com_ o reflexo da implantação
blica Federativa do Brasil - /iélrJY Shlaudedo Plano .Cruzado, a econ_proia brasileira pasman, Pelo Governo dos Estados Unidos da sou a apresentar, notadamente a partir de juAmérica.
lho, resultados extremamente favoráveis em
termos de crescimento, com a elevação d_os
(À Comjssáo de Relaç6e5 FX!eif.or_~s e
nívêTS- de ·renda e emprego e concomitanteDefesa Na_cii:inal)
mente intensificação do ritmo da atividade
económica, sJtuando a demanda por moeda
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO em patamares superiores ao estimado. Dados
recentes sobre o comportamento das variáveis
rt:~ 62, DE 1989
monetárias, comparados aos registrados em
(N~ 84/89, na Câmara dos Deputados)
igual período de anos anterlores, estão a indiw
Homologa o ato do COiiseJho Mone- car que o limite adicional para emissão de
tário Nacional que autorizou a em!Ssão pap.el-moeda, autorizado em abril, deverá ser
de petpel-moeda, no exerc!cfo de 1986, ultrapassado nos próxiJ'110S dias, com a proxino valor de até Cz$ 13.000.000.0{)0,00 midade das festas natalinas.
(treze j;Uhões de cruzados).
5. Assim, de acordo com a programação
O Congresso Nacional decreta:
monetária para 1986, aprovada através do VoArt. 1~ Fica homologado o ato do Conse- to CMN no 367/86, o crescimento dos meios
lho Monetário Nadonal que autorizou a emis-- de pagamentos âeverá alcançar 300%. Ccim
são de papel-moeda no exercício de 1986, base no comportamento, em final de ano da
no valor de até Cz$ 13.000.000,000 (treze bi- relação papel-moeda/meios de pagamentos
lhões de cruzados).
(0,2582. em 1984 e 0,251 O em 1985 ), o fluxo
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em líquido de emissões no corrente exercício pow
derá alcançar Cz$ 78 bilhões, superando em
vig9r na data de sua publicação.
Cz$ 13 bilhões o limiete autorizado em abril
MENSAGEM N• 814, DE 1986
último· (Cz$ 65 bilhões).
Excelentíssimos Senhores Membros do
6. Nestas condições, e -por oportuno, soliw
Congresso Nacional:
cito a Vossa Excelência o encaminhamento
Nos termos do artigo 4ç, item I, ín fine, da
de mensagem ao Congresso Nacional, com
Lei no 4.595, de 31 de dezeinbro de 1964, vistas à homologação do ato do Conselho Moe da anexa Exposição de _Motivos do Senhor
netárlo Nacional autorizativo da emissão adiMinistro de EStado _da Fazenda, tenho a honra
cional de até Cz$ 13 Dilhões necessários ao
de solicitar a Vossas Excelências a homolosuporte das transações económicas e ao progação do Congresso Nadonãl para a emissão
cesso de desenvolvimento do País.
adicional de papel-m0eda autorizada pelo
-Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Conselho Monetário Nacional, no cOrrente Excelência os protestos do meu mais profunexercício, no valai de até CZ$
do resPeito e cons(deração. -DUson Funaro,
13.000.000.000,00 (treze~ l)ílhões de c·ruzaMlnistro da Fazenda.
dos), para atender às atividades produtivas do
- - - VOTO CMN N'-4!\0.186
PaiS- e à"dr'ciiraçáo-aa nqueza-nadOri~d:- -: - Papel-Moeda -Autorização ao Banco
Brasília, 23 de dezembro de 1986. -_José
Samey.· Presidente cf., Repúblicã:- - Céntral para em!tír papel-moeda além do
----limite estabelecido na Lei n 9 4.595, de
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 389, DE 18
31 de dezembro de 1964.
DE SETEMBRO DE 1986, DO SENHOR
Aprovo, ad referendum do Conselho
MINISlRO DE ESTADO DA FAZENDA.
Monetário Nacional.
Excelentissimo s·enhor Presidente da RepúBrã5J1ia (DF), 18 de dezembro de 1986~
blica.
-Dilson Funaro, fo\inlStrO da Fazenda.
Papel-Moeda -Autorização ao Banco
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelênda__as razões pelas
Centra/para emitir papel-moeda além do
limjte est8bel_ecido na Lei n 9 4.595, de
quais o Cons_elho _Monetário Nacional autorizou a emissão de papel-moeda, no corrente
31 de dezembro de 1964.
ano, em valor· superioi' ao limite de déi: por
Senhores- cOnSelheirOs,
cento do saldo dos meios de pagamento exisCom-o é do conliecimento de V. Ex~ o artigo
tente a 31 de dezembro do_ ano passado, com
3? da Lei n~ 4.595, de 31-12-64, fiXa. os prlndParágrafo único. O presente Acordo permanecerá em vigor por período ilimitado, a
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pais objetivos e atribuições do Conselho Monetário Nacional, dentre oS (juais_ destacawse
o de adptar o volume dOS meiOs de pagamento às reais necessjdades da economia_ nadona! e s_eu proces_so de desenvolvimento,
-outrossim, de aCOr"do com o artigo 4 9, i_nciso
I, do referido diploma, o Conselho Monetário
Nacional pode autorizar o Banco Central do
6rasil a emitir, anualmente, até o limite de
10% (dez por cento)_ do saldo dos meios de
-p,a9amentos existente_ em 31 de dezembro do
ano anterior. Havendo necessidade de emissões além desse limite, _o Colegiada deve solicitar imediatamente, a:i:raves de mensagem ao
Presidente da República, homologação do Pow
der Legislativo para as emissões realizadas.
- Em sessão de 4-4-86, o Conselho Mone-tário Nacional aprovou o Voto CMN n1 084/86,_
que autorizou emissão d~ papel-moeda até
o limite de Cz$ 65,0 bilhões, no corrente exer.:
c~ç-ío, ten9o sido ?Oiicitada ao Poder Legisw.
Iativo, naquela oportunidade, a respectiva homologaç~o para a parcela de Cz$ 55,0 bilhões
excedente ao limite legal.
Tal solicitação foi feita com base em daclos
_di_sponíveis à época, que permitiam prever
c;res<:imento mínioio__d_ª- ordem 9e 200% para
os melas de pagamento
1986:
Contudo, levando-se em conta a evolução
da economia nos_ últimos meses, caracterizada pela intensificaç!ão do ritmo da atividade
econômica, a demanda por moeda vem se
situando em nível superior ao esperado. Dados recentes sobre_ o comportamento das variáveis monetárias, comparadoS ão:S registras
em igual período de aiios anteriOres, indiCam
que o limite adicional para emissão de papelmoeda, autorizado em abril, deverá ser ultraw
pasSado no corrente mês com a-proximidade
das festas natalinas. De acor-do com a programação monetária
para 1986, api"ovada através do Voto CMN
n9 367/86, o crescimento dos meios de pagame_!lto deve!á alcançar 300%:

em

BANÇO CENTRAL DO BRASIL _
(Conselho Monetário Nacional)
A partir deste parâmetro e -consideraiadõ a

relação comportamental papel moeda emitido
meios de pagamento
ilegíveis.
a) acrésciino pro-gramado dos meios de
pagamento _em 1986
b)-- saldo estimado-dos meios de pagam~n
to para dezembro de_ 1_986 (MI de de~mbro
de [985 a ilegível
--Em face do exposto, proPonho a este Cons_elho que autorize a -emiss_ão de papel-moedã
em montante adicional de Cz$ 13,0 bilhões
e que, em obediência ao disposto no mencionado artigo 49, inciso I da Lei n9 1.59564 se
solicite ao Poder _Legislativo a respectiva homologação do pleito.
E o que submete à consideração de V. Ex"
Em 17-12-86.
Voto _do_ Conselheiro..
,_
.
DUson ~l!!}!!!_(}, Ministro da Fazenda.
(À Comissão de Assuntos Econômj-

cos.)

·
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--DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II)

Pareceres
PARECERES N" 360, 361 E 362, DE 1989

' da CAmara n9
Sobre o Projeto de Lei
240, de 1983 (n9 191-D. de 1975. na origem), que "dá nova redação ao parágrafo
único do art. 19 da_ Lei n~ _5_,802~ de 11
de setembro de 1972, que "dispõe sobre
a inscriç§o em prova de habJ1itação à livre
docencia e determina outras providências·:
- PARECER N• 360, DE 1989
Da ComisSão_ de
Constituição e_ Ju_stlça

Relatar: Senat:if?r Raimundo Parente

portadores do título de doutor, aJcançado através de c~rso credenciado de pós-graduação,
a possibilidade de se candidatarem à doc_ência
livre. Simultaneamente, porém, o mesmo dipfoma le9a1 a!spensava esse requisito, pelo

período de dofs anos, para aqueles que tivessem completado dez anos de graduação e
cinco anos ininterruptas de magistério. Este
prazo veio a ser prorrogado por rrlais dois anos

pela Lei n'~ 6.096, de 5 de setembro de 1974.
Criava-se, assim, não só uma passarela para
os que, por motives diversos, não podiam
afastar-se para cursar a pós-graduação, como

também se contribuía para o esforço de formar quadros no ensino superior.
Os objetivos da _proposição em epígrafe são

Novembro de 1989

EMENDA N• 2 - CEC
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando os çfemais:
"Art. 2~ A livre-docênci_a setá conferida pelas universidades oficiais _e particulares reconhecidas, que ofd:ecem cursos
Çtedenciados de .doutorado na mesma
área de habilitação à livre-docência.
__ § 19 Na ausência de_ iÓs:tituições que
atendam ao disposto no caput deste artigo, a livre-docência s_e~ C?hferida pelas
-universidades que oferecerem cursos
credenciados de mestrado na mesma
área de habilitação.
§ 29 Na ausência de instituições que
-atendam_ ao disposto "no parágrafo anterior, a livre-docência será c_onferid_a por
universidades credenciadas para este fim
pelo Conselho Federal de Educação."

Cons_oante préceitua 0 art. 58 do Magno
meritórlos, uma vez que esta busca assegurar
flexibilidade à titulação de tais profissionais.
Diploma, volta ao turno c_onstitucionaJ 0 Projeto de Lei n~_l91-D_. de 197~, que altera a
Todavia, o Projeto de Lei_ em exame foi apresentado em 1975, passando por longa tramiLei n~ 5.802, -de 11 de setembro de 1972J
que dispõe sobre a inscrição em prova dé
tação na Câmara d?s ~eputados. ~as~ados
Sala das Comissões, 25 de novembro de
habilitação da livre docência.
.
onze anos, sua atuahzaçao se torna mdispen1986.- Gastão Múlle~; Presid~t~-- Nívaldo
2. Na Casa de oriQeffi;lódaS a~fCOmiSSOe--s-- sáve~ Ne~te __~~p_so de_ ten;p~, nossos cursos
Mãchado, Relator- Álvaro Dias -Jorge !(ade pos-graduaçao se_multiphcaram ealcança- lume - Moadr Duarte.
que examinaram a matéria se manifestaram
favoravelme_nte.
ram, em muitos casos, elevados padrões de
3. o prin-cipál objetivo da proposição con- ·qú-alidade. QPC:der Público e :n~dad:s privaPARECER N• 362, DE 1989
siste na elevação de dois para quatro anos
das '-:~m fnv_:stindo somas s1gmficativas,em
Da Comissão de ___ _
do prazo previsto na Lei no 5.802, de 1972.
pesqUIS? e em ~olsas de ~stu~o -~o Pa1s e
Constituição, JuStiça e Qdadania
no extenor. Com ISSO, na mato~ p~rte dos cam4. No pertinente aos aspectos constituciona!, jurídico e de técnica legislativa, nenhuma_ pos de saber humano, o ~ras1! ~ons~gue forRelator: Senador Joã.o Menezes
objeção há a opor à sua tramitaçãO.
_ m.:Jr prof~ssores em quantidade ·?ufic1ente paO Projeto de Lei da Câmara n~ 240, de 1983
EJ(posltis, opino favoravelmente à aprova~ o ensmo de ter:cerro e quarto g:aus, 1sto
ção do projetQ por parte deste órgão técnico.
e, os cu~sos su_pe:!'Jores de gradUaçao e p~s- (Projeto _de lei n~ 191-D, de,1975, na Casa
de _ori_gem), dá nova redação ao parágrafo úni-·
Sala das Cdr'niss_ões, 2 de outubro de 1985._ graduaça~. Segundo dados da Coo;denaçao
co ·do artigo 1~ da Lei n~ 5.802, de 11 de
_José tgnáclo Ferreira , Presidente- _ R_q~~ _~e Aperfetçoam~nt? do Pessoal de NJVel Supemundo Parente, Relator~ Henrique Santiflo,
n~r, em 198N1 J~ tínhamos 5.368 .::~!unos de setembro de 1972, que _estabelece critérios
para a inscrição em prova de habilitação à
Nelson Carneiro _ Odac/r Sdares -..::...- _pos-graduaçao titulados, 736 cursos de meslivre docência.
Octávio Cardoso ~_Hélio a_u~iio:; _ Nívaldo
trado : 285 cursos de doutQ[ado. . _
Machado -Aderbal Jurema.
Ass1m, nosso parecer é pela cpncihaçao do
O presente Projeto de Lei contém PaTeceres
esofrço da pós-graduação COll) a oportunifavoráveis da outrora Comissão de Constituidade a ser oferecida aos profiSsionais que,
ção e Justiça, cujo relator foi o Senador RaiPARECER N• 361, DE 1989
não tendo trilhado o caminho ortodoxo·, dismurido Parente, em 02 de outubro de 1985,
Da Comissão de Educação e Cultura
põem. de relevante e notória experiência de
e da antigã C:ÇJ,tnissão de Educação e Cultura,
ensino e/ou pesquisa. Por isso, propomos as
Relator: Senador Nivaldo Machado
com parecer prOferido pelo Sen1'-Qor NivaldQ
seguinte_s emendas: __
Machado que apresentou duas valiosas
O Projeto de Lei-da Câniara n~'.240, de 1983
EMENDA N' I - CEC _-_Emendas. em 25 de novembro- de 1986.
(Projeto _de Lei n" 191-D, de 1975, na Casa
O mencionado .Projeto de Lei retorna agora
Dê~se a seguinte redação ao artigo 19:
de origem), dá nova redação ao Parágrafo únià Cbrnissão_ de Constituição, Justiça e Cidaco do artigo 1o da Lei n~ 5.802, de 11 de
Art. _1" O parágrafo único do artigo 1~ da
dania para ser examinado à luz dos preceitos
setembro de 19_72. Pela riOva iedação proLei_no 5.802,-de 11 de setembro de 1972,
çla_nova Constituição ~ederal.
posta, durante quatro anos, a partir da publicapassa a ter a seQuinte redação:
Assim senda, ãtirmamos que os objetivos
ção da Lei, será admitida a inscriÇão em prova
"Art I' ~ ......................................................
da Proposiçãa_são Iouváveis_e __concordamos_
de habilitação à livre-docência de candidato
que comprove ter completado cinco anos de
Parágrafo único.___ Durante o prazo de com ela, d~sde que sejam inseridas as emen~
4 (quatro) anos, contados da publicação das de !t's 1 e2-CEC, uma vez qu_e esta b_usca
diplomado em cutso superior de graduação
correspondente ou dois anos ininterrUPtcis de
-desta Lei, admitir~se-á a insç.rição em pro- ass·egurar flexibilidade à titulação de profissiomagistério ou; ainda, dois anOs ininterruptas
va de habilitaçãO à livré-doc~Ii.cia de can- nais com relevante e notória experiência de
ensino e/ou pesquisa. E do ponto de vista que,
de pesquisa científica e tecnológica, de desendidato que, não preenchendo o requisito
especificamente, nos compete examinar, tovolvimento_ exper&nenfal e trarisferência- de
deste artigo, comprove ter completado:
tecnologia.
1- mais dé: dez ãnos de diplomado por das as forma~dades foram atendidas, não havendo óbice à presente Proposição, porquanto
curso de graduação corresPondente;
Não é esta a primeira iniciativa no sentido
de permitir; em CasOS esp-eCiaisi o acesso de
11- pelo menos cinco anos de exer- é jurídica, constitucional e de boa té<:nica legisprofessores e pesquisadores às provas de li~
cício de atividades didáticas universitárias latiVa.
vre-docência. Com efeito, o Decret.c5~Lei no
ou extra-universitártas, com produção de
Sala das Comissões, 23 de novembro de
465, de 11 de _fevereiro de 1969, estatuía que
trabalhos científicos p-ublicadOs, o_u gran- 1989. - Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
o título de mestre ou doutor. obtido em curso
-de experiência profiSSional, a juiZo do ór- - João MeneZes, Relator - Edison Lobão
gão superiór_de ensino e pesquisa, infor- - Wt!son Martins- Roberto CamPos -Mel~
credenciado, constitui requisito para a inscrição e prova -de habilitação à livre-do-cência.
mado, quanto ao pedido, pelo Conselho ra Alho - Carlos Patrocinio - Jutahy MagaTal dispositivo foi alterado pela Lei n" 5.802,-Departamental da unidade universitária lhães - Mauricio Corréa - Ney Maranhão
de 11 de setembro de .1972, que limitou aos
correspOndente."
-- Nuizfo Bezerra.
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PARECatES N•' 363 E 364, DE t 989
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nP 23, de 1984 ln? 62-8, de 1984, na
Câmara dos Deputados), que ''aprova o
texto doA to Constitutivo da Rede de Infor-

mação Tecnológica Latino-AmericanaRJTLA, celebrado em BrasDia a 26 de outubro de 1983':
PARECER N• 363, DE 1989
da ComiSsãO de
Relações Exteriores

carágua e Venezuela, mostra a conveniência

e a oportunidade da instituição da RITlA
lnexistindo, aJém disso, outros fatore_s ou
motivos que obstem a aprovação do presente
Ato Constitutivo, opinamos; na forma regimental, pela sua aprovação, cClnforme o Projeto ele Decretõ_Legislativo n• 23,-de 1984.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1986.
--Cid SamjJaló; Presidente -Jorge Kalume,
Relator - Joã.o Cafmon - Loudvaf Baptista
- Carlos Lyra -Milton Cabral- Aloysio
Chaves- Nelson Carneiro.

Relator: Senador Jorge Ka!ume
O Senhor Presidente da República submete
à consideração do Cdrigresso Nacional, nos
termos do art 44, item I, da Constituição Fede..
ral, acompanhado de Exposição de Motivos

. . -PARECER N• 364, DE 1989
Da CórrUSsão de Coilstituição,
Justiça e Gdadania

do Senhor Ministro de Estado das Relações

Relator: Senador Antônio Luiz Maia
Nos_ termos do inciso I do artigo 44 da ConstitJJiÇão então em vigor, o Excelentíssimo Se- RITLA, celebrado em Brasília, a 26 de outu-- nhor Presidente da Repúbli_ca encaminha ao
bro de 1983.
- - · ··
cóngresso Nacional, acompanhado da ExpoA RITlA, como se sabe, situa-se no contexto
sição de Motivos do Exm" Sr: Ministro das
do SELA. instituído em 1975, na Cidade do
Relaçõ~ Exteriores, o texto do Ato ConstiPanamá, com o cbjetivo de possibilitar um
tutivo da Rede de Informação Tecnológica Lasistema permante de coordenação- e consulta,
tino-Americana- Ritla, celebrado em Brasília,
de mútuo apOio, entre-os Estados da Améiica
a 26 _de outubrO de 1983.
Latina, de modo a pemitir a esta região faJar
O_~o defme comO objetivos da Ritla, em
ern uníss_ono na defesa de _seus interesses,
síntese, estabelecer uma rede de informação
nos organismos e foros internacionais.
tecnológica latino-~niericana que atue como
Confoime se depreende dos dácumentos,
instrumento de cooperação, destinado a conora sob nossa análise, é _objetivo especifico
tribuir, ãirã\rés da informação, para o desenvolda RITLA estabelecer um instrumento de coo- vimento teCnológico regional e a diminu_ição
peração destinado a contribuir, através da indo grau d_e d~pen9-ência tecnológica (arts. 1o
formação, para o desenvolvimento tecnolóe 2~); estabelece a estrutura organizativa da
gico regional e para a diminuição do grau
Ritla (arts.. 3~ a 16); cuida d_o seu funciona·
de dependência tecnológica dos Estadosmenta (arts. 17 a 26) e contém disposições
membros do SELA, relativamente a outros
finais onde disdplina diversas questões, inclupaíses.
sive personalidade juridica e património, priviA ExpOsiçãO de Motivos do Ministério das
légios e imunidades (arts. 27 a30), assínatura1
Relações Exteriores revela que a participação
ratificação, adesão, entrada em vigor, emendo Brasil, como membro e sede da Rede, dedas e denúncias (arts. 31 a 36), relações entre
verá trazer benefícios ao setor tecnológico ina Ritla e o Sela (arts. 37 e 38), observadores
dustrial nacional, através do fluxo de informa(arts. 39 e 40) e, por fim, estalece disposições
ções a serem trocadas entre os membros do
transitórias (arts. 41 a 44},_uma vez que a Rttla
Sistema Econôrnico Latino-Americano. Evisubstitui o Com-itê de Ação para o Estabeledentemente, a análise dO nível de desenvolcimentO da Ritla.
vimento te__cnológico alcançado pelos diferenNa Exposição de Motivos do Exm~ Sr. Ministes países poderá ensejar ao Brasil o fornecitro das Relações Exteriores ressalta que ''a
mento de bens e serviços aos países latino-aparticipação do Brasil como membro e sede
mericanos acaso necessitados.
da rede deverá trazer beneficias para o setor
O texto sob comentário detalha com clareza
tecnológico-industrial nacional, com o fluxo
os objetivos da RITLA e estabelece a sua estrude informações_ a serem troca_das entre os .
tura organizativa composta de: Conselho Dire~en:t.P_ro~. do SiStema Econôniko Latino-Ator, Núcleo Central, Ceiltros NaciOnais de
mericano .
-Coordenação e Órgãos Executores.
,
Nci" Câmara, o texto- 'fOi ari~lsádO pelos ór~
Contém, ainda, o plaTto de ação da instituigâÕs competentes- e, finalme-nte foi aprovado
ção, diretrizes para aprovação de programas
o Projeto de. Decreto Legislativo de au~oria
e projetes específicos, bem como nonnas -so- da Comissão de RelaçõeS Exteriores, que-probre o seu financiamento.
põe a aprOvação do texto _dO Ato.
Nas disposições fmais é dito que a RITLA
O Projeto vem a p:.ame deste Colegiada
é pessoa jurídica de direito público interna- para Cj-üe _s_eja apreciada sua constitudonalicional com capaCidade para contratar, adqui- -dade, em face da nova Lei Maior, promulgada
rir, alienar bens e iniciar procedimentos judí5 de "outubro de -Ü:IB8._
ciais para o cumprimento de seus fins, com
Nos termos da nova Carta, compete à União
submissão -às leis nadonaiS do Estado onde"
manter relações com Estados estrangeiros
se exerça dita capacidade.
(art. 21, 1), ao_!?:residente da República celebrar
tratados, convenções e atas internacionais su~
A leitura acurada do texto, assinado pelo
Brasa juntamente com Argentina, México, Ni~ jeitos a refeiendo dó Congress-o Nacional (art.

Exteriores, o texto do Ato ConstitutivO da Rede
de Informação Tecnológica Latino-Americana

o

em
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84. Vll1) e ao congresso, evtdente"rrienfe, apiedar tais atos (art. 49, ().
Por outro lado, é dever do Poder Público
promover e incentivar o desenvolvimento
científico e-tecnológico (art. ;2.18).
Não há, pois, óbices constituciol}ais, quer
formais, quer materiais que impeçam· a- con·
dusão do Atõ ConstRutivo da Rede de lnfor·mação Latino-Americana.
O Projeto de Decreto Legislativo n 9 23, de
1984, por õutro Jâdo, -ressalva, no Pafágrafo
únicO do artigO J9 que ''qUaisquer atas de que
possam resultar revisão, reformas ou emendas do Ato Constitutívo_ ficam sujeitos à aprbvação do Congresso Nacional .
Isto posto, opinari1õS-pela constitucion-alidade do Projeto de Decreto Legislativo n 1 23,
de 1984.
Sala das Coniíssõé:s; 23 de novembro,
1989. ~Cid Sab6ía- de-r:arva!hõ-...:..:_---presi-dente; Antonio Luii Maya,_ Relator; Juta}Jy Ma~
galhães --:-:: Ney Maranhão_ -:-:J,t-i~son Martins
-Maurício Correa- Edison Lobão -Meira
Fi/hQ :-:- Cados Patrocinio --João Menezes
---:- Aluiziç Bezerra~
-

.. -·PARECER N• 365, DE-1989
Da Comissão" do Distrito Féêfetaf Sobre
o Projeto de Leí do Distrito Federal n~'
74189 que "au?oiiza· O'"Distrito Federal a
aUenar imóveis':
Relator: Senador lrapuan Costa Junior
A proposição em análise visa autorizar o
Distrito Federal a alienar, mediante procedi_mento Jidtatório, as projeçõ-eS e os lotes doa-dos pela União, com cláusula de r~trovenda,
ficando os adquirentes sujeitos à edificação
no prazo ·ae- 24 meses, sendo aplicados os
recursOs provenlentes de tais aliEmáç'ões exJ
dusivamente na construção ou recuperação
de escolas e hospitais, na expansão do sistema
de abastecimento de á_gua ou na i!'llplantação,
recuperação ou ampliação de infra-estr_utura
de assentamentos populacionais.
A Mensagem do Excelentissimo Senhor Governador do Distrito FederaJ que encaminha
o projeto sob_análise.jUstifica que "Õs imóVeiscuja alienação se pretende realizar, compreendendo projeções e lotes, são oriundos da
União, mediante doa_ção autorizada através da
Medida Provisória r)? -97, de 24 de outubro
de 1989, e que "o ato 'preslderlciaJ, ao dispor
sobre a doação, e-stabeleceu que o Distrito
Federal deveria alienar os irh6Veis doados,
consignando cláuSula em moldes a sujeitar
os adquirentes a edificar no prazo de 24 (vinte
e quatro) meses e, ainda, ímpóS a cándiçâo-"
de os recursos i"esultarites- serem- aplicados
exclusivamente na construção ou recupera~
~o de ~scolas e_ hOspitais, na expansão_ do
sistema de abaStecimento_ _de água ou na implantação, recuperação ou ampliação da infra- _
estrutura de <;~Ss_enTirilentos populacionais".
Ressalta-ainda a -Mens_agem que a aprovação
·do projeto com sua conversão em lei ensejará
recursos fmanc~iros indispensáveis à execu~
ção de obras i"edamadas insistentemente pela
comunidade do Distrito Federal.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Pelo ilustre Senador Mauricio Corrêã foi
apresentada emenda supressiva do parágrafo
único do art. _2~ do Projeto de Lei do DF nç
74, de 1989, ap argumento de que o mesmo
exclui a apreciação do Senado Federal.
O referido parágrafo únfco estabelece que
"fica o Distrito Federal autorizado a abrir cré-dito suplementar no valor da alienação", e em

nenhum momento exclui expressamente a
apreciação de tal crédito por parte do Senado

Federal, daí por que inócua a emenda

afere~

cida, razão pela qual Opino pela rejeição da
mesma.

No mérito,_ o Projeto de Lei n? 74/89 ê de
grande utilidade para o Distrito Federal, especialmente à sua população.

No demais, quanto às premissas de constitucionalidade, de juridicidade e de técn_Lcà

le~

gisJativa não há qualquer óbice a irilpedir que
o projeto se transforme em lei.
Ante às considerações expendidas, opino
favoravelmente à sua aprovação.
Sala das ComissõeS, 28 de noVembro de
1989.- Mauro Benevídes, Presidente- frapuan Costa Júnior, Relator -11eira Filho Francisco Rol/emberg - O/avo Pires - Ronan Tito - Pompeu de Sousa, contra 11aurfcfo Corf§à, contrário em parte -João
Menezes, - com restrição - Wilson Martins,
vencido - Ei:Jjson Lobão.

PARECER N• 366, DE 1989
Da ComíssAo do Distrito Federal, sobre

o Projeto de Lei do Senado nP 314, 'de-·
1989, que ''estima a recelld e liXà ·a despeSd do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1990':

Relator: Senador Meira F'l'/ho

da administraçao pUblica, bem como, aLix:Jlio
aos municípios e serviço da dívida."
O Projeto fiXa a despesa do~stado do Amapá em NCz$ 272.625.000,00 (duzentos e setenta e dois milhões, seiscentos e vint~ e cinco
mil cruzados novos) e estima a receita em
igual valor, a preços de maio de 1989.
A -constituiÇão vigerite procurou diffiinuir
a depe-ndência dos Estados em relação à
União. Entretanto aqueles Estados que não
atingiram um grau elevado de desenvolvimento não conseguem obte-r uma arrecadaçao expressiva em relação às Receitas Tributárias,
ficando na deperidência da Onião.
O Estado do Amapá se encontra nessa condição, vez que as transferênciaS federais são
responsáveis por 95% da receita total do Esta_ç!_o _R_ara o próximo exercício.
_
Os recursos arrecadados pelo T escuro Estadual representei'f'l tãõ-Sómente 5% e destes
3%_ são oriundos da arrecadaçã9 do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviç:9s de

Código

compre'Emsíveis, decorrentes de investimentos

Dos Recursos al~ca~o~_ para a Despesa,
N~ ~ 109,3 milhões, 40,1% do total, serão
aphcados nas seguintes funções: educação e
cuJtura. saúde e saneamento, agrk'ultura, defes_a e_ segurança, assistência e previdência,
transporte, habitação e urbanismo e energia
elétrica.
_
. ~ despesas cgm pessoal e Encarfios Soctats somam a impo-rtância de NCz$
123.949.000,00 (cento e viriiee-tiês milhões
novecentos e-quarenta e nove mil cruzadm:
novos), absorvendo 45,5% do total da despesa.
Os recursos_ destinados na área de Investimentos, ·são da ordem de NCz$ 91.056.000,00
(noventa e um milhões, cinqüenta e seis mil
cfulados novos1 ·representando" 92,5%_das
Despesas de Capital.
___
_______ _
A _seg~ir apresentamos o demonstrativo da
despesa pelos diversos órgãos do Poder Executivo do Estado do_ Amapá.

Tesouro _

060Cr
0700

Poder Executivo
Au-ditor ia
Sec. de Actninistracão
Sec.de Agricultura
Soe. de lnd. Comérc·.o e Turismo
Oep. de Estradas de Rodagem
-s!?.c. dP. Educação e CUHura
Sec. de Finanças

OROO

Gabinete do Governflcfor _

09QO

Seç.__d_e _Obras e ServiÇoS Plrtllicos
Sec. _de Promoção Soe: i :11
Procurador la Geral
Sec. de Planejamento
Sec. de Saúde
Sec. de Se§uranca Püb I ica
Coord. Especial de le1-ras do Amapá
Coord. Estadual do l.lelo Ambiente

0100

0200
0300
01100
0500

1000

1100

1300
1400
---1500
1600

TOTAL

Para aperfeiçoar o_ Projeto de Lei, Or'a em
aháiise, e adequá-lo ao Orçamento da União,

propomos as seguintes emendas de relatar:
EMENDA 1-R

EMENDA2-R

'

Projeto o seguinte artigo
e renumere-Se os demais:
Acrescente~se·-ao

272. 62.5. 000
895.000
121!.899.000
8.000.000
2.600.000
15.500".000
47.120.000
11.676.CXX)

6.250.000

Acrescente-se ao Projeto o seguinte artigo
e renumere-se ·as demais:
Art. Aplique-se ãO Orçamento do Estado
do Amapá, para o exerdcio de 1990, o -dispoSitivO dei inciso_ I, parágrafo- único, do artigo
2~. da lei n~7.800, -de 10 de julho de 1989:
O .objetivo da presente emenda é corrigir
os valores da proposta orçamentária, que foram orçadaS a pieços de maio do corrente
"O Estado vem executando um Programa ano, pela variação observada na inflação oficial
de Trabalho abrangente, visando a acele.r.ar _no período de maio a dezembro/89, em virtude
do processo inflaciOnário que atravessa o Pais,
o desenvolvimento sóclo-econômicO da áre_a,
aplicando o mesmo parâmetro em relação ao
ao mesmo _tempo em que busca assegurar
recursos em Orç-amento para despesas in- OrçameRto da União.
anteriormente realizados e que geram na atualidade as conseqüentes despesas de- mcmutenção necessárias ao funcionamento regular

Traqsporte Interestadual e de Comunicação
-ICMS.

RE.OJRSOS- DE TODAS" AS FONTES

--- --- ______:Jzoo

O Senhor Governador do Estado do Am"apá,
em atendimento ao que preceitua o artigo 58
e parágrafos, da Cei n~ 7.800, de 1989, que
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o ano de 1990, submete à deliberação do Senado Federal Projeto de Lei que estima aReceita e frxa a Despesa do Estado do Amapá
para o exercício financeiro de 1990.
- Da Mensagem encaminhadora do Projeto,
destacamos os seguintes tópicos:
"A Proposta Orçamentária- para O exercído
de 1990, constitui o resultado do esforço de
ajustar o complexo das atividades governamentais e a transparência das intenções de
despesa Os gastos com custeio forãm racionalizados, restringindo-se ao estritameote necessário, muito embora o Governo tenha ampliado a prestação de serviços à coletividade,
dentro das limitadas possibilidades orçamentárias que dispomos."

Novembro de 1989

·- @--:-ass.ooo

3.000.000
2 . .150.000
17.050.000
14.050.000
4,440.000
800.000
800._000-

272.625.000

~·

0 .. Fontes

Total

. 272. a·z-5. OdO

-

8:95.000

124.899.000

8.CO'J.OOO
2.600.000
15.500.000
47. !20.0_00
!

1.67ô.OOO
6 250 000

. 13._39-5.-ooõ

__ 3__QOQ_OOO
2. 15Cf. 000__ _

17.050.000

14.05b.OXI
4.440.000

8QQ.OOO
.800_000
272.625.000

Aplique-se ao Orçamento do Estado

do Amapá, para o exercido de 1990; o mesmo

critêri_ó_ ªc!.atado para a _correção das dotações
orçamenUlrias utilizado no Orçamento da
União para o exercício de 1990: :
A emenda tem por finalidade indexar o Orçamento do Estado do Amapá, dando a mesma-diretril: estabelecida para o Orçamento da
União, que ora tramita no Congresso Nadonal.
_EMENDA3-R

Dê-se ao artigo 71 a seQ-uinte- redaç~o:
_ M_7~_fica o Governador do Estado autorizado a ãbrir créditoS suplementares, no decor-rer do exercício de 1990, para cada projeto
ou atividade fiXado nesta Lei até o limite de
50%, fazendo uso dos recursos previstos no-·
artigo 43, §_1 ~. da Lei n" 4.320, de 17 de março
de 1964, e observada a destinação específica
da efetiva arrecadação de caixa, para atender
as dotações que se verifiquem insuficientes
à conta de:
a) ·----·-·······················..····------·-···--·- · .

Novembro de 1989

DIÁRIO DO 'CONGRESSO NACIONAL (Seçã6 II)

Com a indexação do orçamento, procura-se
limitar a abertura de créditos suplementares,
vez que o projeto original prevê que tal coricessão é até o limite correspondente ao total da
proposta orçamentária. Entendemos que com
a aprovação da emenda haverá uma maior
fiscalização no tocante às despesas efetuadas
pelo Governo do Estado doArri.apá,
prometer a ação governamental.

PARECER N• 367, DE 1989
Da Comissão do Distrito Federai. sobre
o Projeto de Lei do Senado n9 315, de
1989, que "estima a récbài ·e lixa a despesa do Estado de Roraima para o exercido financeiro de 1990':

s.em com-

Relator: Senador 0/aYO ?lies
Atendendo ao dispositivO contido no

ãrt. 58,

da Lei n? 7.800, de 10 de julho de 1989, o
EMENDA4-R
Senhor Governador do Estado de Roraima enDê-se a seguinte redação ao inciso ll, do caminhou com a Mensagem n~ 00 1/89-RR
projeto de lei que estima a Receita e fixa a
artigo ao:
Despesa do Estado para o exercício finarlceiro
Arl8" .. "·-----··~--:dEd990:.~------·------ "
! - ............"._.----·--....,.
~ ~II- realizar operações de crédito por anteciNa Mensagem o Senhor Governador explica
pação da recelta, até o limite de 2.5% (vinte
a impossibilidade de encaminhar a proposta
e cinco por cento) das receitas correntes esti- _orçamentária do Estado no mesmo prazo fiXamadas nesta Lei, as quais deverão ser liquida- do para a União, vez que "em face das dificuldas até 30 (trinta) dias após o encerramento
dades_ encontradas para a obtenção de estimado exercício.
tivas dãs transferências de recursos federais
Com a emenda proposta pretendemos adepara o próXlffio exercício, em função do atraso
quá-Ia às normas estabeleddas ao Orçamento ocorrido na elaboração da peça orçamentária
da União''. Tal motivo deve-se pelo fato da
da União, acrescentand_o o limite das operações de crédito, definindo que tipo de receita
dependência do Estado de Roraima em relaservirá como base de cálculo e o prazo para
ção âs transferências de recursos da União.
liquidação dessas operações. Tais medidas faA proposta orçamentária orienta base priorizem parte da melhor técnica orçamentária.
~ri<;] os setc:?res f?:!ucação, Saúde, Energia, HaAnte _o_exposto, somos pela aprovação do
bitação, Saneamento Básico, Segurança e
Projeto, com a inclusão das emendas de RelaTransporte.
tor 1 a4.
AáeSceilta-se:aínda, que o desenvolvimenSala das Ses_sões, 28 de novembro de 1989.
to do Estado depende em grande parte da
-Mauro Benevides, Presidente -MeirtJ Filho
dinaminazação do setor primário, com base
Relator - 0/ewo Piies - Pompeu de Sousa
na exploração das atividadP<> agropecuârias.
- Wúson MarUns -João Menezes- Edison
O Governo se vê obrlg::-·· ... dispender recurLobão - Márcio_ Lacerda - Jrapuan Costa
sos para esse setor, ve.:. que o solo da região
Júnior - FranciscO Rol/emberg ..:..._ Maurfcio
é qulnlkamente pobre, requ-erendo correção
Correa - Ronan Tito.

do mesmO, adubação adequada, Como práticas adeqUadas de cuJtivo.
O projeto- estima a receita em NCz$
251.918.000,00 (duzentos e cinqüenta e um
milhões, novecentos e dezoito mil cruzados
novos) e fixa a despesa em igual montante,
a preços de maio de 1989.
Do total das receitas do Tesouro, NCz$
201.016.000,00 (duzentos e um milhões e dezesseis mil cruzados novos), 81,17%, são provenientes das transferências federais, o que
demonstra a dependência financeira do Estado.
Dos recursos próprios, a principal receita
decorre do Imposto sobre Operações Relativas à Grculação de Mercadorias, e sobre a
Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
Da despesa global, com recursos de todas
as fontes, foram alocados NCz$
161.031.200,00 (cento e sessenta e um milhões, trinta e um mil e duzentos cruzados
_!'}ovos) pãra_ as Despesas Correntes, d_?is quais
NCz.$ 65.702.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e dois mil cruzados novos)
serão absorvidos com pagamento de pessoal
e encargos sedais, representando 26,08% do
total geral da despesa.
As despesas de capital contam com NCz$
~.886.800,00 (noVenta milhões, oitocentos
e .oitenta e seis mil e oitocentos cruzados novos), sendo que os ln'o'estimentos contribuem
com 92,73% daquele total, e que serão empregados em projetas que objetivam dinamizar
o desenvolvimento das atividades produtivas
e a solução dos problemas Sociais.
No quadro abaixo apresentamos o demonstrativo da despesa por funções, c;om recursos
de todas as fontes:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇ0ES

comr.o

TESOURO
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

São estas as considerações com relaçiio
ao orçamento do Estado de Roraima que sofre
o processo de transição entre a antiga situação
de Território para a de Estado, exercitando

a autonomia recentemente conquistada.
Com a fin_.:,Jidade de aprimorar a peça orçaM
mentária, dentro das técnicas aplicadas ao OrçamentO da União, apresentamos as seguir'ltes
emendas de relator:
EMENDA N' 1-R

Acreseente-se ao projeto o seguinte artigo
e renumere-se os demais:
Art, Aplique-se ao Orçamento do Estado
de Rorakna, para o exercício de 1990, o dispositivo ·do inciso l, parágrafo único, do art. 2"',
da Lei no 7 .800, de 1O de julho de 1989.
O objetivo da presente e:mençfa é corrigir
os valores da proposta orçamentária, que foram orçados a preços de maio do corrente
ano, pela variação observada na inflação oficial
no periodo de maio a dezembro/89, em virtude
do processo inflacionário que atravessa o País,
aplicando o mesmo parâmetro em relação ao
Orçamento da União.
EMENDA N• 2-R

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo
e renumere-se os demais;
Art Aplique-se ao Orçamento do Estado
de Roraima, para o exercício de 1ggo, o mesmo critério adotado para a correção das do_tações orçamentárias utilizado no Orçamento
da União para o exercício de 1990.
A emenda tem por finalidade indexar o
Orçamento do Estado de Roraima, dando a
mesma di~triz estaPe_ledda para o Orçamento da União, que ora tram[ta no Congresso
Nacional.
EMENDA N" 3-R

de Decreto Legislativo n,s 56 a 6r, de 1989,
que por se tratarem de m_atériã.S referentes
a atas iJ?ternacionais, em obediência ao artigo
376, c, do Regimento Interno, terão, perante
a Comiss.êSO de Relações Exte"riores e Defesa
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, após o que a referida comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual
periodo, para opinar sobre a matéria. Findo
esse prazo, sem parecer, as proposições entrarão na ordem do dia nos termos do art. 172,
D, c. do Regimento Interno.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Presidência recebeu as Mensagens n~

319 e 320, de 1989 (n~ e 833{89, na origem),
pelas quais o Se!!_hor Presidente da República
propõe, respectivamente, seja a União, como
sucessora das Empresas Nuc:leares Brasileiras
S!A- Nuclebrás e suas subsidiárias, autorizada a celebrar contratos de transferência de·
correntes de operações de crédito externo celebrados com aquela ·empresa; até 19 de setembro de 1988, e que seja autorizada a Repú·
blica Federativa do Brasil, através_da [taipu
Binacional, a ultimar a contratação de operações de crédito externo, de natureza financeira,
no valor de até US$ 712,500.e>O e US$
4,037 ,500.00, ou seu equivalente em o_utra
moeda, para os fins que especifica.
As matérias serão despachadas à comissão
de assuntos económicos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, projeto de res_ol~ão que
será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É_lido o seguinte
PROJETO DE RESOUIÇÃO
1'1• 89, DE 1989

Dê-se ao inciso I, art 5°, a seguinte redação;
Art 59 ··~·----=--"'"'~---"·· ---- ·~---;;o;oDispõe sobre; a eA.tinção de cargos, em-

1- abrir créditos suplementares, no decorprl!gõs e~-daros de lotação no Senado
rer do exercício fin--ªnr;;eiro de 1990, até o limite
Federal
de 50% do total da despesa fixada nesta lei, Art. 19 Ficam extintos, a partir da vigência
fazendo uso dos recursos previstos no art. 43, desta Resolução, 80% (oitenta por cento):
§ 1'?, da Lei n 9 4.320, de 17 de março de 19-64.
1- dos 'cargos e empregos de provimento
C:om a indexação do qrçamento, procura-se efetivo vagos e não providos;
limitar a abertura de créditos suplementares,
II- dos claros de lotação.
vez que o projeto original prevê que tal concesParágrafo único. São ressalvados da extinsão é até o limite correspondente ao total da ção os cargos, empregos e claros de lotação
proposta orçamentária. Entendemos que com que sejam objeto de processo seletivo já inia aprovação dq. emenda hcwerâ uma, maior dado.
fiscalização no tocante às despe:sas efetuadas
Art. 2° A comissão diretora fará publicar,
pelo Governo do Estado de Roraima, _sem no prazo de 30 (trinta) dias, a relação dos
comprometer a ação governamental.
cargos, empregos e claros de lotação extintos.
Ante o exposto, somos pela aprovação -do
Parágrafo único. Com a publicação deterprojeto, c_om as Emendas de Re_lator _n~· 1, minada por este artigo, poderão set providos
2 e 3.
os cargos e empregos remanescentes,. a partir
Sala da,s. Comissões, em 28 de novembro de 11 de janeiro de 1990, observado o art.
de 1989.- Mauro Benevfdes, Presidente::- -15 da Lei n9 7.773, de 8 de junho de 1989.
O/avo Pires, Relator~ Mefra_ Filbo -_FranArt. 39 Os Concurso_s públicos parã o procisco RoDemberg -/iapuan COsta Júnior- vimento de cargos e empregos no Senado
Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa -_ WU- Federal serão realizados apenas uma vez por
son Maliins - Ronan TítO ..:..... João Menezes ano e para vagas ocorridas até 30 (trinta) de
-Leopoldo Peres -Márcio Lacerda.
junho do _ano anterior.
Parágrafo único. A abertura de concurso
O SR. PRESIDENTE (Pomp•u de Sousa)
dependerá da existên_cia de recu.rsos orça- Do expediente lido, constam os prq:ietos
mentários.
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- 7\rt. _4o Esta Resolução entra_em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5 9 Revogam-se as dispoSiÇões em
contrário.

Justificação

Com o advento da Lei n~ 7.822, _de 20 de
setembro de 1989, que, a partir da Medida
Provisória n9 81, "extingu~ cargos, empregos
e claros de lotação nos órgãos da Administração Federal direta, nas autarquias e nas-fundações públicas",- empreehde o Poder Executivo, esforço no sentido de promover ajustamento da máquina administrativa às condições ins6fisn'lâve.rs- de escassez de recursos
que limitam as ações dos Poderes-Públicos.
"Data maxlma venia,_,, essa medida, ainda
que tari:liamente levada a efeito, representa
-passo fundamenta( em direção a outr~s decisões administrativas austeras, imprescindíveis
ao saneamento g-ecrencial e estrutural do Estado brasileiro.
Alheios a essa realiddade da conjuntura não
poderíamos ficar. Consoante o espírito de exação da sociedade, no que tange à rE:-dução
dos gastos públicos, não procede a oJnissão
do Senado Federal em contribuir pa~a esse
esforço, que deve ser universal e prontamente
encetado.
Destarte, optamos pela apresentação deste
projeto_ qUe objetiva, fundamen@]n;lenfe, integrar esta Casa no esforço impostergâvel de
contenção da despesa, o qual deve presidir
as ações político-admi11istrativas, decorrentes
da atividade estatal.
ContMdo, convém saJientar _que -disHOsitivos
acauteladores fora_m previstos, no sentido de
preservar os cargos, empregos e claros de
lotação destinados aos concursados e aos que
realizam processo seletivo para fins de ascensão fundonal.
Justos _e equilibrados são, portanto, o mo·
tive e o móvel desta proposição, que coloca,
em primeiro plano, o interesse público, farol
norteador que deve balizar os atas gerenciais
da coisa pública.
Espera-se, in ffne, que os eminentes senadores acedam à proposta deste projeto, aprova_n~Ç)-0-_ celeremente, o que, por certo, vlrá
ao encontro das ne<::essidades do País e dos
~~ios_da sadedãde. __ _
Sa1a das Sessões, 29 de novembro de 1989.
-:S.enad9_r Fema_ndo Henrique Ca:doso. _
LEGISlAÇÃO CITADA
LE(N• 7.773,
DE 8 DE JUNHO DE 1989

-

Djspõe sobre a eleição para Presidente
~ Vice-Presidente ela República.

M'..

n;;.

i'fj~·····s·ã~ vedad;- e COn;td;;d'~s
!_os de pleno direito, não gerando obrigações
de espécie alguma para a pessoa juridk:a interessada ~ nenf:lum direito para o beneficiário,
os a~os que, no período compreendido entre
o trigésimo dia c!~ publi_cação c:lesta Lei e o
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término do mandato do Presidente da República, irrlportarem em nomear, admitir ou contratar ou exonerar exofficlo, deinitir, dispensar,
transferir ou suprimir vantagens de qualquer
espécie de servidor póblíco, estatutário ou não,
da Adrrlinistração Pública direta ou indireta
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e Cios Territórios.
§ 1<? Excetuam-Se do disposto neste ar~
tigo:
1- nomeação de aprovados em concurso
póblico ou de ascensão funcional;
n- nomeação ou exoneração de cargos
em comissão e designação ou dispensa de
função de confiança;
lU- nomeação" para cargos da magistratura, do Ministério Público, ·de procuradores
do Estado e dos Tribunais de Constas.
§ 29 Os ataS editaàOS com base no § 1<?
deste artigb deverão ser fundamentados e publicados dentro de 48 (quarenta e alto) horas
após a sua edição, no respectivo órgão oficial.
§ 3" O atraso da publicação no Diário O/ida/ relativo aos 15 (quinze) dias que: antecedem os prazos iniciais a que se refere este
artigo implica a nulidade auto:nátlca dos atos
relativos a pessoal nele inseridos.

3~ Quais as razões pelas quais tais atas interna<Sonais, claramente enquadrados na esfera
do art. 49, inciso I, da CF, não estão sendo
submetidos a apreci'ªç~o parlamentar. _
Sala das Sessões, 29 de novembro de 19_89.
-.Senador SUvio Name.

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa.
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
,-De acordo com o disposto no art. 277,
do Regimento Interno o Projeto de Lei da Câmara D9 240, de 1983, e o Projeto de Decreto
Le_glslativo n 9 23, de 1984, ficarão sobfe a mesa, dUrante cinc_Qs_essões ordinárias, para recebímento de emendas. Os pareceres das comissõ_es, favoráveis às referidas proposições,
serão enCã.Tninhados à publicação no Diário
do Congresso Nacional e distribuídos em avul~
SOS.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano FranCo.

-

O SR. AUIANO FRANCO ( -Se. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) .:......Sr. Presidente,
Srs. Senadores, faço uso da tribuna neste màmêritO- para aqui tratar de um assunto
······································-·-···....~ - -que reputo da mais alta gravidade para o de(À Comissão Dlretora,}
senvolvirnento do Nordeste e do País. Refirome à virtual paraJtsação das operações do ProO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) jeto Po~ssio no Estado de Sergipe.
- O projeto lido será publicado e remetido
Sabemos todos da extraordinária significaàs Comissões corripetentes, (Pausa)
ção econômica que o aproveitamento do po-

· · · · ·-· -· · · · · · · · · ·- · ·- ·- -========-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19- Secretário.
É: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 640, DE 1989
Venho pelo presente, requerer a esta Presidência, com fulcro _!!C?. ~_n._ ,5Q_ §:_49, _q., Ço_n_sti_-_
tuição Federal-e-no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, o encaminhamento aoExm9 Sr. Ministro de Relações Exteriores,
das questões abaixo formuladas, a serem respondidas no prazo dos dispositivos supracitados.
A matéria objeto do presente requerimento
acha-se contida em uma série de questões
de grande relevância aos atuais debates parlamentares, podendo ensejar diversas iniciativas
legisJativas.
São as seguintes as questões a serem formuladas ao Ministério de Relações Exteriores:
1. Quais os critérios que têm Sido adotados
na determinação dos produtos alímentares
que estão isentos de tributação alfandegária,
no âmbito do Protocolo 22, -de 1988, ceJebradó com a Argentina, bem como em relação
aos anexos que lhe têm sido acrescidos, até
a pres_ente data;
2. Na determinação da quota de5.700 toneladas de queijo, concedida à Argentina para
os finsutsupra, para o exercício fiScal de 1990,
quais os parâmetros que foram utilizados, seja
para a escolha do produto, s_eja para a sua
quantificação;
-- - - - - - - c

tássio sergipano representa para o crescimento do País, através de sua utilização como insumo básico visando à rápida elevação da produtividade agrícola.
Além dessa importância para o setor primário da economia brasileira, a industrialização
do p~tássio se_rgipano implica, também, na
t;S;_Qnornia de_ divl_sas, já que_ deixamos de importar ponderável parcela do cloreto de potássio de que necessitamos.
Para que se tenha uma idéia, basta dizer
que, em 1988, o_ Brasil _despendeu aproximadamente dS$ 300 milhões de dólares na compra de cerca: __ de_ 2 milhões de toneladas do
produto no mercado internacional, ao preço
médio de US$ 150 dólares a tonelada Cif'.
Projeto .de alta racionalidade económica, a
mineração do potáSsio eiiVolve, também, a
extração de cloreto de sódio, já que este sal
enconfra-se_associado ao potássio num único
minério, denominado silvinita.
bestã--fõima, Sr. Presidente, mesmo des•
considerando as facmdades geográficas e de
infra-estrutura para a extração do minério, o
aproveitamento do cloreto de sódio, como
subproduto, garante ainda mais a economicidad_e do projeto em vista do custo zero de
exploração deste sai.
Esta eooriOmicidade será ainda maior daqui
a um ou no máximo dois anos, quando o
terminal portuáriq estiver operando, já que os
custos de transporte serão barateados, acarretando, conseqüentemente,.a red1.,1ção do pre- ·ç-olifta1 do produto a nível do consumidor.
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Sabemos que alguns obstáculos vêm-Se antepondo ao bom andamento do Projeto Potássio. Após quase seis anos de funcionamento,
a produção anu~l ainda nãp ultrapassou as
200. mil toneladil$__, -quando,- de acordo com
as metas anteriormente traçadas, deveria estar
produzindo 500 mil toneladas/ano.
Estes obstáculos que estão entravando o
funcionamento eficaz do Projeto se refere sobretudo ao Irrealismo dos preços praticados
pela Petrobrás e suas subsidiárias, que são
controlados pelo CIP.
Sabemos da grave crise financeira -que ora
a!r'aves~ a maior es'iatalbrasileíra. Ao importar o barril de petróleo a US$ 18,50 dólares
e vendê-lo a US$ 23,50 dólares no mercado
interno, a Petrobrás vem acumulando vultosos
prejuízos e, com isso, paralisando seus investimentos no crescimento da produção mineral,
como é o caso do potássio sergipano.
Creio Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
se corrigidas as distorções existentes no Projeto Potássio, especialmente as relacionadas
com a. irrealidade dos preços praticados, a
ne~sidade de il)cremento__gr~à5~tivo da pro·
dução e, também, o enxugamento dos custos
administrativos da Petromisa, eSta subsidiária
da Petrobrás poderá plenamente apresentar
lu<:ros e cumprir com as finalidades- para as
quais foi criada, ou seja, produzir cloreto de
potássio, economizar divisas, criar empregos
prOdutivos e desenvolver tecnologicamente o
País, no campo da mineração.
Quero, finalmente, aproveitar esta oportuhidade para aqui fazer um apelo ao Dr. Carlos
Santana, Presidente da Petrobrás, e ao Dr. Roberto V~Ia, Diretor responsável pela Petromisa,
no sentido de que seja evitado o desativamento desta empresa. Caso isto aconteça, enormes serão os preje~ízos sociais e económicos
para o Nordeste, especialmente para o Estado
de Sergipe, inclusive agravando o problema
de emprego no meu Estado, quando grande

parte dessa mão-de-obra está sendo hoje
aproveitada pela própria Petromisa e por ou·
tras subempresas que trabalham para a Petromisa.
Sei -do extraordinário bom senso que preside as decisões dos homens que dirigem a
Petrobrás, estando, portanto, convencido de
que as atividades da Petromisa no Estado de
sergipe-nao serão paralisadas, mas, sim, ra~
cionalizadas.
DevO também, nesta oportunidade, enfatizar os esforços que-vêrTfSendo realizados, con~
juntameri.te com a Bancada Federal, pelo Go·
_vemador Antônio Carlos Valadares, em defesa
dos lídimos Interesses de Sergipe, no que Se
refere à não paralisação das atividades industril;l:is da Petromisa no Estado de Sergipe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Seitadores. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes Carvalho.

O SR. GOMES CARVALHO (-PR. Pro•
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
trago a debate, nesta Casa, assunto que reputo .
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dos mais importantes, porque diz respeito às

relações internacionais do nosso País com o
vizinho país irmão Paraguai.
Tramita -no Parlamento desse país projeto
de lei que, sob a égide de "segurança nadona!", trata, na verdade, de confisco de terras
daqueles brasileiros que lá foram instados, pelo Ministério_ da Agricultura e Bem-Esj;gir_ So·

dai, para que Já fossem colaborar no desenvol·

vimento agrícola do Paraguai.
O projeto Qe lei que tramita no parlamento
desse país irmão determin!'l que nenhuma ter-

ra, em uma faixa de 100 km nas regiões fron-

teiriças, deverá e_star oas_mâQ$_desses coloni·
zadores. São 200 mil brasileiros, predominan-

temente paranaenses.
É do conhecimento da Nação o fato de
termos, não só o País, como principalmente
o Paraná, ótimas relações com esse país irmão. E faço um relato desse passado histórico.
Os agricultores do Paraná levaram para o
Paraguai a mais alta tecnologia que se pratica
na no~ agricultura, pois é sabido também
que no Brasil, especialmente no Paraná, temos
uma agricultura comparável à dos países mais _
desenvolvidos,
Se não bastasse, promovemos, através de
·acordos internacionais feitos pelo [tamaraty,
e, com grande trabalho, pelo Governo do Paraná ao longo dos anos, a criação--do Corredor
de Exportação. Mais do que isso, instalamos
em Paranaguá, um dos melhores portos do
País, e o maior porto graneleiro do Brasil, um
terminal de silos administrado. pelo próprio
governo do Paraguai. Não fica só aí. Construímos a estrada, construímos_ a ponte, firmamos o tratado internaclon_al de ltaipu que, sem
dúvida alguma, grandes benefícios geraram
para o Brasil, mas que, por outro lado, grandes
benefícios de desenvolvimento estão gerando
para o país irmão, o Paraguai.
S. ~. o -Governo:tdor do ~a~aná, recen_temente fez uma visita ao Paraguai para selar
um acordo, esse acordo, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, foi este Sehado.r quem ç _inici()U,
para levarmos os trilhos da Ferro-Oeste ~_quele
País. EstarhOs levando os trilhos da região central do Paraná, de Guarapuava até__ Guaíra, à
diVisa do Paraguai. Eles estão distantes apenas
170 km do nosso País. Com isso, os-- paraguaios poderiam também trazer suas safras
de soja e de outros grãos até o porto de Paranaguá, ao seu terminal de carga e aos seus
silos.
Se não bastasse isso, recentemente, Sua
Exc_elência, o Presidente da República, publicamente, anunciou o refinanciamento .da dívida do Paraguai, quando nós, no Brasil, sabemos que temos problemas com a nossa pró-pria dívida. As relações com esse país irmão
têm sido, ao longo dos anos, coroada de benefícios mútuos. Não s_e_ pode entender, agora,
quando se pratica exatamente a democracia
no Paragucii, pelo menos é o de que temos
conhecimento, não é possível que o Parlamento democrático- desse país irmão não
queira confisçar as terras dos. brasileiro~ que
para lá foram instados pelo Ministério da Agricultura e Bem-Estar Social.

Por isso, faço alta a minha voz, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, para apelar ao Miriistério
das Relações Exteriores, ao Itart@ªty.._ de tão
grandes tradições, para que negocie - não
queiernos que interfira, porque não desejamos a lnterferência de outros países no Brasil
-mas, isto sim, queremos uma negociação
ampla, Uma discussão ampla com o Paraguai.
Fica aqui, pois, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, o meu alerta para que, o mais rapidamente
possível, possamos dar guarida aos irmãos
brasileiros que para lá foram contribulr para
. o desenvolvimento desse país irmão. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~a)
- Concedo a palavra ao nobre Senador lrapuan_CostaJufiior, que fa1ará como líder.

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR
(PMDB - GO, Como Líder,- prOD.Ui1cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de entregar ao Parlamento
Latlng,-Americano (Grupo dO Brasil) e à Comissão de Relações Exteriores desta Casa relatório de viagem de observação eleitoral feita
à Nicarágua de 11 a 14 deste mêS. Os Srs.
Senadores que desejarem se inteirar de como
se desenvolve naquele país o processo que
culminwá com a eleição (ou reeleição) de seu
presidente, a 2.5 de fevereiro próximo, encontrando no relatório as observações extraídas
ao longo de 24 entrevistas feitas com as mais
variadas figuras ligadas ao processo, de todas
as tendências e da apreciação dos meios de
comunicação.
Alguns pontos, porém, gostaríamos_de ressaltar, pois por si próprios se mostram proeminentes frente- à -reEilidade brasileira.
O _primeiro deles diz respeito à sui gerien's
formação da corte suprema eleitoral nicaragüense. O CSE- Cons_elho Superior Eleitoral
- consta de 5 membros, quatro indicados
pelo Governo Sandinista e_ um pelas oposições. Afirma-nos um oposicionista que as
questões té_cnicas são resolvidas por consenso
e as políticas o governo sempre ganha de 4x1.
Não é de se.~stranhar. Tivemos oportunidade
de entrevistar o presidente do CSE no dia posterior à impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos e comentar com ele o fato
(para s_eu espanto) de nosso TSE ter se mani~
festado, à unanimidade, contra o registro da
candidatura tida e havida como da preferência
do Presldente da República.
Otitro aspecto que nos chamou a atenção
foi_o__de -1:3ue a votação dos soldados (o exército
Sandinista vota em peso) é algo expressivo,
para não dizer decisivo, no processo: são-quase 10% dos votos válidos: cerca de 120.000
soldados, doutrinados nos quartéis, comparece, praticamente em ordem unida às suas
secções eleitorais e depositam seus votos ...
O tamanho deste exército (próximo em número do exército brasileiro) chama a atenção:
120.000 homens para uma população de 3,5
milhões_ apenas.
Vqle mencionar ainda um terceiro fatq: o
acesso à televisão. Os 1O candidatos à Presidênçia da República (inclusive o atual Presi-
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dente Ortega,_candidato à reeleição) terão, a
partir de 4 de dezembro, cada um, 3 minutos
diádOs na_ JV, nqs dois c:anais existentes nO
país.
O Conselho Superior Eleiiiõfal conferiu a
cada partido três minutos diários. A candidata
oposicionista Violeta Chamorro obteve o apoio
de doze partidos, requereu seus trinta e seis
minutos diários, mas lhe (oi dito que ficaria
apenas com três_min~os, porque os doze partidos unidos num só seriam um único partido.
Teve que se contentar com os três minutos.
É de se notar que o Presidente Daniel Ortega- os canais são controlados pela Frente
Sandinista -aparece sempre, o dia todo, e
continuará a fazê-lo em todos os noticiários,
com s!ogans, e programas instituciOnais.
Finalmente, tivemos um contato que muito
nos impressionou. EntreVistamos, longamente, o Presidente da COmissão Permanente de
Direitos Humanos da Nicarágua, o advogado
Uno Hemandez. Nos seus 26 anos de função
não houve rosas. À época de Somoza, ele e
seus companheiros, tac:hados de comunistas,
eram presos, espancados e_ por vezes mortos,
quando buscavam subtrair ao cárCere ou ~
tortura, e ajudar a tirar do país os jovens que
hoje ocuPam o poder na Nicarágua. "O mais
injusto - afrrma Uno- é que estes mesmos
jovens de ontem, hoje poderosas autoridades
governamentais me chamam somozista,
quando me esforço para libertar camponeses
preSos sem culpa formada, acusados de ajudar Os "'contras", e sobre quem não pesa prova
alguma a não ser uma confissão arrancada
na prisão. Continuamos' a ser perseguidos,
presos, espancados como antes - estive há
_pouco_ preso por 25_ dias por ter interferido
na dissolução violerifa de uma manifestação
por parte da polícia". Segundo Uno, ocupam
hoje as prisões Sandinistas cerca de 4.000
camponeSeS- riúmero que no Brasil, guardadas as proporções populacionais, equivaleria a maís de 150.000 presos políticos.
Impressionou-nos muito esta figura de
combatente dos direitoS humanos, que não
é contra ou a favor de qua1quer Partido, sistema ou governo, e tem uma existência inteira
devotada à fraternidade humana.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, não
acreditamos, em que pese o descontentamento que deve existir na Nicarágua com a má
qualidade de Vida, que o Governo Sandinista
venha a deixar o p.oder. t que, tanto quanto
pudemos constatar - e isto consta de nosso
relatório_- as _eleições de 25 de fe_vereiro próximo não poderão, para os nossos padrões,
merecer os adjetivos de livres e democráticas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Mufto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador J_oão
Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma decisão da mais
alta importância para o povo brasileiro acaba
de ser tomada pelo Suprenlo Tribunal Federal.
Trata-se de sentença que conclui ser auto-a-
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pHcável a norma constitucional que cria entre
nós a figura do mandado de injunção, A deci-

são foi tomada por unanimidade, na semana
passada, e terá: consequências de extrema relevância para a cidadania.
A nova Constituição estabelece, no seu art._
5 9, que trata dos direltos_e garantias individuais, inciso LXXI:
"Conceder-se-á mandado de injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercido dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade,

à soberania e_à cidadania".
Com isso desejava-s_e_assegurar que um direito fundamental, a ponto de merecer sua
inclusão entre os constitucionalmente reconhecidos, não se visse desrespeitado por falta
de norma jurídica que viesse _a regulamentar

seu exercido.
Tão logo promulgada a Carta Magna, dezew
nas de mandados de injunção deram entrada
na Justiça. Esbarraram, porém, em um obstáw
culo. Sendo uma inovação em nossOslstema
jurfdtco, carecia a medida de normas procesw
suais que disciplinassem seu andamento. Passou-se então a aguardar uma decisáo nesse
sentido. Apenas no Superior Tribunal de Justiça são 193 os mandados de injução que
hoje aguardam julgamento.
~
Essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal em junho último, em um processo
que questionava a passagem de militares para
a reserva em caráter automático. Suscitou, como é naturaJ, intensa discussão; parecer do
ProcuradorwGeral da República sustentava a
auto~pltcabilidade do novo instituto, lembrando ter sido ele criado justamente para permitir
a operacionalização dos direitos constitucio·nais, impedindo que a ausência de lei inviabilizaSse o exercício de um deles.
Em outras palavras, apontava-se o paradoxo que constituiria- ser um instituto destiilado
a garantir direitos ameaçados pela inexistência
de lei, inviabilizado ele próprio justamente pela
ausência de uma. Sabiamente, decidiu o Suw
premo Tribunal t='ederal que isso não poderia
ocorrer e qUe os niandados de injunção devem ser objeto de imediato cexame pela Justiça.
É evidente que, a partir dessa decisão, o
mandado de injunção passará a exercer considerável influência nos mais diversos aspe<:tos
da vida nacional. Chamb a atenção, entretanto,
para uma área em que desde Jogo essa influência se fará sentir de forma tão relevante
quanto positiva. Trata~se da chamada área social, onde o País acumulou uma de suas mais
vastas e preocupantes dívidas.

A nova Constitliiçáõ, a 'COnStitúiÇâO Cidadã~
como inspíradamente a qualificou nosso presidente Ulysses Guimarães, reconheCeu aOS
brasileiros - como já deveria ter sido feito
de\há muito- uma série de importantes direitos nos setores de educação, saúde, seguriw
dade social, enb'e 'Outros. O acesso a eSses
benefidos poderá agora Ser aberto, facilitado,

pelb reconhecimento da auto-apli<::abilidade

por meio do mandado de injunção, para ver

do ínciso LXXI do qrt. s~ da nossa Carta Magna.

ass_e_gUrada sua vaga, judicialmente. É um pro-

Seus efeitos seráo fundamentais, por exemplo, para a _educação nacional. Determinou
a Carta ~ãgna que um dos direitos garantidos
pelo Estado é o acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que
a ele não tiveram na idade própria. (\lém disso,
estabeleceuwse que o acesso ao ensino obrigatórro ·e- gratuito constitui direito público subjetivo e que o nâo-oferedmeilto do ensino obrigatório pelo Poder Público, como sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade _competente. Tudo isso está no art. 208
da Cons.tituição e em seus parágrafos.
Não é,_contudo, o-que vem acontecendo.
Bem junto de nós, a poucos quilômetros do
Palácio do Planalto e do Congresso Nacional,
há numerosas crianças que não conseguem
vaga em escola pública, como mostra matéria
publicada no Correio BrtizffíenSe dO dia 27
de noVern_br_o.__Em qUe pese-a -atenção que
o Governador Joaquim Roriz vem dando à
educação,_ existe uma real carência de salas
de aulas no_ Dístrito Federal_ Podemos imaginar o que está ocorrendo nu.t:n País de dimensões continentais como o Brasil em termós de falta de saJas de aula pa_ra_ milhões
de crianças.
Justiç_e~Jhe s~ja feita, o GoveriladOr tem in.:.
vestido no ensino e sabido administrar os sérios problemas do setor. Apesar disso, o _congestionamento se tem- revelado inevitável. A
migração para o Distrito- Federal, as transferências das chamadas ínvasões e os programas de as&_e_n~ento levaram à concentração
de nQYos moradores em bairros que, dessa
fOrma·; transformaram-se-em verdadeiros pontos de estrangulamento. É o caso de novos
núcleos; -Como Samámbaía, e é o caso- também de áreas de povoamento mais antigo,
como o próprio centro de Taguatinga.
O caso de Brasilia serve apenas como
exemplo, pois situações como essa reproduw
zemwse _em todo o País, até de forma mais
crítica. No entanto, se na própria Capital Federal, objeto do maior oi"gulho nacional e verdadeiro Canaã ·para importa~tes segmentos da
população, ocorre a falta de vagas, o que dizer
de regiões mais pobres e. até mais densamente
povoadas?
,
A solução é sempre a mesma. A imposs!bilidade__de superlotar ainda mais as saJas de
aula, criam-se turnos intermediários, ainda
que ao elevadíssimo custo de se reduzir o período letivo de_todos os estudantes, com grave
perda em seu aprendizado. É, aliás, uma perda
sabidamente irrecuperável. Mas, ainda assim,
registra-se uma infinidade de casos, em todo
o brasil, de crianças que simplesmente ficam
à margem da escola, Basta ler a reportagem
do CotftÍO Braziliense e se terá o conhecimento de casos concretos de negativas de
_matrfcula, em plena Capital da República. Esses casos é que s_erão solucionados com o
_mandado de injunção. D_ada pela própria
Constituição a garantia de matrícula no ensino
fundamental, cabe a qualquer candidato a vaga ·n-o- ensino--rundamental ou a qualquer de
seus representantes legais a<::ionar o Estado,

cesso simples que, sem dúvfda, será rápido
e barato.
~ evidente que cabe à comunidade parte
da responsabüidade pelo mau estado da rede
de ensino no País. O vandalismo surge nos
mais diversos pontos de nossos outros _urbanos, em bairr_os ric~ e em bairros pobres.
Vemos por todo canto ~scolas depredadas,
com seu mobiliário danifiCado, material de ensino furtado, portas e Vidros quebrados, trístes
testemunhas de um barbarismo inqualificáVel.
Nem por isso deixa de caber ao Estado a missão de assegurar ensino a todos que contam
com o direito constitucionaJ de freqüentar es-cola fundamental.
Aliás, .o mandado de injunçãO surgiu na nova Constituiçáó]Ustairiente _com o objetivo de
defender o direito à educação, como depõe,
em estudo publicado pelo próprio Senado Federal, sua Assessora Legislativa Herzeleide
Fernandes de Oliveira, que participou desse
bem-intencionado e frutífero esforço. Lembra
ela que "em todas as Constituições brasileiras
anteriores à de 1988 inúmeras normas definidoras dos direitos inerentes aO homem e ao
e:x:é'rcício da Cidãdania constaram como meras declarações de inte-nção com o mínirrio
de eficácia para serem consideradas jurfdtcas,
sofrendo a Suspen.são de seus efeitos na de- •
pendência de ulterior atuãção dos Poderes
-constituídos, mediante a edição de ates e elaboração de normas implementadoras da Carta Magna", COmq isso nãõ ocorria, tais normas
constitucionais !ião saJram do papel.
Essa questão tomou-se uma das grandes
fontes de preocupação pata os que, como
nós, vêem na educação um problema crucial
do País: embora tendo suas premissas básicas
na Constituição, o ensirio- viu-se sempre na
dependência da boa vontade do Governo para
atendê-las. Interessouwse especiaJmente pelo
assunto, com wna perseverança que pessoalmente acompanhei, essa figura ímpar de hom~m público que foi Vrrgílio Távora. Trabalhador incansaveJ, coube a esse arguto Constituinte, que tão cedo nos deíxou a apresentação
de proposta criando o novo instituto.
A fonte de inspiração,- sua e dos assessores
que com ele trabalharam nesse sentido, foi
o writ of injunction do direito anglo-saxão. Joexfstia no direito brasileiro qualquer instituto
que atendesse às necessidades da educação,
mas outros países contavam com experiências que em certa medida puderam ser aproveitadas, casos do México e de Portugal. Desse
esforço, digawse de passagem, surgiram outraS pi-opostas de remédios jurídicos que, examinadas a fundo e aprovadas pela AssemDiéia
Nacional Constituinte, enriquecem hoje a nossa Constituição, cOmo· ocOrre corh a ação de
inconstitucionalidade por omissão, outra inoVação incorporada à Carta Magna.
Sr. Presidente, Srs. Senadofes, esse novo
instituto, como vimos, de transcendental importâru:ia, teve sua origem no desejo de se
assegurar o direito constitucional à educação,
tanto assim que houve, na Assembléia Nado-
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nal Constituinte, a preocupação suplementar
de conceituar a educação, o_acessQap_ensino_
obrigatório e gratuito, como um_ direito público
subjetivo, coino consta do § 1"~ do ar:.t;,_208.

Apesar disso, esse instrumento não se resumirá, como já está mai_s do que claro, à garantia dos direitos relativos à educação. Pelo contrário, automaticamente se estenderá à proteção da Constituição como um todo, em e_spe·cial aos direitos individuais e sociais por ela
reconhecidos.

LEGISLAÇÃO CITADA

mOdema, capaz de fornecer ao cidadão os

instrumentos que lhe garantirão as prerrogativas dela constantes. A decisão do Supremo
Tribunal Federal, que estou comentando, ao
assegurar a efetividade de uma _das mais im~
portantes normas de nossa Carta Magna, atende às nossas esperanças de nela ter um ponto
de partida para que todos os brasileiros encontrem um futuro melhor. (Muito bem. Palmas.)

Durante o- discurso do Sr. João Ca/mon, o Sr. Pompeu de SoUsa, 3~ Secretário, deixa a cadeira da presidência. que
é ocupada pelo Sr. Iram Sàraiva, J9
Presidente.

wce-

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-S.o,

bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1o Secretario~
-

t: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 380, DE 1989

O CongressO" Nacional decreta:
Art. 1o As pensões de caráter alimentício,
nestas incluídas as resultantes de determinação judicial, deverão ser pagas aos respectivos

beneficiários até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Art 29" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~ Revogam~se as disposlç6es em
contrário.
Justificação
Os empregados, consoante a· nova redação
do§ 1~do art. 459 da Consolidação do Trabalho, adquiriram o ·direito de receber ·o pagamento de seu trabalho, mais tardar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Por seu turno, os funcionárids estatutários
recebem so seus vencimentos até essa data,
também.
Não há motivo para que as pessoas beneficiárias de pensões aUmenticias, sempre Viiterido com dificuldades e necessitando de tais
importâncias, tenham os seus direitoS ti atados
de modo diferente.
Acontece que os repasses rel'ativos a essas
pensões sáo realizadas pelas fontes pagadoras
de modo vagaroso, muitas vezes, após o Vigéslmo dia.
O Projeto pretende assegurar às pensões
alimentícias tratamento já di~pensado aos
seus responsáveis.
-· . __
·~- _
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
-Senador Jamil Haddad.

ORDEM DO DIA

·DE 24 DE OUTUBRO DE I 989.

Art. 19 AConsolidaçãodasLeisdoTrabalho,_ aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de
1" de maio de 1943 (CLT) passa a vigorar
com ~ seguintes aJterações:

_

A Constitúição promulgada em outubro de
1988 afirma-se, dessa forma, como uma Carta

Passa-se à

_!..EI N9 7.855,

"Art. 459 .................................................
§ 1" Q:Uéindo o pagainento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o qufnto dia útil
do mês subSeqüente ao vehcido."

(À Comiss.§o de Assuntos Sociais competênci8 terminativa.)

Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 36, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (no
112/89, na Câmara dos DeputadOs), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora ·em ondã
média, na Odade de Imperatriz, Estado
_dO- Maranfiã"o, terido
____ _
PARECER PRELIMINAR. p~r pedido de
diJig_~I"!.Cia.

O SR. PRESIDENTE (Iram ~araiva) - O _
- A Presidência determina a retirada deste
projeto lido será publicado e remetido à Coitem da pauta, por estar o mesmo agUardando
missão competente. (Pausa)
_ O SR. PRESIDENTE (Iram S-araiva)- So- diligência.
--bre a mesa, requerimentos que serão lidos
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
pelo Sr. 1 9_Secre~rio~
a palavra pela ordem.
São lidos o.s seguintes
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito.
REQUERIMENTO N•641, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do aft
366- alínea c,. do- Rei;Jimento Interno, para 6
PLC no 41/89, que "altera composiçãç, organi·zação, (TRT), quarta região, município, Porto
Alegre, (RS), criação, juiz togado vitalício, juiz
classista, corregedor, cargo em comissão, assessor, juiz, (DAS), secretário de turma, turma
de tribunal, _dotação Qrçamentária, justiça do
trabalho".
Sala das Se_ssõ_es, 29 de novembro de 1989.

-Romm Tito-:._Fern8IJdo Henrique Cllrdoso
-Diva/do SurUagy.
REQUERIMENTO N• 642, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alín~a c, -4o Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senado n" 218, de 1989,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
regula a investigação de paternidade dos filhos
havidos fora do casamento e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
-.Jutahy Magalhães -Jam11 Hadda'd- Fernando Henrique Cardoso- Diva/do Sur:uagy.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
requerimentOs lidos serão votados após a or.:
dem do Dia, nos termos regimentais.
COMPARECEM JI1AJS OS SRS. SENADO-

RES'
Carlos Patrocínio -João Castelo - Hugo
Napoleão - Alacoque Bezerra - Marcondes
Gadelha - Mansueto de Lavor - Albano
Franco -Iram $arajva- Márdo Lé!cerda
OSR.PRESIDENTE(framSar:ai~a)-&:

tá esgotado o lerD.PO destinado aO Bpediente.

O SR. RONAN TITO (PMDB- 1'\G. Pela

ordem. Sem revisão do orador.)- ,Sr. presidente, esta questão de ordem visa, neste instante, comunicar aos Srs. Senadores_ que se
encontram na Casa - e conferi, na entrada,
que temos número sufidente - que, após
esta, teremos uma sessão extraordinária, na
qual votaremos a indicação do Ministro Ronaldo Costa Couto para o Tribunal de Contas
do Distrito Federal e do Dr. Antonio Carlos
de Nogueira para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
-: Pe.dida, assim, aos Srs. Senadores acorressem ao plenário, não só para votarmos os
itens da pauta, como, e principalmente, para
que possamos apreciar os nomes do Ministro
Ronaldo Costa Couta e Dr. Antonio Carlos de
Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência agradece ao Senador Ronan Tito
a_ c~tt_boração.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palawa pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
~galhães.

O SR. J{ITAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pela oi-dem. sem revisão do orador.) Sr. Presidente, aproveito a palavra do meu Uder, já que temos 56 ou 57...

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Mesa informa a V. E;l(' que há 56 Senadores.

O SR. JurAHY MAGALHÃES - ... na
Casa, e que, certamente, nos estão escutando
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9iào da JUStiça do Trabalho, sediadas em Fortaleza. ~
Cabe também observar que as alterações
propostas visam compatibilizar o funcionavessemos· números para 'podermos lotar uma
mento das Juntas de Conciliação e Ju1gamenpauta, que é bastante extensa, com matéria
to com o disposto nos artigos 647 e 710 da
muito importantes.
Consolidação das Leis do Tr<:~_ba1ho. 1
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) - A
Em face do exposto, pronuncia~po-nos faPresidência agradece a V. Ex" a colaboração.
vOravelmente à aprovação do Projeto de Lei
_em questão, considerando que visa, em última
O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) análiSe, ao -normal funcionãmento da Justiça
Item2:
do TrabalhO, ~ que obedece aos requisitos
de constituc;ionalidade_(arts. 22, "b"), jur1diciPROJETO DE LEI DA CÂMAAA
dade e de boa técnica legislativa.
N' 49, DE 1989
É o parecer, Sr. Presidente.
(Em regtnle de urgência nos termos
do art. 336, alínea c, do Regifnento InterO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
no)
parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Discussão, em tumo únicO, cfo Projeto
Em discuss_ão .o projeto, em turno único.
Lei da Cãrriafa--flr?49, de 1'989 (n"'
(Pausa)_
2.256/89, ria Casa de origem), de iniciaNão havendo quem peça a palavra, encerro
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, a discussão.
que altera a redação do inciso YII do art.
Em votação.
_
33 da Lei n9 7.729, de 16 de jãneiro de
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
1989 (dependendO- ae-·parecer):
.
permanecer sentados. (Pausa)
Aprova ::lo.
Solicito ao nobre Senador Mauro Senevides
O projeto vai à sanÇão.
profira o_ parecer pela Comissão de Consti~
E o seguinte o projeto aproVétdo
tuiçáo, Justiça e Cidadania.
em seus Gabinetes, para infoirri.ar que amanhã haverá reunião da ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, e~ gcistaiia que ti-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE.- Para emitir parecer.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, já aprovado pela Câmara dos
Deputados, vem a esta Comissão o presente
Projeto de Let que visa alterar o in_dso VIl do
art 33 da Lei n~ 7.729, de 16 di janeiro" de
1989.

Em sua justificação, o Tribunal Superior do
Trabalho, ao qual cabe a iniciativa de lei sobre
a matéria (art. 61, caput, combinado com o
art. 96, inciso I~ letra b, da ConstituiÇão Federal), assinala que"... a Lei n~ 7.729/89, terido
favorecido a expansão da prestaç~o jurisdi~
clonai de primeira instância, estabeleceu, por
outro lado, quantitativo_ de pessoal insuficiente
çara atender às necessidades legais de fundo~
namento das três juntas criadas na 7• Região
da Justiça do Trabalho, posto que dclterminou
a criação de apenas quatro funções de Juiz
Oassista, dois cargos em comissão de Diretor
de Secretaria, além do pequeno número dos
demais cargos do Grupo Atividades._ de Apoio
Judiciário, que desempenham variàda gama
de serviços existentes em uma Junta de Conciliação e Julgamento", Prosseguindo_, diz ainda
a justificação que visando sanar a imrongruência verificada entre os dois dispos~tivos, art.
13 e 33, inciso_ Vil da referida lei, Pleltea-se,
tão-somente, o acréscimo de 02 (c;luaS) funções de Juiz Oassista Temporário: 01 (um)
cargo em comissão de Direitor de Secretaria;
01 (um) cargo de TécnkoJudidáriq; 02 (dois)
cargos de Oficial de Justiça Avaliador; 02
(dois) cargos de Auxiliar Judiciáriq>; 01 (um)
cargo de Agente de Segurança J.udidária e
01 (um) cargo de Atendentê .Judidário, indispensáveis ao adonamento dos novos órgãos".
Verifica-se, portanto, que a criação dos cargos e funções supracitados objetiva dar efetivas condições de· funcionamento a algumas
Juntas de Conciliação e Julgamento da 7a Re-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•49,DE1989
(N• 22.56189 na Casa ori9ef\l)

De lnidativa do 7iibunaf $q'perior do
Trabalho
_. Altera a redação-dO Inciso VI/ do art.
33 da Lei nP Z 729. de 16 de janeiro de
1989.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1? O inciso Vll do art. 33 da Lei no·
7.729,de 16 de janeiro de 1969, possa a viga~
rar com a seguinte redaç~o:
"Art. :n. - - · - - - - - - .......................
~----------·------~···--···

~argos de
Juiz do Trabalho Presidente de_ Junta; 1
(um) cargo de_ Juiz do Trabalho Substituto; 6 (seis) funções de Juiz Classista
Temporátio; 3-(três) Cargos em comissão
de Diretor de_ Secretaria; 3 (tr~} cargos
TéthicoJudíciário; 6 (seis) cargos de _Oficial de Justiça Avaliador; 6 (seís) cargos_
de Auxili_ar Judiciário; 3 (três) cargos de
Agente de Segurança Judiciária; e 3 (três)
cargos de Atendente Judiciário;

VIl- na 7• Região: 3 (três)

........-...------·-·-·---·-="'--"·'·..;;..;.;--

zo

Art.
~ Esta '[ei entra em vigor na data de
sua publicaçáo.
Art. 3o Revogam-Se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE ((Iram Saraiva) -

Item3:
PROJETO DE LEi DA CÂMARA
- -N• 57, DE 19119

(Em regime de urgência nos termos
do art 336, aJínea c;_do Regimento lnter~
no)
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Discussao, e_m turno único, d~ Projeto
de Lei da Câmara n~- 57, de ·1989. (n~
1..485/89, na Casa de origem), que altera
a legislação do lmposto de Renda e dá
outras providências (dep~ndendo de pa~
recer).
·
Solicito à nobre Senadora Alacoc!]ue Bezerra
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
A SRA_ ALACOQUE BEZERRA (PFLCE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Projeto de Lei em referência,
aprovado pela Câmara dos Deputados em 26
de outubro de 1989, introd~ as se$Juíntes modlficações na legislação do imP;osto sobre .a
renda estabelecida através da Lei n9 .V713,
de 22 de ~~~~m_b!!J~de 1988:
a) faculta aos odontólogos, para fins
de incidência do imposto, a dedução dos·
custos e despesas ocorridos nà obtençã9
dos rendimentos desde que màntenham
escrituração de receitas e desp~sas; e
·
b) estabelece que, na venda de bens
em leilão, sejam excluídos do valor tiibutável os impostos municipais e estaduais
incidentes sobre a operação, bem como
os custos diretamente vinculados ao Iei)ão, desde que não ultrapassem 50% (cinci,üenta por cento) do valor, da arrecada-ção.
Examinanda-se a proposição, verifica-se
que:

I:._ estão atendiélos qs_ pressupo54Js constitucionais pertinentes, a Saber:
a) competência Jegisl~'(a da União e
atribuições- do_ Congresso Nacronal (art.
48, caput e inciso r, e art. 153, inciso m.
da Constituição Federan:.
b) legitimidade de iniciativa parlamentar para legislar sobre a matéria (art 61
CapUÇd_a Constittiíção Fed_eral).

II- quanto a seu conteúdo, a proposição
visa dar bases reais à incidência do Imposto
sobre a Renda, ou seja, excluir dela custos
e despesas necessários à obtenção dos rendimentos, adequando a tributação à realidade
política. O atual Código Tributário l'jadonal
(Lei n~ 5172/66), em seu art. 44, ao e~abelecer
a·base de cálculo para fins do ImpoSto sobre
a Renda, determina que ela seJa o montante
real. (grifamos), arbitrado ou presumido dos
rendimentos. Desta forma, somente poderá
ocorrer" a incidência tributária sobr~ montantes aleatórios (arbitrados ou presumidos)
quando ocorrer a impossibilidade da apuração
dos valores.efetivos. Por conseguinte, nos ca~
sos de serviços prestados (seja por. odontólogos ou outros profissionalliberais),_bem como nas vendas de bens em leilões, o valor
tributável não pode conter parcelas que representem despesas e custos, desde que efetivaw
mente comp~vadas, posto que a incidência
tributária deve sar-se preferencialmente sobre
as bases reais dos rendimentos.
Diante do exposto, nos manifestamos pela
aprpvação deste projeto de lei.
E o parecer, Sr. Presidente.
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A Proposta de FiscaJização e Controle n<>
O Sr. Nelson C3meiro, Presidente, nesO SR. PRESIDENTE (Iram Saraivã) - O
Parecer é favoráV21_
2. de 1985. será defmitivamente arq'Uivada.
te momento passa a ocupar a cadeira
da presidência.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. PRESIDENTE (Iram saraiva) (Pausa)
Item5:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Votação, em primeiro turno, da Proposta - EStáieaberta a sessão.
a discussão.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
~e Emenda à Cottstituição n" 1, de 1989, de
Em votação.
lugares.
autoria do Senador João Menezes e outr_os
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Senhores Senadores, que altera os prazos esO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
permanecer sentados. (Pausa)
--tabelec;:idos no § 6~' do art. 14 da Constituição· -_Em votação a matéria.
Aprovado.
- - -- --Federal, para desin_c:ompatibilização do PresiA matéria vai à sanção.
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
dente da República,_dos Governadores de EsÉ o seguinte o pfOjeto aproVado
tado, do Distrito Federal e dos Prefeitos, tendo peço a palavra para encaminhar a votação.
O ~R. -PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
PARECER, sob n" 145, de 1989,
PROJETO DE l..EI DA CÂWIRA
-da Comissão Temporária, ·favorável ao -Concedo a palavra ao nobre Senadàr João
N• 57; DE 1989
Menezes.
prosseguimento da tramitação da rriatéria,
(N" 1.485/89, na Casa de origem)
com
voto
vencido
dos
Senadores
Chagas
Ro-O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para.
Altera a legislação do lmpost~ de Rendrigues e Maurício Corrêa.
·
encaminhar a votação.)- Sr~Pr_esidente, Srs.
da, e d~ ~utras providências.
Passa-se à votação da matéria, que, nos ter- Senadors, ao apresenta.r_ esta proposta do
O congreSSO NacionaJ decreta:
mos do art. 354 do Regimento Internb, depenemenda à Constituiçã._o, d~sejo acabar Com
Art. 19 Ficam acrescentados ao art. 11 da
de, para sua aprovação, do voto favorável de_ o prazo de desincompab.bilízação dos MemLei n~ 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, três quintos da composição da Casa, devendo - bras do Congresso NacionaJ ou de outras funser feita pelo_pr~cesso eletrônico.
dois parágrafos, com á seguinte redação:
-ções públicas para se candidatarem à P_resi"Art. 11. ...... ._..........,................ _.....,.,._..."""'"'..,._..,_ ~ - O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço - dência da República. Que a lei estabeleça, da~i_por diante, três meses para a desinc:ompa'§ 1" Fica ainda asseguda aos odona palavra pela ordem.
tibilização.
tólogos a faculdade de.deduzir da receita
O S_R. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Já disse aqui que nenhUm país do Mundo
decorrente do exercício da respectiva proConcedO_a palavra ao nobre Senador Ronan
adota esse princípio. Esse princípio é como
fiSsão, as despesas com a aquisição do
lito.
um capítis diminutio dos politicas brasileiM
material odontológico por eles aplicadas
ros, porque com essa medid~ de r~strição se
nos se!Yiço_s. prestados aos seu,s1 pacienO SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela
quer demonstrar que aquele que exerce uma
tes, assim como as despesas con'l o pagaordem. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presifunção pública vai usá-la deturpando, usumento dos proflssionais dedicados à pródente, inicialmente gostaria de _saber se há
fruindo das vantagens, enfim, usandq de todos
tese e à anestesia, eventualmente utilizaoutros itens na Ordem do Dia que se referem
os expedientes em benefício de uma suposta
dos na prestação dos serviços, desde que,
a Propostas de Emenda Constituciqnal.
em qualquer caso, mantenham escritucandidatura.
_
.
ração das receitas e despesas r.ealizadas.
IsSo
nãO
pode
mais
ccintiriuar,
Sr.
PresidenO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) te, sobretudo nesta hora difíCil que o País atra§ 29 Na venda em leilão, 1.o valor de - Sim, mais três itens. (Pausa)
vessa. Estamos caminhando para üin final
transmissão dà venda do vem para o efeiA Presidência fará soar as campaiQhas, para
eleitoral, no próximo-dia 17, com duas canditos do § 29 do ?ltt 3 9 desta lei será o
que os Srs. Senadores que se encontram· na
daturas em jogo, que se estão esquecendo
valor da arrematação, excluídas as despeCasa possam comparecer ao plenário.
que existe um Orçamento da República a
sas relativas aos impostos estaduais e
O SR. RONAN TITO - Sr. P~esidente,
cumprir e que existe uma Bancada no ConmWlicipais incidentes sobre os bens leimais uma vez, alertaria a Casa, be!m como
gresso NacionaJ que vai exigir o cumprimento
. loados e os custos_ d_iretamente víncu1aos Srs-. Senadores que se encontram ~os Gabida Constituição.
dos à realização do leilão. As exclusões
netes, nos corredOres, ou me?mo n<$ ComisSe os partidos políticos foram totalmente
a que se refere este parágrafo não podem
sões, que, por favor, acorram ao Plenário, a
desbaratados nesta campanha eleitoral, se os
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) dó
fim de que possamos votar, principalmente,
partidos políticos desapareceram nesta camvalor da arrematação do bem."
todas as matérias que estão na p~uta, pois
panha elefforal, entendo que, depois do dia
~ 2<> ~ lei entra em vígor a partir do
que, em virtude de um artigo do Rrgimento,
17 de dezembro, as forças- políticas vão-se
primeiro dia do terceiro mês _seguinte ao de
que limita a vinda de projetas da Câmara dos
recompor, porque sem a votação d>ü Congressua publicação.
Deputados até o dia 30, fomos informaçlos,
so. sem a votação do Sen<Jdo, sem a votação
Art. 39 Revogam-se as disposições em pela Mesa da outra Casa do Congresso Nadoda Câmara, nenhuma pessoa irá governar este
contrário. ·- -·- --nal, que vamos estar a braços com Um calhaM
Pais. Não adianta prometer mundos e fundos
maço de projetas.
se o Orçamento não lhe permitir que o faça;
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tendo em vista um período mUito curto
não_ adianta dizer que vai tomar medidas fora
Item4:
daqueles limites estabelecidos na Constituipara apreciá-los e votá-los, qual seja, do dia
19 ao dia 15 de dezembro, volto a convidar
Votação, em turno único, do Requerição, porque este Congress_o_não vai deixar.
aos Srs. Senadores venham ao Plenário, a fim
mento no 610; de 1989, do SenadorJutaEstamos passando, realmente, agora, por
de que possamos realizar esSas votãções tão
hy Magalhães, solicitando, nos termos reurria transição. A tra_nsição foi aquela da eleiimponantes para a Casa.
gimentais, a retirada em caráter defmitivo
ção-do I 9 turno, que quase destruil..l ÇJ,S facções
da Proposta de Fiscalização e Contróte: _ poHticas e o poder político. Hoje, os presidenna 2, de 1985, apresentada pelo Senador
O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) - A
tes de partidos não têm condição sequer de
Jutahy Magalhães, que propõe fisca1i;z:aPresidência vai suspender a sessão por alguns
recOmendar ao eleitoradq a votar nesse ou
çáo no Banco Nacional de Desenvolvi- minutos aclonando as campanhas para a chanaquele candidato. M<Js, depois do dia 17,
mento Econômico e Social- BNDES.
mada dos Srs. Senadores a Plenário.
quando for eleito o novo Pre§idente da RepúEstá suspensa a sessão..
Em votação o requerimento.
blica, o CongreSso - o S~do so~retu,do
O Sr. S_enadores que o aprovam queiram
(Suspensa às 15 horas e 36 minutos,
-v"!i poder valer e demonstrar os seus pen.sapermanecer sentados. _(Pausa)
a sessãa é reaberta às 16 horas e 6 minu- mentoS e ã diretl'iz traÇada, no sentido de cumto;)
.
.
Aprovado.
_pri_r a COnSbiúiÇaO que votamos. ~,

..
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para fazer cumprir a Constituição. Esta Consti-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- P~ a_ todos os Srs. Senadores ocupem
os seus lugares, porque a votação- será n9~
mínãl. ·
-·
Todos os Srs. Senadoies estão em seus
Jugare_s:2 (Pausa)
A votação, sendo nominal, requer que cada
senadOr ocupe a sua piópria bancada. (Pau-

tuição não será rasgada, porque se o for, ire-

sa)

mos para caminhos que não esperamos.

Vai-se passar à votação.
Os Srs. Senadores que aProVam a proposta
de emenda votarão "sim", évldentemente, os
Srs. SenãdOres contrários votarãO ''não".
O PMDB já se manifestou contrário, pelas
rezões expostas pelo Líder Ronan tito.
Vai-se passar à votação.
Todos Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau~

Ninguém pense que_ com as _eleiÇões de
17 de dezembro o candidato que assumir vai
governar este País como quer: Não vai Ele

terá de governar de acordo com o que a Constituição estabelçece porque acredito que os

Srs. Senadores vão, mais uma vez, como os
Srs, Deputados, mostrar que eles estão aqui

Portanto; Sr. Presideinte e Srs. Senadores,
quero, nesta hora em que se vaivotar esta
emenda constituicionaf, em que pretendo que

se diminuam os prazos para desicompatibilíZação para os Prefeitos, governadores, Vice-_

Prefeitos concorerem"'à Presidência da República, "queria"'pedir o apdio desta ·casa. Se
não o tiver, se os Líderes se manifestarem
contra ela, o que vou dizer? ~ que vamos ter
a certeza qu"e se_continua a desconfiar da classe política. A negação desta emenda constitucional, o sentido próprio, é a alegação, é a
acusação indireta da improbidade dos homens que exercem a função política neste
País, porque o que se quer impedir com- esta
emenda é que_eles não possam candidatar-se.
Por quê? Por que Urt:J Governador nêo poderá
mais candidatar-se ao Governo? Por que o
Presidente _da RepúbliCà n~o poderá candidatar-se? Deve poder. Depende do que ele f!_Zer
durante o exerckio do seu poder.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
espero que V. ~ entendam o mérito desta
emenda. Desejo apenas tirar essa pecha de
homens que não _cumprem o seu dever, de
homens que trabalham sempre com facaltura
e, por isso, exercendo um cargo público, nao podem candidatar-se a outra fun-ção pública.
Fica aí no tablado da discussão, este meu
modestO trabalho. -(Muito! be~ (Palmas)

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador RonanTito.

O SR. RONAN mo (PMDB -MG. Poro
contraditar. Sem revis_ão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o PMDB encaminha contra, não pelas razões expostas pelo
ilustre Senador João Menezes, mas porque
entende que levamos dezenove meses para
elaborar uma Carta Constitucional e _a juramos
cumprir, e são muito prematuras modificações desse jaez.
O PMDB ê atê-·favoráVel _a que se fªçam
algumas modificações, para que Se i::riem condições de um processa_eieitàral bastante livre,
mas dentro do Ato das Disposições Constitucionais Transitória-s~
Nós, que elaboramos e coloboramos pára
a feitura desta Carta, principalmente juramos
cumpri-la, não a devemos estãr emeriâãndo
logo no primeiro ano subseqüente à sua promulgação.
----- -Por isso, Sr. Presidente, o PMDB encaminha
contra. (Muito bem!)

sa)
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O Sr. Dirceu Calneiro Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem:

O SR. PRESlDENTE- (Nelsoft Cãmeiro)
- Concedo a palavra ao rlobre Senador Dirceu Carneiro.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB Sr. Presidente, quantos
votos "n~o" são precisos para a matéria sair d~ pauta?

SC. Pela ordem..) -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeiro)
estamos votando a proposta. Se não
obtivermos 45 votos favoráveis, estará rejeitada.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) Todos os Srs. Senadores já votaram?-(Pau-

~Agora

sa)

(f'ROCEDE-SÉ À VOTAg<i"O)

(Procede-se à votação)

VOTAM "'SIM" OS SRS. SENADORES,
- -=-·Ãlacoque Bezerra
Cãrlos Patrocínio
- Hugo Napoleão
João Menezes
Luiz Viana

VOTAM "NÃO" OS SRS. SEfYADQRES,
Antonio Maya- Cid Carvalho - Dirceu Carneiro - Diva/do Suruagy Gerson Camata- Gomes CãrvalhoHumberto Lucena - Iram Saraiva Jamil Hadda_d -Jo!o Calmon- João
Lyra -Jorge Bdrnhausen -José Fogaça- Jutahy Magalhães - Lavoisier
Maia - Leopoldo Peres - Lourembet'"g Rocha - Mansueto de Lavor Marco Maciel - Marcondes Gadelha
- Marcos Mendonça - Mario Maia
-=-- Maurlcio Coffêa .:._ -Mãúro Benevides - Meira Filho - Nabor Junior Nelson Wedekin- Pompeu de Sousa
- Ronaldo Aragão ~ Ronan Tito Ruy Bacelar- SeverO _G_orries- Wilson Martins.
ABST&f-sE DE VOTAR Ô SR. SENADOR:
lrae~an

Costa Júnior

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "SIM" 5 Srs. SenadoreS; e "'NÃO",
33.
Houve 1 abstenção. Total: 39 votos.
_
_
Alguns S-rs. Senadores não votaram. A rnesa
vai repeTir a: votação, porque a!Suns Srs. Senadores não tiveram tempo de votar.
Peço aos Srs. SenadOre$ ocupem seus lugares.
Estão presentes no pleilário 47 Srs. Senadores. Portanto, há_ número pat'a a votação da
prOposta de emenda. _
___ _
Pelo Regimento Interno, o Seriàdor presente
não pode deixar de votar. Peço aos Srs. Senadores que votem.

VOTAM '"STM" OS SRS. SENADORES'
Caflos Patrocínio
Hugo Napoleão
João Menezes
Luiz Viana
Ney Maranhão
Rachid Saldanha Derzi
Votam ''Não" Os Srs. Senadores:

Aalacoque Bezerra
Albano Franco
Antonio Maya
Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldp Suruagy
Gerson Camata
Gomes CarValho
Humherto Lucena
Iram Saraiva
Jami1 Haddad
JoãO Calmon-

JoãoLyra
Jorge Bomhausen
José Agripino
Jose Fogaça
Jutahy Magalhães
Lavóisief Maia
Leopoldo Peres
Louremberg Rocha
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
MarcOS Mendonça
Mario Maia
Maurcio Corrêa
Mauro Benevldes_
Meira Filho
Moises Abrão
Nabor Junior
Nelson Wadekin
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Severo Comes
Wilson Martins
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O. SR. SENADOR
Irapuan Costa Júnicir
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cafneiro)

-Votaram "sim" 6 Srs. Senadores; e "não,"
37.
Houve 1 abstenção.
~
Total de votos, com o Presidente: 45
A proposta foi rejeitada.
E a seguinte a matéria rejeitada

O Sr. Marcondes "Gadelha - Sr. Presi~
dente, pediria a V. ÊXI' ínforrriasSe à Casa, com
.um pouco mais de precisão, sobre o teor do
dispositivo modificado e a modificação. que
se propõe.

cf SR. PRESIDENTE (Nelson Cé)rnei.ro)
-)\'\edifica-se o § 3~ do art 4~ do Ato daS
bi5Posições Cõiistítlldõnais Tri:msit6riã.S, qUe
. pa~sa a vigorar com a seguinte redação:
§ 3• do Artigo 4•:

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUOONAL N• 1, DE 1989
.Altera os prazQs estabelecidos no § 6r>
do art. 14, para desincompatibilização do
Presidente da República. dos Governadores de Estadq.. do Distrito Federar-e dos
Prefeitos.
As Mesas da Câmara fios DePUtados e do
Senado Federal, nos termos do art 60, § 3"
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art

1~

O§ 6 9 do art. '14, da Constituição,_

passa_ a vigorar com a

seg.~nte red~ção:

"§ 6" Para con_c_otterem à Presidência e· à Vice-Presidência .da RepúbUca, os
Governadores.de EstadO, do Distrito Fe-.
dera! e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até três meses antes do pleito; para os demaLs cargos ~
prazo de desincompatibilização será de
seis meses."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne.k

ro)-ltem 6:
Votação, em primeiro turno; da Proposta de Emerida à Constituição n" 2,
de 1989, de autoria do Senador Olavo
Pires e outros Senhores Senadores, que
modifica o §3~_doart 4~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão do dia 17 de outubro último.
Passa-se à. votação da matéria, que, nos termos do art. 354, do Regimento.Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorável de
três quintos da composição da Casa, devendo
ser feita pelo processo eletrónico.
Peço aos Srs. Senadores que Ocupem seus
lugares.
Vai ser realizadau,_vot~ão. (Pausa)

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameir.o)
- Concedo a palavra ao nobre Uder Ronan
Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
Ordem.) -Sr. Presidente, o PMDB encaminha "não", pelos motivos já expostos, em obediência à CoriStituição. que juramos em 5 de
outubro de 1988.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Trata-se do item 6 da pauta.
Peço aos Srs. Senadores que ao votar, verifiquem se a lâmpada está acesa.
Os Srs. Sen<)doresjá podem votar. (Pausa)

"Os mandatos dds Governadores e. dos
Vke-Governadores aleites em 1.5 de. no-Vembro de 1 9.86 terminarão em 1? de
janeiro de 1991 :··

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. f"RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

'O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem; Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, agora o PMDB encaminha "não", por
outras razões; só o povo pode cassar mandatos, não temos esse direito. Eles foram eleitos
para exercer o seu inãndàto até. 15 de março.
Peço, então, ao PMDB vote "não", pelas razões e"postas.
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_.Marcondes Gadelha
Mafos Mendonça
Mano Maia
Mauro Benevides .
Meira Filho
Moisés Abrão
Nabor Júnior
Nelson Wedekin
Pompeude Sousa
Rach!d De12i
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Severo· GOmes
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Nels~n C.meiro)
-Alguns Senadores presentes não votaram.
A Mesa é obrigada a repetir a vo~ção, s.ob
pena de considerar o voto dos ausentes como
favorável.
Peç;6 aos Srs. Senadores~ que votem.

O Sr. Ronan Tito a palavra pela ordem.

Sr. Presfdente, peço

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Tem a palavra V. EJcf.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem fevisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito à Mesa tom·e prov!dênc:ias no
sentido de; durante o breve recesso que teremos agora, seja colocado um vidro entre a
tribuna .de .honra e o plenário para impedír
O SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneiro)
- o assédio dos lol?istas, porque, na hora em
- Os -srs. s-enadores, eSdãrecidos, podem
que o Parlamentar se encontrar aqui, no plenávotar.
rio, ele está, só com a su<:J consciência, deciPeço_ âoS Sis. Senadores que voterp.
. dindo os destinos da Nação. Que Os lobistas
Verif~quem se a lâmpada continUa acesa.
sejam atendidos nos Gabinetes dos ParlamenOs Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
tares.
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa}" ·
·
O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
-A Mesa já havia tomado a providência, du(Procede-se à votação) _
rante orecesso, de calocru:. wn. vi_c:l.ro na tn'buna
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES;_
. de honra, em homenagem,_indusive, ª-95 que
GerSon Camata
a Jreqüentam.
·Gomes CàrValho
· Vai-se. proceder novamente à votação do
Hugo· Napoleão
item 6.
rrapuan Costa" Júnloi"
Os STS. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Jamil Haddad
Todos os SrS: Senadores já votaram? (Pau~
Jorge Bornhausen
~-)
Lotirembefg Nunes Rocha
(Procede-se à votação)
Luiz Viana
Maurício Corrêa
VOTAM "SIM"OS SRS. SENADORES;
Ney Maranhã"o
_Gersçm Camata, Jamil Haddad, Jorge
VOTAM "NÃO" OS SRS. S.ENADORES:
Bornhausen, Loubemberg Nunes Rocha.•
-Alacoque Bezerra
Maurício Corrêa.
Albano Franco
VOTAM '1YÃO" OSSRS. SENADORES:.
Alexandre Costa
Gerson_ C~m~ta lrapuan Junior Jail
Antonio Maya
Hadd_ad Jorge Bomhausen Louremberg
Carlos Patrocir1i6
Rocha Maurício Cor.rêa
·
Od. Carvalho
ABSTÊM-SEDE VOTAR 0 $!?.SENADOR: .
Dirceu Carneiro
lrapuan CoSta Júnior
Divaldo Suruagy
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Humberto Lucena
-Votaram ''Sim" 5 Srs. Senadores; e "Não'',
Eram Saraiva
36.
João Cai_mon
Houve 1 abstenção.
José Agriplno
Com o voto do .Presidente, o total de votos
José Fogaça
é43.
JutahY Magalhães
Não houve número.
Lavoisier Maia
São precisos 45 votos. No entanto, estão
Leopoldo Peres
presentes nO jjleriário 46 Srs. Senadores.
Mansueto.de Lavor
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O Sr. Cid Sabófa de Carvalho Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ex".

-Tem a palavra

v:

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -
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CE. Pela Ordem. Sem reVisão do

orador.)- Sr. Presidente, g~_staria_de sugerir
a V. EX' contasse os que não votaram como
quorum, - abstenção, porque os traba1hos
vão sendo prejudicados por uma ou outra pe-

quena falha. Nada impede que a presença seja
computada para verificação da própria Mesa.

Então, conta como abstenção, soma na abstenção a presença daqueles que, estando aqui,
não desejam, no entanto, manifestar-se. Isso

é exatamente uma abstenção. A presença sem
voto é abstenção.
Era isso que queria sugerir a V. EX', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai verificar os que deixaram de
votar e que estavam presentes.
Haverá ainda nova votação de outra emenda
Constitucional, de autoria do nobre Senador
Marco Maciel.
Peço aos Srs. Senadciies riãO se ãfaStem
do plenário.
Não há meio de atender à solkitação ·do
nobre Senador Cid Sabóia de carvalho, porque vários Srs. Senadores abandonaram o plenário, e seria difícil saber se estavam ou não
presentes.
A Mesa declara que não hOuve número para
a votação do item 6.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, está presente o nobre Senador
Teotonio Vilela FJ1ho, que não participou das
votações.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Senadores Teot6i11õ-ViTeTa Filho e Pompeu de Sousa não votaram;- a- presença de
S. & 5 será Considerada só ·pai'a efeito de quorum. Com o Presidente, estão presentes 45
Srs. Senadores.
A emenda foi rejeitada.
É a seguinte a emenda rejéit:ada
PROPOSTA DE: EMENDÂ
À CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1989

Modifica o § 3" do _llrt 4" do ~o das

Disposições ConstitUições -Transilórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos_ termos do art. 60 da_
Constituição Federal, promulgam a emenda
ao Ato das Disposições COrlstJ'tucionais T rangjtórias:
Artigo único. O § 3o dO art. 4~ do Ato -das
Disposições Constitudoriã1s TransitÔrlas passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3º os· rriandatoS-doS GovernadOres e,dos Vice-Govemadores eleitos em
15 d~ novembro de_ 1986 tenninarão em
1" de janeiro de 1991."

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem 7!
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 3,
de 1989, de autoria do Sehador Marco
Madel e outroS Senaciofes, ciue acreScenta parágrafo-ao art. 159 e altera a redas:ão
do inciso II do art. 161 da Constituição
---Federal
Sobre a mesa, requerimento do nobre Senador Marco Madel, autor da proposta, pedin·
do adiamento da votação por 1O dias, e que
Será lido pelo Sr. 1? SeCretário.
é: lido e aprovado o seguinte
-REOOERIMENTO Ne 643, DE !989

Nos tennos do art 315, cõmbli"Iadci com
a alínea c do art. 279 do Regimento fnterno,
requeiro adiamento da votação da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, Por
10 dias.
Sala das Sessões. 29 de noVeiribio" -f 989.
-Senador Marco Mactel

ae

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o reqUerirrientci; a matér"ia sãirá
da pauta e voltará no dia designado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-llem8:
Discussão, em turnctúnico, da redação
fmal (oferecida pela Comissão Diretora,
em seu Parecer no 332, de 1989), do Pro-jeto-de Resolução n., 74, de 19ff9, de iniciativa da -comissão do Distrito Federal,
que -dispõe sobre a remuneração do Vi ceGovernador do Distrito Federal e dá outras providências.
Em discussão, em turno único -(Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Eru::eitãda a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, nos
termos regimentais.
A matér@ vai à promulgação.

_É a seguinte a redaçã9 final aprovada

. .. _
Redação final dQ Proj_eto de Resolução n"' 74, de 1989.
Dispõe sobre a remuneração do ViceGovernador do Distrito Federal e dá Õu_tras. providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 11 A remuneração do Vice-Governador do Disldto Federal é focada
valor Correst:ioildierite ""âqU.e1e eStabeleCido na- ReSolução n 9 213, de 15 de dezembro de 198H, para
a remuneração dos SecfetárlOs do Governo
do Distrito Federal, acrescido de cinco por
cento.
Par:ágrafo único_, A r~muneração estabe]éçidá. neste artigo~ é ina-Cumulável com a de
qualquer outro cargo ou funçãO que o ViceGovetnador vier exercer no GovernO do Dis·
tritO Federal.
Art. 21 A remuneraçãoof!Xada"nesta ResOiuç~o será reajustada 'nas mesmas datas e nos
mesmos índices adotados para os servidores
do Distrito Federal. 1

em

Art. _3? Enquanto não ftxada, para o exer~
cício financeiro seguinte, nova remuneraçáo
para os S'argos de Governado~, Vice-Governador e Secretários do Distrito t='êderal, preVa.
lecerão os valores estabelecidos ·em virtude
da aplicaçáo do disposto nesta e na Resolução
n1 213, de 15 de dezembro-de 1988.
Art. 4 9 A despesa decorrente da aplicação
desta resolução correrá à conta de dotação
orçamentária própria do Distrito Federal.
Art. 5 9 Esta Resolução. ei-ttra em vigor na
data de sua _j>ublicaçã~.
-Art. 6~ Revogam-se as disposjções em
contrário.

Ô SR. PRESIDEN'ft (Nelson CarneirO)
- Lembro aos Srs; Senadores que, imediatamente após esta Sessão que está findando,
será realizada outra sessão, para apreciação
de indicação de autoridades.
PeÇo aos Srs. Senãdores rião Se- retirem do
Plenário.
Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n? 45, de 1989 (no
88189, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Oentifica e TecnOlógica entre o êioverÍ'lo
da República Federativa do Bragjl e o Governo da República :Islâmica do Paquistão, celebrado em rSiamabad, em 1? de
outubro&; 198á~(bePend-êncio de parecer.)
Concedo a palavra ao. Sr. Senador João Calmon, para proferir pare_C,er pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

o SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Para proferír pai'ecer.) __.Sr. Presidente e Srs.
Senadores, vem a exame deste Comissão ()
PDL n? 45/89, acerca do Acordo de Coopeaa-Çã"õ técnico-clenbõca entre o Brasil o Paquistão.
Conquanto apenas um do-cumento de intenções, aguardando os detalhamentos através dos ajustes necessários à sua execução,
trata-se de instrumento de real dimensão sócio-económica, visto buscar a aproximação de países identificados, pela História, como
de~ndentes, em grande parte, do conhecimento técnico-científico gerado em centros
mais adiantados.
_Co~ isso, as tecnologias dos países do Terceiro Mundo, apenas adaptando as Importadas, não se desenvolverrl e não procuram denominadores comuns à solução de seus problemas específicos com os recursos dé que
dispõem.
-Resumidamente, o acdrdo se fundamenta
em quatro pontos básiCos: intercâmbio da informação, interc~mbío ~ treinamento çl_? pessoal,-iinplementação cõnjunta de programas
o_!:! projetes_ e estabelecimento,_ operação e utili:wç:ão de instalações físicas necessária,s ao.
desenvolvim~nto das aÇões.
A ExpõsiÇão de MOtivos que acompanha
a Mensagem no 538, cte 198_8, ressalta que
'"o'riOvá instrumentO vi&a aSerVir de base legal
e institucional para a e,wansão do intercâmbio

e
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cientifico e tecnológko entre o Brasil e a República InsJâmica do P~quistqé>", importante razão para um posicionamento favorável desta
Comissão ao Projeto.
·
Na Câmara dos DepUtados, o as_sunto foi
submetido às Corrdssões de Relações Exl;eriores, de Constituição, j_ustiça e Redar;ão e _de
Qência, Tecnológia, ·comunicações e Informática, logrando ser aprovado, por unanimi-

dade, em cada uma delas.
Acompanhando de perto a decisão daquela
CaSa, e tendo em vista a necessidade de se

desencadear um processo de atualização técnico-científica nos padrões recomendáveis
aos países que almejêhn um desenvolvimento
ec-onômico com um minirri.o de dependência,
somos pela aprovação do presente Projeto de

Decreto_ Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR._ PRESIDÉNTE (Nelson Carneiro)

-o' parecer é favofável.
Passa-se à discussão da matéria.

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 queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado

PROJ'õTO DE DECRETO LEGISLATIVO
(N~

N" 45, DE 1989
88/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cfenlífic.a é TtiChológ!Cll entre o Gávemo da República Federativa do Brasil
ô GoVeiiio.da República Islâmica do
Paquistão, C(!t,febrado em lslamab;Jd, em
19 de outubro. de 1988.

e

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto .do Açorda
de Cooperação Oehtífica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Rtipública Islâmica do Paquistão, celebrado em lslamabad, em 19 de outubro de 1988.
Art. 2? Ficam sujeitos à aprovaÇão dó
Congresso Nacional quaisquer atos _que possam resuJtar em revisão do referido Aco_rdo,
bem como -quaisê:)uer ajustes complementares ao_ mesmo.
Art. 3" Este decreto legis_l~vo entra em
Vlgor na data de sua publicação.

O SR. PRESu)ENTE (Nelson C~meirof
-Item 10:
Discussã_q. em turno único, da Proposta de Emenda à Constituição- n? 4, de
1989, de autoria- do Senador leoÇloldo
Peres e outros Senhores Senadores, que
acrescenta um § 6° a6 art 59 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Em discussão.
O Sr. Cid Sa,bóia de Ca!Valho-Sr. Presidente, pelo a palavra, para discutir a matéria,
apóS oUVir a [id.efança
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Liderança ia Jaz.er um apelo, exatamente
parã que ninguém discutiss_e. Prevejo este apelo, porque, imediatamente, haveria outra sessão. Mas esta matéria constará de pauta durante cinco sesiães, para discussão. O Sr. Ronarl Tito a palavra pela Ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- ConcedQa palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem re_visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar que há_ uma diferença fundamenta_! entre essa alteração do texto constitudoh<.il e as primeiras que o Líder
do PMDB do Senado encaminhou contra. Esta, aqui, trata-se de Disposição Transitória. E,
se ilão modificarmos_ ª-S Disposições Transit6ri"as, n-ão tefeinõs como criar uma leQiSia-ção
coriefa-para ªs eleições, no ano próximo, para
Govemãdor, Principalmente, para Deputados
Estaduais e Feder_ais e Senadores.
Por isso, é da maior importância e da maior
córiveniêli.C:ía seja votad~ esta emenda à Constituição, para que se possa criar uma legislação ordináda pertinente, a fim_ de que tenhamos uma eleição para Governador, Senador,
Deputados Federais e EStad_uais.

Novembro de 1989

__9 SR. P~IDENTE (Nelson Carneiro)
....:.... Esgob:idas as matérias conStantes da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do ~equerimento n?
641, de urgência, lido no Expediente.
Em votaçãO.
Os Srs. Senadores que o aprovam qlleirzim
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento_, a matéria a que
se refere figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se, agora, à apreciação_ do Requerimento n" 642, de 1989 de urgência, lido no
Expediente.
Em VotaÇão.
·Os Srs. Senadc1res que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A mat~ria a-que s_e r~fe~e o regu~rimento
figurará na Ordem do Dia d& segunda sessão
ordinári"a -subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não há mais oradores inscr[to_s.
Nada mais havendo a tratar, vpu encerrar
a presente sessão, convocando _y_rr:!.ª---~~or
dínária para hoje, às 16 horas ~ 40 minutos,
com a seguinte

-

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_Esdareço que esta discusão se prolongará
por cinco sessões.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.

-1-

Mensagem no 135, de 1989-DF (n?-127/89,
na origem), de 27 de novembro do corrente
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -ano, pela qual o Sehhar Governador do Dis(PMDB --CE. Para discutir) :-Sr. Presidente, - trito Federal submete à deliberação do SenaSrs. Senadores, serei muito. brev"e.-dor Federal a escolha do DQutor Ronaldo _CosSobre esta matéria, já discursei, aqui no Seta COuto para exercer o cargo de _Conselheiro
- nado, inclusive inostrando meu ponto de vista
do Tribunal de Constas do Distrito Fec;leral,
de que uma Disposição Transitória se esgota
na vaga decorrente da aposentadoria do Conquando se cumpre que ela não integra o Direiselbciro Geraldo de Oliveira Ferraz.
to Objetivo após cumprir os seus efeitos, muito
embora integre, sempre, o Direito Positivo, o
Di~to_que está devidamente escrito.
-2ESsa emenda constitucional alcança uma_
DiscussãO, _em turnO ói1ico, do parecer da
dispo~lção transitória Que rlão está integralComissão de Constituição, Justiça_ e Cidadamente_ cumprida ainda, Ela estará integralnia sobre a Mensagem no 274, de 19_89 (n~
men1e cumPrida com a realização do segundo
730/89, na origem), de 31 de outubro_do corturno da eleição presidencial. Quanclç t_ermirente ãno, pela qual o Senhor Presidente da
nar"a eleiç2io presidencial que, neste momenRepública submete à deliberação do S_enado
to, se fe_re no País, essa disposição transitória
Federal a escolha do Doutor Antonio Carlos
"estará esgotada. - ~
de Nogueira, para exercer o cargo de Ministro
Portanto, ela é matéria viva_. positiva e objedo Sujjerior Tribunal Militar na vaga decortiva no monento em que se discute essa emenda. Daí por que, nesse caminho, pretendo dus- . renie da aposentadoria do Ministro José Luiz
Barbosa Ramalho Clerot.
cutir a matéria nas sessões seguintes. Mas eu
gostaria de fazer essa observação _de caráter
meramente técnico.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.
~ O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-(~vania-se a sessão às 16 horas e 39
_,_A_discussão prosseguirá nas próximas ses-~_es.

minutos)
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de novembro de 1989

Sessão Legislativa Ordinári~, da 48~ Legislatura
- EXTRAORDINARIA-

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Antônio Luiz Maya
ÀS 16 HORAS E 40 MJN([[QS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES,

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odadr Soares -

Roncldo Aragão- Olavo Pires -João Menezes -

Almir Gabriel -

Jarbas Passarinho -

Moisés Abrão -Carlos Patrocínio -Antonio
Luiz Maya -João Castelo- Alexandre Costa
- Edison Lobão- Hugo Napoleão- Ala coque Bezerra - Cid Sabóia-de Carvalho -

Mcum> Benevides ~ CarlOs- Alberto - José
Agrlpino - Lavoisier Maia - Marcondes Ga~

delha -Humberto Lucena- Raimundo Ura
- Marco Madel - Ney Maranhão - Man-

sueto de Lavor -João Lyra- Diva1do Suruagy- Teotonfo Vllela Filho- Albano Franco
-Francisco Rollemberg- Luiz Viana- Jutahy MaQalhães- Ruy Bacelar- GerSon Camata ~ João CalmQn - Jamil Haddad Nelson Carrieiró - Ronan "Tito- SeverO Gomes_ - Marcos Mendonça - Mauro Borges
- Jran Saraiva - lrapuan Costa Junior Pompeu de Sousa- MauriCio COrrêa- Meira
Filho- Roberto Campos.:.:.: Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Gomes Catvalho --Jorge Bomhausen
-DirceuCameiro-NelsonWedekin-Car-

Jos Chiarelli -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
_
_
_
O Sr. 1" SeCretáriO procederá a leitura do
Expediente.
- -É lido o seguinte

EXPEDIENlE
MEI'ISAGEI'IS DO GOVERI'IADOR
DO DIS1RITO FEDERAL

Restitubtdo autógrafos de Projetas de
Lei sancionados:

N9 137/89-DF (n9 125/8"9, na Origem), de
24 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF n" 43, de 1989, que dispõe sobre a utilização das águas subterrénas s{tuadas no Distrito
Federal.
(Projeto que se transformou na Lei nç. 55,
de 24 de novembro de 1989.)
1'1• !38189-DF (n' 126/89, na ongem), de
24 do corrente, relativa aO Projeto de Lei do
DF n1 42, de 1989, que dispõe Sobre normas
para a proteção do meio ambiente, nos casos
que especifica.

-(Projeto que se transformou na Lei n? 56,
de 24 de noveffibro de 1989.)
N• !39/89·DF (no !29/89, na ongem), de
28 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
DF no 67, de 1989, que cria empregas em
Comissão na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Fede-ral e dá outras providências.
(Projeto que se· transformou na Lei n" 58,
de 28 de nOvembro de 1989.)
- - -0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...:... O expediente 11do vai à publicação. (Pausa)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER 1'1• 368, DE 1989

- .oa-comhiSãO Diretora
- _::. Rec:Iaçflo final do Projeto de Lei do Se-nado_nF37, de 1989.
- -- -

A Comissão Dlretõra apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n" 37, de
1989, de autoria do Senador Mauricio Corrêa,
que isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores licenciados como táxi.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 _4~ no:
vembro de 1989. -·lraiii Saraiva,_ PreSidente
- Di-valdo Swuagy, Relator - Nabor Ji.mior
-Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER No :iô8, DE !989
Redação final do Projeto de Lei do Se-nado nF 37, de 1989, que 7seilta do pagamento de pedágio os vefculos automotof-es licenciados como _táxi

de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
isenta cJo pagamento de pedágio os veículos_
automotõres licenciados como táxi.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
-Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o requerimento, passa·se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disc~t~.ssão.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que a .ãprcivam queiram
perroanec-er sentados. _(Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Cãmarao
Deputados.

aos

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentoS que serão
lidos pelo Sr. !9 Secretário.

Sãu_lidos o_s seguillteS
REQUERIMENTO 1'1• 645, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento_ Interno, _para o
Projeto de Lei do DF n? 80, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre reaju~e dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores cMs da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
- Mário Maia - Ronan Tito - Marcondes
Gadelha _-Dirceu Carneiro.
REQUERIMENTO 1'1' 646, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos_ do art.
O Congresso Nacional decreta:
alínea -c, do Regimento Interno, para o
Ari. 19 São isentos do pagamento do pe- 366,_
PDS-55/89, que "aprova- o texto do acordo
dágio instituído pela Lei n9 7.712, de 22 de
para construção de uma ponte sobre o rio
dezembro de 1988," os veiculas automotores
Uruguai, entre as cidades de SãCl B_orja e de
licenciados como táxi.
Santo Tómé, entre -o Governo da República
Arl 2? Esta lei entra em vigor na data de
Federativa do Brasil e o GOv-erno da República
sua publicação.
da Argentina, concluído em Urugu_C!iana, em
Art. 3~ Revogam-se as diSposiÇões em
_ 22 de agosto de 1989": __ _ _
contrário.
.Sala das SesSõeS, 2g- de novembro de 1989.
Publicado no DC/'1 (Seção 11) de 30- J 1-89

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A redação fmallida vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido
pelo Sr. 19 SeÇretáfio

É !ido ~__aprova~o o s=eguinte
REQUERIMENTO 1'1• 644, DE 1989

Nos tei·ffios do art. 321 do Regimento Inter·
no, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final
do" Projeto de Lei do Senado n? 37, de 1989,

- Ronan TítO--MarcondeS i:Jadti!ha- Dirceu CarneirO.-·- · O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....... Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.
-

t

l.idó e apr(wado""a" seguinte.

REQCERIMEI'ITO N• 647, DE 1989 -

Nos ter_n19s do art. 281 do__Regimento Interno, i-equeirO-dispensa de Interstício e prévia
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as.Medidas Provisórias n.;os 112 e 11~. de 27
de-noveinbro de 1989, que "cria áreã de livre
nador do Distrito Federal, que autoriza o Dis-_ _comércio no f\11JJ?.Jcípio de Tabatinga, no Esta-

distribuição de-ªvulsos para o Projeto de Lei

do DF n~ 74, de 1989, de iniciativa do Gover-.

trilo Federal a alienar fmóveis, a fim de que

do do Amazonas, e dá outras providências"

figure na Ordem do Dia da sel:!S~o seguint~:
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
-Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

e~~

-Aprovado o requerimento, o projeto a que
seJ"efere figurará na Ordem do Dia da próxima

sessão.
-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O Senhpr Presidente da República editou

"aut9riza a negoci~ç~o_ou troca de certificadosde investimentos, em noine do tesouro
nacional, nos fundos de investimentos setoriãis de turismo, pesca, f!orestãmento e reflo-restamento, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, ficam assim constituídas as coinissões
mistas incumbidas de emitirem pareceres sobre aS maté~i~s:
~

MEDIDA PROVISÓRIA N• 112, DE 1989
SENADORES

Titulares
SeVero Gomes
Nelson Wedekin
José_ Fogaça
Jorge Bomabausen
Pompeu de Sousa
Antonio Luiz Maya
Ney Maranhão

Suplentes
Ronaldo Aragão
___________ Márcio Lacerda
Nabor Junior
Odacir Soares
Marcos Memdonça
Moisés Abrão
Gomes ·carvalho

João Agripino
José Outra
Domingos JuvenU
Ezio Ferreira
Eunice Michiles
José Serra
João da Mata

Suplentes

SENADOR~

Rui Bacelar
Mauro Benevides

' Juntahy Magalhães
.José Agripíno
Teotônio VIlela Filho
l.ourembég Nunes Rocha
Jarbas Passarinho
DEPUTADOS

Dei Basco Amaral
José da Conceição
Raul Ferrai
Oscar Corrêa

Osvaldo Coelho
Jayme Santana
Ademir Andrade
De acordo com a Resolução n~_ 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte ca1endário para a tramitação das matérias:
Dia 29/11- Designação da Comissão Mis-

ta
Dia 30/11 - Instalação da Comissão Mi51a
Até 4/12 - Prazo para recebimento de
emendas. Prazo para a Comissão Mista emitir
o parecer sobre a admissibilidade.
Até 13/12- Prazo final da Comissão Mista
Até 28/12 -Prazo no Co_ngr""eSSQ Nacion1;3]._

SObre a" mesa, parecer ij4e será lido pelo
Sr. 1? Secretário.

A Comissão do Distrito Federal~ em
reunião secreta realizada em_ 28-11-89,
,~_apreciando o Relatório apresentado pelo
- Senbor Senador Leopoldo Peres sobre
a Mensagem n" 135, de 1989, <;lo SeQhor
Governador do Distrito Federal, opina pela aprovação da escolha do Senhor Ronaldo Costa Couto, para exercer o cargo
de Conselheiro do Tribuna] de Contas do
Distrito Feder_al, na vaga decorrente da
aposentadoria do Conselheiro Geraldo de
Oliveira Ferraz.
Brasília, 28 de novembro de_ 1_989.-ftfauro
BenevfdeS, Presiderite ---:Leopoldo Peres,
lator-Mauricio Corrêa -Meir~Filho- lWIson Martins - Edison Lobão :....:... Pompeu de

Sousa -João Mené~es -Luiz víana ...:__ FranSuplentes

Suplentes

Titulares

na

Re-

MENDIDA PROVISÓRIA N• 113, DE 1989

Gerson Camata
lrapuan Costa Junior
severo Gomes
Alexandre Costa
Silvio Name
Carlos De'Carli
Roberto Campos

Mensagem n" ·135, de 1989- DF (n9
127/89,
origem), de 27 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Governador do Distrito Fe.de_ral submete à
deliberação do Senado a escolha do Qoutor Róflãldo Costa CõufO ·para exercer .o
cargo de Conselheiro do Tribuna] de COntas do Distrito Federal, na va~a decorrente da aposentadoria do Conselheiro
Geraldo_ de Oliveira Ferraz.

PARECER N• 369, DE 1989

Roberto Brant
José Melo
Carlos Vmagre
Alérdo Dias
Alcides Lima
Jayme Santana
Paulo Mourão

Titulares

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro)

Itern 1:

É lido o seguinte

DEPUTADOS

Titulares

Peço_a_os_Seahores_Senadores que se encontram em setis Gabinetes Venhain ao Plenário, pois há necessidade de quorum para a
vol:êfção.

lranildo Pereira
Geovah Amarante
Leopoldo Souza
Vinícius_ Cam;anção
- -Simão Sessim
Ronaldo Cézar Coelho
Al:iigaiTFeitOsa

O SR. PRESIDENTE (Nelson dameiro)
-.Terminado o período do Expediente.

cisco RoUemberg- Ronan Tito.

O SR. PRESIDENTE_ (Ne~on Carneiro)
Em ,discussão.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C8meiro)
-Concedo a palavra a V. EX'
-

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
discutir. Sem revlsão do orador.)- Sr. Presidente, inicialmente perguntaria se estamos,
neste instante, v_otando o Dome 4_o Ministro
Roõãtao-cOs~-Couto para o cargO de Conselhelro do Tribunal de Contas do Dístrito Fe!l.eral.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- É exatamente isso.

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
.encaminho favoravelmente, porque o Ministro
RonaJdo Costa Couto tem servido à este Pais
com exação, com correção, com probidade,
ORDEM DO DIA
há mais de 20 anos, e principalm~te encaminho favoravelmente porQue S. Ex~ é o camAs matérias constantes nos itens 1 e 2, de
aCordo com_ O di_sposto no art. 383, alíneas _ peã?_~~ transtçã~~
!}_!!_h!_ do Regimento Interno, devem ser apreS. EX ajudou na transição da incorporaçá@
ciadas em _sessão pública, seil.do a votação
Guanabara-Estado db Rio, na tranSição doEsprocedida pot escrutínio Secreto. (Pausa)
tado autoritário para a democracia, no GoverPass~-se

à

-
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no Tancredo Neves, e agora, com 01 Governo
Samey, chefiando o Gabinete Civil.

De maneira que peço a todos os companheiros .do PMDB votem pela aprovação do
nome de Ronaldo Costa COutO para o cargo
de Conse1hetro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

O Sr. Jarbas Passarinho ~ Sr. Presiden-

te, peço a palavra para diScutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Tem a palavra V.~
.

O SR. JARBAS PASSARINHb (PDSPA Pãra discutir.)- Se me permite o nobre

Uder Ronan Tito, gostaria de secum:Já-1() nessa
apreciação que faz, com uma diférença, S~.
Presidente. E que um -homem qwe ocupou
várias Pastas ministeriais; um joVem realmente

talentoso, ele recebe do Governo, como recompensã aos seus trabalhos, a indicação para o cargo dê Conselheiro do Tribui-tal de Contas do Distrito Federal, e nilo para o Tribunal
de Contas-da União.
Isso parece a mim que ê altamente sugestivo, na medida em que um Ministro do Governo, que passa tantos anos no Governo, e aceita
uma indicação dessa natureza, só por isso já
basta para ser julgado corretamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneiro)
Continua em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Ein :votação._ _
-- Peço aos Srs. Senadores verífiquem s.e as
lâmpadas estão acesas.
-Os SrS. Senadores Já Podem votar. (Pausa)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa)
(Procede-se à votação)

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "sim" 29 Srs. Senadófes; e "n-ão"
9.
Houve 3 abstenções.
~- Total: 41 votos,
Foi aprovada a indicação._Ser.á comunicada
ao Sr. Governador do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item2:
Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e
Cidadania sobre a Mensagem' n~ 274, de
1989 (n" 730/89, na origem}, de 31 de
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presídente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor Antonio Carlos.de_Nogueira, para exercer o cargo de Minístrõ do Superior Tribunal Militar na -vaga aecorrente da aPosentadoria do Ministro José Luiz Barbosa Ramalho Gerot
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr.
1, Secretãrio.

Ê lido o seguinte

PARECER N• 370, DE !989
A COmrSSáo- de Constituição, JuStiçã-e Odadania. em reunião secreta realizada a

23M 1o..:89, ·apreciruldO o·R-élat0ii0 apresentado
pelQ1 Senhor Senador João Castelo sobre a
Mensagem n" 274, de 1989, -do Senhor Presjdente da República, opina pela aprovação da
escOlha do Senhor DoutOr Antonio Carlos de
Nogueira, para exercer o cargo de· Ministro
do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Luiz
Barbosa Ram_alho Oerot
Brasília, 23 de novembro de 1989. - Gd
-Sabóía de Carvalho, Presidente - JO~ Ca_stelo, Relator - Carlos Patrocínio - Rona/do
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O sR. PáEsÔ>ENTE (Nelson- Carneiro)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB _SC. PrOnuncia o seguinte discurso. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha intervenção hoje é- para tratar
do Código de Defesa do Con~;umidor, uma
determinação da Constituição do nos_so País,
o qual foi elaborado segundo o ritua1__ prescrito
_ pelo Regimento: a criação de uma CÕmlssão
Aragão- Mário Mii!'a -João Lobo -Jutahy Especial Temporária, e essa COmissão, comMagalhães - Mauro Benevides - Leopoldo posta para tratar deste assunto, iecebeu a conPeres- E_f:Jison Lobão - Meira FilhÕ - Rotribuição da sociedade, durant~ um período
berto CiJmpos -· IMJson Martins.
_em que se díscutiu profundamente a matéria,
produzindo um texto que foi ~provado pela
O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
Comissão e que veio ao Plenário do Senado,
- Em discussão o parecer. (PauSa)
sendo aqui apreciado e, sem receber nenhuO Sr. Ronan Tito - Peço a palavra pela
ma emenda, foi aprovado.
ordem.
O Código de Defesa do Consumidor é uma
lei importantíssima para o Brasil. Primeiro,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....;.... Com a_ palavra o nobre Senador Ronan porque racionaliza esse conjunto de dispositivos legais, que somam mais de 600, _e que,
Tito.
em função do clpoal que isso representa, agora, com o Código, limpa e pOssibilita a sua
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
aplicação e a sua utilização, já que 600 dispoardem)- Sr. Presidente, o PMDB encaminha
sitivos apenas complicam, não trazem nenhu/'sim".ma utilidade maior para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileii'o)
E foi por isso que a Constituição determinou,
- Não havendo quem queira fazer uso da
no seu texto, a exigência da élaboração de
palavra, está_ encerrada a discussão.
um Código.
Ein votação.
Pois bem, esse Código é a democratização
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
das relações do consumo no Brasil, porque,
-· Todos os_Srs. Senadores já voiaram? (Pause todos os cidadãos são iguais perante a lei,
sa)
nem todos são iguais perante a economia ou
perante o poder económica.
(Procede-se .i votação)
Sob este aspecto, absolutamente seguro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
afirmar que as pes~oas são desiguais perante
-Votaram "sim" 34 Srs. -senadoreS; e "não"
o poder econômico, e o Código de Defesa
6.
do Consurnidof é ·um instrumento de demoHouve 3 abstenções.
cratização dessas relações de consumo, onde
TOtal: 4.1-:\1-0tos.
o cidadão fica, de certo modo, protegido por
A indicaçãO foi aprovada. Um-ii1StrümentO-IegaJ, que, de fácil utilizaÇão,
·--serâ feita a-devida comunicação ao Senhor
lhe vai ser útil a vida inteira.
Pr~sidenfe:dã_ República ..
O espfrito do Código de Defesa do ConsuO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
midor veio em função da realidade do nosso
- Passa~se, agora, à votação dos requerimen~
País. Em algumas nações mais desenvolvidas
tos de urgência, encaminhados à Mesa e lidos
do que o Brasil, esse_ Código, mais do que
no expediente.
__ .
_.. . .
a defesa, fala no direito do consumidor. O
Em votação o Requer!mento no 646, de
Brasil, em Virtude de sua grande população
1989, qui pede ufgêricia para o Projeto de margfnalizada, sem acesso às informações,
Decreto LegiSlativo no 55, de 1989..
não pode ou não poderia supostamente utiliOs SrskSenado_r~li que o aprovain queiram zar um Código digo que tratasse dos seus
permanecer sentados. (Pausa)
direitos, e, sim, necessíta de um Código que
Aprovado.
trate de proteger; que trate de forma tutelar
A matéria a que se refere figurara na Ordem 'essa relação, para que realmente possa ser
do Dia _da segunda sessãu ordinária subse- alcançada a eficácia desejada.
qüente.
7\irida qUe hão pudesse tê-lo feito, nos prazoS que estabelece a Constituição o Senado
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação o Requerimento n~ 645, de ci,Jmprlu seu dever seQuildo as suas possibi1989, lidõ-no- eXpediente,· de urgência para lidades.
Quero tratai- com ma_iS ênfªs_e, aqui, do deso PDF n' 80, de !989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram camlnho que ·essa matéria tomou quando
aprovada pela "tasa. Embora esse texto tenha
permanec-er sentados. (Pausa)
sido enviado para a Câmara dos -Deputados
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem - cpmo é normal -, a Mesa do Congresso
Nacional criou uma Comissão Mista ~data
do biã dã segunda sessão ordinária subseqüente.
venia sem amparo regimental, e constituindo

t
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uma verdadeira anomalia do procedimento na
Casa, onde a Comissão Mist<;l, .que não._tem

até que, quanto mais individual, às vezes, os
dência, conforme V. Ex" mt.Jito bem lembrou,
interesses aqui, mais rápido passam pelas
reafirma que o Senado aprovou- o Código- de
- no meu entender - suporte regimental, aprovações fmais.
D_efesa do Consumidor e o encaniinhou à Câ~
recomeça todo esse trabalho compondo-se
No__entanto, essa lei, esse Código, que é
mara dos Deputados e, como simples contride Senado_res e Deputados.
do interesse de todo o povo brasileiro, princibuição, a Mesa_ remeteu cópia do texto apropalmente das populações mais marginalizaOra, além de não ter sustentação regimenvado pelo Senado à Comissão a que V. ~
das do processo econômico, aquelas que têm
fez referência, a Cot;nissão Mista do Congresso
tal, não se_sabe para onde será encaminhado
menos acesso às informações, aquelas _que
o produto desse trabalho. Se fora pela praxe,
Nacional._
.
· , .
.
são vítimas das propagandas subliminares
Além do mais, o rec..urso _interposto por V.
teria que ir para unia dãs Casas, mas, segurados contratos de adesão, verdadeiras cláusumente, não poderia ser pbra o Senado, porque
Ex" realmente foi encaminhado à Comissão
las leoninas que espoliam a nossa gente; essa
se para cá fosse enviada es_sa matéria, produto
de Constituição, Justiça e Cidadania, que ainlei,
esse-COdlgO-temc-framit.aÇão
demor~da,
da Comissã-o Mista,_ ela seria enquadrada na
da não se pi-oii.unciou nem devolveu à Mesa
com dificuldaae.
prejudicia1idade. O Senado já deddiu sobre
Diretora do Senado, razão peL:l qual ainda não
essa matéría, portanto, agora está ao enCárgo o __ --Essa COmisSão Mista é um desvio .do camifoi apreciado em plenário. (Pausa.)
da Câmara dos Deputados tratar do assunto. _ nho, _é um descaminho para essa matéria, que_
Conforme inforthações ulteriores, o recurso
ciimpie alguma finalídade, cumpre a finaliestá na pauta de_ amanhã da própria Comissão
Por outro lado se a Comis_s.ão Mista enviar
dade daqueles que são contra um Código de
de ConStituição, Justiça e Cidadania. (Pausa.)
o produto do s_eu tr&balho para a Câmara dos
Consumidores no Brasil, daqueles que são
Concedo a palavra ao nobre Senaçlor Aluizio
Deputados, lá estará o projeto do Senado, que
contra a democratização das relações de conBezerra,
(Pausa.)
deve ter - no mínimo- o respeito da trami- sumo do nosso País, e, por isso mesmo, criam
S. Ex' está ausente.
tação legal, pçrtanto, quem tem a titula_rjdªde os descaminhos.
dessa matéria, Já é o_ projeto aprovado pelo
O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. PresiEssa matéria, que bem poderia ser um preSenado.
dente, peço a palavra, como Uder.
sen~_ge Natal ao povo brasileiro, não vai mais
Diante d_es_s_as indagações a que o Regimenter condição de ser apre<;iada este ano. E vaiO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
to não responde, porque essa Comíssão h8o
se arrastar pelo ano que vem. Sabemos nós
-Com a palavra o nobre -Senador Marcondes
tem realmente amparo regimental, não sabequanta dificuldade também terem_os ano que
Gadelha, <::orno Líder do PFL.
remos o que fazer provavelmente ·com esse
vem, já que Será ano de renovação de manO SR. 'MARCONDES GADELHA (PfL
trabalho.
dato parlamentar. Portanto, vamos ter problePB. Como Lide r, pronuncia o seguinte disSendo indicado Membro da dita Comissão
mas de desdobramento dos trabalhos e das
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. PresiM
Mista, e tendo sido Relator da Comissão Espepautas, possivelmente sobrecarregadas semdente, Srs. Senadores, havia solicitado ao neM
cial que tratou da matéria no Senado, aprepre.
bre
Senador Nelson Carneiro tempo para fazer
sentei recl.,l_rso_s __à__Çomissão de COilstituiçã_o,
De mod9 que fudo isto faz com que seja
uma análise sobre a candidatura impugnada
Justiça e Cidadania, alegando a inconstitucio-:
preciso termos mais consciência_ e responsado empresário Sílvio Santos, e havia solicitado
nalidade e a ilegalidade da instalação daquela
bilidade sobre o encaminhamento dessas
esse tempo para hoje. Mas, considerando que
questõ_es.
__
Comissão.
tivemos que realizar duas_sessões,__sendo uma
Depois de _longa demora para que esse reFaço este registro para que fique bem claro
extraordinária,
para a votação de nomes de
curso chegasse àquele órgão, porque devia
que essas questões não devem se( desviadas
algumas personalidades para ocupar cargos
ser levado pelo Presidente da Comis_são, S~n;;l
do seu caminho verdadeiro, dos seus objetivos
dor José Agripino, chegou, então, o refe_rido
principais. Esses descaminhos não podem ser - por indicação do Presidente da República, eu
me reservaria para fazer esse pronunciamento
recurso à Comissão, e teve a matéria relatada
tolerados, principalmente no momento em
amanhã. Assim, Sr. Presidente, desde já peço
pelo Senador Francisco Rollemberg, que se
que queremos consolidar a democracia, em
a V. ~ que me assegure, em seus registras,
pronunciou favoravelmente ao nosso ponto
que queremos fazer com que esta C:Jsa do
a oportUnidade de, amanhã, fazer esse prode vista, ou seja, pela não instalação ou pelo
Congresso Nacional alcanc._e o seu. cpnceito
nunciamento,
que pretende ser, apenas, wna
não prosseguimento dos trabalho_$_ daquela
perante a sociedade, já que alcançou as suas
espécie de seguro contra ~ corrosão da meComissão Mista, nessa altura sem amparo alprerrogativas pela nova Cons_tituição. Sei que
mória. Longe de rnim polemizar em torno de
gum.
ainda demoramos um_ pouco, quer pelo fato
um fato que já- hão afeta nlais o cotidiano
Apesar de essa matéria estar_ na__ O_rdem_ do
de a mentalidatfe dos Par.lamentares nã~ se
das pessoas e que já pertence ao domínio
Dia, ainda não consegUiu ser ·apreciada pelo
ter modificado no tempo, para adaptar-se à
da História. No entanto, preciso fiXar o meu
Plenário daquela Comissão. Esse- procedinova época, quer pelas reformas de estrutura
ponto de vista sobre __ess_e ta:to, e entendo que
mento, à guisa do _empurrar com a barriga,
de que precisamos, inclusive neste Senado,
o lugar ideal para isso é o Senado Federal,
vai fazendo com que a Comissão Mista, _que
apesar de ainda ser a mais âf)il e a melhor
até mesmo para '&~e tenhamos, no futuro, um
não tem amparo legal, esteja concluindo o
das duas Casas. De modo que, ao fazer este
referencial para análise e cotejo de situações.
seu trabalhQ, portanto, aquele recurso, feito
registro. devo dizer que <:ontinuarei insistindo
Agradeço a V. Ex"; Sf. Presidente, pela atenternpestivamente, perde o seu sentido, porque
para que os Membros da Comissão de Constição e pediria, então, que me_ r_eservasse, desde
a Comissão, provavelmente, já encerrou as
tuição, Justiça e Cidadania apreciem essa majá, espaço, amanhã, após a Ordem do Dia,
suas atividades.
téria e produzam um saneamento nesse despara que possa, c_omo Líder, fazer este pronun~
Por outro lado, é de se notar o critério que
caminho que têm tomado ~gumas matérias,
-ciamento,
se estabelece em função das matérias.
especificamente no caso, agora, a do Código
A mensagem que o Presidente da República de Defesa do Consumidor.
_ O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
enviou a esta Casa, indicando o Mini~o Co:;;ta
-Como Líder V. Ex? teria, apenas, no primeiro
Era este, Sr. Presidente, o registro que eu
Couto para o cargo de Conselheiro do Tribuperíodo, 5 minutos. Mas, após a Ordem do
queria fazer. (Muito bem!)
nal de Contas do Distrito Federat aqui chegou,
Dia, V. EX' terá o período integral.
vindo do Palácio, no dia 27, foi protoc-olada
- Gostaria que V. Br faesse o registro do seJ.!.
Durante o discurso do Sr. Dirceu Car~
no Senado no dia 27, no dia 28 foi apreciada
nelro, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,·
nome no livro de inscrição.
pela <:omissão do Distrito Federal; _e no dia
deixa a cadeira da presidência, que é ocuO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
29, hoje, há poucos momentos, fQi aprovada
pada pelo Sr. AntômO Luíz Maya, suplente
-Concedo a palavra ao nobre _Senador Jutapor este Plenário.
de Secretário.
hy Magalhães.
De modo que se nota que, quando as matéO
SR.
PRESIDENTE
(Antônio
Lulz
Maya)
OSR.JQTAHY MA~(PMOB
rias têm interesse bastante específico, dirigido,
BA Pronuncia o seguinte c;liscurso.) -Sr. Pretêm uma tramitação rápida e fácil. E eu diria - Nobre Sena~or Dirceu Carneiro, a Presi-
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sidente, Srs. Senadores, coth ã eleição do novo Presidente da República, por via direta, a

consumar-se em segundo turno, no dia 17
de dezembro próximo, vence o País uma nova
etapa de seu processo de aperfeiçoamento
democrático.

Como sabemos, o novo Presidente eleito,
seja ele quem for, terá à sua frente tarefas
hercúleas, como o Cõmbate à inflação, _o equacionamento das dividas externa e interna, a

geração de emprego, o crescimento económico, e tantas outras.
Entre estas, mister é que se destaque a necessidade de um novo pacto político naciOnal
para o Nordeste, o qual, garantindo um trata-

mento diferenciado e favorecido para essa região, proporcione-lhe um crescimento econôrnico superior ao do restante do País, que lhe
permita. ao menos, aproXimar-se da média
nacional.
Em discurso pronunciado há pouco tempo,
nesta Casa, já abordei em parte essa questão,
ao tratar dos incentivos fiscais. Naquela ocasião, contestando a opinião dos que entendem
que os íncentivos atualmente existentes constituem mera evasão de recursos, sem trazer
nenhum benefício para a região, demonstrei
que, se a situação do Nordeste é, ainda, a
de um viveiro de miséria, onde campeiam o
analfabetismo, a fome, a m0rta1idade infantil,
a falta de escolas e a infância desamparada,
pior seria sem a política de incentivos.
Lembrei, ademais, que no quadro de incen~
tivos fiscaiS ora existentes no País, aqueles destinados -à Região Nordeste não ultrapassam
20% do total, nómero que cai para 5% , se
considerados também os subiDdios.
Finalmente, destaquei que os- incentivos,
geralmente_ analisados tão-somente pela ótica
das perdas, têm enormes efeitos positivos na
geração de re<:eitas fiscais, respondendo as
empresas incentivadas por 65% _do ICM de
toda a Região Nordeste._
Assim sendo, quando o novo Governo adO~
tar inevitáveis medidas a atenuar a grave crise
fiscal brasileira e a controlar nosso déficit público, é preciso que não se perca _de vista a
necessidade de se defmir uma políUca, de desenvolvimento regional indispensável à consolidação da federação em tomo de ideais de
igualdade e fraternidade solidária entre todos
os brasileiros.
Esse novo pacto político, poruinto, ilão se
resume simplesmente à manutenção ou ao
revigoramento da atual política de incentivos.
Outros mecanismos e instrumentos, e até
mesmo um novo desenho da política de desenvolvímento regional, deverão ser acionados.
Pretendo trazer a este Plenário, numa próxima oportunidade, algumas idéias a respeito
dos lnstrumentos necessários à redução das.
disparidades regionais no interior do País, de
forma ·a permitir uma democratização _das
oportunidades de realização s_ocial e eçonô~
mica para todos os brasileiros e não apenas
para os das r~iões_ já desenvolvidas.
É preciso considerar, ainda, a necessidade
de uma total transparência na adoçáo e no
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Em primeiro lugar, a entrada repentina de
cinco a seis milhões de novos eleitores pesava
demais na balança do poder. Em segundo
lugar, o próprio métõdo de alfabetização trazia
novos ris_cos para as classes dominantes, pois,
ensinava os analfabetos não apenas _a_ ler e
a e_screver, mas também a ler o contexto .s.o~
cial, cultural e político em que estavam envolvidos._Noutras palavras( ensinava a ler e a escrever conscientizando. E is_so era um jogo
muito arriscado para os senhores do poder.
Por isso o Professor estava presol
Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltemos ao
primeiro ponto das noSSêls refle}l:ões para apo·
tar a falácia dos que julgam ser o analfalbe~
tismo a causa do nosso atraso econômfco
e sociaL
Muito ao contrário, Senhores, o analfabetismo é mais efeito do -que causa. 1\s Causas
do- nosso subdesenvolvimento são outras. A
primeira delas é o caráter dependente da nas~
sa e<:onomia. A nossa independência política
não significou a nossa independência econômica dos chamados países. centrais. Esta d~
pendência econômica que vem atravessando
a nossa histQria, desde a Colônia, nos custa
caro. As noss_as poupanças, os frutos do nosso trabalho são carreados para fora, pouco nos
restando para investimentos internos, ii')du"
siVe para promover a alfabetiU!ÇZio e a eduCa"
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB ção popular.
,
MT. Proiluncia o seguinte discurso.) -Sr. PrePara investir internamente no nosso desen~
sidente, Srs. _sen-adores, conta o Professor- volvimento, precisamos tomar empréstimos
Paulo Freire_ que, estando preso, aqui em Brã- externos. E isso agrava a nossa dependência
sília, em abiil de 1964, recebeu em sua cela das economias centrais e o processo de car"
a viSita :de uro t~nente. Entre o professor e
reação de recursos para fora. Dessa forma,
o milrtar traVOu-se o segUinte diálogo:
levados a uma dívida externa impagável, que
-Profe_ssor Paulo Freire, disse o tenente, nos tomou, só este ano, 12 bilhões de dólares
já que _o senhor está aqui e há muito recruta
em juros e amortizações.
analfabet_o, por que não aproveitar enquanto
Dizer que a causa do nosso subdesen'llol~
o senhor está preso para alfabetizá~los?
vimento é o·anaJfabetismo e o atraso cultural
· -Meu caro tenente, respondeu Paulo Frei- do povo é um engodo para despistar a extorre, eu estou pres:O justamente por causa disso.
sãO a que estãmos submetidOs pelos agentes
Desse. diálogo surrealista entre o professor económicos externos, com o apoio de agentes
e o militar podemos retirar al@mas reflexões
nadonais, que tiram da situação o melhor proa respeito do Problema do an.alfabetismo e veito para si.
da educação popular no Brasil
Sr. Presidente, Srs. Senadof-es, é preciso resA primeira reflexão nos é sugerida eela inge- taurar a verdade__dos fatos! E_ a verdade é esta:
nuidade do tenente. Como ele, muita gente o povo é analfabeto porque é pobre; porque
bem pesante neste PaíS julga que a causa pri~ vive à beira da sobrevivência, preocupado com
meira e única do nosso subdesenvolvimento
o que comer hoje e amanhã, porque não lhe
económico e social é o analfabetismo e o atra- sobram tempo, energia e dispostç"âo- f!Sica e
so cultura[ do nosso povo. Pensa-se que, por
mental para mais um esforço.
um pasSede "mágica, a erradicação do analfaNão é_ por acaso que as maiores taxas de
betismo e Uni mínimo de escolarização do _ analfabetos se encontram no Nordeste, onde
povo porão, em marcha batida, no caminho se destacam Piauí, com 55%, Maranhão, com
do desenvolvimento social.
52% e Alagoas, com 51%. Segurido os dados
A s-egunda linha de reflexão sobre o tema ainda mais recentes do IBGE, 45,3% da popunos é sugerida pela resposta do professor. Es~ lação nordestina ê constituída de analfabetos,
tava e!~ _preso justamente por querer alfabecontra 17.1% do Sudeste e 16,6% do Sul.
tizar o povo, Em 1963, fora convidado pelo Este fato demonstra que desenvolvimento
Ministro da Educação e Cultura, Paulo de T ar- económico, cresdffiento industrial, mais emse, para executar o Plano Nacional de Alfabeti~ prego e melhor distribuição de renda aceleram
zaçã:o. objetivo era alfabetizar rapidamente -0 processo de alfabetização do povo.
Não se pode negar que a alfabetização e
entre cinco a seis milhões de adultos,_ empregando o métOdo por ele desenvolvido no Nor- a escolarização básica do povo são condições
deste. Mas isso era um jogo arriscado demais
necessárias para dar sustentação a um longo
para as classes demlnantes de então, que se processo-de desenvimento económico, social
sentiam já ameaçadas diante das fortes pres- e ·cultural. Mas náo são condições súficientes
sões pOpulares pelas reformas de base.
para deslanchar e sustentar o mesmo precesdesenvolvimento dos programas elaborados,
de modo a permitir à sociedade discutir e
acompanhar a destiifaÇão e a aplicação dos
recursos, re-comen-dando-se, para tanto, a
adoção de medidas como a regionalização
dp$ orçamentoS fiscal e das estatais.
Apesar _çie o atual Presidente ser nordestino
e de haver vários ministros oriundos da região,
este- ·aõvefno, que inelancolii:aniente se des~
pede, aplicou no Nord_este menos que os governos que o antecederam.
Esperamos que-·o novo Presidente seja ca"
paz de tratar com lucidez e serenidade essa
questão, revertendo as perdas que a Região
Nordeste tem sofrido, quer pela irregularidade
das transferêndas dos recursos atualmente
devidos, quer pela corrosão inflacionária, quer
pela insuficiência da política de regionalização
do desenvolvimento adotada no Brasil.
O Nqrdeste contribuiu decisivamente para
a formaç~o de çapital no Sul do País e agora
exige qi.Je a Nação como um todo o privilegie
com urna ação fortalecida da União Federal
no desenvolvimento da Região.
Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente, Obrigado. (Mu_!!:o_ !?em!)
O SR: PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Már"
cio Lacerda.

-o
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so, sem o concurso de o_utros fatores de or-
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nªl, na SEIDiana passada. O orçamento do Mimente ao que manda o art. 60 do Ato das
nistério da Educação para 199_0 é, eril valores
Disposições Constitucionais Transitórias.
Feito isso, anistiemos pqr completo o Proçáo de empregos, crescimento industrial edis- reais, 40% inferior ao deste ano. Enquanto
fessor Paulo Freire, para que ele possa dar
isso, são destinados três vezes mais recursos
tribulc;ão de. re_n_d~.
para as Forças Armadas.
continuidade ao seu_trabalho interrompido naA<::rescentamos ainda dois pontos a essa
Decididamente, Sr, Presidente, Srs. Senadoquele triste abril de 1964. I:: bem verdade qUe
nossa reflexão. O primeirO deles é que o norfisicamente ele foi anistiado em 1979 e pôde
destino, preso às condições de pobreza e seift res, corno nos velhos tempos_ do autoritarisregressar ao País._ Mas intelectualmente contipespectiva de melhorar de vida, não consegue mo, a prioridade número um deste País é ainda a segurança. E não se trata da segurança
nua exilado, pois ainda não há condições polídescobrir nenbuma vantagem em aprender
ticas para pôr em prática, entre nós, o seu
a ler e a escrever. Esse mesmo nordestino, do cidadão brasileiro, po!s este se encontra
método de alfabetrização popular. Ele ainda
chegando em São Paulo, descobre logo as desvalido, entregue, como nunca esteve antes,
não pôde ajudar o seu povo, como pôde ajuvantagens que a cidade oferece para quem à violência das ruas, à sanha criminosa dos
dar, durante o seu exílio, -com patrocínio da
sabe ler e escrever. Não demora multo para assaltantes e seqüestradores. Trata-se,- isto
Unesco, outros povos do Terceiro Mundo, soele freqüentar um curso notumo -de alfabe- sim, da segurança do próprio Estado que, pea
sociedade
brasileira,
não
encontra
ourante
bretudo d.a América Latina e da. África.
tiz.açãÇ).
tra forma de legitimar-se a não ser pela força
Urge, Sr. Presidente e Srs. SenadoresJ que
O outro ponto para noSsa reflexão diz resdas armas dos militares.
anlstiemos o método de alfabetização e de
peito à imagem negativa que o povo faz de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, educação
conscientizaçãci do Profe~or Paulo Fr_eire, pasi mesmo. De tanto se ver tratado com menosnunca foi prioridade neste País, e muito menos
ra que posSamos dar cumprimento ao prazo
prezo pelas elites; de tanto ver barradas as
será agora, com a dotação orçamentária para
previsto ao que manda a Constituição, isto
suas aspirações de melhoria de vida; de tanto
1990, não obstante os mais de 31 milhões
é erradiar o analfabetismo no Brasil antes de
ver parar nas mãos dos outros os frutos do de analfabetos, 25,7% da população, segundo
entrarmos no Século vínte e.um.
seu trabalho, o povo humilde, a chamada das- os dados do IBGE, de 1987.
É _o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Essas reflexões vêm a propósito também
se de baixa renda, acabou introjetando uma
Senadore_s. Muito Obrigado pela benevolente
para relembrar o que diz o art. 6Q do Ato das
auto~imagem negativa. Dessa forma, Sr. Presiatençãc às minhas palavras. (Muito bem!)
dente, Srs. Senadores, o processo de alfabeti- Disposições ConstitucionaiS TranSitórias:
"Nos dez primeiros anos da promulgação
zação popular toma-se mais difícil, pois requer
DOCGMENTO A QIJE SE REFERE O
também um esforço de resgate da auto-ima- da Constituição, o Poder Público desenvolverá
SR. SENADOR MI.Rao LACERDA Ef\1
esforços, com a mobilização de todos os setogem e da autoconfiança do povo.
SEG DISCGRSO:
Este fato nos rerriete àquela reflexão suge- res organizados da sociedade e com a aplica·
rida pela resposta do Professor Paulo Freire ção de, pelo menos, cinqüenta por cento dos
Jornal do Brasil
ao tenente. Ele estava ali, como preso político, recursos a que se refere o art. 212 da Consti:ANALFABETISMO CRESCE E
não apenas por querer alfabetizar milhões de tuição, para eliminar o analfabetismo e univerDESAFIA A !'!OVA CONSTIT(.IIÇÃO
brasileiros, mas porque pretendia, ao alfabe- sal_ij!:_ar o ensino fundamental,"
Sr. Presidente, Srs. S~nadores, transcorreu
tizar, resgatar também a auto_-imagem e a auLu_í@ de Oliveira .
um ãrio do prazo dado pela Cohstituição para
toconfiança do povo.
_
e Rejane Modesto
O seu inétodo de alfabetiz.,ção - testado _~açli_~ção dç analfabetismo no Brasil e nada
São Paulo e Brasília - Há nove anos do
pela primeira vez em 1963, na ddade de Angi- foi feito ainda. E pelos recursos orçamentáriOs
mãrco estipulado pela Constituição para a ercos, no Rio Grande do Norte, onde em um
para o ano _de 1990, parece que nada vai contiradicação do analfabetismo no Brasil, o país
mês foram alfabeti,z_ados 300 pessoas- tem, nuar a ser feito.
Nada va_i continuar a ser feito por muitos - convive com o fantasma de 31,4 milhões de
como ponto central, capacitar o_ alfabetizando
não apenas para ler e escrever, mas também anos,. até que nos convençamos de que o pr_o- analfabetos, ou 25,76% da população com
ma!s de cinco anos de idade. Contrariando
para "ler" a realidade, o contexto real em que blema mais crucial do Brasil _n~_o é o analfabe·
a tradição das pesquisas, que sempre apresenele vive. Afabetizar é, _sobretudo, _conscientizar tismo em si, mas o estado de fome, de miséria
taram wn aumento anual de analfabetos em
o homem; é pôr ao -seu alcance os meios
e de doença_ em .que vive a maioria do povo
númeroS absolutos e uma redução em termos
para que ele descubra as causas reais de sua brasileiro. É prec:iso que nos convençamos
percentuais, esse tota1 obtido pelo IBGE em
pobreza; é resgatar a sua auto-imagem e auto- primeiro desta verdade: o povo é analfabeto
1987 representa, pela primeira vez, um auconflanc;a, de forma que se possa transformar porque é pobre. A recíproca é que é falsa.
mento percentual. Em 19815, a mesma pesno sujeito ativo de sua promoção humana. O povo não é pobre porque é analfabeto.
qUiSa acusou 30,4 milhões de analfabetos, ou
Alfabetizar, segundo o método de Paulo Freire,
Nada vai continuar a ser feito, Sr. Presidente,
25_.59% da popul_açã~.
Srs. Se-nadores, enquanto não resolvermos o
é um ato eminentemente político, pois, além
Por isso, o Dia Nacional de AJfabetização,
de ensinar a ler e_e_screver, resgata a cidadania problema da dívida externa, enquanto não deihoje, não vair ser comemorado. O Ministério
do alfabetizando e dá-lhe o poder político por xarmos de pagar com o nosso subdesenvolda Educação admite que não há o que festejar:
excelência, de decidir a sua sorte e o futuro vimento, com a fome e ê! _miséria_ do nosso
o- Programa Nacional de-Alfabetização não
para si, para sua família e para a sua classe povo, os juros excorchantes cobrados pelos
conseguiU- nem com o antigo Mobral nem
banqueiros internacionais.
social
com a atual_ Fundação Educar - erradicar
E nada vai continuar a ser feito, ~nquanto
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ trot.IXe e_ssas~
o analfabetismo no país. Ao contrário o númereflexões sobre o problema do analfabetismo não superarmos a crise política de legitimiro· de analfabetos aumentou nqs últimos anos.
no Brasil para recordar o Dia Nacional de AJfa- dade da_ _Estado brasileiro, de modo _que ele
betização, transcorrido _sem comemoração no possa conduzir o processo Ue consolidação
Nordeste Udera
dia 9 do mês passado. Diante dos dados do das instituições democráticas, recuperar a esIBGE, que-irfdlcam o crescimento do analfabe- tabilidade e a tranqüilidade sociais e promover
_ Essa realidade f~ com que o deputado Aotismo no País acompanhando o violento pro- o desenvolvimento económico.
restan Fernandes (PT - SP), vice-presidente
cesso de paupedzaçâo a que o povo vem senUrge, Senhores, pôr em ordem a nossa ecoda Comissão de Educação_- da_ Câmara e coordo submetido nesta década, o Ministro Carlos nomia interna, recuperar a nossa capacidade
denador do grupo de elaboração-da nova Lei
Sant'Anna, segundo os jornais, não _encontrou de investimentos, -~riar empregos, d!stribuir
de Diretrizes e Bases, ache inviável o país cummotivo para comemoração. Menos motivos renda e fazer .::;qm que o povo brasileiro volte
prir a disposição transitória_ da_ Constituição;
para comemorações. Teve o Ministro ao tomar a confiar em dias melhores.
"A educação não é prioridade no Brasil", laSó_as_sim serão criadas as condições ne_çe:sconhecimento _da Mensagem Orçamentária
menta ele.
que o Presidente enviou ao COngresso Nado- sárias e suficientes para que se dê cumpridem econ6mica, social e política, como gera-
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A região Nordeste, que tem umc;t média de
ana1fabetos superior a 45% da população, re-

gistra também o maior índice de analfabetismo por estado. O primeiro lugar nessa estatística negativa continua

~om

Piauí (55% da

população), seguido de perto pelo Maranhão
(52,8%) e Alagoas (51,6%), que registrou um

significativo aumento nos últimos anos.

Para o Ministro Carlos Sant'Anna, o Dia Nacional de Alfabetização é uma data para se
refletir, devido às altas taxas apresentadas pelo
Brasil na Unesco. Segundo ele, o mais preocupante não é o analfabetismo, mas a "evasão
escolar", que ãumentou de forma considerável no país. Ele reconhece que é preciso
uma açãa mais forte do governo em todo o
país para levar obrigatoriãmefite à escola toda
a criança a partir dos sete_ anos de tdade.
A educadora Marialic_e Potiguary, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
(UnS), acha que o aumento do analfabetismo
na Clécada de .80 foi Provocado pelas falhas
do Programa Nacional de Alfabetização, que
ensinou o aluno apenas a ler e escrever o
nome, sem dar uma idéia de contexto aos
alunos e abandonando sua importância como
indivíduo.
Ela obse!Va que_ o analfabetiSmo está concentrado nas regiões de realidade sócio-económica mais pobre, onde as pessoas são
"'mais exploradas no trabalho", especialmente
no cumprimento do horário máximo de oito
horas estabelecido pela Constttuição. "Essas
pessoas, que têm que começar a trabalhar
bem jovens, saem do emprego cansadas, sem
condições de enfrentar um horário escolar nobJrno", afirma a educadora.
A professora Marialice Potiguary acre-dita
ainda que a evasão escolar contribui para o
aumento das taxas de analfabetismo, já que
a maioria das crianças da primeira à quarta
série primária não consegue terminar a oitava
série. Ela culpa o desestímulo do próprio Governo, que dedica poucos investimentos à área
educadonal, e ao '"nível de desemprego alarmante do país".

Política equivocada
"A evasão escolar ê também conseqüência

da política trabalhista brasileira, que não leva
o jovem ao estudo, traindo a promessa de
que com o acesso à escola ele subiria de statusy acrescenta. Apenas 37,6% dos alunos
que inciam o 1" grau concluem a ]• série,
enquanto que somente 1,8% chegam à 8• série.
Para combater o alto índice de analfabetismo~ a Fundação Educar - criãda pelo Decreto n" 91.980, de 25-11-85 _;_tem hoje 3
rrtil funcionários e convênios com Cerca de
1.500 Instituições.
ESTATíSTICA APONTA PARA O PIOR

"O crescimento (0, 17%) do índice de analfabeto_s não foi grande, mas mostra que o
quadro estã piorando", diz Maria Clara di Pierre, assessora do Centro Ecumênico de Documentação de Informação (Cedi) e do Grupo
,Estadual de Trabalhos de Alfabetização (Geta).
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lho. Na rede estadual de ensino de São Paulo,
"Com esse~níúrri:et'OS, vemos com certo cetique conta com 70 mil alunos da suplência,
cismo a previsão de fim do analfabetismo até
há urna -evasão que varia de 40% a 60%, deo final do século", continua ela, que não vê
razões para a comemoração, hoje, do Dia Na- _ pendendo da região.
dona! de Afalbetização.
Preocupados com essa situação, educadO'"
REAUDADE DAS ESCOLAS
res representantes de várias entidades se reuATROPELA AS PROPOSTAS
nirám para formar o Geta,-çom o objetivo de,
- -----Fernando Lacerda
a partir da-decisão -da Unesco de criar o Ano
Internacional da Alfabetização em 1990, discuBelo Horizonte - Depois de analizar dutir a situação do analfabetismo no país, propor
rante_ três anos os 125 artigos PUblicados em
periódicos especializados e 98 diSsertações e
SOluções e pressionar as autoridades para gateses de pós-graduação, que representam torantir, na prática, a educ~ção de jovens e adulda a produção acadêmica e científica brasileira
tos.. "A questão do analfabetismo é produzida
sobre o tema alfabetização nos últi(TlOS 40
socialmente e limitada por questç,es econóanos, a professora Magda Becher Soares, da
micas, sociais, políticas e de ordem pedagóFacuJdade de Educação-da Universidade Fegi-c2l~" analisa Maria Clara "A educação não
é prioridade na polltica nacional'', adverte.
deral de Minas Gerais, concluiu que há uma
enorme distância entre O--qUe se esCreve--e
Até que diferentes governos pensaram no
assunto._A primeira campanha de alfabetizapropõe sobre o assunto e a realidade do cotidiano em nossas escolas. "A verdade é que
çêo de adultos começou errn 947, sob o comando do educador Lourenço Ftlho, e contio Brasil é um país que não aprendeu a alfabenuou até a década de 70. No início dos anos
tizar", constatou Magda.
60, o movimento oficial foi engrossado por
Segundo a pesquisadora, nenhum dos texpropostas .::le grupos liberais como o Movitos estudados trata da pedagogia tradicíonal,
mento de Cultura Popular do Recife e termique é a corrente ainda predominante no pronou em 1968, no auge da repressão. Na décacesso de alfabetização no Brasil. "Todo o mada de 70, os governos militares instituíram
terial trata da pedagogia renovada para frente",
o polêrnico Mobral, substituído há dois anos
disse Magda. Ela explíca que a pedagogia trapela Fundação Educar, encarregada de finandicional parte do princípio de que a criança
ciar iniciativas estaduais e municipais para
é um ser imaturo e o papel do professor é
educação de adultos.
o de ensinar, quanç!o hoje em dia já está mais
Mas todas essas campanhas passaram londo que provado que o próprio aluno vai çonsge da erradicação do analfabetismo. Ano pastruir seu aprendizado. "A -criança aprende apesado, o JBGE calculava em_ mais de 17 milhões
sar da escola e do professor", salientou.
o número de analfabetos com mais de 15
Magda Soares cÓnsidera que a defasagem
anos de idade- a Fundação Educar, sucesentre o que está sendo produzido como cosora do Mobral, previa alfabetizar apenas 1,7
nhecimento e o que se pratica na escola é
milhão. Ano a ano o número de analfabetos
fruto da precariedade da form:açao do profesvem crescendo. Entre 1970 e "I 980, o analfabetismo diminuiu na faixa etária entre 15 e - sor alfabetizador brasileiro. "Geralmente o al39 anos, _mas aumentou na faixa entre sete -fabettzador recebe formação insuficiente_ no
e 14 anos e -na de mais de 40- anos. Houve - 2~ graU, uma vez que não tem acesso às informações cientificas.''
um saldo negativo de cerca de 1,3 milhão
de analfabetos com mais de sete anos, no
Produção Acadêmlc_a
período.
A primeira conclusão da professora do DeAbandono
partamento de Método e Técnicas de Eôsino
da Faculdade de Educação é sobre a escassez
O que mais assusta eis eduCadores em relada produção cientifica e acadêmica sobre alfação às estatísticas é o crescimento do número
betização. "Encoritrar apenas 223 trabalhos
de analfabetos na faixa entre sete e 14 anos,
em quatro décadas é muito pouco", surpreenjustamente aquela que freqüenta os primeiros
deu-se Magda Soares. E há um agravante:
anos escolares. Só na década de 70 esse núdo total de trabalhos analisados, apenas 96
mero cresceu em mais de 700 mil. No censo
são pesquisãs, sendo 71 ensaios e 17 relatos,
de 1980, 7.553,741 crianças desse grupo não
"o que dá urna média de 24 pesquisas por
freqüentavam a escola,,cerca de 33% do total.
dácada sobre um tema tão vasto e imporSe rnuítaS nem vão à aula, outras desistem
nó meio dO caminho. Em 1987, o total das -tante".
0- surpreendente, segundo Magda Soares,
redes do EStado de São Paulo apresentou um
é que há pesssoas pesquisando o assunto.
fndice de evasão de 6,56% na primeira série,
Na condição d€: consultora do Conselho Nade 6,79% na Segurida, de 6,17% na terceira
cional de Desenvolvimento Oentífico e T ecooe de 6,09% na quarta.
lógico (CNPq) ela sabe que recursos finanMuitos alunos que desistiram da escola acaceiros estão sem:fo distribuídos para trabalhos
bam procurando cursos_ de suplência quando
nessa área. '1sso nos leva a outra triste constasentem a necessidade de alfabetizaçã_o. Só na
~ç_ão: a de que o conhecimento científico so:.
capital paulista, 60% dos freqüentadores dos
bre alfabetização, produzido em 90% dos ca-cursos supletivos são adol_escentes que não
sos com recursoS públicos, não é socializado,
suportaram as escolas. Mas nem sempre eleS
fica engavetado naS agências financiadoras",
agüentarn as aulas depois de um dia de trabaobservou.
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Magda realizou diferentes tipos de aná1ises.
!eiras, de expor naquele qua1ificado forum coLevantou os temas mais presentes, constamo vejo a modema proposta liberal
tando que alguns como prontidão (preparo
COmo sabe V. Ex.•, Sr. Presidente, o liberada criança para o aprendizado), método e ~va·
lismo é a proposta política que tem comproliação da metodologia são os mais freqüentes
misso com a mais antiga aspiração da huma~
nals (JNEPE), órgão do Ministério da Educados 5 registrados. Descobriu que_ também ftisnidade:_a__iiber_da_de, bem insubstituível sem
ção. O mateíia1 pesquisado encontra-s_e hoje
toricamente a prontidão, o método e a dificul~
o que fenece no homem a possibilidade de
no banco de dados da Faculdade de Educa- dade de aprendizagem são os temas mais percriar e agír, compreender e amar.
ção da UFMG, que está se organizando para
sistentes- foram encontrados na$ quatr_o déA idéia liberal, impregnada _Qortanto de um
colocar .à disposição dos profissionais interes- cadas (1950, 60, 70 e 80), enquanto propostas cálido humanismo vem, assim; dos longes dos
sados. '~Queremos acabar com a "dificuldad~
didáticas e a corrente piagetiana são assuntos tempos e, embora antiga, está sempre em pro~
existente__ no país de se ter acesso a dados
tratados somente nos anos 80. Magda lembra c_esso de constante "aflfjiomamento ", renoimportantes. Levei mais de um ano para conque a sua pesquisa se limitou à produção aca-... vação.
seguir reunir todas as dissertações e tcs_es",
dêmtca e_ científica referente à _,:::llfabetização
Nos últi_mos séculos, três revoluções foram
revela a professora_._
de crianças.
fundamentais_ para o _destino do homem, e
des_sa forma do liberalismo, posto que movimentos em nome do humanismo estão nas
raizes das mais importantes transformações
que a idade modema conheceu: a Revolução
Inglesa (1688), a Americana (1776) e a Francesa (1789), cujo bicentenário acabamos de
celebrar.
A Revolução Inglesa, que recebeu o justo
AC("")
nome de Revolução Glortosa, marcou a recon22.1 ciliação dos ingleses entre si, após décadas
2.035.756
450.396
P'A
Af I"")
de lutas entre Coroa e Parlamento. Conteve
20.9 o poder absoluto dos monarcas, estabeleceu
229.287
1.095.137
1\M
ROI"")
a democracia parlamentar, liberal e burguesa
AR.('")
na Inglaterra.
Locke, que esC-reVeu 2 tratados sobre o G_o45,3
15.005.1514
15.887.713
Vorcteste
o1,6 vemo Civil e uma epístola s_obre a tolerância,
1.015.673
1.965.697
AL
nos quais se enco_ntram os fundamentos teóri40,1 cos do liberalismo clássico, participou ativa9.629.290
3.864.6'73
BA
2.461.790
·5.274.021
CE
4~6 mente desse movimento.
2.169.632
4.103.470
5 B
MA
A Revolução Americana foi outro movimen1.170.605
2.717.069
43.0 to decisivo, da qual resultou a Constituiçaõ
PB
42,3
2.590.993
6.117.317
I'E
de 1776 e emendas que atualizaram o "Bill
1.191.557
55,0 of Rfghts" inglês, consagrado o modelo _çLe
2.163.201
P.l
878.728
46.8 Estado Federal ensejador da descentralização
RN
1.875.900
46,92 da _est(u.tur~ espada! de governo.
544.062
•. 1.159.486
.SE
Não foi diferente a Revolução de 1789: in~
113,3
ll.408;1127
Centro-Oeste
1 •• 84.V88
14-.6 vestiu na busca da liberdade associada à igual·
216.109
1:47aT97
DF
25.7 dade e à_ fra_temid'ade.
1.048.335
GO
4.075.932
Seu perfil humanista foi pouco entendido
20.4
. 1.47.1 .042
301.644
MS
pelos
contemporâneos e cedo o movimento
27,2
M;r
398.998
1.382.456
teimou rumos não esperados.
Sudette
8.5111.8••
17,1
si.4:Z1.&1511
Mas _seus prtndpios vieram para ficar.
Ela não teve;-na epoca, o êxito ® _r_evolução
E.S
2.090.535
523.633
25.0
3.238.276
24.0 americana, mas o mundo todo se abeberou
MG
13.438.136
RJ
14.6 em suas idéias, até as próprias revoluções so·
12.093.372
1.771.347
sp
14,3 cialistas.
3.988.643
27.799.509
No entanto_' o_ eixo depsas revoluções, obser·
Sul
3.207.530
h.215&31HJ
ve~se, foi sempre colocar o Estado a serviço
P8
1.510.926
19.9 do interesse geral, não o limitando apenas ao
7.587.757
R,S
1.188.681
15,0 papel de Gendarme, de guardião da ordem.
.7.899.455
'3.,771.127
508.023
13.4 Désta TOim.~; e sob inspiração dos princípios
iluministas, permitiu desabrochar a idéia de
Bra.ll
11.417.355
115,7 progresso, uma idéia .intrinseca.mente liberal,
.121 ••80.772
C) O IBGE só dispõe de dados discriminados em relação a Amazonas e Pará.
pois a humanidade passava a confiar em suas
(··)Dados não disponrveis
próprias potencialidades.
Fonte IBGE- 1987
Esses principias deram a volta pelo mundo
e, obviamente, chegaram ao Brasil, e, se bem
que o partido coTYSo"ador do Império tivesse
feito importantes reformas (alargando o unida Universidade Federa1 de Goiás, acaba de
O SR. PRESIDENTE (Ant6nio Luiz Maya)
veÍ"so eléitoral e percorrendo as etapas do aborealizí;\r um.-Simpóslo sobre Idéias Políticas
-Concedo a palavra ão nobre Senador Marco
licionlsmci), eram lndubitavelinente oS liberais,
Maciel.
Conter:nporâneaS.
através de se_u partido, que empolgavam essas
Tive
a
oportunidade,
·atendendo
c.:onvite
do
bandeiras, defendendo-as, anJ:ecipando-as.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. ProR'eitor Joel Cllhoa e da Dire.tora da referida
Joaquim Nabuco, filho de Nabuco de Araújo,
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presid~nte,
FacUldade, Prof' Marlene de Olivelrã. Lobo Fano ftm do ImPério, e Rui Barbosa, no início
Srs. Sena_dQ.r.es, a Faculdade de Educação,
Intitulada Alfabetização no Brasil: O Estado

do Conhecimento, a pesquisa r~alizada por
Magda Soares foi encomendada pelo Instituto
Nacional de Es1udos e Pesquisas Educado-

te,e

se
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da República, sào nomes que podemos destacar.

mental, será incluída oportunamente na Ordem do Dia.

O liberalismo serviu de inspiração ao desefi.;
volvimento do ideal <!emocrático, pois, frise-se

O SR.PRESIDENTE (Antônio Luiz
Maya)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar nossos trabalhos, designando para a
sessão ordinária d-e amãnhã a seguinte

-sobretudo em funÇão das idéias ilumirústa.S
do século XVII-, coittribuiu para desenvolver
a democracia da representação como agora
inspira a democraCia da participação, buscan-

ORDEM DO DIA

do tomar possível assegurar, ao lado da liberdade, a igualdade de oportunidades.
A ética do liberalismo está permeada por
toda esta óptica.
Para o liberalísmo, a liberdade não significã

um meio, representa antes um valor em si
mesmo. A igualdade é que é' um meio, um
instrumental, relativo na medida do desempenho das competências; portaoto, uma igualdade de oportunidades. Daí que o freio à liberdade de cada um está na liberdade do pró-

xifllo.
Da coexistência ·das liberdades vive a sociedade. &plica-se, asslm, por que uma sacie-.
dade plenamente igualitária seja paradoxalmente uma socledade totalitária.
Não se chegará pois a urna democracia duradoura, nem ao pleno desenvolvimento de
novas potencialidades, sem uma prática liberal
num munc:lo em que a rapidez das informações atinge, simultaneamente, a todos.
Há muito que o mundo é um só: a "Aldeia
Global" - que Mcluhan chamou de Galáxia
de Gutemberg - em race dos _desdobramentos da imprensa em mídias eletrônicas.
O humanismo liberal já ultrapassou fronteiras: do ocidente para o oriente, do oeste para
leste, dos países do primeiro mundo para os
países em desenvolvimento, inclusive na América Latina. A rapidez das comunicações de
massa atinge a todos.
Não é mais possível governar o País de cima
para baixo. Nem se chegará a uma democracia perene nem a um pleno desenvolvimento de nossas potencialidades sem, portanto, uma articulada proposta liberal, através de
livre e consciente participação de todos.
O Brasil, temos razão para aCreditar, fará
sua inserção neste_ cenário, pols temos compromisso com o futuro e jamais nos deixaremos isolar deixando de nos incorporar a uma
proposta que nos leva a um futuro democrático e_ desenvolvido.
As considerações aqui apresentadas foram
enriquecidas com um amplo debate que tive
com professores e estudantes no Encontro
em boa hora promovido pela Universidade de
Goiás, que espero teilha servido de contribuição para a formação da consciência política
da nossa juventude.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr'esiderite. (Muito
beml}

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 86, de 1989~ de 1ilfcfatíva -da Comissão
Diretora, que "dá nova redação ao art. 617
do Regulamento Administrativo d_o Senado
Federal".
·Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria, de acordo com o dispositivo regi-

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 36, DE I 989
(Tncluído em Ordem do Dia nos -termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento lnter-

--

-nor--

-

Discussão; _em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo (n~ 36, cfe 1989, na Cân1ara dos Deputados), que aprova a concessão
outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda,
pãra-eXplorar para serviço de radiodifuSão sonora em onda média, na Cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMJNAR, por pedtdo de diligência.

:io
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-5DiscussãO, em turno único-; do- Pioje'to de
Lei do DF n 9 71, de 1989, _de iniciativa do
Governador .do Distrito Federal, que cria a carreira Atividades de Trânsito no Departamento
de Trânsito dQ Distrito Federal- DetraniDF
e- seus cargos, fixa os valores -de seus vencimentos, e dá outras providência~s, tendo
PARECER FAVORÁVEL sob n' 343, de
1989, da- Comissão
- --

-do Distrito Federal.
-6Discussão, em turnO único, do Projeto- de
Lei do DF nç 74, de 1989, de iniciativa do
Oovernador dO Distrito-Federal, que autoriza
DistritO Federal a alienadmóveis, ten"do
PARECER, sob n9 365, de 1989, da co:..
missão
-do Distrito Federal, favorável, com voto
vencido do:;; Senadores Pompeu de Sousa e
Wilson Martins.

-o

-7-

Iliscussão, em primeiro turnO, da Proposta
-2- --de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de
autQjia do Senador Leopoldo Pées e -oUtros
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Senhores Senadóres, que acrescenta um §
N' 58, DE !989 - COMPLEMENTAR
6e ao ait 5~ do Ato das Disposições Constitu(Em regim~e urgência nos ts,rmos do art.
336, c, do Regimento Interno)
cionais Transitórias.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n1 58, de 1989 - ComPlementar (n"' 118/89, na Casa de Origem), que
estabeyece normas sobre a participação dos
estados e do Distrito Federal no produto da
arrecadaçáo do Imposto- sobre Produtos Industrializados -lP[, relativamente às exportações. (Dependendo de parecer.)
~-3-

MENSAGEM N• 275, DE 1989
(Effi riegiffie -de urgêriCiã, nás terinos_ do
art. 336~ c, dõ Regimento Interno)
Discussão em turno único, da Mensagem
n1275. de 1989 (n? 727/89, na orígeril), relativa•
à proposta para que a República Federativa
do Brasil possa ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor de até US$
47,000,000.00 _(quarehta e sete milhóes de
dólares americanos), junto ao Banco Mundial.
(Depen~endo de pare<:_er.)

-+=Discussão, em turno único; do Projeto de
Lei do DF no 70, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a carreira Atividades Rodoviárias no Departamento
de Estradas de Rodagem no Diatrito FederaL/_
DER-DF e seus cargos, ftxa os valores de seus
vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECER; sob n' 342, de 1989, da Comissão
-do DiStrito Federal, fãVõi'àvefão projeto
Com as alterações constantes da Mensagem
n~ 120, de 1989-DF;-Tavoràvel às EJl!endas
de n""' 2 e 4, apresentadas-PerZmte a coinissão;
contrário às de nços 5, 6, 7 e 8; e pela prejudiciaUdade das Emendas de n 1• 1 e 3.

O SR. PRESIDENTE (Antõflio Luiz Maya}
=-Está encerrada- a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20
minutos)

·

PORTARIA N< 62, DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no uso das atribuições regim'entais e tendo
em· vista os fatos constantes do Processo n"
015.937188-2, resolve,
·
·
Art. 1? Revogar a Portaria n 9 18, de 1989,
relãtiva à designação dos servi~ores Oaytor1
Zanlorenci, Luiz António Roc!'ta e José Aparecida Campos, para integrarem Grupo de Trabalho incumbido de estudar e elaborar propostas de medidas que disciplinem, de forma
global e abrangente, toda a matéria relativa
à remuneração dos servidores do Senado Fe~
dera!.
Art. 29 Registrar os agradecimentos desta
Primeira Secretaria _&_Os membros,. designados,
---pelo trabalho desenvplvi_do,
Senado Federal, 28 de novembro de 1989.
- Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário.
-

EXlRATO DE TERMO 1\DITIVO
_ Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Carltrato n" 031/as
-·
·Contratadã: Lavanderia e Tinturaria Congresso Ltda
Contratante: Senado Federal
--objéto: Adequação do reajuste de preÇos
do contrato ao índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faix~ de renda rêstrita.
Data .As§natura: 31-10-89.
SignatáriõS: Pelo Seriado Federal: Dr. José

Passos PÔlto.
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Pela COntratada: LukAifredo Araújo de Sou~

Pela Contr;;ttada: José Barbosa Franco.
Esp~cfe:

Segundo Termo Aditivo ao Con-

trato n" 036788
Contratada: Sangel Máquinas Ltda
Contratante: Senado Federal

OhjeiO: Aaequa-Ção dO reajUSte r<:le ·preços
do contrato ao índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.

Data Assinatura: 31-10-89.
- --SJfinatárkiS: Pelo Senado Federª!: Dr. José
Passos Pôrto.

za.

_ Espécie: Pi"lfneiro Termo Aditivo ao Cootrato n<? 125/88
Contratada: Cedat-Central de Distribulçáo

e Assistência Técnica Ltda.
Conti41ante: Senado Federal
Objeto: Adeq\-laçào do reajuste de preços
do contrato_ ao Jndice NacionaJ de Preços ao
Consumidor (INPQ, faixa de renda restrita.
~ta

a_$sinatura: 31-10-89 .
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Data assinatura: 31-10-89
Signatários:i'elo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. _
Pela Contratada: Jaqueline Pereira de Sou-

sa.
EspéCie: Primeiro Termo Aditivo ao Con-

trato n• 030/89

·-

~

Contratada: Dimas de Melo Pimenta S/A.
--::PitiJ.~E_
-Contrãtante: Senado Federal
__ -Objeto: Adeq~ação do reajuste de preços
do contrato ao Indice Nacional d~.Preços ao
Consumidor (INPC); faixa de renda {estrita.
Data assinatura:.31- f0~89.
--Sigilatiiriqs: Pelo Senado federal: Dr. José
Passos Pórto.
- -- Pela Contratada: Luiz aonzaga Trajano,

Pela Contratada: BichEJra Ceclllo de Sou$a.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Espécie; .Segundo Tenno Aditivo ao Con- Passos Pôrto.
trato n~ 038/88
Pela Contratada: Anriete lfelena Rilposeiras.
Contratada: Acquaserv Piscinas Uda
Espécie: Segundo T.ermo Aditivo ao Çontrato n" 128/88
Contfafante: Senado Federal
Objeto: Adequação do _reajuste de preços
CoiJtratada: Digitron Eletrónica Ltda.
do contrato ao índice Nacional de.P..reç.os a_Q
Contratante:S:enado Federal
Esp-éti€: Priffieifo Termo AditivO ao ConConsumidor (INPC), faixa de renda ~estrita.
Objeto: Adequação do reajuste de preç:os
trato n" 35/89
'
-do ~cmtrato ao fndlce Nacional de Preços ao
Data AsSJhatura: 31-10-89.
Contratada: D'Antenas ..:..:.._ Comérdo e iilStaSignatários: Pelo Seriado Federal: Dr. José
Consumidor ONPC), faixã de renda restrita.
Passos Pôrto.
-Data assinatura: 31 :..1 o·-8g
lações Técnicas Ltda.
Contratante: Senado Federal
Pela Contratada: José Neto Pereira Lima.
Sjgi]a'ftirios: Pelo Senado Fedei-ai: Dr. José
Objeto: Adequação dO reajt:tste de P.reços
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Con- Passos Pôrto.
trato n? 040!88
- Pela Contratada: Carlos Eduardo R. Dias. do contrato ao fndice Nacional de PreÇos ao
Contratada: Am do Brasil Máquinas e ServiEspécie: Segundo Termo Aditivo ao ConConsumidor (INPC), faixa de renda restrita.
ços Ltda
trato_ n" 129/88
__ __
Q#(é!_ assinatura:31-1 D-·89.
Signatários: Pe.lo Senado Federal: Dr. José
Contratante: Senado Federal
Contratada: Facta Máquina e Equipamentos
Passos Pô_rto.,
.
Objeta:.. Adequação do reajuste de preços
Uda.
Pela Contrata-da: João Daniel de Souza
do contrato ao_indi_ce Nacional de Preços ao
Contr_atg_nte: Senado Federal
Queiroz.
·
·
Consumidor ([NPC), faixa de renda restr[ta.
_Objeto: Adequação do reajuste de preços
Da~a Assinatura: 31-lQ.:g-g - - - · - ____ do_____c_o_n_trato ao fndice Nacional de Preços ao
Espécie: Primeiro Terrho Aditivo ao ConSignatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita,
trato n" 36/89
_ -~
Data assinatura: 31-10-89
· Ççntratf!C}a: Re:rn~- Serviços _e Comércio
Passos Pôrto.
de Equipamentos para EsCritório Uda.
Pela Contratada: Alvaro Jor~ C. Nazareth.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Con_ttl!ltante: Senado F.ederal
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Con- Passos Pôrto.
trato n" 051/88 --_Pela Contratada: Amir Bittar de Rezende.
Ob]eto: Adequação do reajuste de preÇos
Contri!:itàda: Digftron Eletr6nica Ltda
Espécie: Primeiro Termo Aditivo a·o Condo contrato ao fndice Nacional de Preços ao
trato n? 017/89
Cohsurilidor ONPC), faixa l:le renda restrita.
Contratante: Senado Federal
Data assinatura: 31-10-89.
Objeto: Adequação do reajuste de preços
Contratada: Digitron Eletrônica Ltda.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
do contrato ao índice_Nacional de _Preços _ao
Contr~tante: Senado Federal
PaSsos Pôrto.
Consumidor (INPC), faixa de (enda restrita.
Objeto: Adequação do reajuste de preços
P-ela contratada: Carlos Alberto Weirã
Data Assinatura: 31-1 0~89.
do_contrato ao ÍQdice _Naçlonal de Preços ao
Soi.rza.
Signatárfos. Pelo Senado Federal: D_r. José
Const~mi®r_(INPC), faixa de renda restrita.
-Ês]?éae:--Primeirá Termo Aditivo ao· COnPassos Pôrto.
--Data "asSinatura: 31-10-89
.
tr~to ri"-37[89
__ _
Pela Contratada:Car/os Eduardo Rad.dg_ues
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Dias.
~~ ~-passos Pôrto.
Con_f:irtlada: Plantel SIA
Contrâtlmte: Senado Fe.deral
__
-Pela Contratada: CarlosEduardoRodn'gueS
Espécie: Seguildo Termo Aditivo_.ao CQO-_Qpjeto: Adequação do reajuSte --de preços
trato n? 089/88
oras:
do contrato ao fndice Nacional de Preços ao
Contratada: Çetest SIA -Ai Condidohado
Espécie: PrimeirO Termo Aditivo ao Con~
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.
Contratante: Senado Federal
trato n" 024/89
Data_assinatura: 31-10-89
Contratada: Carplac ComérCio e Serviços
Objeto: Adequação do reajuste de preços Uda.
--Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
do contrato ao índice Nacional de Preços ao
Contratante: Senado Federal
_ Passos. Pôrto.
Consumidor (INPC); faixa de renda restrita.
Pela Contratada: Osvaldo Rocha Melo Filho.
Objeto: Adequação do reajuste de preços
Data Assinatura: 31-10-89.
-·
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Condo contrato ao índice Nadonal de Preços ao
· Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Consumidor (lNPC), faixa de renda restrita_.
·uato n<> 38/89
Passos Pôrto.
_ Data assinatura: 31-10-89.
COntratada: Só Antenas Comércio, Indústria
Pela Contratada: Lourival Mauricio da Silva_.e Representações Ltda.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
- Contratante: Senado Federal
Passos Pôrto.
BpêC!e.rSe-gundO Termõ Aditivo ao Con~
Objeto: Adequação do reajuste de preços
trato n? 099/88- ____ Pela Contratada: MãsiikO-Sãiio"JOshlmoio--:
do _contrato ao fndic_e NaciQnl'll de Preços ao
Contratada: Indústria Villares SIA
Espécie:_ Primeiro Termo Aditivo ao CarlConsumidor (INPC), faixa'de renda restrita.
Contratcmte: SenadO Fe-defal
trato n• 029/89
~
·
Data 8!'sinatura:_31-10-89.
Contratada:
Uder-Construções
~-Comércio
Objeto: a_dequação do reaju.S!e qe~ preços
-Signatárfos: Pelo Senado_ federal: Dr. José
Ltda.
do contrato ao lndice Nacional de Preços ao
Passos Pôrto.
Consumidor (INPC),_faixa de _renda restrita.
·eoiitratànte: Senado Federal
Pela Contratada: Orest'es Salvador de OliData assinatura:_31-10-89._
Objeto: Adequação do reajuste de preços
veira.
Signat§riós: Pelo Senado Federal: Dr. ,J_osé do contrato _ao fndice Nacional de_ Preços ao_
Esp'écie:_ Primeiro Termo Aditivo ao ConPassos Pórto._
Consumidor (INPC), faixa de- renda restrita,
trato n~ 39/89

de

_,

Novembro de 1989

. DlÃRIO D6CONGRESSO NAÓONAL (Seção 11)

Contratada: Lavanderia e Tinturaria Corigresso Ltda.

Contratante: Senado Federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
do cçmtrato ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.

Data assinatura: 31-10-89
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José

Passos Pôrto.
Pela contratada: José Barbosa Franco.

Espécie: Primeiro Termo AditiVo ao Contrato n' 40/89
Confratada: Xavier Comércio e Refrigeração

Lida.

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(Publicação)
convocação

O Excelêõtíssiri1o Senhor Pn:isidérite da Comissão do Distrito Federal, Senador Mauro
Benevides, _t~rrLO prazer de convocar Vossa
EXcelência, Pãra reuniãO extraordinária, a se
reaJizar no dia 30 de noveml?ro, quinta-feira,
ás t 1- hofaS na sala de reuniões da Comissão,
Afa Senador Alexandre Costa.
Secretária da Comissão, 29 de novembro
de 19-89. ...:.._Carlos Gw1herme FOnseca, Secreta no da-comissão do Digtito Federal.

Contratante: Senado federal
Objeto: Adequaç!o do reajuste de preços
do contrato ao fndice Nacional de_ Preços ao

27~

Reunião (Extraordinária).

-Em 30 de novembro de 1989
PAUTA

Consumidor (JNPQ, faiXa de rei'lda restcita.

Data assinatura: 31-10-89
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. :.JOsé
Passos Pôrto. •

Pela Contratada: Alfredo Lopes Xavier.

EspeCTe: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n• 41/89
Contratada: Simão Engenharia Eletróntca
Com-ércio e Indústria Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
do contrato ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), fãixa de renda restrita
Data Assinatura: 31-10-69
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
-Pela Contratada: Romenos Simão.___
Espécie: Primeiro Terrrio Aditivo ao Contrato n? 42/89
Contratada: Tele-Sistema- Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
do contrato ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (JNPC), faixa de renda restrita.
Data assinatura: 31-10-89
SígnaMríos: Pelo Seneid_o_ Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela Contratada: KJaUS Dietrích Guth.
Espécie· Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n"' 043/89

Contratada: Matei TecnolOgia Cle -Teleii1formática Ltda-Matec
Contratante: Senado federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
da contrato ao índice Nacional de Preços ao
Consumidor (IfiPC). faixa de renda rf=.strita.
Data Assinatura: 31-10-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto.
Pela Contratada: OlavOPOntes Nogueira.
Espéde: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n" 044/89
Contratada: Auto Silva Ltda
Contratante: Senado-Federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
do contrato ao índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.
Signatários: Pelo Senado Federal: br. José
Passos Pôito.
Pela Contratada: MáriO LUiz MãtfalhãeS Láttaro.

Item l-Projeto de Lei do Distrito Federal
n1 2 de 1989 Estabele_c_e diretrizes, critérios
e c-onteúdo ri1ínimo p.:ira elaboração do Plano
Diretor do O~st(ito yederal, ftxa sua competência da Câmara Legislativa do Distrito Fede~
ral para sua aprovação, e dá outras providências.
Autor: Senador Pompeu de Sousa.
Relator: Senador Francisco Rollemberg
Parecer: Favorável ao projeto, por constitucional e jurídico, com as emendas supressivas
de nes 2, 4 e 5 e_ contrário às emendas de
n~'

1,3,6, 7e8.

Cói1C.IuSã0: Effi 23-5-89, a Presid~ncia con·
ceaeu vista -ao· processo ao- Senador Meira

F""ho.
Em 31-5-89, o Seriadof Meira Filho, devOlveu o projeto com voto em separado, concluindo por audiência prévia da ComisSão de
Constituição, JUstiça e Cidadania,
--_Em 6-6-89, a Comissão aprovOu proposta
para a realização _de uma reunião extraordinária, específica, para tratar da matéria.
Em 19-9·89, a_Sena_c1_or Pompeu de Sousa,
autor do projeto, solicitou inclusão da matéria
em pauta, por entender que a mesma já foi
amplamente discutida.
Em--1 f-10-89, a Comfssão deliberou por
realízação de -uma reunião especifica para
apreciação da matéria.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL

Diversos sA?, de 1989, &:iiiJncía contra
o Pre!iídente do Supremo Tribunal Fede-ral e o Presidente do Superior Tribunal
Beitára/ encaminhada ao Senado pelo
Dr, Hercílio Rk:arte.
_

2' Reunião, realizada em
6 de novembro de 1989
Às quinze horas do dia seis de novembro
do ano de mil novecentos e oitenta e nove,
na Sala n9 4, presentes os Srs. Senadores Cid
Sabói_a de Carvalho, Mauro Benevides, Jarbas
Passarinho, Presidente, Wilson Martins, Rela~
tor, Alexandre Costa, Divaldo Suruagy, Chagas
Rodrigues, Louremberg Nunes Rocha, Carlos
Patrocínio e Maurício Corrêa, reúne-se a Co-
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miSsão Especial s~bre "Denúncia contra o
Presidente do Supremo Tribunal Federal e o
Presidente do Superior Tribunal EJeitoral encãininhada ao Senado pelo Dr. Herdlio Ricarte".
É diSpensada a leitura da Ata da reunião
anterlor que, em seguida, é dada como aprovada.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dedara abertos os traba1hos.
Inicialmente, o Sr. Presidente, Senador Jarbas Passarinho, concede a palaVra ao Sr. Se-nador Wilson Martins, Relator, que apresenta
o seu Parecer, concluindo pelo arquivamento
da matéria. Colocado em discussão e votação,
é o mesmo -aprovado.
-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião e, para constar, eu, Sónia de Andrade
Peixoto, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
Pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA2 REflNIÃODA COMIS&\Q ESPEOAL - DiVERSOS S!N,
DE 1989, DEJY(/JyCJA CONTRA O PREsiDENTE DO .S(ff'RE/10 TRIBUNAL FEDERAL E O PRESIDEJYTE-DO.SUPERIOR TR!BiiNAL ELEITORAL EtfCAMINHADA AO SEJYADO PELO DR. HERC!UO R!CARTE; REAUZ!lDA EM 6 DE
NOVEftfBRO DE 198B, QUE SE PUBU~
0\ COM A DEWDA AUTORIZAÇÃO DO
SENHOR PRESIDENTE

Presidente: Senador Jarbas Passarinho
Relçrtor: SenadO!' Utlfson Martins
PARECERN•

Da Comissão &pedal co!?stitU!da nos
lermOS --dos art. 44 -da- Lei-no 1.079, de
1O de abn1 de 1950, e 380 do Regimento
Interno para apreciar a denúncia por crime de responsabílidade_oferecida pelo Sr.
Hercílio Ricarti contra ·os Presidentes do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
§_uperior Eleitoral _

Relator: Senador Wilson Barbo_sa Martins
O Sr. Herddio Ricarti formulou denúncia
por crime de responsabiltdade contra os Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tri~unal_ Superior EJeitoral_ alegando que:
"O Dr. José Francisco Rezek indeferiu
o pedido de registro da candidatura do
denunciante e o Dr. Jósé Neri da: Silveira
não __ decidiu em tempo hábil o recurso
extraordinário e a ação direta de incánstitucionalidade, acarretando a não partici-paç:ão do candidato denunciante na campanha eleitoral. principalmente no horário
gratuito e como figurante da cédula elei~
torai."

A.inda segundo o autor da peça vestibulai-:
•·os dois minfstrõs denunCiados transgrediram propositadainente o art. 2° do
Ato das DiSposições Transitórias, impedindo a campanha presidencial do candidato denunciante, defensor da Monarquia
Constitudona1 Parlamentar. A nova estru-
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tura do poder prevê a coroação do prín-

cipe Dom Pedro de Orleans e Bragança,
legítimo herdeiro do trono brasileiro, recebendo o título de D. Pedro 11~ passando
a ocupar o cargo de Chefe de EstadO-

Permanente da Federação Imperial do
Brasil."
A denúncia fundamenta-se na suposta vio-

lação do inciso XU do art. 59 da Cohstituição,
verbis:

"Art. 50
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XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitas e liberdades fundamentais."

Na parte conclusiva da petição vem descrito
o comportamento tido por il[cito: ·
''A próxima eleição_ de 15 de novembro
próximo, sem a participação de Presiden-

tes Monarquistas, dará diploma de imbecil ao eleitor que comparecer às umas.
A eleição de presidente repubUcano presi~
dendalista, sem esclarecer o eleitor sob_re
as conseqüências sobre o plebEscito de
93, .acarretará, Sem sombra de dúvida,
nulidade de pleno direito das próximas
eleições. Se existem apenas cãndidatos
presidenciaJistas republicanos no páreo,
está configurada a discriminação <:cm o
indeferimento de uma candidatura Mo~
narquista, como é o·caso do denunciante,
devendo os ministros acusados serem
processados e julgados por este grave
crime contra a cidadania e contra o destino da Nação. A disputa entre um Presid~nte Presidencialista Repúblicano e um
Presidente Monarquista Parlamentar ser~
virá para esclarecer o eleitorado sobre o
sistema de governo e forma de estado
que melhor se adaptam à realidade brasi~
Jeira, de acordo com o modelo de fis.
10, desta denúncia."

Uda a matéria na sessão do dia 20 de outu~
bro do corrente ano, foi constituída a presente
Comissão Especial nos termos previstos nos
arts. 44 da Lei n? 1.079, de 1O de abril de
1950, e 380 do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre esclar~cer que ao
Senado Federal, na conformidade.dQ _inciso
II do art. 52 da ConStituição, cabe processar,
por crime de responsabilidade, os Ministros
do Supremo Tnbunal Federal, C?-1?rocurador~
Geral da República e o Advogado-Geral da
União, sendo o texto omisso quanto aos mem~
~r os do Tribun~l Superior Eleitoral. A lei tutelar
dos delitos funcionais, em seu art. 41, tam~
pouco confere poderes à Câmara Alta para
processar os magistrados integrantes da Alta
Corte Eleitoral. Assim sendo, no tQc;ante ao
Ministro José Francisco Rezek, considerando
que os atas a ele imputados foram praticados
como Presidente do TSE, não está a Câmara
Alta sequer habilitada a conhecer do pedido.
Deveria a pretensão ter sido encaminhada ao
STF por força do previsto no art. 102, inciso
I, alínea c da Constituição.
Conquanto a lei assegure a qualquer cida~
dão o direito de denunciar autoridade por cri~
me de responsabilidade, existem certos pres~
supostos a serem observados. Dispõe o art.
43 da Lei n? 1.079/50:

Existe entretanto falha mais grave._ Como
já salientado, o autor fundamenta o seu pleito
no inciso XLI do art. se da Constituição que

expressamente remete para a legislação ardi~
nária a tipificação dos atos discriminatórios
ou atentatórios "dos direitos e liberdades fun~
damentais".
Na conformidade do art 41 do Código de
Processo Penal, aplicável ao caso em virtude
da disposição contida no art._ 73 da Lei n~
1.079/50, a denúncia deve conter, além da
exposição do fato criminoso, "a classificação
do crime". Caberia assim ao denunciante qua~
li ficar e_ enc:jüadfar sua pretenSãO numa das
hipóteses expressamente previstas no art. 39
da citacla lei que i:lefine os crimes de responsa~
bilidade e_ não_fél?er genéiica alusão a um dis~
. positivo constitucionál ainda carente de regU:
. lamentação.
Segundo expressamente prevé o inciso XX~
XIX do art 5e da Constituição:
""não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação
legal."

A toda evidência, estamos em face de um
caso onde o libelo é manifestam~nte ineptO
porquanto o fato narrado não está definido
em lei como configurando crime de responsa~
bilidade.

-

"Art 4,3. A denúncia, assinada pelo
Pelo exposto, e considerando as disposi~
denunciante com a ftrma reconhecida,
ções cqntidas no art._ 43 _do Código de Prodeve ser acompanhada dos documentos
cesso Penal e 45 da Lei n9 1.079/50, opinamos
que a comprovem ou da declaração de
no sentido de que não seja a denúnda objeto
impossibilidade de apresentá-los, com a
de deliberação por absoluta faha dos requi~
indicação do local onde possam ser en- sitos essenciais, devendo a matéria ser arqui~
contrados. Nos crimes de _que haja prova - vada.
testemunhaJ, a denúncia deverá -conter
Sala das Comi;sões:- 6 .de novemb;o ·de
o rol das testemunhas, em número de
1989. -Jarb8s Passarinho, Presidente- Wílcinco, n~ mínimo."
son Martins, Relator Gd SabóüJ de Carvalho
De plano, verifiCa-se que a petição não tem
Mauro Benevides - Alex.mdr"ê CÕsta a firma reconhecida, formalidade essencial ao
regular processamento do feito. S.~ria esta ra- Divaldo Suruagy~ Chagas Rodrigues-Lou. remberg Nunes - Rocha OH/os Patrocfnfo
~o suficiente para o indefer!mentÕ liminar da
-Maurício Corrêa.
matéria.
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.-----CONGRESSO NACIONAL--__,
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• 77, DE 1989

Aprova o texto do Acordo Constitutivo do .Centro Latinó,Americano de Administração para
o Desenvolvimento (ClAD), concluído em Caracas, em 30 de junho de 1972.

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo. Constitutivo do Centro Latino-Americano de AdmiJ:tistração
para o Desenvolvimento (ClAD), conduído em Caracas, em 30 de junho de 1972.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1989 -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Gazeta Oficial da República da Venezuela
MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

República d,a Venezuela, Minlstérto das Relações Exteriores, Direção. d~ Política ~ntema
cional, Núm~ro 90, Caracas, em 19 de dezem-

bro de 1972, 163° e 1149 • _

_!nforme-_se e publique-se
Pelo Poder ~ecutivo -,Aristides Caivani, MinistrÔ das Re\Ç~.ÇÕe.$_Exteriotes __ -

ACORDO REFERENTE AO
CENTRO LATINO- AMERICANO

.. _DE ADMINSIJ'RAÇÃO PI\RA .
·O DESENVOLVIMENTO (CLAD)

-

RESOLUÇÃO

Porquanto, em 30 de junho d~ 1972 foi
assinado em CarÇicas, pelos govemºs da Venezuela, México e Peru, o- Acordo R~ferente
ao Centro_ Latinc-Arnericanp de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), determina-se a publicação do texto do acordo em
referência na Gazeta Oficial da República da
Venezuela.

Os"'d'óvemi>sdo México, Pen.i- e Venezuela;
Consider:çmdo:
_
_
Que v-ários países latino-americano Vêm envfdai'ldõ_~sforçOS- ricis últimos anos com vistas
a reformar suas administrações públicas, segundo r!_g~sOS ctitérios de ánáJise de suas
estruturas e_ funções_ a partir de modelos integrados de,orientação normativa e de diagnósticos globais ou específicos da administração
pública em seu conjunto ou de alguns de seus
componentes mais estratégicos, que resultem

na__obtenção ele propostas coerentes de reforma;
Que esse es(orÇo -f:le_xefÕ_rmuiaçiiQ~rai:úcal
das estruturas e funções públicas requer a utilização cada vez_ maior de teorias, doutrinas e
· técnicas ihterdisciplinarés nos campos das
ciênciaS políticas, econômicas e jurídicas, da
sociologia geral e da evolução histó_rica da
Região;
_
Que, sem prejuízo das peculiaridades próprias de cada pals latino-americano e de cada
uma de suas formas de governo, existe um
amplo denominador comum quanto à problemática administrativa da Região, refletido na
semelhança dos enfoques- que cclda Governo
aa-ndo a suas propost~ de reformar;
Que é oportuno reunir esforços e aproveitar
conjuntamente os aindr;~. esc~sos recursos
humanos e materiais com que contam os países, evitando, na medida do possível, em-

vem
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EXPEDIENTE
CllNTIOO OÚFJCO 1>0 HNAOO ,.DI!IUU.
lliÁaiO DO COUOAilil&O IIIACJONAL

PASSOS PORTO
Dirwtor-Geral do s.n.do feder•l
AGACIEL DA til.VA MAIA

~ IOb • ~kdHcr N

Oiretor Exocvtfyo

ASSINATU PIAS

CESAII AUGUSTO JOSE Df SOUZA
Oiret:or ~rlttvO

Se-ltrol --------·························-····-·--·-·--···-····• NCz$ 17,04

LUIZ CA!'II.OS Df IIASTOS
Oiretor k'tdustrial
f~OiliAH AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oire1or Adfunto

preender separadamente programas similares;
Que _um esforço de integração dessa natureza deve ser delineado e operacionalizado de
forma sumamente flexível, a fim de dar priori~
dade aos produtos individualizados dessa cooperação, em vez de criar instituições cujos produtos nem sempre são os mais desejáveis pelaS administrações públicas 'interessadas;
Qlie é precisO; ilõ entantO, inStitUcionâlizar
um centro intergovernamental que assuma a
representação desses programas e supervisione a elaboração dess_es produtos, para cujo
efeito o Governo da Venez;uel_a_submeteu à
consulta de todos os pafses latino-americanos
um projeto de um Centro Latino-AmeiiCaOO
de Administraçáo para o Desenvolvimento,
tendo-se recebido a opinião favorável de considerável número de países; e

Mes.a do S.n~o f•detal

Exemplar Avulso ........••.....••••.•••.•.•••..••••.•..•••••••. NCz$ 0,11
T1r~m:

ponsáveis pelos programas de reforma admi-

nistrativa ou pelos representantes que os Governos dos Estados Membros designarem.

O Conselho diretor_ terá um Presidente e
um Viae-Presidente. O Conselho Diretor elegerá, dentre si, por maioria absoluta, o Presidente, que terá mandato de três anos no exercido do cargo_ e responderá na sede do Centro.
O Vice-Presidente terá mand_ato _de um ano
no exercíciO do cargo, o qual será ocupado,
sucessivamente e obedecendo ordem alfabética, pelos representantes dos Estados~Mem~
bras no Conselho Direto_r,_ap6s a primeira elei~
ção. O Conselho Diretor elaborará o seu Regu~
lamento Interno, no qual serão ademais esta~
belecidas as funções do Presidente e do VicePre~idente.

Quarta. As despesas de funcionamento do
Conselho Diretor serão da responsabilidade
do país onde estiver localizada a sede do Cen~
Que cada um desses programas deve cumtro.
prir seus próprios objetivos e produzir seus
Quinta. O Centro desenvolverá suas ativida~
resultados finais sob uma direção responsável
des mediante_ programas a ser determinados
e independente, nos prazos que lhe forem fixa- pelo Conselho Diretoi. Cada programa será
dos e com _seus próprios recursos humanos
dirigido por umDiretor, çuja designação_e ree financeiros,
moção caberão ao Conselho Diretor. Cada Direter terá faculdade para nomear e remover
Acordam:
Constituir o Centro J..atrno:AmericanO de- o papel do programa sob sua respoósabiliAdminEstração para o Desenvolviniento dade.
(CLAD) e abrir aos demais Estados Latino-ASexta. QüalqLier membro do Conselho Diremericanos a possibilidade de aderirem comO
tor poderá propo-r a este a criação dos programembro do referido Centro, com base nas se- --mas do Centro, assinalando e justificando seus
guintes disposições:
objetivos, produtos finais, duração, organizaPrimeira. O Cefifro Latino-Americano"de ção, co-ordenação, necessidades de pessoal
Administração para o Desenvolvimento e materiais, localização e estimativa de gastos.
(CLAD) será responsável pela realização dos Uma vez aprovada a iniciativa por maioria
programas de cooperação- internacional nas do Con-selho Diretor, todos os seus membros
c6mprometer-se-ão a iniciar gestões conjun~
questões de reforma da administração pública
tas para assegurar a sua operação e, quando
que seu Conselho Diretor definir como tais.
isso for atingido, designação o Diretor responSegunda. O centro terá seua sede, PC?r um
período não inferior a três anos, na cidade sáve1 pelo programa
latino-americana que o Conselho DiretOr deCada programa será regido pelos termos
de referên_cia que o Conselho Diretor deterterminar.
minar no momento de sua implantação.
Terceira. O Centro será dirigido por um
"Sétima. Cada programa do Centro será' ad-Conselho Diretor- constituído pelas autoridaminlstrªdo como uma unidade independente,
des superiores que, em cada país, sejam res-

2.200•x•mt=le IS.

sob a responsabilidade imediata do respectivo
Diretor e com base em seus próprios obletivos,
recwsos, organização e localização. Conseqüentemente, o Celi.tro poderá empreender
simultaneamente diferentes programas nos
diversos países e áreas de sua especialização
ou interesse. Os Diretores dos diversos programas que o Centro desenvolver sefão supervisionados pelo Conselho Diretor, por delegação 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 número de funcionários nacionais que considerarem -conveniente para participarem nas atividades dos diversos programas do Centro.
Oitava:· Os Estados Latino-Americanos poderão participar deste Acordo, mediante notifi~
cação dirigida por escrito ao Governo da Venezuela, que a comunicará aos demaiS membros
do Acordo. Para tal efeito, o governo do pais
sede instará os demais Estados Latino-Ame~
ritanos a aderirem ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento.
Nona. o--preSente Acordo entrará em vigor
a partir da data de sua asSinati..lra e os Estado~
Membros poderão denunciá~lo, prévia notificação dirigida por escrito, com seis meses
de antecedência, ao Governo da Venezuela,
que a fará do conhecimentO dos demais Estados-Membros.
Em fé do que os abaixo~assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Gover]"los, assinam o presente Acordo, em três
vias, na cidade de Cáracas, aos trinta dias do
mês de junho de mil nov_ecentos e setenta
e dois.
Pela Venezuela: Rodolfo José Cardenas,
Respondendo pelo Ministério das Relações
Exteriores.
Pelo México: Afejandro Cardl!o Castro, Diretor-Geral de Estüdos Adritini5tr8:tivos da Presidência.
-Pelo Peru: Luiz Barrios LLona Embaixador
extraordinário e Plenipotenciárib.

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO.CONGRESSO NACIONA!-.(5eção ll)

Sexta-feira 1 7367

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• 7~. DE 1989

Aprova o texto do Convênio. entre o Governo da Repúblíca Federativa do Brasil e
o Gov:emo da Repúblíca do Paraguai para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto
de Rio Gri1nde, firmado em Brasilia, em 21 de julho de 1987.
Art. 1' É aprovado o texto do Convênio im\re o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do ParagJ.lai para o Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de Rio
Grande, firmado em Brasilia, em 21 de julho de 1987.. ·
Parágrafo. único. Sáo sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa
resultar revisão do Convênio, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes Complementares
ao mesmo.
Art 2• Este decreto legislatiVo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
.

slvamente por via férea, bem como para recebimento~ _a_f-mazen~ge_m_ e -~xpedição de
cereais a granel destinados, pela mesma via,
ao Pãi-aguai, para seu cons_umo, um depósito
franco, dentro do qUal, para os efeitos aduaneiros, serão Jªis mercadorias consideradas
_~ITl}_e_gJme ~e}uspen_são" de tributos, estando
· sujeitas apenas ao pagamento de taxas corresO Governo da República Federativa doBrapondentes ~ prestação de serviços.
CONVÊNIO EJ'ITRE O GOVI;RNO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O.GOVERNO D,<\
REPÚBUCA DO PARAGUAI
PARA O ESTABELECIMENTO DE
UM DEPÓSITO FRANCO NO
PORTO DE RIO GRANDE.

sil e o Governo da República do Paraguai, inspirados na fraterna amizade e crescente cooperação que animam as relações entre os dois

paises,
Cônscios da situação mediterrânea dp Pa(aguai e com a determinação, ratificqda no mais
alto nível, da República Federativa do Brasil

de desenvolver os melhores esforços tendentes a facilitar à nação irmã o acesso aos portos
marítimos brasileiros,
Tendo presente o espírito e a letra do Tratado da Bacia do Prata e dos_ demais documentos qUe regem o sistema de _desenVolvimento harmónico e a integração física na
região,
Considerando o disposto _no Artigo XIV do
Tratado de Amizade e Coopefação,-de 4 de
dezembro de 1975,
Acordam o seguinte:
ARTIGO!

O GoVernO da República Federativa doBrasil compromete-se a conceder, no Porto de
Rio Grande, para recebimento, 'armazenagem
l\ distribuição de cereais a granel de procedência e origem paraguaias, transportados exdi-

ARIIGOJI
OãOVeniO da RepúbliCa do P.iiiaguai inStã:.
!ará o depósito franco, comprometendo-se a
dotá-lo d_a capacidade indispensável à armazenagem e movimentação dos cereais a1i receb!dos. Na_qrganizaçãodo depósito franco, serão
a~ndidaS as converiiências do j3rasil e do Paraguai, limitadas pelas exigências da legislação QrâSildra.··
ARTIGO 01

A ftscallzação do depósito franco ficará a
cargo das autoridades a1fandegárias brasileiras.
-

ARllGOW.

0_-0óverno da-R~públlca do Paragl}aipodera:-ritariter· nO depóSitO francO um ou rOais
delegados seus, os quais representarão os
proprietários dos cereais ali recebidos em suas
relaçQe.s com as autoridades brasileiras, envolvidas nos aspe~os operac::Jonais de transporte,
annazenamento, manipulação, venda ou embarque d~ cereais de exportação paraguaia

ou para o eventual recebimento de cereais
importados e_ sua expediç2Jo para o Paraguai.
ARTIGO V

O Goverrio da República Federativa do Bn~:
si! regu1amentará a utilização do depósito franco no Porto de Rio Granae, de modo a serem
resguardadas as necessárias cautelas fiscais
e atendidas as disposições legais vigentes sobre trânsito de- mercadorias por território brasileiro.
ARTIGO VI

Cada Parte Contratante notificará a outra__ _
do cumprimento das respecitivas formalidades constitucionais necessáfias à aprovação
do presente Coilvêriio, o qua1 entrará- effi vigor
na data do recebimento da segunda dessas
notificações.
~ARTIGO

Vil

O presente COnvênio poderá ser denuncia-do por qualquer das Partes Contratantes a
qua1quer tempo, cessando_ seus efeitos após
1 (um) ano a contar da data da nota de denúnciã.
Feito em Brasília, aos 21 dias do mês de···
julho de 1987, em dois exemplares originais,
nos idiomas português e_espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. _
,Pelo _Govenlo da_ R~ública Federativa do
Brasil. - Robedo de Abreu SOdré.
Pelo Governo da República do Paraguai. Carlos Augusto Saldíva_r.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
- N" 140/89-DF (n" 130189,GAG, na
- origem), encaminhando à deliberação do
Senado Federal o seguinte projeto:
!.l-ABERTURA
-Projeto de Lei do DF n: 90, de 1989,
que transforma a Escola Oasse 32 da Cei! 2 - EXPEDIENTE
lândia em CentrO de Ensino de 1< Grau
de Ceilândia, da Fundação Educacional do
1.2.1- Ofício do Sr. to Secretário
Distrito Federal, e dá outras providências.
da Câmara dos Deputados

1 -ATA DA 188' SESSÃO, EM 30
DE NOVEMBRO DE 1989

Encaminhando à revisão do Senado Fe~

der.al autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n~ 64/89
(n" 2.012/89; na origem), que crià a Procuradoria Regional-do Trabalho da 18' Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências.

.1.2.3- CoQ)_unic_~ção d_a Presidência
-Abertura de prazo para recebimento
de __ emendas ao Projeto de Lei do DF n~
· 90/Bfl, lido \lnteriormente.

1.2.4- Discursos do Expediente

.

-Projeto de Lei da CãmaJ:a n~ _6_5/89
(no 6~095/85, na origem), que dispõe sobre
a transferência de bens imóveis para o património das (nstituiç:ões de Ensino Superior que menciona e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara no 66/89
(n? 154/87, na origem), que revoga _a Lei
n~ 6.811, de 8 de julho de 1980, e dá outras
providências.
_
...:.... Projeto de Lei da Câmara no 67/89
(n~

1.148/88, M origem), que dispõe sobre
as ações de prevenção e controle das zoonoses urbanas e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 68/89
(rio 2.648/89, na origem), que dispõe sobre
a caracterização de símbolo que permita
a identificação de pessoas portadoras de
deficiência auditiva. ·
-Projeto de Lei da Câmara n9 69/89
(n" 1.453/89, na origem), qP,J.e cria cargos
no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho e dá outras_
providências.
- Projeto de Lei da Cârhara n 9 70/89
(n9 6.094/85, na origem), que altera o art.
3" da Lei no 6.849, de 12 de novembro
de 1980, que fiXa os valores de retribuição
da Categoria FUncional de Agente de Vigilância e dá outras providência-s.
-Projeto--de Lei da Câmara_ n 9 71/89
(n9 1.770/89, na órigerri), que altera;_~ _Lei
rf' 5.108, de 21 de setembro de 1966, que
dispõe sobre o Código Nacional de Trán~
sito.
-Projeto de Lei da Câmara ri? 72/89
(n? 3.074/89, na origem), que toma-Obrigatória a menção do grupo sangüíneo nos documentos de identificação civil e nas
carteiras nacionais de habilitação expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.

1.2.2 -Mensagem do Governador
do Distrito Federal

-SEI'IIft50R WiLSON MARTINS Homenagem póstuma a José Otávio <J.ui-

zo.

-

-

~~SEI'IADOR JOÁO O!U>ION- Dia Na-

cional de Combate_ ao Câncer:
-SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG- Efeitos nocivos á saúde hUmana
do metanol que se pretende adicionar ao
álcool hidratado combustíveL
1.2~5 -leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n~ 381, de
19it9, de autoria do Senador Maurfcio Corn~a. que p"icii-toga o prazo de ocupaçãode imóvel fuhdonallocalizado no Distrito
-Fe.deral.
-Ptojeto d eLei do SenadO- rl?"382-, de
1989, de autoria do Senador ,Marcos MendOnça, que acresc_enta parágrafo ao art.
4~ da Lei n~ 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, desfinarido área exclusiva ·à "edificação de Centro de Convivência de IdosoS.

1.2.6- Requerimentos
- N~ 648/89, de autoria deiS Srs:.senadores Alexandre Costa e Louremberg Nu· .
nes Rocha, solicitando ao Banco Centrar
dO Bragjl, informaÇões que nienciona.
- N? 649/89, de autoria do Senador
JOão Menezes. solicitanao ãutorizaçãÓ do
Senado Federal para aceitar miss~o junto
à ONU.
- N1 650/89, de urgênda,para o Projeto
de Lei do Se-nado n° 378/89, que acrescenta parágrafo único ao art. 185 da Lei
n• 4.737, de 1965.
-No 651/89, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n~ 47/89, que trata
da remuneração dos Ministros de Estado.

1.2. 7 - Discursos do Expediente
(cOntinuação)
-

-SENADOR MARCOS MENDONÇA
Er:t-caminhando à Mesa, projeto de lei

que trata da criação de Centros de cor1vivêhcia para idosos.
.::_ S,EJYADOR MAURÍCIO CORRÉA Como líder - Encaminhando à Mesa,
projeto de lei que prorroga prazo de ocupa·
ç_~o de imó~el f~ncional.
__
=-sENADORJUTAHYMAGALHAESComo líder - Demora de resposta do
MEC _a requertmento de informações de
sua autoria. Eleição presidencial.

1.2.8 - ComUnicações da Presidência

- - Correção do desPachà inicial dado
ao 12rojeto_ de Leí do"Senado_ n" 313/89.
--,-Convocação de sessão conjunta, a
realizar-se hoje, às 18 horas 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

e

1.3- ORDEM DO DJA ~
Projeto de Decreto Legislativo n? 36, de
1989 -(no 112/89,-na Câffia~a dos.D~puta·
dos), que aprova -a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
explorar serviço d_e_radio_difusão sonora em
onda média, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Retirado _da pauta para
agUardar cumprimento de diligên'cia.
Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1989
-Complementar (n9 118/89, na Casa de
Otigein), que estabelece normas sobre a
participação dos Est~dos e do Distri!O Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados lP!, relativamente às exportações. Aprovado o projeto com emenda, após pa:ecer
favorável da comissão competente. A ComissãO Diretora para redação final.
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câm~ra n" 58/89-:- Complementar. Aprovada. A Câmara dos Deputados
~Mensagem n• 275, do 1989 (n• 727/89,
na origem), relativa à proposta para que
a República Federatíua do Brasil possa ultimar contratação de operação de crédito
exterho, no valor de atéUS$ 47.000,000.00
(quarenta e sete milhões de dólares americanos).juntp ao_6anco Mundial. Aprovada,
nos termos do Projeto de Resolução n"
90/89,-após parecer- da comissão competente. À CornissãO Diretora para a redação
final.
Redação final do Projeto de Resolução
- n~ 90/89. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei do DF n~ 70, de 1989,
de iniciativa dO Govemador do Distrito Federal, que cria a carreira Atil.ridades Rodoviárias no Departamento de Estradas de
Rodagem no Distrito Federal/DER - DF
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e seus c_argos, ftxa os valores de seus venci~

mentes e dá outras providêÍlcias. Aprovado o projeto com as Emendas n~ 2 e_ 4
sendo rejeitadas as demais, após usarem
da palavra os Srs. Mauricio Cor.rêa e Mauro _
Benevides. À Corrtissão Direl:ora para redação final.

Projeto de Lei do DF n9 :71, de 1989,
de iniciativa do GovemadQr do Distrito fe-

deral, que cria a carreira Atividades de
Trânsito no Departamento de Trânsito do
Distrito ---' Detran!DF e seus cargos, fixa
os valores de seus vencimentos e dá outras
providências. Aprovado. À Com!Ssão_Diretora para redação final.
·
Projeto de_ Lei do DF n 9 74, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza o Distrito Federal a alie-nar imóveis.
Discussão adiada por 30 dias, nos termos do Requerimento n" 652 do Senador
Maurício Corrêa.
Proposta de Emenc;Ja à ConStituição n9
4, de 1989, de autorià do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores SehadoreS,
que acrescenta um § 69 _<:~o art. 59 do Ato
das Disposições ConstitUcionétiS Tr<mS:itÕ·
rias. Usam da palavra em sua discussão
os Srs. Jarbas Passarinho, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães e Dirceu Camei.;.

ro. (2•-sessão.) A discussão pr<;>sseguirá
qa próxima sessão.
1.3-1 -Matérias Apreciadas após a
Ordem do Dia
....::... Requerimento il" 649/89; lido no ex·
pédiente da presente sessão. Aprovado,
após parecer da comissão competente.
--Requerimentos n9s 650 e 651, Hdos
no expediente. Aprovados.
·
- Redações finais dos ~ojetos de Lei
do D_~ rl 9 71e 70,-de1989, ap~edados na
Ordem d,.9'Dia. AprovadOS nos termos dos
Requerimentos n<:> 653 e 654/89. À sanção
do Govern~~or do Distrito Federal: '

1.3.2 - Discursos após a Ordem do
Dia
-SENADOR MARCONDES GADE-

LHA - Lançamento e impugnação pelo
Tribunal Superior Eleitoral da candidatura
do empresário Sílvio Santos à Ptesidência
da.RepUDllêã:
-SENADOR MARio MAM -Apoio do
PDT ao candidato Luiz Inácio Lula daSD__va
no 2 9_tiffno das eleiçõeS presidenciais.
~~sENADOR LOURIVAL BAP71STA -
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-SENADORJaTAHYMAOALHÂES-

0 abUso-do poder E:conômtco iio 1ç iurno
das eleições_ presidenciais.- RevisãO, pelo
Congresso NacionaJ, da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos.

_::_SENADÓRIAVOISIERMA!A- Terra
e çrédito rural.
-SENADORED/SONWBÁO-Corte de recursos para o prosseguimento das
obras da Ferrovia Norte-Sul.

1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxl_ma sessão
1.4-ENCERRAMENTO

2 - PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
N• 63, DE 1989.
3 - INSTIT([TO DE PREVIDmCIA
DOS CONGRESSISTAS
Resoluções noS 11, 12 e 13, de 1989.
_:.Atâ de reunião do CoriSelhO-Delib.erativo.

4 - MESA DIRETORA

5~ LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
~PARTIDOS

Esclarecimentos do MiniStro Vicente Fia
lho ~ob_re a destinação de recursos pan
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISa Hidrelétrica de Xing9.
~ SÓES PERMANENTES

Ata da 188" Sessão, em 30 de novembro de 1989
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Soqsa
ÀS 14 HORAS E 30 1>1/ffUTOS, ACHA/>1-SE
PRESENTES OS SRS. SEtWJORES:

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo
Peres -João Menezes - Jarbas Passarinho
-Moisés Abrão -Antônio Luiz Maya- Ale~
xandre Costa - Edison _Lobão - Alacoque
Bezerra - Gd Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides- Lavoisier Maia-Marcondés Gadelha- Humberto Lucena_-_ RaimundO Lira
- Marco maciel - Ney Maranhão ~ Man~
sueto de Lavor- Albano Franco- Francis<;o
Rollemberg- Luiz V~ana -Jutahy Mag~hães
- Ruy Bacelar - Gerson Camata - João
Calmon - Nelson Carneiro -- RQnan Tito
- fotauro Borges ~Iram Saraiva -'Irapuan
Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Maurícfo
Corrêa - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda- Mendes C/male - Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins - DirceU Car·
neiro- Nelson Wedekin :-.José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. senadores_. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.•

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
. .
O- Sr.~ }9 Secretário irá proceder à leitu_ra
do Expediente.

É lido o seguinte -

EXPEDIENTE

Oticios
DO SR. 1• SECRETÁRIO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS

EncaminhãnaO à revisão do SenadO"au~
tógrafos dos seguintes projetas:
PROjETO DE LEI DA CÃMARA
N• 64, DE 1989

.

· (Ni 2.012!89, na casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público
· do Trabalho)

Cria a Pioruradon'a Regional do 'rraba·
lho da 18' Região da Justiça do Trabalho
e dá outrãs prOvidências

O Congresso Nacional decreta:
Art 1ç Fica crlada, como órgão do Ministério Público do_ Jr<m_alhQ, _a_ProçUraC;ioria
gional do Trabalho da 18' Região, que terá
sede em Goiânia, com jurisdição em todo o
território do Estado de Goiás.
Art. 29 Para atendimento da composição
da Procuradoria Regional do Trabalho da 18•
Região, ficam criados, no Ministério Público
do Trabalho, 8 (oito) cargos de Procurador
do Trabalho de 2• Categoria, que_serão preenchidos na conformidad~ da legislação em vigor e 1 (um) cargo em COJ!Iis_são de Procurador R,egional do Trabalho, a ser preenchido
mediante designação do Procurador~Geral da
Justiça do Trabalho dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3 9 Fica criado o Qu~dro de Pessoal
da Procuradoria RegionaJ do Trabalho da 18'
Região, na forma do Anexq _n desta lei, cujos
cargos serão preenchidos de confonnidad~
com a législação vigente, sendo-lhes entre~
tanto aplicados os mesmos valores_ Qe reajug..
tamento, critérios de gratificações e condiÇõeS~
_de_ trab'a.lho fixados no De_creto-lei n 9 1M5:

re:
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Art. 59 _O -Poder ExeCutiVO fica autorizado
a abrir créditos especiais até o limite de NCz$
Art. 4 9 O Chefe do Ministério Público da 1.095.150,00 (um milhão, nove-nta e cinco mil,
União,. ouvido o Procurador-Geral da Justiça
cento _e cinqüenta cruzados nOvos) para atendo Trabalho, adotará as providências necesder às despesas iniciais de organização, instasárias à instalação da Procuradoria Regional lação e funcionamento da Proc::uradoria Regiado Trabalho da 18• Reg tão.
- naJ do Trabalho da 18• Região.

de 13 de fevereiro de 1976, com as alterações
posteriores.

Dezembro de 19&9

Pará!}rafo único.

Os-Ciéditos a que se refe-

re este artigo serão consignados em favor do
Ministério Público do Trabalho.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em
contrário.

.
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CODIGO

CARGO

01

Procurador Regional do Trabalno

PRT - 18A- DAS-101.4

O<&

Aaaeosores

PRT

01

Secretário Regional

PRT

01

Oiretor Divisão Administrativa

PRT

01

Diretor Divisão Processual

PRT

-

184- LT-OAS-102.2

- lU-

LT-DAS-101.2

184- LT-DAS-101.1
184- LT-DAS-101.1

A H E X O l:J:
(Lei no

, dO:

de

de 19

)

PIIOCUIIAOOlUA REGIONAL DO TRABALIIO DA 18ll . REGJ:Ao
QUADRO PERMANENTE

GRUPOS

CATEGORIAS

COOJ:GO

NlbmRO DE CARGOS

Outras atividadea de Administrador

PRT- 180-NS-923

02

serviço• Auxiliare•

Agente Administrativo

PRT- 184-SA-801

04

(PRr-18•-SA-800)

Datilógrafo

PRT- 184-SA-802

08

Hivel Superio~
(PRr-18•-NS-900)

Outras atividadea de Aux.Operac.Serv.Diversos PRT- 180-NM-1000
IIiv e 1 Médio
(PRr-18•-HK-1000)
Agente de Mecanização e
PRT- 184-NM-1000
Apoio

04

Serviços de Transpo~ Motorista Oficial
te e Portaria
(PRr-18•-TP-1200)
Agente de Portaria

PRT- 184-TP-1201

02

PRT- 180-TP-1202

02

01

(

MINIST8RIO POBLICO DO TRABALHO
PIIOCDRADORIA GBRAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DIVISIO DB

ADIUIIIS~

~
~

- DBSPBSAS ESTIMADAS PARA IMPLA!ITAÇAQ DA PRT DA 180 R&GiliO

A- P&SSOAL
Diárias (301

NCz$

900,00

B - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

lapressos e outros materiais
C -

Despesas com passagens aéreas (201

NCz$ 3.500,00
3.750,00

(.250,00

'
D - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VElCOLoS

~'

§

,, Cl

15.000,00
2o;ooo,oo
20.000,00
5.000,00

Equipamentos
Kiquinaa de escrever e1etrõnicas/e1étricas/ca1cular
Veiculo
outros
E - MOBILIARIO EM GERAL
MÓveis-e utensílios
11' - EQUIPAMENTO
Equipamento tipo KS (1 tronco c/5 ramais)
2 (duas) linhas telefõnicas
G - PR2DIO P/ INSTALAçAO DA SEDE
Mantida a estrutura contida no anteprojeto
fla.
I
) será necessário:
1 (ua) iDóvel de alvenaria com aprox. 400 a 450m 3

Braailia, 4 de abril de 1989

o

õ
o
o

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

_Serviços de instalação

~

, rn
8
60.000,00

o~

. 20.000,00

r

~-

2.000,00
4.000,00

Cil

~·
6.000,00

l. 000.000, o o

~Jt-

'l'O'l'ALI NCz$

1.095.150,00

~

"'
g
~r
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DIÁRIÕ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I[).

SeX\a-feira 1

MENSAGEM N• 004, DE 1O DE
ABRIL DE I 989, DO SENHOR
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade

Digrússimo Presidente da Câmara dos Depu~
ta dos

Nesta
Nos termos do art. 127, § 2~ da Constituiçaó
da República Federativa do Brasil, tenho-a

honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para
elevada consideração do Congresso.Nacional,
anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a
criação da Procuradoria Regi9nal do TrabaJho

da 18• Região, com sede em Goiânia -

GO

e os cargos que especifica, acompanhado da

correspondente justipcativa.
A medida se faz necessária, haja vista que
já se encontra em tramitação perante esta Ca·
sa o Projeto de Lei n9 1.674, de 1989 que
cria a

18~

Região da Justiça do Trabalho e

o respectivo Tribunal Regional do Trabalho,
e dá outras providências.
·Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
testemunhos de apreço p~ssoal e da mais alta
consideração. -José Paulo Sepú/veda Pertence, Procurador-Geral d~ Repúblfca.
Exc-elentíssimo Senhor Presidente da Câ~
mara dos Deputados:
lehho a h-Onra de submeter à elevada apreciação 'dos_ membros do Poder Legislativo,
com fundamento nos arts. 127, § z~. da Constituição Federal, a -inclusa minuta de proposta
de criação da Procuradoria Regional do T rabalho da 18' Região, com sede em _Goiãnia -00, e dos cargos que especifica, peJos motivos a ,seguir aduzidos:
.
I. Criação da Procuradoria Regional do
Trabalho
A criação-da Procuradoria R€:gional'do Trabalho di:l 18• Região, decorfe da exigência
constitucio'nal contida no art. 112 ._que suscitou a criação, pelo Tribunal· S4periOr do T rabalho dessa mesma Região (Proje.fo de Lei
1.456, de 1989) - e da competênCia legal
outorgada ao Ministério Públic_o, que determina às Procuradorias Regionais do Trabalho
exercerem suas atribuições dentro _da jurisdição do Tribunal Regional respectivo (art. 747,
do Decreto-Lei n? 5.452, de f9 de maio de
.
1943). .
D. Criação dos Cargos de Procurador
do Trabalho de 2" Categoria
.
O núm~rO de cargos de Procurador, 8 (Oitó),
gue ficam criados no Ministério PUbl_ico do
Trabalho, foi fiXado em razão do número de
Juízes que comporão o Tribunal Regioríal do
Trabalho {oito), observada a proporcionalidade de um Procurador para cada Juiz. Essa
previsão objetiva atender ao desempenho das
atribuições legais que lhes são cometidas,
consoante o disposto no art. 167, indSoSJ
a IX da Lei n9 1.341, de 30 de janeiro d~ 19~ 1
(Lei Orgânica do P-'\inistério PúbliCo da União).
III. Criação do Cargo de Procurador

Regional
O cargo ·e, comissão de Procurador Regional da 18• Região visa a proporciona~ trata-

menta Idêntico aquele dispensado aos Procuradores que exercem atividades de dlreção em
outros Órgãos Régionais, propiciando-lhes
uma remuneração compatível com a respon·
sabilidac:Je e complexidade de suas atribuições. __

w:

Criação do Quadro de Pessoal
O Qúadro de Pessoal exprime as necessi-
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e) proceder às díligéncias e inciuêritoS solicitados peld Tribunal;
I) recorrer das decisões do Tribunal, nós
casos previstos erri lei;
g} promover, perante o juízo competente _
a cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades administrativas .e judiciárias do
trabalho;
h) apresentar às aUtoridades competentes
contrã os que não cuinprirem as de_cisões do
Tribunal;
i) prestar às autoridades do Ministério do
Trabalho as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissfdios submetidos à apreçiação do Tribunal e encaminhar aos órgãos
competentes cópia autenticada das deciSões
que por eles devam $er atendidas ou cumpridas;
j) requisitar de quaisquer e~utoridades inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessárioS no desempenho _de suas atribuições;
- - I) defender a jurisdição dos órgãos de Justiça do Trabalho;
m) suscitar conflitos de jurisdição.

dades administrativas -essenciais ao funcionamento- da Procuradoria Regional do Tr-!ibalho
da 18• Região.
BuSca-se promov.er, no âmbito da PRT-18"
Região, alteraÇões estruturais no seu Quadro
de Pessoal, proyidência ·que vem ao encontro
da particular e premente necessidade de dotar-se o Ministério Público do Trabalho de uma
estrutura compatível com o plano político de
seus encargos junto ao Poder Judiciário, bem
como com ·súas elevadas responsabilidades
administrativas perante a sociedade.
Todo o trab~lho de ~omposição qualitativa
e quantitativa dos grupos de Direção e ~es
soramento Superiores assim como a composição quantitativa de pessoal constante do
Quadro Peimanente, obedecem critérios obJetivos e a necessidade de se situar o Ministério
SEÇÃOIII
Público do Trabalho, no contexto político e . LM Competência _diis Procuradorías Regionais
económico do momento histórico e erfi sua$
Arl 747. · Compete às procuradorias relimitações, mas sem perder de vista a circunsgionais exercer, dentro dajurisdiçãd do Tributância de que, por suas funções políticas, o
nal Regional respectivo, as atribuições indicaMinistério Público, tanto quanto o Poder Judi.'
das na Seção anterior. _
ciário, deve estar aparelhado para agir np_âm·
-·
bito trabalhista.
Brasília,
de abril de 1989. -José Paulo
DECRETO-LEI N" !.445,
Sepú/veda Pertence, Procuraddr-Geral daReDE.l3 DE FEVEREIRO DE 1976
pública.
_Reajusta os .vencimentos e salários dos
LEGISLAÇÃO OTADA
servidores civis d_QPoder_ Executivo, dos
DECRETO-LEI N' 5.452,
membros da Magistratura e do Tribunal
de Contiis da (]nião, e dá oUtras proVi·
DE 1" DE MAIO DE 1943 .
dências. ·
Aprova a Consolidação das Leis do Tra-

·········-·············-···-·------·"--·

b8/h0.
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(À. Comissão de Constitutção, Justiça e

.TíTULO IX

Do Ministério Público do Trabalho

·····---------· o.PiTüLo-ü····---···'-··Da Proct.'cradoria da Justiça do Trabalho

Gdadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 65, DE 1989
(N~ 6.0~/85~ na Casa de origem)

(De iniciativa. do Senhor Presidente
_ da República)
··· · · -··-··----SE:ç:Ao
Dispõe sobre a transferência de bens
Da Competéncia da Procuradoria Geral ·
im&veis para o pi!ttrimónio das Instituições de Ensino Superior que mimclona,
Art. 746. Compete à Procuradoria Geral
e dá outras providência_$_._
da Justiça_ do Traba_lhQ.
a) ofidar por escrito em todos os processos - ---o-coOgr'esSO Nacioltal d&reta:
e questões de trabalho de competên~ia do
Art. 1o Fica o SeiViço do Património da
TribunaJ Superior do Trabalho.
União imtorizado a transferir, para· o patrimôb) __ funcionar nas sessões do mesmo Tribunio das Instituições de Ensino Superior Federais adiante indicadas, os seguintes bens imónal, opina!ldo verbalmente sobre a matéria em
veis destinados ao desenvolvimento de suas
debate e solicitando as requisições e diligên-elas. que julgar _convenientes, sendo-lhe asseatividades de ensino e que estão registrados
gurado o dir_eito de vista do processo emjuJgaem nome da União, de acordo com a discrimi-.. mente sempre que for suscitada questâo nova,
nação abaixo:
não examinada no parecer exarado;
- I - Para o património da Escola Superior
c) requerer prorrogação das sessões do
de.Agricultura de Lavras:
Tribunal quando essa medida for necessária
a) uma área de terra situada no lugar denopara que se ultime o julgamento.
minado "Maniçoba", em Lavras, Minas Gerais,
d) exarar P()r inteqnédio do procurador-ge~
medindo 253.372m 2 (duzentos e cinqUenta
?ai o seu "ciente" nos acórdãos do Tribunal;
e três mil, trezentos e setenta e _dois metros

ii. _ _
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DIÁRIO DO COHGRESS.O NAQONAL (Seç:ão II)

29.388 do Cartório de Registro de Imóveis de
tura de desapropriaç:;ao amigável, constante
Lavras;
do livro 211, fls. 226/273, do Cartório do
g) uma 'área de terra situada riaJocalidade
Tabelião Ruy Rodarte e transcrita no Livro _denorriiriada" "Mãfi!Çoba", ou "Baunilha", me3-AD, fls. 70, sob o n" 28.411, do Cartório
dindo 161.987,00m2 (cento e sessenta e um
de Registro de Imóveis de Lavras;
mil, novecentos e oitenta_e_ sete metros quab) uma área de terra situada no local indica- -drados) e confrontando com a Escola Supe2
do na alínea anterior, medindo 175.200,00m
rior de Agricultura de Lavras, Subestação Ex(cento e setenta e cinco mil e duzentos metro_s perimental, com os transmitentes Sebastião
quadrados), conforme descdç_ão fe"ita na escriCarlos de Oliveira, espólio de Juvenal Alves
hlra de desapropriação amigável, lavrada e reBatista, com a Viação Férrea Centro-Oeste e
gistrada nos livros menciona:dos na alínea ànJos.é Marques Vila_s Bo.:ts, tudo conforme descri!;ão contida na escritura pública de desaproterior, correspondente ao Cartório do 2"'Tabelião Ruy Rodarte e Cartório de Registro _de
Priação amigável lavrada no Uvro 213, fls.
109/113-do_Cartório do 29 Tabelião Ru_y RoImóveis de Lavras;
c) uma área de terra situada no lugar denodarte e devidamente transç:rita no Livro 3-AE,
minado "Maniçoba", em Lavras, Estado de fls. 66, sob o n"' 29.386, do Cartório de ~egistro
Minas Gerais, medindo 94.571,00m2 (noventa _ de Imóveis de Lavras;e quatro mil, quinhentos e setenta e um m"etros
1; uma área de terra situada ·na localidade
quadrados), conforme descriç_ão feita na escridenominada "Maniçob-a", em Lavras, Estado
tura: de desapropriação amigável, lavrada no
de Minas Gerais, medindo 163.884-,00 (cento
Cartório do 2?labelião Ruy Rodarte e transe sessenta e trêS mil, oitocentos e oitenta e
crita no Livro 3-AE. fls. 66, sob o no 29.387,
quatro metr-os quadrados) e _confrontando
do Cartório do Regtstro de Imóveis de Lavras;
com a Vi~ão_Férrea Centro-Oeste, Júlio Fonseca Azevedo, Sebastião Carlos de_Oiiveira e
d) uma área de terra situada no lugar denominado "Pasto Fechado", em Lavras, Estado
Emílio Matiolli, tudo conforme descrição feita
na Carta -éxtra(aaâ~ autos de des_apropriação
de Minas Gerais, medindo -82.289,00i-ri 2 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove _ judicial, pelo Escrivão do 2" Oficio Ruy Rodarte
e assinada peloJuizde Direito Dr.José Zaroni
metros quadrados), cuja descrição encontrase na escritura de desapropriação amigável
e devidamente transcrita no Uvro 3-AE, fls.
287, sob o nç 30234, do Cartório de Regi~tro
lavrada no Livro 214-A, fls. 1 g· a 29v, do Cartóde Imóveis de Lavras;
rio do 2° Tabelião Ruy Rodarte e transcrita
no Livro 3-AF, fls. 11, sob o n 9 30.330 do
i) as áreas de terra adquiridas de vários proCartório de Registro de Imóveis de Lavras;
prietários, mediante escritura pública única de
desapropriação amigável, lavrada no livro 216,
e) uma área de terra situada na localidade
denominada "Maniçoba", medindo
fls. 193 a 198, em 11 de dezembro de 1972,
2
116.528,00m - _(cento e dezesseis mil, quino Cartório do 2? Tabelião Ruy Rodarte, devinhentos e vínte e oito metros quadrados}, condamente trans-crita no Cãftório de Registro de
frontando com a Escola Superior de AgriculImóveis -de Lavras, Livro n 9 3-AI, fls. 121, sob
tura de Lavras, com Sebastião_ Leite,_ !vai de
O no 33.521;
Souza Arantes e Sebastião Carlos de QljveirZI;
-j) uma á~~a- de' terra situadã .no lugar denooutra área, situada na localidade denominada
minc;;dQ_ "F~~nda Ceres", em ~vt~.s. Estado
"Pasto Fechado", medindo 18.438,00ri12 (dede Minas Geràis, medindo l,363.350,00m 2
zoito mil. quatrocentoS e trinta e oito metros _(um milhão,_ trezentOs e oitentã e três rilil,- trequadrados), confrontando com Júlio Fonseca
zentos e cinqüenta melros qUadrados), com
de Azevedo, José_Matiolli e com a Subestação
várias benfeitorfaS, ihcluindo prédios nela edifiExperimental de Lavras; e outra área de terra
cados, tudo cáiiforme descrição feita na escride cerrado e cultura, situada no local denomi- - tura pública de efetivação de transferência feita
nado "Capoeirão", medindo 139.83_0,00m2
pela Igreja PreS&itéiana do Brasil à União Fe(cento e trinta e nove mil,, oitocentos e trinta
deral, lavrada no Cartório do 2° Tabelião Ruy
metros quadrados), confrontando com Júlio
Rodarte no Uvro 203-A,. ns. 1 07v e 120v e,
Fonseca de Azevedo, EScola Superior de Agribem assim, na escritura pública de aditamento
cultura de Lavras, Geraldo Bento, Sebastião - e ratificação de transferência, lavrada no mesOliveira Leite, Carlos Matiolli, Emílio Matfolli
mo Cartório, no Livro 208-A, fls. 148v a ]51,
e Ival de Souza Arantes, tudo .descrito na escridevidamente registradas no Livro 3-Z, fls. 49
tura de desapropriação amigável lavrada no
a 50, n9 _24.704, conforme certidão passada
Cartório do 29 Tabelião Ruy Rodarte e transpelo Oficia_! de Regfstro de Imóveis José Mana
crita no Registro de Imóveis de Lavras, nos
de Azevedo, de Lavras, em 19 de outubro de
livros indicados na alineªd-_
!964;
.
I) uma área de terra situada na lo_calidade
!) uma área de terra situada no loc.al denodenominada "Baunilha", em Lavras, Estado
minado "Maniçoba'.', em Lavras, Estado de
Minas Gerais, medindo 7 .064rri2 (sete mil e
c:le Minas Gerais, medindo 204.375,00m2 (dusessenta e quatro metros quadrados), conzentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco
metros quadrados), conforme está descrito na
frontando com Júlio Fonseca de Al.evedo, Sebastião Carlos de Oliveira, Emílio Matiolli e
escritura de aquisição por desapropriação
_amigável feita entre a União Federal- Escola
o espólio de Juvenal Alves da Silva, descrita
na escritura de desapropriação amigável lavraSuperior de Agricuhura de Lavras, do Ministério da Educação ~ C_ultwa, e Carlos MatioUi,
da no Cartório do 2° Tabelião Ruy Rodart~
e transcrita no Livro 3-AE, fls. 66, sob o n" . lavrada no Célrtórlo do 2 9 Tabelião. Ruy RQquadrados), conforme descrição feita na escri-

zo
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darte, Uvro 225-A, fls. 15 a 17v, devidamente
registrada no Cartório de Registro de Imóveis
no Livro 2~A. fls. 238, n? 1-2.913, cfe 15 de
março de 1978~ em Lavras, Minas Gerats;
m) uma área remanescente de terra, medindo 780.812,00rit2 (setecentOs e oitenta mil,
oitocentos e doze metros quadrados), situada
no Município de Lavras, Estado"-de Minas Gerais, nos lugares denominados "Pinhal" e
'Y'asto Fechado", "Roça Grande" e "GOrdura",
confrontando com Cícero Fonseca de Azevedo, Júlio Fonseca de Azevedo, José Francisco
Eloi, Geraldo AdãO, José Coelho e Subestação
Experimental de Lavras, conforme está descrito nos autos de Desapropriação Judicial,
julgadaporSentençadei8demarçode 1957,
do MM. Juiz de Direito da 1~Vara dos Feitos
da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, Dr. Gorazil de Fãria Alvim, sendo adquirente a União Federal e transmitente Oçero
Fonseca de Azevedo, registraào-no Cartório
de Registro de Imóveis de Lavras, Livro _2-E,
fls. 22, no 1.986, ·
-·
II- Para o património da Factildade Fec:leral de Odontologia de Diamantina:

a) uma área de terra situada na cidade de
Diamantina, Estado de Minas Gerais, medindo
2.795,45m2 (dois mil, setecentos e noventa
e cinco metros quadrados e _quarenta e cinco
decímetros quadrados), onde estão edificados
os prédios da Faculdade e do Auditório, conforme está descrito _no Livro de Notas nç 42-A,
fls. 19 a 22v do Cartório Felício dos Santos.
devidamente transcrito no LíviO 3-M, fls. 49,
no 12.755, do Cartório de"Regfstro de Imóveis
Anísia Moreira Neves, tendo sido transmitente
o Estado de Minas Gerais e adquirente a União
Federal;
b} um lote de terreno localizado nos fundos
âo préaio da Faculdade de Odontologia, situa-do na Rua da Glória, em Diamantina, Estado
de Minas Gerais, medindo 1.079,40m2 (um
mil e setenta e nove metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), adquiridos mediante compra e venda pela União Federal,
sendo outorgante vendedora a Santa Casá de
Caridade de Diamantina, conforme escritura
lavrada pela 1~ Tabeliãe Escrivã do Ovei da
ConiafCa ·de Diamaritirià, Maria Elza SQufu e
Souza, conforme LiVro 65, fls. 27v a 29, registrada no Uvro 3-U, fls. 295~ n~ 20.443, do Cartório de Imóveis Anísia Moreira Nev_es.
III- Para o património da Escola de Farmáda-.e_Odontologia de Alfenas, um prédio, com
dois pavimentos e respectivo terreno, com
ár~a de 932,3,Qrn 2 (npv"ecentos e trinta. e dois
metros quadrados e trinta decímetros quadradOs), situado na Praça Emílio Silveira, esquina
com a Rua Presidente Arthur Bernardes, adquirida pela União Federal por transmissão
feita pela antiga Escola de Farmácia e odonto.logia de Alfenas (à época, entiedade estadual),
conforme escritura pública constante do Livro
239-D, fls. 155 a 160, do Cartório do lo OficiO
de Notas, de Belo Horizonte, posteriormente
re_tificada e_ratificada, conforme_ Li'!rQ 243, fls.
127 a 129, do mesmo Cartório e' devidamente
registrado no Livro 3-U, fls. 161, sob o no 904,
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DIÁRIO DO CONGRES~O NACIONAL (Seç1ioll)
Ofi~

Este Ministério acolh-e a opini8o esposãda

cio, em Alfenas, Estado de JV\inas Gerais.
Art. 2o A transferência dos imóveis de que

pela Assessoria Jurídica do Gabinete Civil da

no Cartório de Registro de Imóveis do 19

tratam os incisos I, II e III do art. 1e desta lei
efetivar-se-á 'mediante termo a lavrar-se em

livro próprió da Delegacia do Serviço do Património da União no Estado de _Minas Gerais.
Art. 3o Esta lei entra em vigof na data-de
sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em
contrário.
MENSAGEM N• 392, DE 1985

Excelentíssimos Senhores membrOs· do
Congresso Nãcional:
-Nos termos do artigó 51 da Constituição
Federal. tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas ExcelênClas, acampa~
nhado de Exposição de Motivos do Seiinõr
Ministro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a transferência
de bens imóveis para o património c:fas lhstitui~·
ções de Ensino Superior que menciona, e dá
outras providências".
Brasília, 16 de agosto de 1985. -José Sai-

Presidência da República, que, pondo fim a
uma controvérsia, firmou a posição de que
ê imprescindível manifestação do Congresso
Nacional para que os referidos bens sejam
desafetados do patrim6nio" da União Federal
-e Incorporados aO património das instituições_
-·referidaS no anexo anteprojeto de Lei, que ora
tenho a honra de encaminhar à Vossa Excelência.
Aproveito o ensejo para reiterar à Vossa Excelência as homenagens de minha estima e
profündo reSpeito. Marco Macie/
--

-- -

~

(.4 Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 66, DE 1989
(N' 154/87, na Casa de Origem)

Dezembro de I 989

Trata-se~ asSim, de imPoSíç1ib pecuniária
transitória que, em periodo de vigência, cumpriu o papel para o qual foi criada. Sua perpetuação apenas faz contribuir para o encaredmerfto do acesso ao Poder Judiciário.
Em face do exposto, submete à elevada
consideração de Vossa Excelêrida o anexo
projeto de lei que busca o barateamento do
custo da justiça como condição primeira de
sua acessibilidade -pa:ra a população.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência meus protestos d~ elevada estima
e distinta consideração. -.,.... Paulo Brossard de
Sõuza Pmto, f'.1..inistro da Justiça.

LEGISLAÇÃO CITJfl5A

LEI N· 6.811, DE 8 DE_JULHO DE 19SO

Dispõe sobre a destinação da taxajudjciária de- qu~ trata O<1rf. 20 do Decreto-Lei
n? 115, de 25 de janeko de 1967.

(De iniciativa do Senhor Presidente
da República)

O Presidente da República, faço saber que
o Senado Federal decreta e eu sanciono a
Revoga a Lej n~ 6.811, de 8 de seguinte lei:
julho de J9fJ(J. e dá outras provjdênClaS. - ___ Art. 19 A partir do exercício -de 1980, o
produto da taxa judiciária a que se refere o
O Congresso Nacional decreta:
artigo 20 do Decreto-Lei nQ 115, de 25 de
Art.
1
o
Ficam
revogados
a
Lei
n?
6.811,
ney~
de- 8 de julho de 1980, bem como o ari. 20 janeiro de 1967, alterado pelo artigo 29 do
Decreto-Lei n" 246, de 28 de fevereiro de 1967,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 161. DE 16
do Decreto-Lei no 115, de 25 de janeiro de
destinar-se-à à construção do edificio-sede da
DE AGOSTO DE !985, DO MINISTÉRIO _ 1967, com ~a redação dada pelo ait. 29 do
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
DA EDUCAÇÃO.
· Decreto-Lei n9 246, de 28 de fevereiro de 1967.
do Distríto Federal.
Arl 29 · Esta Lei entra em vigor na data
Excelentís_simo Senhor Presiderite -da RepúParágrafo único. A taxa judiciária referida
de sua publicação.
blica:
Art_ 3° Revogam-se- as disposições em ileste.artigo será cObrada na base de 2% (dois
por cento) sobre o valor da causa, até o limite
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExcOntrário.
do valor de re_ferência vigente no Oistrito Fecelência o anexo projeto de lei que transfere
MENSAGEM N• !50, DE 1987
deral.
ao patrimônlo da Escola Superior de AgriculArt. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data
bJra de Lavras, Escola de Farmácia e OdontoExcelentíssimo Senhores Membros do Conde sua pubUcação.
logia de Alfenas e Faculdade Federal de Odongresso Nacional:
tologia de Diaman~a, os bens imóveis que,
Art. J9 Revogam-se as disposições em
Nos termos do artigo 51 da Constituição
Contrário.
éstando registrados em nome da União FedeFederai, tenho a honra de submeter à elevada
Brasilia, 8 de julho de 1980; 159~ da Inderal, fazem parte do acervo das referidaS instituideliberação de Vossas Excelências, acompãpendência e 929 da República. - JOÃO FIções e vêm sendo por elas utilizados, uns,
nhado .de exposição de motivos do Senhor
desde que foram criadas, e outros desde sua
GUEIREDO - Ibrahim Abi-AckeL
Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto
aqulsiÇáo Pelo então Ministério da. Educação
de lei que "revoga a Lei n9 6.811, de 8 de
DECRETO-LEI N' 115, _
e Cultura.
julho de 1980, e dá outras providências".
DE 25 DE JANEIRO DE 1~67
Estas Instituições, à semelhança de outras
Brasília, 29 de maio de 1987, -José &mey
Aprova o Regimento de CUStaS- da JusFaculdades e Universidades Federais que tive-- tiç.a JiQ [)is_t(ito Federal. ed~ outras proviram já regularizada sua situação patrifnônial,
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
N•
180,
DE
7
DE
dências.
antes do advento da Lei n9 5.540, ~ 28 de
MAIO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO
novembro de 1967, eram conSide?'àdas 6r:..
_
o-Ptesidente_
da República, usan_~o_da atri~
DE ESTADO DA JUSTIÇA.
gãos de Administração Direta, integrantes da
buiçãci que lhe _confere o artigo 9~, § 2°, do
estrutura do Ministério da Educação e Cultura,
Excelentissimo Senhor Presidente da RepúAto Institucional n~ 4, de 7 de dezembro de
não possuindo, conseqüentemente, personablica:
1966, decreta:
lidade jurídica nem património próprio, daí a
Tenho a_bonra de submeter à consideração
razão de todos os bens imóveis estarem em
de Vossa Excelência o anexo projeto de lei
........................................................
extinguindo a taxa judiciária criada pelo Decrenome da União.
-~- __
Com a reforma universitária, os estabelecito-Lei n9 115, de 25 de janeiro de 1967, alteraCAPITULO VI
mentos de ensino superior, ganharam autonodo pelo art. 29 do Decreto-Lei n9 246, de- 28
Djsposições Gerais e Transftórjas
mia, personalidade jurídica e patrimônio próde fevereiro de 1967, bem como a revogação
prios.
da-Lei n9 6.811. de a de julho de 1980, que
Art. 20. Fica criada a taxa judiciária na baA Administração passada corrigiu algumas
se-de 2% (dois por cento) sobre o_valor_da
dispõe sobre sua destinação.
situações, remanescendo outras, como incluí~
Cuida-se de tribUto de 2% sobre o valor causa, destinada a contribuir para a construdas no presente anteprojeto, que necessitam
da causa, instituído com o objetivo de contri- ção do Palácio da Justiça.
de pronta solução para que a integralização
buir para a construção do Palácio da Justiça
§ 1o O recolhimento da taxa a que se refepatrimonial dessas institUições-sejâ.- afíilal,
e posteriormente destinado à construção do
re este artigo deverá ser feito, mensalmente,
concretizada, uma vez que uma pessoa jurí- edifício-sede da Ordem dos Advogados do ao Tesouro Nacional, pelo funcionário encardica não pode agir o plenamente no mUndo
Brasil, Seção desta capital.
regado da respectiva arrecadação, acompajurídico ser:n ~ue tenha como lastro um acervo
- Comã é sabido, ambas as finalidades já fonhado da devida prestação de contas, ao Corpatrimonial específico.
ram atingidas. regedor da Justiça.

-......___
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§ 2~- Do pagamento da taxa judiciária destinada ao fim previsto neste- decreto-lei será
dado recibo a quem couber fazê-lo ou ao seu
procurador, além da certidão de recebimento
na própria petição inicial.

Art. 3~ -Para os efeitos desta lei, entendese por:
1-zoonoses:_infecção ou doença infeccio-

sa transroissíyel natura1m.ente entre animais
vertebrados e o homem;
D- autoridades _de saúde: as autoridades
...................................................................................... ---- compefêhtes-dos órgãos integrantes da estru······················DECR'E:Tõ"~iEi·N~··.246''"
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...·"·-······•·· ~ O--l.Uf~ órgariiiadonaJ das Secretarias de Saúde

DE 28 DE FEVEREIRO DE' 1967
Modifica o Decreto-Lei n 9 113, de 25
de janeirO-de 1967; e o Regimento- de
Custas da Justiça do Distn'to Federal

O Presidente da República, u5and0- dã atri-buição que lhe confere o artigo 9~, § 2"', do
Ato Institucional n~ 4, de 7 de dezembro de
1966, decreta:
Art. 1~ O art. 23 do Decreto-Lei n9 113,
de 25 de janeirO de 1967, passa a· vigorar
com a seguinte redaçâo:

"Art. 23. Rcam desdObrados em -1 o,
2 9 e 3 9 Tabelionato de Notas os atualmente existentes, com as atfibuiÇões
constantes -dos arts. 55, 56 e 57, da Lei
n' 3.754, de 14 de abril de 1960."
·
Art. 29 O art. 20 -do Decreto-Lei n9 115,
de 25 de janeiro de 1967, passa a Vigorar
com a seguinte redação:

dos-EstadoS, do Distrito FederaJ, dos Territórios e dos Munidpios.
Art. 4" Constituem objetivos bási~tos do

Programa Nacional de Zoonoses - PNZ:
1- reduzir -a morbidade e a mortalidade,
bem como os sofrimentos humanos causados
pelas zoonosés urbanas mais preva1entes;
n- prevenir as infecções humanas transmitidas pelos, animais, direta ou ind.iretamente
(vetCires- e alimentos);
IIT- prevenír a saúde da população urbana,
mediante o emprego dos conhecimentos e
e;q>€fjênéias da -saúde PúbliCa.. - - --Art. 59 Na execução do Programa a que
se refere o artigo anterior, ter-se-â em vista:
1....,.-: promover a, maiS ampla integração dos
re_c;urSQS__h_u_mªnos, técnicos e financeiros federais, estaduais e munkipais, -principalmente
para que os municípios possam dispor de uma
estrutura física, orgânica e técntca, capaz ae
atuar no controle ~/ou _erradicação de zoonosesl

"Art. 20. Fica criada a taxa judiciária,
destinada a contribuir para a construção
11--;- promover a articulação com organisdo Palácio da Justiça, que será cobrada
mos nacionais e internacionais de saúde;
sobre o valor da causa, na seguinte prolU- prornpver ações que possibilitem meporção:
_ __
- lho~ar a qualidade do diagnóstico laboratorial
a) até o valor de NCr$ 1.000,00 ~2% <:.- para raiva humana e animal, ca1azar, IEiptosb) de NCr$ 1.001,00 a NCr$ 5.000,00
piro'se, e outras zoonoses;
-1%.
IY-=-:: iJ'!l_fll~ntar ações permanentes para
c) pelo que exceder__a NCr$ 5.000,00
controle de animais mordedores, com previ- 0,5% até o limite de NCr$ 300,00."
são' de instalações, equipamentOS específicos
e pessoal capacitado;
Art. 3° Este decreto-lei entrará em vigor
V- promover ~ estimular o siStema_ de v_igina data de sua publicaçã-o; revogadas as dislância epidemiológica para zoonoses;
posições em contrário.
VI- promover a capacitação de recursos
Brasília, 28 de fevereiro de 1967; t46? da
humanos em todos os níveis (elementar, méIndependência e 79" da República -H. C4.Sdio e superior) nas lrêS- esferas dó Qoverno
7ELO BRANCO- Carlos Medeiros Silva.
(federal, éstadual e municipal);
(À Comissão de ConStituição, Justiça
Vllf_- promover ações de educação em
e Cidadania.}
saúde e o intercâmbio técnico-científico.
Art _69 Todo proprietário ou possuidor de
animais, a_ qualquer titulo, deverá observar as
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
disposições legais e regulamentares pertinen·
l'i' 67, DE 1989
tes e adotar as medidas indicadas pelas autori(N• 1.148/88, na Casa de origem)
dades de saúde para evitar a transmissão de
zoonCls-es às peSsoas.
~
_
(De iniciativa do Senhor Presidente
Art 7o É obrigatória a vacinação dos anida República)
maiS c;ontra .as_ doenças especificadas pelâs
Dispõe sobre as ações de prevenção
aútciiidades de saúde competentes.
e controle das zoonoses _urbanas, e dá
Art. ao São obrifiados ~notificar as wonOoutras providências.
ses que aS' autoridades de saúde declarem
O Congresso Nac:i0na1 decreta:
_
"como de notificação obrigatória:
Art. 1o Esta lei regula, em_t_o_d_o o território
l-o veterinário que tome conhecimento
naciona1, o desenvolvimento de ações, objetido caso;
vando a prevenção e o controle de_ .roonoses
11- o laboratório que haja estabelecido o
urbanas.
diagnóstico;
Art. 2~ O poder Executivo, por Intermédio
JIT.- qualquer pessoa que tenha sido agredo Ministério da Saúde, coordenará o Progra- ·dida po! animal doente ou suspeito, ou que
ma Naciona] de Zooneses - PNZ, em articutenha _sido a_c_o_metida de doença transmitida
lação com os demais órgã_o~ federais, estâpelo animal, e o m,édico que tenha atendido
duais e municipais competentes.
o paciente.
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Art. 99 O proprietário ou possuidor de animais doenteS- _ou_ s4speitos deVerá submetêloS observaÇaO, _isOia-meilto._ e cliidados, na
forma determinada pela autoridade de saúde
competente.
·
Parágrafo único. A autoridade de saúde
poderá orderiar a apreerisão, o isolamento pã-ra observação, e o sacrifício de animais acometidos de doençaS, aDandonados ou arre_cadàdos nas via;; públicas, que não forem reclamados nos pr'azos frxados.
Art. IÕ. As pessoas real ou presumiveJmente infeCtadas por animal dOente-ou supostamente raiVoso submeter-se.-ão,"c0i1f0rme o
caso, a quarentena, tratamento ambulatorial
ou internaçãO hospitalar, a critério da autoridade sanitária que, mediante jllstificãÇão médica, solicitará, a competente determinação
judicial, em caso de recusado paciente.
M· 11. Os pfqpri~~rioS, administradores
ou _encarregados de estabelecimentos ou lugares_onde hajam permaTiecido animais
doentes ou suspeitos de padecer de doenças
transmissíveis ao homem, de notificação_ Õbri·gatória, ficam _()brigados a_ proceder à s_ua desinfecÇão ou desinfestação, conforme Ocaso,
devendo observar, ademais, as práticas ordenadas pelas autoridades sanitárias competentes.
_
Art. 12. A aUtOridãde sailitária, por si, ou
através de funcionário credenciado, poderá
solicitar aos proprietários, residentes ou moradoieS de imóveis de qualquer natureza, permissão para a realização de exames, tratamentos, captura ou sacríficio de animais doentes
ou suspeitos nãS- dependências_do imóvel, ca~
bendo_ à auto_ridad_e judiciária, à vista de solicitação fundamentada, decidir sobre os casos
de recusa.
-

a

ir

a

§ 1, Os proprtetáiios O enCarreQ-aCfõs e
animais- ficam obrigados a sacrificá-los, Seguindo as instruções_ da autoridade de sauaecompetente, ou a entregá-los, p,ara seu sacrifício, aos funcionários competentes1 quando
aSsim for determinado.
-·
§ 29 Os animais suspeitos ou qUe houverem mordido ou arranhado qualquer pessoa
serão Isolados e observados durante 10 (de~)
dias.
§ 3"' Todos os animais encontrados nas
vias e nos logradouros públicos serão apreendidos, podendo ser sacrificados após o prazo
de 3 (três) dias, se não forem reclamados pelos seus proprietários, os quaj~. uma vez identificados, deverão ~er previamente notificados.
Art. 13. -0 transpOrte de- animais doentes
e a disposição de cadáveres de animais que
houverem sofrido de zoonose, serão efetivados na forma determinada pelas autoridades
de saúde competentes.
Art. 14. Ficam pro_ibidas a comercializa~
ção -e{ou entrega ao consumo de carnes ou
subprodutos de animais mortos ou sacrifica·
dos por haverem sido acometidos de zoonoses.
Art. 15. A permanência de animais só se- rá permitida quando estes náo ameaçaram
a saúde ou a segurança _das pessoas e quando
o lugar em que forem mantidos reúna condi-
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ções de saneamento _estabelecida pela autoridade de saúde competente, a fim de que
não se constituam em focos de infecção, cria-

dores e vetares de enfermidades transmissíveis, causas de doenças ou _de insalubridade

ambiental.
Art. 16. _Ficam proibidos a permanência
e o livre trânsito de animais nos logradouros

públicos, tais como mercados, feiras, praças,
praias, p!scinas, estabeledmentos hospitalares e outros de saúde, escolas. clubes espor-

tivos e recreativos, casas comerciaiS e estaEieJecimentos industriais ou comerciais, bem co-

mo em halls de edifícios, suas _es_cadas, eleva-

dores, patamares e áreas de uso comum.
Parágrafo único.

Excetuam-Se da proibi-

çã? prevista neste artigo:
I - os estabeleçimentos, legal e adequadamente instalados, para a criação, venda, exposição, competição e tratamento de animais,
e os abatedouros, quando licenciados pelos
órgãos de saúde competentes;

O- a permanência de animais em logradoures públicos, quando acorrentados, açaimados, vacinados e· com registro atua1izado,
quando for o caso, e conduzidos pelo responsável ou seus respectivos proprietários.
Art. 17. Os animais utilizadoS em traÇão
de _carroças, os destinados a locais de exposição oficial, exibição, corridas de prado, e os_
empregados no transporte ou passeio, quando devídamente contidos e acompanhados
por seus proprietários ou responsáveis, somente po-derão trafegar na via pública quando
obedecido o itinerário previamente estabelecido pelos órgãos competentes.
Arl 18. Compete aos 6rgãos da Secre'taria de Saúde Munidpa1, diretamente, ou em
cooperação com a Secretaria de Saúde Estadual, o combate às zoonoses.
Art. 19. Cabe às Secretarias de Saúde dos
EStados e dos Terdtórios, devidamente articuladas com o Ministério da Saúde, tendo em
vista a freqüência da doença, as possibilidades
de· epidemias e riscos de propagação à área
de mais de um munldpio, estabelecer as prioridades para o controle e erradicação de espéde responsáveis pela ocorrência de propagação de zoonoses.
Art 20. --Os Estados e MÚniéq,iOs pOderão
instituir a obrigatoriedade do registro de animais, especialmente no que tange à população canina, bem como o credenciamento
de instituições idôneas para tal fim, além daquelas da rede oficial, disciplinando os procedimentos pertinentes àquele ato e estabelecendo as obrigações dos proprietários ou responsáveis pelos animais e das instituições cre-_
denciadas.
Art 21. As autOridades municipais adotaráo as medidas técnicas indícadas peléis auto- ddades de saúde na execução dos trabalhos
re.laclonados com a coleta, transporte, tratamento, disposição sanitária dos dejetos, limpeza das vias públicas, e outros, de modo a
impedir a proliferaçao de insetos e roedores
que ponham em risco a saúde da população.

Art. 22:" OS-proprietáriOs ou responsáveis
por construções, edifícios, ou terrenos, qualquer que seja o seu uso ou fmalidades deverão
adotar as medidas indicadas pelas autoridades
de saúde competentes, no sentido de rnantê~Ios livres de roedores e de outros animais
prejudiciais à saúde ou ao bem-estar do ho~
mem.
Parágrafo único. Os proprietários ou res~
pensáveis por construções de edifícios ou por
terrenos, deyerão impedir o acítmulo de lixo,
rêstos de alimentos ou de- outros materiais
que servirem de alimenta~;ão ou abrigo de roedores, e adotar outras providências a critério
das autoridades de saúde competentes.
Art: _23. Os órgãos ou entidades estaduais
e municipais responsáveis pela coleta de lixo,
concorrerão para o atendimento do disposto
no artigo anterior, promovendo a execução
regular daqueles serviços, bem como a manutenção de locais e métodos apropriados para
evitar o abrigo, a proliferação e a alimentação
de roedores, observando para tanto as instruções emanadas dos órgãos de saúde competentes.
Art. 24. A inobservância do disposto nesta lei configura írifração de natureza sani~ria,
sujeitando os infratares às penalidades previstas na Lei n~ 6.437, de 20 de agostQde 1977_.
- que poderão ser aplicadas pelos Estados e
Municípios.
Art. 25. _ Esta lei entra em vigpr ·na data
de sua publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em
contrário.
MENSAGEM N'4 74, DE 1988

Exceleiüísslirios Serihores Membros do
Congresso NaCional:
Nos termos .do artigo 61 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas E.x:celências, acompanhado de Exposição de Motivo do Senhor Ministro de Estado da Saúde Interino, o anexo
projeto de lei que "dispõe sobre. as ações de
prevenção e controle das zoonoses urbanas,
e dá outras providências".
Bras~ia. 9 de novembro de 1988.-- José

.Samey.
EXPOS1ç:AO DE MOTIVOS N' 54, DE 27 DE
SETEMBRO DE 1988. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA SAÚDE:" INTERNO.
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tério eStá empenhado no desenvolvimento éie
programa específico que se ressente de bases
legais uniformes a nível nacipna1, já que a le~
gislação federal de saúde é inconsistente, e
prevcdecem, neSse particular, as normas estaduais e municipais, em geral confusas e difu~
sas, suscitando determinados conflitos que o
Direito repele.
4. A aproviÇaO a ilível f~eral de normã.sgerafs, Com fundamento no artigo 8?, aliriea
c _çla ConstituiçãO:.. teJ11 a vantagem de uniformizar e instituir de maneira abrangente, pre·
ceitas legais, conforme as indicações_técnicas
Científicas mais atuais, permitindo, assim,
sempre que necessário, exigir-se o cumprimento de obrigações e o exercício de direito
na matéria regulada.
5. A legislaçãO propo'sta não tolhe a Competência dos Estados e Municípios para legislar em caráter _supletivo sobre o assunto, ao
contrário aCentua o papel de cada uma dessas
unidade pollticas, resguardando, de outra parte, como é curial em matéria de saúde, a possibilidade de ação do Governo federaJno campo
normativo, e executiva daqueles primeiros, em
conjunto, _ou \Separadamente.
6. De outra parte, as normas legais sugeriQas no Projeto, a par de erigir algumas obrigações a serem observadas pelos proprietários ou responsáveis por animais, ou prover
preceitos preventivos de higiene e segurança
sanitária e sobre determinados bens ou locais,
não se deséura de outras ações que deverão
ser exeCutadas peloS põderes públicos, como
a vacinação, o tratamento, a vigilância epide~
miológica ~ a educação em saúde, principalmente da comunidade, para que participe das
programações aprovadas o que, no caso concreto, como nas demais programações de
saúde, se constitui em fator indispensável ao
bom ênxito das mesmas.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada consideração e profundo respeito.- Flancisco Xavier Beduschi, Ministro da Saúde, Interino.-

e

LEGISLAÇÃO OTf\ÇÃO
LEI N• 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

- Cçnnguro-rnfraçóes·â-7egíslação sani-

tária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá _<?utras proVkJ_êncías.
O Presidente. da República,
Faço saber que o Coilgresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

EXceienfissimo Senhor Presidente da Repúblioa:
TITULO!
Tenho a honra de submeter a Vossa ExceD.as lnfrações e Penalidades
lência, Projeto de Lei que dispõe sobre a preArt. 1~ As infrações à legislação sanitária
venção e o controle Clas zoonoses.
federal, ressalvadas as previstas expressamen2. Lamentavelmente, ein nosso País, existe áinda uma acentuada prevalênE;"ia d~ doen-_ _le em normas especiais, sã_o_as configuradas
ças humanas que se contraem diretamente
na presente lei:
Art. 29 Sem prejuízo das sançõe:s da natu~
-dos __anfrnais.
reza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitá3. As zoonoses, tais como a raiva humana,
rias serão punidas, alternativa ou cumulati1Jaa brucelose, a hidatidose, a leptospiose, além
mente, com as penalidades de:
de contraírem sérios agravos à saúde humana,
1- adertência;
também podem acarretar prejuízos à economia_ em (a_ce da perda de alimentos contamilf-multa;
111---:- apreensão de produto;
nados ou destruidos, razão pela qual o Minis-
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N- inutilização de produto;
V- inte"rdição de produto;
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as. conseqüências do ato lesivo à saúde públi- de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerclais inca que lhe for imputado;
VI- suspensão de vendas e/ou fabricação
.fi- ter o infrator sofrido coação, a que po- dustriais, filantrópicas, com a participação de
de produto;
-= _
__
agentes que exerçam profissões ou ocupadia resistir, para a prática do ato;
vn- cancelamento de registro de produto;
V- $er o .infrator primário, e a falta cOme- ções técnicas .e aliXI1iares relacionadas com
tida, de natureza leve.
~-saúde, sem licença do órgão sanitário comVIII- interdição parcial ou totaJ do estabelecimento;
Arl 8~ São circunstâncias agravantes:
J)etente ou contr.ãi-iando o dispOsto· ilas deIX- proibição de propaganda;
1- ser o infrator reincidente;
mais normas legais e regulamentares perti·=
•·
X- cancelamento de auoorização para funII- ter o infrator cometido a infração para nentes:
cionamento de empre~a;
Pena- advertência, interdiçã-o, cancelaobter vantagem pecuniária decorrente do conXI- cancelamento do alv~rá .d_e licenciasumo..Qelo público do produto elaborado em mento da liceJ).ça, e/ou mtl]ta.
mento de estabelecimento.
contrário ao disposto na legislaçãq sanitárta;
IV -extrair, produzir, fabricar. transformar,
Art. 3 9 O resultado da infração sanitária
III- o infrator CO?Igir outrem para a execu- preparar, manipular, purificar, fracionar, emé imputável a quem lhe deu causa ou para
ção material da infração;
balar ou reembalar, importar, exportar, armaela concorreu.
IV- ~r_ a infraç~Q. çonseqüências calami- zenar, expedir, transportar, comprar, vender,
tosas à saúde pública; ·
·
§ 19 ConSidera-se ca~sa" a ação ou comisCeder. ou usar alimentos, produtos alimentísão sem a qual a infração não teria ocoi'rido,
_V -:-"se, tendo conhecimento de ato lesivo cios, rriedican1en.toS, .~rOgas, insumos farma§ 29 Exclui a imputação de infração a cauà saúde pública, o infrator deixar de tomar cêuticos, prod!JtoS dietéticas, de higiene, cossa decorrente de força m_aior ou proveniente
as providências de sua alçada, tendentes a mésticos, correlatas, embalagens,. saneantes,
de eventos naturais ou drcunstânç@s_ impreviutensflios e aparelhos que interessem à saúde
evltá-lo;
síveis, que vier a determinar avaria, deterioVI- ~r. o infrator agido cóm dolo, ainda pública ouJndividu.al, sero. registro, licença,
ração ou• alteração de produtos ou bens do
ou autorizações do órgão ·sanitário compeque eventuaJ, fraude ou má-fé.
interesse da saúde pública.
Parágrafo único. A reincidência específica tente ou confrariarido o disposto na legislação
9
Art 4 As infrações sanitárias classificamtoma o infrator passível .de enquadramento Sanitária pertinente:
se em:
na penalidade máxima e a caracterização da
Pena- advertência, apreensão e inutilizal-leves, aquelas em_que o infrator seja
infração corno gravíssima ..
ção, interdição, cancelamento do registro.. e/
beneficiado por circunstânCia atenuante;
. l\rt...9?__ . Havendo concurso de circunstân- ou multa,
II- graves, aquelas em que for verificada
V- fazer propaganda de produtos sob vigicias atenuantes e agravantes, a aplicação da
uma circunstância agravante;
pena será considerada em razão das que se- lância sanitãria, alimentos e outros, contrarianjam preponderantes.
do a legislação sanitária:
III- gravíssimas, aquelas em que séja verificada a existência de duas ou mais circunsArt. 10. São infrações sanitárias:
Pena-adve.rtêncta.. proibição de propatâncias agravantes.
l-construir, instaJar ou fazer funcionar, em ganda, suspensão de venda, e/ou multa.
Qualquer parte do território nacional, laboraVl- deixar, aquele que tiver o dever legal
Art 5 9 A pena de multa consiste no pagatórios de produção de medicamentos, drogas, de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose
mento das seguintes quantias:
in§cumos, -cosffiéticos, produtos de higiene, transmissível ao homem, àe acordo com o
r-nas infrações leves, de Cr$ 2.000,00·a
dietéticas, correlatas, ou quaisquer outros .es- que disponham as normas legais ou regulaCr$ 10.000,00;
tabelecimentos que fabriquem alimentos, adi- mentares vigentes:
II- nas infrações graves, de Cr$ 10~000,00
Pena- advertência e/ou multa.
. tivos pará alimentos, bebidas, embalagens, saa Cr$ 20.000,00;
neantes e demais produtos que interessem
VII- impedir ou dificultar a aplicação de
III-nas infrações gravíSsimas, de Cr$
à saúde pública, sem registro, licença e autori- medidas sanitárias relativas às doençãs trans20.000,00 a Cr$ 80.000,00.
zações do 6rg-ão.sanitáriã competente ou con- missíveis e ao socrificio de: animais doffiés§ 1' Aos 'lalores.das multas previstas nes-trariando as normas legais pertinentes:
ticos consideradOS perigosos peJas autoriaata Lei aplicar-se-á o coeficiente de atuação
Pena- advertência, interdição, cancela- des sanitárias:
monetária referido no parágrafo único do artiPe"n8- a-dvertência e/ou multa.
mento de autorização e de licença, e/ou multa.
go 2"' da Lei n" 6.205 ("'), de 29 de abril de
11- construir, instalar ou fazer funcionar
Vil!- rete~ atestado de vacinação obriga1975.
tória, deixar de execu~r. dificultar ou opor-Se
hospit~is, postos ou casas de saúde, clínicas
§ 2"' Sem prejuízo do disposto nos artigoS
49 e 6"' desta Leí, na aplicação da penalidade em geral, casas de repouso, serviços ou unida- à execução de medidas sanitárias que visem
des de saúpe, estabelecimentos ou organiza- à prevenção das doenças transmissíveis e sua
de multa a autoridade sanitária competente
ções afins, qUe se deOiquem à promoção, pro- disseminação, à preservação e à manutenção
levará ·em consideração a çapacidade econóda saúde:
teção e recuperação da saúde, sem licença
mtca do infrator.
Peaa.- advertência, interdição, can-CeTa~-
do órgão sanitário competente ou_ contrarianArt. 6~' Para a imposição da pena e a sua
mento de licença ou autorização, e/ou multa.
do normas legais e regulamentares pertinengraduação, a autoridade. .sanitária levará em
tes.
IX-opor-se à exigência de provas imunoconta:
Pena·,_ advertência, interdição, cancela- lógicas ou à sua execução pelas autoridades
sanitárias:
1- as circunstárlcias atenuantes e agravanmento da licença, e/ou multa.
tes;
- lli- instalar consultórios médicos, odontoPena- advertência e/ou multa.
11- .a gravidade do fato;-tendo em vista. as
lógicos, e de _quaisquer atividades paramédiX- obstar ou __9~fic.ultar a ~ç:ão fiscalizadora
suas conseqüências pp.ra a saúde pública;
cas, labofafóricis- éle análises e de pesqulsas
das autoridades sanitárias competentes ri6
III- os antecedentes do lnfrator quanto às
clínicas, bancos de sangue, de leite humano, exercício de suas funções:
normas sanitárias.
de olhos, e estabelecimentos de atividades
Pena- advertência, interdição, cancelaafins, institutoS de esteticismo, gtnástica, fisio- ~ento. de licença·e a.utqrizaçªo, e/ou multa.
Art. 7° São circunstâri.cTas atenuantes:
terapia e
recupel-ação, balneários, estãndas
I - a ação do infrator não ter sido fundaXI- aviar receita e"in desacordo corri preshidromfnerals, terméii;;, "climatéfkcis, de repou:.. crições médicas.ou determinação expressa de
mental para a consecução do evento;
sos, e cq(Jgêr1eres; g·abinetes ou serviços que lei e nOrmas regulamentares:
11- a errada compreensão da norma saniutilizem aparelhos e equij::oãniehtos geradores
tária, admitida como excusável, quanto paPena- advertênci<'5, interdição, cancelade raios X, substâncias radioativas ou radia- mento de licença, e/ou multa.
tente a incapacidade do agente para atender
_
ções _ioniZantes e outras. estabelecimentos, la~
o carâter ilicito do fato;
XII- fOrnecer, vender ou praticar afcis de
boratórios, ofrcfnêiS .e serviçoS de ética, de apa- comêrcio em relação a medicamentos,.drogas
lll-o infrator. por espontânea vontade,
relhos ou materiais óticos;de prótese dentária, e correlatas cuja venda e uso dependam ~e
imediatamente, procurar reparar ou minorar
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se~ observ~ncia de~sa

exigência e contrariando as normas legais e
regulamentares:

Pena-advertência, interdição, cancelamento da licença, e/ou multa.
XH1- retirar ou aplicar sangue, proceder a
operações de plasmaferese, ou desenvolver
outras atividades hemoterápicas, contrariando
normas legais e regulamentares:
Pena- advertência, interdição, cancelamento da licença e registro, e/ou multa.
XlV- exportar sangue e seus derivados,
placentas, órgãos, :g:Jãndulas ou hormônios,
bem como- quaisquer substâncias ou partes
do corpo humano, ou utilizá-los contrariando

as disposíções legais e regulamentares:
Pena-advertência, interdição, cancelamento de licença e registro, e/oll multa.
) N - rotular al1mentos- e produtos alimentícios_ou bebtdas, berh como medicamentos,
drogas, insumos farmacêuticos, produtos die-téticas, de higiene, cosméticos, perfuin~es, Cê-rrelatos, saneantes, ·de correção estética e
quaisquer outros, contrariando as normas le·
gais e regulamentares:
Pena- advertência, inutilização, interdição,
e/ou muJta.
XVI- alterar o processo de fabricação dós
produtos sujeitos a contr~Je s~nitári_~, modificar os s-eus componentes básicos, nome, e
demais elementos objeto do registro, sem a
necessária autorização do órgão sanitário
competente:

Pena- advertência, interdição, cancelamento do registro, da licença e autorização,
e/ou multa.
XVII- reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos
capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes,
produtos dietéticas, medicamentos, drogas,
produtos de higiene, cosméticos e pe~fumes.
Pena- advertênCia, apreensão, inuTifização, interdição, cancelamento do registro, e/
ou multa.
.xvm- expor à venda ou entregar ao consumo produtos de interesse à saúde cujo prazo
de validade tenha expirado, ou apor-lhes novas
datas, após expirado o prazo:
Pena-advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da
licença e da autorização, e/ou multa.
·XIX- industrializar produtos de interesse
sanitário sem a assistência de responsável técnico, legalmente habiJitado:
Pena- advertência, apreensão, inutiliza~
ção, interdição, cancelamento do registro, e/
ou multa.
XX- utilizar, na preparação de hormôniOs,
órgãos de animais doentes, estafados ou emagrecidos ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados:
Pena- advertência, apreensão, -inutiliza~
ção, interdição, cancelamento do registro, da
autorização e da licença, e/ou multa.
XXE- comercializar produtos biológicos,
imunoterápicos_ e outro_s que exijam cuidados
especiais de conservação, preparação~ expedi-

ção_, ou transporte, sem observância das condições_ necessárias à sua preservação:
*L15- Pena-advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
e/ou multa.
XXII-aplicação, por empresa particulares,
de raticidas cuja ação se produza por gás ou
vapor, em ga1erias, bueiros, porões, sótãos ou
locais de possível comunicação com residências ou freqüentados por pessoas e animais:
Pena- advertência, interdição, cancelamento de licença e de autorização, _e/ou multa.
XXII[- descumprimento de norm-as legais
e regulamentares, medidas, formalidades ~
outras exigências sanitárias pelas empresas
de transportes, seus agentes e conslgnatátios,
comandantes ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, fe~rovias, veículos terrestres, nacionais e estrangeiros:
Pena- advertência, interdição, e/ou multa.
XXIV- inobservância das exigências sanitárias rª'ativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua
posse:

Pena - advertência, interdição, e/ou multa.
XX:V- exercer prof!Ssôes e oc:upaçóe$ relacionadas com a saúde sem a necessária habilitaça-o legal:
Pena- interdição, e/ou multa.
XXVI- cometer o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e recuperação-da saúde a pessoas sem a necessária
habilitação legal:
Pena- interdição, e/ou multa.
xxvn -proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, contrariando as normas sanitárias pertinentes:
Pena- adv~rténcia, interdição, e/ou multa.
XVlii- fraudar, falsificar ou adUlterar alimentos, inclusive bebidas, medicamentos,
drogas, insumos farmacêuticos, correlatas,
cosméticos, produtos de higiene, dietéticas,
saneantes e quaisquer outros que interessem
à saúde pública:
Pena- advertência, apreensão, inutilização
e ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento
do registro do produto, interdição parcial ou
total do estabelecimento, cancelamento de
-autorização pa-ra funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento.
XXIX- Transgredir outras normas legais e
regulamentares destinadas à proteção da saúde:
Pena advertênd?~, apreensão, inutilização e/
ou interdição doproduto; suspensão de venda
e/ou de fabricação do produto, cancelamento
do registro do produto; interdição pardal ou
total do estabelecimento, cancelamento de
autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alavará de licenciamento dô
estabelecimento, proibtção de propaganda.
XXX- expor, ou entregar ao consumo humano, sal, refinado ou moído, que não contenha iodo na proporçãO de dez miligramas de
iodo metalóide por quilograma de produto:
Pena -advertência, apreensão e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou
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fabricação -do produto, cancelamento do registro do -produto, interdição parcial ou total
do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, can~
celamento do alvará de licendamento_do estabelecimento.
XXX[- descumprir atos emanadOs das autoridades sanitárias competentes visando à
aplicação da ligisiação pertinente:
Pena -advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do estabelecimento; cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento_, proibição de propaganda.
- Parágrafo único. lndependem de licença
para funcionamento-Os estabelecimentos Integrantes da Administração Pública ou por ela
instituidos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às _incStaiaçôes, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assis-- tência e responsabilidade técnicas.
Art. 11. · A inobservância otl a desobediência às normas sanitárias par~ o ingresso e
· a fiXação de estrangeiro no País, implicar4 em
impedimento do desembarque ou permanência do alienígena no território nacional, pela
autoridade sanitária competente.
TITULOU-

Do Processo
Art 12. As infrações sanitárias serão apu-radas em proçesso administrativo-próprio, Iniciado com a Javratura de auto de 'infração,
-observados o rito e prazos estabelecidos nesta

Lei.
Art. 13. o·autõ--;a:e-irifração será lavrado
na sede da repartição competente óu no local
em que for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado, devendo conter:
I - nome do infrator, seu .domicílio e residência, bem como os demais elementos necessáriOs' à sua qua"lificação e-identificação civil;
li-local, data e hora da lavratura onde a
ínfração foi verificada;
lll- descrição da infração e menção do d.ispositivo legal ou regulamentar transgredidó;
IV- penalidade a que está sujeito o infrator
e o respectivo preceito legal que autoriza a
sua imposição;
·
V- ciência, pelo autuado, de que responderá peio fato em processo administrativo;
VI~ assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas
testemunhas e do autuante;
VII- prazo para interposição de recurso,
quando cabível.
- Parágrafo único. Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita neste, a menção do fato,
Art 14. As penalidades previstas nesta Lei
serão aplicadas pelas _autoridades sanitárias
competentes do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
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conforme as atrib1.,_1ições q1,1e lhes sejam confe~

§ 2~

Apresentada ou não a Qefesa ou im-

ridas pelas legislações respecti_y~s ou por dele-

pugnação, o auto de ínfração será julgado pelo

gação de competência através de convênios.
Art 15. A a1,.1toridade que determinar -a Ia-

dirigente do órgão de vigilância santtárfa cotnpetente.
_ __
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§ 39 Será lavrado laudo minucioso e ·condusivo da análise fiscal, o qual será arquivado
no laboratório oficial, e extraídas cópias, uroa
para integrar o processo e___aS_ deÍn?lis para
serem entregues ao detentor__ QU responsável
pelo produto ou substância e à- empresa fabricante.
§ 4 9 O infrator, discordando do resultado
condenatório da análise, poderá, em separado
ou juntamente com o pedido de revisão da
decisão recorrida, requerer perícia de contraprova, apresentando a amostra em seu poder
e indicando seu próprio perito.
§ 5? Da perícia de contraprova será lavrada ata drcunstanciada, datada e assinada por
todos os participantes, cuja 1~ via integrará
o processo, e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos.

vratura de auto de infraç:ão _ordenarâ, pordesArt. _23-.~- A apuração âo ilídto, em se trapacho- em processo, que o autuante proceda
tando de produto ou substância referidos no
à prévia verificação da matéria de fato.
-.
artigo 16, inciso IY far-se-á media~te a apreenArl 16. Os sefvidor~s- fiç_<IDl responsãveLS
são de amostr~s para a realização de análise
pelas declarações que fizerem nos autos de
fiscal e de interdição, se for o _caso.
infração, sendo passíveis de punição, por falta
§ 1? A apreensão -de amostras para efeito
de análise, fiscal ou de controle não será
grave, em casos de falsidade ou omissão dolosa.
.
.
acompanhada de _interdição do produto.
Art. 17. O infrator será- hotificadcqn~ra
§ 2? Exc-etua-m-se- do disposto no paráciência do auto de infração:
gtafo anterior os casos ti:m que sejam f1ãgrahI - pessoalmente; _ __ __
tes os indícios de alteração ou adulteraç~o
JI- pelo correio ou via postal;
do produto, hipótese em que a interdição terá
III- por edital, se estiver_ em lu_gar _incerto
caráter preventivo Ou de medida cautelar.
§ ,3? _A [nterdição do produtq será obrigaou não sabido.
§ 1~ Se o infrator for nOtificado pe:ssoaltória quando resultarem provadas, em análises
-§ 6° A perícia àe contraprova não serâ
mente e recusar-se a exara_r _ç_iência, _deverá
Jaborã_tQriais oU no exam~ dr: proCessos, ações
efetuada se hOuVer indícioS de violação qa
essa circunstância ser _mencionada exPressa- . frA~d-~ntas que impliq~~_!T'I e!ll falsificação
amostrã em poder do infr_ator e, ile~a hip"óM
mente pela autoridade que efetuou a n9tifiou adulteração.
tese, prevalecerá como definitivo o laudo coil~
cação. _
:_
§ 49 A interdição do produto e do estabedenatório.
§ 2? O edítal refe:rid._o no inciso lll de~ te .Jecimento, como medida cautelar, dura~á o
artigo será. publicado uma única ':'~z na imtempo necessário à realização de testes, pro§ 7<> Aplicar-se-á na perícia de contraproprensa oficial, considerando-se efetivada a novas, análises pu outras providências_ requeri- va o mesmo_ método_ de_ análise_ ~_mpregado
tificação 5 (cinco) dias após a publicação.
das, não podendo, em qualquer caso, exceder na análise fiscal condenatória, salvo se houver
Art 18. Quando, apesar- da lavratura do
0 prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual
concordância dos peritos quanto à adoção de
auto de infração, subsistir,_a_in~a_e~~a o infrao produto ou o estabeleci_mento será automa- outro.
_
__
.
tor, obrigação a cumprir, será expedido edital
ticamente li_berado.
§ 8" A discordâncía entre os resultados
fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o seu
Art. 24. _Jja hipótese de interdição do_pro- da análise fiscal condenatória e da pericia de
duto, prevista no § 2° do artigO 23, a autorídade contraprova ensejará recurso à autoridade sucumprirriento, observado o_ dispos_to no § 2?
do artigo 17.
sanitária lavrará cftermo respectivo, cuja 1• perior no-prazo de 10 (de:z) dias, o qual deterParágrafo único. o praZO para 0 ·cümprivia serã entregue, jUiita-mente com o auto de minará novo exame pericial. a ser realizada
mento da obrigação subsistente poderá ser
infração, ao infrator ou ao seu representante na segunda amostra em poder do laboratório
reduzido ou aumentado, em casos excepciolegal, obedecidos os mesmos requisitos da- oficial.
nais, por motivos de interesse público, mequele, quail.to à oposiçãO do "ciente".
Art. 2_6. Não sendo comprovada, atr&Vés
Art.__ 25. Se a interdição for imposta como
diante despacho fundamentado.
resultado de' laudo _l~boratorial, a autoridade da análise fiscal, ou da perícia de contraprova,
Art. 19. A de_sobediência à determinação
sanitária competente fªrá constar do processo - a Jnfração objeto da apuração, e sendo com;iM
derado o prOduto próprio para o consumo,
contida no edital a que se alude no artigo
0 despacho respectivo e lavrará o termo de
18 desta Lei, além de sua execução forçada
interdição, inclusive, do estabelecimento, a autoridade competente lavrará despacho liberando-se e determinando 9 arquivamento
acarretará a imposição de multa diária, arblquando for o caso.
trada de acordo com os valores corresponArt 26. O termo de apreensão e de inter- ·cto processo.
Art. 29. Nas transgressões que independição especificará a nature~a, quantidade, nodentes à dassifi~ação da inf(.;tção, até o exato
cumprimento da obrigação, sem prejuizo de
me e/ou mar::ça_,__tipo, procedência nome e en- dem de análises ou perícias, inclusive por dedereço da empresa e do detentor ~o produto. sacato à autoridade sanitária, o processo obeoutras penalidades previstas na legis1ação vigente.
Art. 27. A apreens_ão do produto ou subs- decerá a rito sumariíssimo e se:rá considerado
coriduso caso o infrator não apresente recurArt. 20. O desrespeito ou desacato aci sertãncia consj_stirá hã-colheita de amostra represo no prazo de 15 (quinze) dias.
vidor competente, em razão de suas atribuis_entativa do estoque existente,~ qual, dividida
Art. 30. Das decisões condenatórias poções legais, bem como o embargo oposto __ em três partes, será tornada inviolável, p~ra -derá o infrator recorrer, dentro de igual prazo
a qualquer ato de fiscalização de leis ou atas ~ qUe se assegurem as_ .características de cooao ftxado para a defesa, inclusive quando se
regulamentares em matéria de saúde, sujeiservação e autenticidade, sendo um~ delas
tarão o infrator à penalidade de multa.
e,ntregJJe ·ao detento( _ou responsável, a firp tratar de multa.
Pãrágrafo único. Mantida a decisão cond e sefVIr· como contraprova , e as duas outras
Art. 2 J. As multas impostas em auto de
infração poderão sofrer redução_de_2_0% (vinte
inlediatameil.te efl_caffilrihadas a_o laboratório denatória, caberá reCurso para a autoridade
ofidáT, pai':Ci"FE:alização das análises indispen- supe:io~, ~e~tro da e.sf7ra governamental_ sob
por cento) caso o infrator efetue o pagamento
sáveis..__ CUJa Junsd 1çao se haJa tnstaurado 0 processo,
no prazo de 20 (vinte) dias,_contados da data
no prazo de 20 (vinte) dias de sua ciência
em que for notificado, implicando na desis§ 1o Se a sua-quantidade ou natureza não ou publicação.
permitir a colheita de amostras, o produto ou
Art 31. Não caberá recurso na hipótese
tência tácita de defesa ou recurso.
Art. 22. O infrator poderá oferecer defesa
substância será encaminhado ao laboratório de condenação definitiva do produto em razão
ou impugnação do auto de infraç_ão no prazo
oficial. para realização da anâfise fiscãl, na pre- de laudo laboratorial confirmado em perícia
de 15 (quinze) dias contados da sua ootifisertça_ do seu dej:entor ou do representante de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação.
legal da empresa e do perito pela mesma indi- cação ou adulteração.
__ __
§ 1o Antes do julgamento da defesa ou
cada.
-Art. 32. Os recursos interpostos das decida impugnação a que se refere este artigo -- :---§ -2ó- ---f'raflTpótese prevista no § 1~ deste sõeS não definitivas somente terão efeito susartigo, s-e-ausentes as pessoas mencTcihadas, pensivo relativamente ao pagamento da pena~
deverâ a autoric:lade julgadora ouvir o seMdor
autuante, que f~á· o prazo de 1O (dez) dÍas
serão convocadas duas testemUnhas para pre- !idade pecuniária, não impedindo a imediata
para se pronunciar a respeito.
sencíar a análise.
exigibilidade dq cumprimento da obrigaÇão
c
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subsistente na forma do disposto no artigo

18.
Parágrafo único. __ O recurso pi'evisio n~ §

8? do artigo 27 será decidido no prazo de 1O
(dez) dias.

Art 33. Quando aplicada a pena de mUlta, o infrator será notificado para efetuar o
. pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da \).Otificação, recolhendo-a à
conta do Fundo Nacional de Saúde, oú às
repartições fazendárias dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Territórios, conforme a jurisdição administrativa em que ocorra o pro-

cesso.
§ 1" A notificação será feita mediante registro postal, ou por meio de edital publlcado
na Imprensa oficial, se não !ocalizado o infrator.
§ 29 O itão-re<:Oihimento da multa, dentro
do prazo fixado neste artigo, implicará na sua
inscrição para cobrança judiçial, na forma da
legislação Pertinente.
Art. 34. DeCorrido o prazo mencionado
no parágrafo único do artigo 30, sem que seja
recorrida a Gedsão condenatória, ou requerida
a perícia de contraprova, o laudo de análise
condenatório será considerado definitivo e o
processo, desde que não instaurado pelo órgão ~e vigilância sanitária federal, ser-Jhe-á
transmitido para ser declarado o cancelamento do registro e determinada a apreensão e
inutilização do produto, em todo o território
nacional, independentemente de Outras penaUdades cabíveis, quando for o caso.
Art. 35 _ _A inutilização dos prod.utos e o
cancelamento do registro_, da autorização para
o funcionamento da empresa e da licença dos

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
l'i' 68, DE 1989
(N<> 2.648/89, na Casa de origem)

estab_eledmentos somente _ocorrerão após a
publicaçao, na imprensa oficial, de decisão
irrecorríveL
Art. 36. No caso de condenação definitiva
do produto cuja alteraÇão, adulteração ou falsificação não impliquem tomá-lo impróprio
para o uso ou consumo, poderá a autoridade
sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua
distnbufção a estabelecimentos assistenciais,
de preferência oficiais, quando esse aproveitamento for viável em programas de saúde.
Art. 37. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgOtados os prazos para recurso
sem apresentação de defesa; ou apreciados
os recursos, a autoridade sanitária proferirá
a decisão final, dando o processo por conduso, após .:1 publicaçã'o desta última na imprensa oficial e _da adoção das medidas impostas.
Art. 38. _As iofrações às disposições legais
e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5 (cinco) anos.
§ 1<? A prescrição interrompe-se pela notificação, ou o~tro ato da autoridade competente, que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena.
.§ 29 Não corre o prazo prescridonal enquanto houver processo admiriistrativo peridente de decisão.
Art. 39, --Esta Lei entritrá em vigor na data
de .sua publicação.
-Art 40. Fic:ain revogados o Decreto-Lei
n" 785, de 25-de agosto de 1969, e demais
disposições em contrário. - ERNESTO GEJSEL, presid~nte da _República :- Paulo de N-

Dispõe sobre a _caracterização de símbolo que permita a identificação de pessaas portadoras de deficiência auditiva.

O Congresso Nacional decreta:
Art J9 É obrigatória a colocação, de forma visfvel, do "Símbolo Internacional de Surdez" em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e _utilização por pessoas portadoras de deficiência auditiva, e em todos os
serviços que forem postos_à sua disposição
ou que possibilitem o seu uso.
Art 2" O ''Símbolo Internacional de .Surdez." deverá ser colocado, obrigatoriamente,
em local visível ao público, não sendo permitida nenhuma modificação ou adição ao desenho _reproduzido no anexo a esta lei.
Art. 3<? Fica proibida a utilização do "Símbolo Internacional de Surdez" para finalidade
outra que náo seja a de identificar, assinalar
ou indicar local ou serviço habilitado ao uso
de pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à reprodução do símbolo em publicações e outros meios de comunicação relevantes para os interesses__ do deficiente auditiVo, ã exemplo de adesivos específicos para veiculas por ele conduzidos.
Art. 4o O Poder EXecutivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
de sua vigência.
Art. 5~ Esta Le( entra em vigor na data
de sua publicação.
- Art 6? Revo9am-s~ as _disposiç~es _em
contrário.

meida Machado.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

(Arl 29 da Lei
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LEGISlAÇÃO aTADA

demais obstáCu1os_ que dificl,lltem Sl.la loco.moção;
lU- que tenham porta de entrada com largura minim.a de_90cm (noVenta centímetros);
--·························~.......~.,.---·---------IV- que tenham corredores ou passagens

CONSmUiçAO DA REPÚBLICA FEDERA11VA DO BRASIL
.
TITULO Vlll

Da Ordem Social

com largura mínima de 120cm (cento e vinte
centímetros);

_

V- que tenham elevador_ ctJja largurà da
- j)Ortà seja, nõ"niiilüilo, dé -1 OOcm (<:em centímeCAPÍTULO Vil
Da FamUia. da Criança
do Adolescente e. do Idoso

tros); e

\II- que tenharr, .. unitários apropriados ao
uso do deficiente.

Art. 3" Só é permitida a colocaçã.o_ do
····························"""""""""----- __;;símholo lnternacionaJ de Acesso" na identifiArt. 22.7. É dever da família, da sociedade
cação de servio;os c:o,~jo uso seja comproya~
e do Estado assegurar à criança e ao adoles- damente .;~CJequado às pessoas portadoras de
cente, com absoluta prioridade, o direito à videfici_ência.
da, à saúde, à alimentaçãp, à educação, ao
Art. -490-servado 0 disposto nos anteriores
lazer, à profissionalização, à cultura, à digni~ __ artigos 29 e 3" desta Lei, é obrigatória a colocadade, ao respeito, à liberdade e à convivência ção do símbolo na identificação dos seguintes
familiar e comunitária, além de CQlQCá-los a
locais e serviços, dentre outros _de, interesse
comunitáf:'io:
salvo de toda forma de negligência, discrimi~
nação, exploração, violência, crueldade e
1- sede dos Poderes Executivo~ L~islativo
opressão.
e Judiciário, no Dlstrito Federal, nos Estados,
.................. - ........~-.. - - - - Territórios e Municípios;
II-criação ·de programas de prevenção e
U-pré::lios _onde funcionam órgãos ou enatendimento especíalíUldo para os portadores tidades públicas, quer de administração o~
de deficiências física, sensorial ou mental, bem
de prestação de serviços;
como de integração s-ocial do adolescente
ll[- edifícios residenciais, comerciais ou de
portador de deficiência, _rriediante o treina~
escritórics;
mente para o trabalho e a convivênda, e a
IV_ estabelecimentos de ensino em todos
facilitação do acesso aos bens e serviços cole- 05 níveis;
v_ h:J-Spitais, clínicas_e dema_is estabelecitivos, com a eliminação de' preconceitos e.obstácuJos arquitetônicos.
mentes do gênero;
§ 29 A lei disporá sobre normas de consVI'- bibliotecas;
trução dos logradouros e dos edifícíos de u~o
VU _suPermercados, centros de compras
público e de fabricação de veículos _àe trans~
e lojas de deparrernento;
porte coletivo, a fim de garantir acesso ade~
VIII~ edificações destinadas_ ao lazer, como
quado às pessoas portadoras_ de deficiência. _ e stád'IOS, cmemas,
·
c1u b es, teatros e par~ues

.'.'.'.'.'.'.'.'.'=:::~::.'.'.'.':::::::~:::::::.-:·:::::::::-: n:c~eati~~dttórios para co~venções: -c0rl9r€s-
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XXÚI- telefones com altura máxima do receptáculo de fichas de 120-cm (Ce!nto e vinte
centímetros);
- XXIV- bebedouros adequados;
XXY- guias ·de calçada rebaixadas;
.
_XXVI-_ vias e logradouros públicos qL,~e
configurem rota de trajeto possível e elab'orado para o deficiente;
XVII- rampas de acesso e circulação com
piso antiderrapante; largura minima de l20cm
(cento e vinte centímetros); corrimão de_ ambos os lados com altUra máxima de 80c:m
(oitenta ceniímetrQ$-); prOteção lateral de segurança; e declive de 5% (cinco por cento) a
6% (seis pOr cento}, nun_ca excedendo a.,~
8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e
3,50m (três metros e cinqUenta centímetros)
de comprimento;
XXVIII-escadas com largura mínima\ de
120cm (cento e vinte centímetros); corrimão
de ambos os lados com a altura máxima de
80crn (oitenta centim.etrosr·e degraus
altura máxima de I8cm (d~z_olto centímetrqs)
e largura mínima de 25cm (vinte e cinco Centímetros) .
Art. 5~ O "Símbolo Internacional de Acesso'· deverá ser colocado, obrigatoriamente,
em local visivel ao público, não sendo permitida nenhuma modificação ou adição ao desenho reproduzido no anexo a esta Lei.
Art. 6n É vedada a utilização do "SimboJo
(nternacional de Acesso" para fmalidade outta
·que não seja a de identificar, assinalar ou indicar local ou se!Viço habilitado ao uso de pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
- aPlica à reproduçao do slmbolo em publicações e outros rií.eios de comunicação relevan':'
tes Para os interesses do deficiente.
·
Art. 7"" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. ·
Art. 8 9 Revogam-se as_ disposições em con- ·
trªrlo.
·
Brasília, 12 de novembro de 1985; 164~" tia
Jndependência e 97~ d~ República. -JOSÉ
.
- SARNE~ Ferilando Lyra.
(A Comissão de Assuntos Soc!~ls.}_

com

sos e conferências;
X~ estabelecimentos banCârtOs;
XI- bar_es e restaurantes;
Xll- hotéis e motéi_s;
Torna obrigatória a· colocaç~o do
XI.U.-=:-siÓdicatos_ e ~ssoç:iaçQ~s pro~s~io''Símbolo Internacional de Acesso" em
na is;
todos os locais e serviços que permitam
XIV- terminais aerov1ár16S, rodoviárjos,
sua utilização por pessoas põrtadoras de
ferroviários e metrôs;
deficiência e dá oulréJ,s providências.
XI/_ igrejas e demais templos religiosos;
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 69, DE 1989
O Presidente da República,
XVl- tri_bunais federais e estaduais;
(N~ 1.453189, na Casa de Origem)
Faço saber que o CongreSSO Nacíonat deXVll-cartóri:os;
_
-(De iniciativa do Tribur'laiSuperiordo Tràcreta e eu sanciono a s~guinte lei:
XVIII- todos os veículo_s de trànsporte colebalhol
Art. 1o É obrigatória a Colocaçãó, de for- _ tive_ qUe põssibilite!m ci ?~-Cesso e que ofer~';am
ma visível, do "Símbolo Internacional de Acesvagas adequadas ao deficiente;
Óia cargOs no Quadro de Pe_Ssoe•l
so", F>:m todos os locais que possibilitem acesXIX -veículos que sejam conduzidOs pelo
da Secretaria do Tribunal Superior d'o
so, cil culação e utilização por pessoas porta- · deficiente;
TraJ::alho e dá outras providências.
deras· (.ie deficiêri.cia, e em tOdos- os serviços. --xx~Jocais e reSpectivaS vagas para t:!staO CongresSo Nacional decreta:
que forem postos ~ sua disposição ou que
danamento, as quais tlevem ter largura mínipossibilite1n o seu uso.
ma de 3,66m (t:J:ês metros_g __s_essenta e :;eis . .. Art. 1o Para atendimento da nova compoArt 2° Sóépermitidaacolocaçãodosím- . centímetros);
sição do Tribunal SUperfor do Trabalho, flCãm
__ -XXl- b.anheiros compatíveis ao uso~ da
criados, no Quadro de Pessoal de sua Secrebolo em edifica_ções:
1- que ofereçam condições de acesso napessoa portadora de deficiência e ii mobili- taria, cargOs em Comissii.o e de Categorias
tural ou por meio de rampas construídas com
ctade da su_a cadeira de rodás;
_
Funcionais, na forma do Anexo I desta lei.
as especificações contidas nesta lei;
XXII- elevadores cuja abertura da porta teArt. 2° Os cargos Criados por eSta Jei seli-cujas formas de acesso e circulação
nha, no mínimo, lOOcm (cem centímetros) rãO Providos l'te forma Prevista no inciso li
não estejam impedidas aos deficientes em ca- e de dimensões internas mínimas de 120Cm
do art. 37 da Constituição Federal
_
deira de rodas ou aparelhos ortopédicos em x 150cm (cento e vinte centímitfos por Cet]lto
Ait. 3~ O T(ibl.mai Supetior do Trabalho,
virtud~ da existência de degraus, soleiras e .. e cinQüen.ta centímetros);
ato interno, estruturará os novos __cargos
LEI N• 7.405, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1985

por
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por classes, níveis e referências, de acordo

com a legislação vigente.
Art 4~ Ficam criadas, na Tabela de Grati~
fic:ação de Representação de Gabinete do Tri·
bunal Super!or do Trabalho, mais 151 (cento

(Lei no

e c:inqüenta e uma) funções, a nível de Assistência, na forma constante do Anexo 11 desta

ções e especificações das funções a que se
refere_este artigo.

Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data

lei.

de sua publicação.

Parágrafo único. Ato interno do Tribunal
Superior do Trabalho estabelecerá as atribui-

, de
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CARGOS EM

GRUPO
TST.DAS.lOO
~ST.DAS.lOO

COMISSJI.O

CARGOS

lliOMERO

ASSESSOR DE MINISTRO(Priva. tivo de Bachar.em Dir. 1
ASSESSOR DA PRESIDENCIA
(Privativo de portador
de Dipl.de Nível Superior)

TST.DAS.lOO

DIRETOR DE SECRETARIA DE
TURMA(Priv.de Bach.ern Dir.)

CODIGO

20

TST.DAS.l02

Q2

TST.DAS.102

02

TST.DAS.lOl

40
50
30
40
70
35
09
14
03
03
03
04
02
04

CODIGO
TST.AJ.On
TST.AJ .023
TST.AJ.024
TST.AJ.025
TST.AJ.022
TST.AJ.026
TST.PRO.l601
TST.PRO.l602
TST.NS.901
TST.NS.909
TST.ART.706
TST.ART.702
TST.ART.704
TST.NM.lOOl

10

TST.NM.1006

40
04
06
03
02

TST.NM.l006
TST-NM.1044
TST-NS-924
TST-NS-932
TST-PR0.1603

CATEGORIAS FUNCIONAIS
GRUPO
TST.AJ.020
TST.AJ .020
TST.• AJ .040
TST.AJ .020
TST.AJ.020
TST.AJ.020
TST.PRO.l600
TST •.PRO.l600
TST.NS.900
TST.NS.900
TST.ART. 700
TST.ART.700
TST.ART.700
TST.NM.lOOO
TST.NM.lOOO
TST.NM.lOOO
TST.NM.lOOO
TST.NS.900
TST.NS.900
TST.PR0.1600

JUD!CIARIO
.
AUXILIAR JUDICIARIO
AGENTE DE SEG.JUDICIARIA
ATENDENTE JUDICIARIO
TAQU!GRAFO JUDICIARIO
TAQU!GRAFO AUXILIAR
ANALISTA DE SISTEMA
PROGRAMADOR
MEDICO
ODONTOLOGO
ART!FICE DE ARTES GRAFICAS
ART!FICE DE MECANICA
ART!FICE DE CARP.E MARCEN.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV
DIVERSOS(AREA COPA E'COZ.)
AUXILIAR OPERACIONAL. DE SERV
DIV.(ÂREA LIMPEZA/CONSERV.)
TELEFONISTA
CONTADOR
BIBLIOTECARIO
OPERADOR DE COMPUTAÇAO
T~CNICO

I
I.
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TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO
TABELA DE GRATIFICAÇÂO DE REPRESENTAÇÂO DE GABINETE DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO

GABINETE

MINISTRO

SECRET.TRIB.PLENO

FUNÇ0ES

QUANTIDADE

ASSISTENTE SECRETARIO
CHEFE DE SERVIÇO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
SECRETARIO ESPECIALIZADO
AGENTE ESPECIALIZADO
AUXILIAR ESPECIALIZADO

20(vinte)
20(vinte)
20(vinte)
lO (dez)
SO(cinqdenta)
10 (dez)
2o·(vinte)

ASSISTENTE SECRETARIO

01 (um)

rp.eté~_lo à deliberação dQ Çongresso Nacional~
o que dispõe o art. m, § 1°, da Constituição
o faço i"eiteran-do estas cifCunstânc:ias.
Federal, nó que respeita âo quantitativo míniBrasflia-DF, 19 de dezembro de 1988.mo de servidores necess.ârios ao seu funcioExm'Sr.
·Marcelo Pimente/, Ministro-Presidente do Tri-·
namentO:
Doutor Humberto Lucena
bunal Superior do Trabalho.
Com efeitO, aO âefinir a composição do TriDD. Presidente do Congresso Naciona1
bunal_ com 27 Ministros, a nova Carta Magna
OF.SMIN• 428/88
Brasília- DF
Brasília, 27 de dezerribro de 1988
aumentou s_eu número em dez, em relação
Senhor Presidente:
~
à situação anterior, o que- por si só determina_ A Sua Excelência o SenhOf
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex!', nos
Deputado CDyss~S Ouimãrães
a necessidade de alocar recursos adicionais
termos elo arL 96; inciso_ 11, letra- b, da Consti- de pessoai ã sei iotãdo nOs novos Gabinetes DP. Presidente dã. Câmara_ dos t>eputados
- --·
tuição Federal, a anexa minyta cje projetq de
de. f.\inistros que serão breven1enJe implan- - Senhor Presidente,
lei, que trata da criação de cargos_no Q,Iadro
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Extados, a partir da nomeação -de seus tituJares.
de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho. A par disso, os reflexos se faze!_il sentir n~
c:elência, em observânci~- ao -dispostq no art.
64 da Constituição Federal, para íriiclarem a
Os cargos de_ cuja _criação>trat-ª_ este expeár~ administrativa, considerando a defasa~
diente, destinam-se a dotar o Tribuna] da força
gem do Qüãdro de PesSoal que i-eflete uma- tramita_ç~o por essa CitSa- LegiSlativa, _os Ofi~
de trabalho necessária para o desempenho realidade anterior, bem diferente da atual, em cios 09'3 408,409 e 410, de 1988, do Ministro.:
dos novos encargos, decorrentes elo m.:;~:nda_ relação ao número d~ d~mandas trabahistas Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
mento constitucional que __ alterou oa compo- julgadas pelo -Tribunal, no correflte exercício
enViados, com base no art. 96, inciso II, alínea
sição do tribunal para 27 Ministros, impon~
"a", da Carta Magna, ao eJCé!me do Congres-so
e nos imediatamente anteriores, devendo-se,
do-lhe um aumento de 1O_ membros em relaNacional.
ainda, considerar a projeção para os próximos
exercidoS.- ----ção à corriposição anterior.
-Aproveito a oportunidade para reiterar a
O projeto atende, ainda, à_ necessidade_ de
Vossa Excelênéia os proteStos de eStima e
É também d.e s_e considerâr a CriaÇão cie
pessoal nas áreas administrativa, de processamais dois GrupOs.-de Turma nóp fribi.mal, em
consideração. - Senad_or Humberto Lucentt
tT\ento_de dado..s_~ tu.rmas, reflexo dqjá ref_'ªrido
face da_ reorganização a ser levada_ a efeito;Presidente do Senado Federal.
aumento· da composição do Tribun~. na forintema corporiS, mediante reforma dO RegiOFfCIO STSt. GDG. GP. No 354/8!1; DE 2
ma do art 111, § 1~. da Constituição federal. __ mento Interno.
DE OUTUBRO DE 1989, 00 lRIBUNALSUPERenovo, ao ensejo, a V. ·Ex'- expreSsões de
O aTl1~roj_eto contempla a Criação de car" RIOR DO TRABALHO, ENCAMJNHANDO
elevado apreço. -Marcelo Pímentef. Ministrogos de categorias funCionais e cargos em co- EMENDA DO AUTOR.
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
missão nos limites Mínimos do_ necessário, Exm•Sr.
Deputado Antônio Paes de ·Aridrade
Excelentíssimo Senhor Presidente do_ COil.devendo~.se_ressaltar, n0 que concerne ao_s
gresso Nadonal:
__ _ ~~ -cargos em comissão, que- eles atenderão à
OÕ_. Presidente da Câmara dos Deputados
Tenho a augusta honra de s@m.eter à elevaassessoria dos Oovos Magi$va,dos _em número
Brasília:-DF
_.
da consideração dos membroS do Poder LeSenhor Presideo.te~ __ _
idêntico à composição dos ·.ituais Ga.biitetes,
gislativo, com fukro no art. 96; ínciso 11, al~ínea
Em aditamento ao Projeto de Lei no
tendo por paradigma os atuais gabinetes. .Os
b, da_ Constituição Federal, a inclusa minuta
1.453189, que se encontra em tramitação nes~
dois GrUPCiS-deTurmas terão pQr paradigmas
de proposta de criação de cargos no Quadro
s~ Casa Legislativa, dirijo~me a V. Ex'_ para
as atuais Secretarias de Turmas e a Secretaria
encaminhar, ·nas termos .dO art. 64 da Consti~
de Pessoal da Secretaria do Tribun~l Superior do Tribunal Pleno.
do Trabalho.
lsto posto, sendo a matéria de relevémcia,
tuiÇ...ãÕ FeQera.), emenda àque-le Proleto_, pioA presente minuta de projeto de lei visa aten- por derivar de dispositivo constitucipnal, que
pondo a c:riaçao de 2 (dois) cargos e!Tl comisder à nova composição d~ tribuna], çonsoante _ requer !Jrgêncja no_ seu atendimento, ao suPsão de Assessor da Presidência, de 151 (<;ente

OF. STST.GP. N' 40818_!! · - -

Brasília-DP, 19 de dezembro de 1988
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de

e cinqüenta e uma) funções da Tabela G~:a
tificação de Representação de Gabinete deste
Tribunal, a nível de assistência, e o acréscimo
do número de cargos efetivos dé Taquígrafo

a proposição, será esta induída na ordem do
dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que se ultime a votação.
§ 39 __ A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados farJudiciário e Taquígrafo Auxiliar que passa a
ser de 70 (setenta) e35 (trinta e cinco), respec- ., se-á no p"'razo de dez dias, observado quanto
ao mais o disposto no parágrafo anterior.
tivamente, com a concernente justificativa.
§ 49 Os prazos do § 2ç. não correm nos
Na 6portunidade, reitero a V. Ex" expressões
períodos de recesso do_ Cohgresso Nacional,
de elevada estima e distinta consideração. nem se aplicam aos projetas de sócio.
.Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

~-

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

_.____,_______,.______
CAPITULO lU

Do Poder Judíciárjo

LEGISLAÇÃO OTADA
CONSTirdíÇÃO DA REPÚBUCA .
FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃOI
Disposições Gerais

--·-----·---··-------------·96: --COmpete privativamente:

=~01\rt.

TITULO lU

Da Organízação do Estado
'H''''''''-------=··....=.~~----

CAPITULO Vil
Da Administração Púbffca
SEÇÃOI
DísposJçóes Gerais

Art. 37. A administração pública (lireta,
indireta_ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impesso'aJidade, moralidade, publicidade e, tarri.bém, a6 segUinte:
..........................._,_....,_,, _______ ........= .............,-

II- a investidura em cargo ou emprego públicó depende de. aprovação prévia em concurso público de Provas ou de provas e títulos,
resslavadas as noiT):eações para cargo. em co- missão declarado em lei de livre nomeação.
· e exoneração:
--

...................-·-..

~----~-'···

TITULO IV
Da Organlzaç§o dos Poderes
CAPITULO!
Do Poder Legjsfatívo
"'"''00 _ _ _ _ _ ...,._MO.....____
. --·--~-- •

SEÇÃ.O VIII
Do Processo Legjsfalivo

SUBSEÇÃOIII

Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetas de lei de iniciativa do Presidente da Repúbltc_a, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terãO IníciO na Câmara d6s
Deoutados.
- --§ 19 O Presidente da República poderá
solicitar tir9~ncia para apreciaçáo de projetas
de sua iniciativa·.
§ 29 Se, no cas_o do parágrafo anterior,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
não se manifestarem, cada qual, sucessivamente,.. em ~ê _quarenta e dnco .~ias, sobre

...........~---·-""----

-----·-----~

U- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri-

bunais'" Superiores e aos Tribunais de Justiça
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art 169:
a) a alteração do número de membros dos
tribunais inferibres;
b) a criaçllo e a extinção de cargos e a
fJXaÇ.!!:o de vencimentos de seus membros, dos
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, ondehou-ver, dos serviços auxiliares e os -dos juizos
que lhes forem vinculados;
'"""""0•0..0 - - 0 - - - · · · - - - - - - - - - ·.M __ ;..";.-.. __

, =SEÇÃOV

Dos Trib,unais e Juízes do Trabalho

Dezembro de 1989
Agente de Vigil~nc[a e dá outras provi-

dêndas.

O Congresso Naclonal decreta:
Art. 1Q O art. 39 da Lei n~ 6.849, de 12
de novembro de 19BO, passa a vigorar com
a seguinte redaçáo: '
·
"Art. 3ç O ingresso na Categoria
Funcional de Agente de Vigilância far-seá n-a classe inicial, mediante concurso público de provas subseqüênte habilitação
em estágio probatório, promovido junto
aos órgãos integrantes do. Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal~
SIPEC, aos quais competirá a avaliação
final d.os respectivos estágios."
Art.- ~ óPoder.Executivoexpedi;áasnormas complementares necessárias ao exato
cumprimento desta lei.
Art. 3 9 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~ Revogé:lm-se as disposiçoes em
contrário.
MENSAGEM N• 391
Exceiei-ttíSSi-;nos SerihOres-M~mbrÕs do
Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da ConstituiçãO
Federal, tenho a honra de Submeter à elevada
deliP:_e_ração de Vossas Excelências, acompanhado de ExpoSição de Motivos do· Senhor
Ministro Extraordínária para Assuntos de Ad~
ministração, .o anexo proj~to de lei qu~ "altera
o art. 3~ da Lei n9 6.849,_de 1.:2 de novembfo
de 1980, que fixa os valores de retribuição
da Categoria Funcional de Agente de Vigilân~
cia e dá outras providências".
Brasília, 16 de agosto de 1985. - José
Samey•.
EMn• 129

Art 111. São órgãos da Justiça do Trabalho'
~
I-o Tfibu~al SUperior do Trabalho;
II:._ os-Tribunais Regiooais do Trabalho;
fii- as Juntas de Conciliação e Julgamento.
·
§ 19 O Tribunal SuPerior do Trabalho
compor-se-á de vinte e sete Ministros, esco- lhidos dentre brasileiros com mais de trinta
lrrtt.
Em 17 de junho de 1gas
e cinco _e_menDrS de sessenta e cinco. anos,
Exceleotíssimo Senhor Presidente da Repúnomeados pelo Presidente da República após
blica:
aprovação pelo Senado Federal, sendo:
A demOcratiZação paTa o ingresso no serviI....:.... dezesse_te togados e vitalícios, dos quais
ço público e-xige maior dinamização das ativionze es.colhidos dentre juízes de carreira da
magistratura trabalhista, três _denlre advoga- dades de recrutamento e seleç:áo, objetivando
dos e três dentre membros do Ministério Públi- deflagrar, freqüenteinente, em todo o território
nacional, projetas de recrutamento e seleção,
co __ $fo Trabalho;
11- dez dassistas temporários, com repre- coin 'a qualidade e segui-ança gue se fazem
sentação paritária dos trabalhadores e empre- necessárias,_ e, -~_pér:n, .em tempo hábil, capaz de-encurtãr o espaço de tempo compreengadores.
. ___ di do _entre ~ O_cor.rênciª da ~aga e o seu efetiyo
.... _......_,~ ..---·---·-·~···-'"··---• ___.,_ pro0inellta," a fiin de. que a Administração não
........... _ _ .._ ....... _,__,__ _____.-·---'--~: se tésSinlâ.,- pcii- longo pe:rfodo, da falta de recurs.os humanos necessários ao desenvolvi- -(À Comissão de ConStítwfão, Justíça mento dos trabalhos que lhe sáo_a~etos.
e C[_da_d_ania .)
2 .. -com rélaçãõ à "CategOiici I=UilCiOnal de
Ager!tt:-_ de Vigilância, entretanto, o problema
assUme proporções preocupanteS, em face da
PROJETO DE LEI DA cAMARA
legislaçã_o pertinente, notadamente no que se
1'1' 70, DE 1989
refere à estrutura do processo seletivo, atual(1'1• 6.094/85, na Casa de Origem)
mente desenvolvido em duas etapas, sendo
(Oe iniciativa do Senhor Presidente_
qUe ãprlmeira,- coristando dé provas eScritas·
da Repúblic.a)
e~de eXames de biometria e capacidade tisica,
Altera o art. 3? da Lei n~' 6.849, de 12
a cargo d-ª Fundaçao Centro de Foi-inação
de novembro de 19130. que lixa os valores - do Servidor Público ~ Funcep", e a segunda,
de retribui§ão da Categoria Funcional de
envolvendo o curso de formação profissional,
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de competência da Academia Nacional de Polícia, por força do que dispõe a Lei nç 6.849,
de 12 de·novembro.de 1980.
3. A despeii:Õ do enorme esforço que vem

sendo desenvolvido pela Funcep e Academia
Nacional_de. Polícia, temos registrado dificuldades de caráter técnico_~operacionais, _que
impossibilitam o atendimento ao nosso objeto

básico, qual seja: poder a Adminstração, no
menor espaço de tempo possível, suprir, em
todo o Território N~clonal, as necessidades
daquela mão-de-obra. _

4. Assim é que, df!sse modo, o interregno

compreendido entre a data da criªç_ão .da Categoria FUncional de Agente __de_ Vigilância e a
sua total implantação, torna-se ampliado, o
que tem ensejado problemas de contratações
com empresas do setor privado que prestam

serviços de vigilância, junto__aos órgãos inte~
grantes do SD'EC, Impedindo, de certa forma,
o atendimento total à_s recomendaçQes ~m_a~
nadas do Tribunal de COntas da União, no
sentido de evitar tais contratações.
5. Po[ isso, a solução de q.~rto-prazo que
nos afigura mais adequada seria alterar a estrutura do processo seletivo, att.Jalmente levado a efeJ.lo para a Categoria de Agente de
Vigilância, simplificandO-o e conferindo-lhe
maior flexibilidafie, além _de permitir aos diversos órgãos_ que compõem o Sipec, através
da delegação-de competência, maior autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao recrutamento e seleção daquela força de trabalho.
6. Diante do exposto, tenho a honra de
submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
de lei que, alterando legislação anterior·, possibilitará uma nova era no recru~rnento e seleção do Agente de Vigilância para o s~rviço
público, harmonizando os interesses e conveniência da Administração_ como um todo.
Aproveito a oportunidad_e para renovar a
Vossa Excelência meus protestos de elevado
fespeito. - Afuízio Alves.. Ministro Extraordinário para Assuntos de Administração.
Aviso n• 495-SUPAR

Em 16 de agosto de 1985
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo San_ford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasma- DF.
Excelentíssimo Senhor PrimeirO Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo .Senhor
Presidente _da República, acompanhada de Exposição de Motivos dº _Se..nbor _Ministro Extraordinário para Assuntos de Adminls4ação,
relativa a projeto de lei que •·altera o artigo
3" da Lei n9 6.849, de 12 de novembro de
1980, que fixa os ValOres de retribuição da
Categoria Funcional de Agente de Vigilância
e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. -JQsé Hi,JgO Cãstelo Branco._
MiniStro Chefe do Gabinete CiVil.

F"DàJ os- valol"es de retribw'ção da Categoria Fl..!ncJ:on"al de Agente de Vigilância,
e dá outras providências.
.-.=---···~

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

~ -······-··--"'·"'~--

- Art. 3~ O ingresso na Categoria FUhtiorial
de Agente de Vtgilância far~se·á na classe inicial, mediante concurso público de provas e
subseqüente habilitação em curso de formação profissional promovido pela Academia
Nac[onal de Polícia, no regimejurídic_o da legislação trabalhista, obseiVadas as normas te~
gais e regulamentares _pertin_<=:ntes. exigindose, no ato da inscrição, comprovante de con~
dusão do ciclo ginasial ou_ J9 grau (8• série).

··..~·······-;;.r·c~;;;;;~;;·d~~c~-;~t//;;;ç-;;-;Tu;u;~- e Gdadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
·-· : ri• 71, DE 1989
(N~ 1J70/89, na Casa de origem)

_(De iniciativa do Senhor Pr~sidente da República) -~-Altera

aLein"!ilOB. de21 de setembro
de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional de TrânSitO:

O_ Con9resso Nacional decreta~

.

_

Art 1• O art 3.8 da Lef. n• 5.1 08.. de 21
-de setembro de 1966. que institui o Código
Nacional de Trânsito, passa a vigorar com a
segt:Jfl)te redação:
"Art. 38. Os veículOs serão identific~
dos por meio-de placas diaiúeiras e trasei- ra_s_,_ obedecidos os modelos e especificações instituídos pelo Conselho Nacional de Trânsito e as disposições previstas
no Regulamento deste Código.
- --- § 1o A exigênêia deste artigo não se
ãplica às viaturas militares.
§ 29 Fica proibido o uso de placas
· · oficiais em carrõs particulareS, bem como
o de placas particulares em carros oficiais.
,
§ 39 A proibição constante do parágrafo anterior não se aplica aos veículos
util~é!!d_os _em serviços de natureza poli--- dai, ou vinculados à segurança da sode"- --dade e do Estado."

?

ç:~ lei entra em vigor na data de
sya publicação.
Art. 3 9~ Revogam-se as disposições em
contrádõ~-- ____ ·

__M.

9

MENSAGEM N' 111, DE I 989

Excelentíssimos Senhores Membros do
COngresso Nacio!'J"I:
·
Nos termos do é!!rl 61 da ConstitUiçãO Federal, tenho a honra'de.submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de ~9sição de Motivos do Senhol- Ministro çle Estado da Justiça o anexo projeto de
l_ej gue ''altera a Lei ~9 5.1 08,_ de 21 de Setem-

r-:
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_br_o de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsíto".
Brasília, 20 de março de _19:89. -José.~ar
ney.

LEG!SL1ÇÃO CITADA
LEI N< 6.849, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1980

-.........
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EXPOSIÇÃO_DE MOTIVOS SEAUEM/N' 36,
DE 15DEMARÇODE 1989,DOSENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideta_ção
de Vossa Excelência o anexo projetO de lei
que altera a Lei no 5.108, de 21 de setembro
de 1966, que consubstancia Código Naclonal
de 'frânsito.
- 2. A alteração incide em se_u art. 38, acrescentando-lhe dois parágrafos.
Com o § 2~ busca-se a proibição taxativa
do usq de placas oficiais em_ carros_ particulares e de placas partfculares em carros oficiais. Tal proibição - que já consta na Lei
n~> 1.080, de 19 d.e abril de 1950, que "dispõe
sobre o uso de carros oficiais",- se adequa
perfeitamente ao"Código de Trânsito, tem apli~
cação assegurada, imun_e a dúvidas em todo
o território nacional.
O § 3? PossibiUta se excepcionem determinadas situações, onde a proibição poderia prejudlcar a operacionalidade de certas atividades-fins, em detrimento da segurança da so_________ _
ciedade e do Estado.
. Nessas_ ~ondições, estou certo de _que o antéprojeto ãténde ao.interesse público cOntribuirá para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro. _
..
Apresénto a Vossa Excelênc:la minhas expressões de consideração e resPeito. - Osc.ar
Dias Corr&t, Ministro de Estado da Justiça

e

LEGISLAÇÃO CrTADA

LEI N• 5.103, DE 21 DE
SETEMBRO DE.l966

!Tistitw' o Código Nacional de Trânsito.
CAP[TULOI

Das Disposi~_Prelimjf7ares
Art I' ......: .............................................:.............

Art. 38._ Os veículos serão identificados
por meio de plaCaS traseiras e dianteiras, obedecidos os modelos e especificações instituídos pelo regulamento deste código.
- ParágrafO único. A exigência deste artigo
não se aplica às viaturas militares.
(À CoiQisSão de Constituição, Justiça .e
adadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 72, DE 1989
_(N~

3.074/89, na Casa de origem)

Torna obrigatória a menção do grupo
sangüfneo nos documentos de identJ'ficação cfw1 e nas carteiras __ nacionais de
habilitação expedidas pelo Conselho liadona/ de Trânsito.
O Cong;esso Nacional decreta:Será obrigatória, a partir de 120
_(cento e vinte) dias após a p~blicação- desta
lei, a menção do grupo sangülheo nos doeuArt. 1~
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mentes de identificação civil e nas carteiras

nacionais de habilitação exPedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. · ·
·
Art. 29 No prázo de 90 (noventa) diaS de
sua publicação, o Poder Executivo aâotar~ as
providências necessárias ao-- cumPrimento
desta lei
Art. 3? Esta l_ei entra em vigor na data de
sua publicação.
- · =Art. 4° Revogam-se as diSposições em
contrário.
(À Com1Ssão de Assuntos Socíaís.)
Mensagem
DO SR. GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL

Dezembro de 1989

inúsica populai e -escritOr -eméilio: J~ h8Vía
Grau de CeTiándia, dã FUndação Educacional
do Distrito Federal.
ele excrito um /ívro de importância, nãO apeArt. 2.9 Fica criado, na Tabela de Empre- __ nas regional, sobre a "Retirada da Laguna·:
gos_e!T1 Comissão da Fundação Educacional
aSsunto de cunho nacional e outro, com o
do Distrito Federal, o empreg_o ~m comissão
trtu!o ':Alma do Brasil'; e, por último, esse,
de 01 (um) Ericãrregãdo, símbofo~Et--18.
· que. já se achava !JO i_je!Cj. eXatiimente sobre
Art 39 Os enipregos em comissao de DiGJauce Rocha, objeto de _sua última palestra.
reter, símbolo ECwl4 e de Secretário, símbolo
Em breves palavras, Sts. SemiaiJres, ficam
EC-21, da Tabela de Empregos em Comissão
aqui mãriifestaâas a··conSte?iiiiÇãõ nâo 56 da
da Fundação EdUcacional do Distrito Federal,
cultura mato-grossense-do-sul. do povo do
ficam trai-lsforinados, respectivamente, para
meu EStado, e as condalência_s__il_s_ua _Wúva,
Díretor, símbolo EC-10 e secretário, _srmbolo
Dona Marta, e aos seus três filhos.
EC-18.
Art 4°

Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. _
Art 5° Revogam-se as disposições em
·contrário.

(À ComissãO do Distrito Federal.)
MENSAGEM N• 140, DE 1989-DF
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
(N' 130/89-GAG, na origem)
- Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei
Brasilia, 29 de noVembro de 1989 - do DF W 90, de 1989, que nos termOS da Resow
lução no 157, de 1988, a matéria -será -deSpaEXc-elentíssimo Senhor Presidente Cfo senachada à cOmissão ._do Distrito Federal, onde
do Federal:
poderá receber emendas, após sua publicação
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exe distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias
celência. para os fins pertinentes, o anexo Pro. jeto de Lei que cüspõe sobre a transform_ação
úteis.
da Escola dasse 32 de- Ceflândia eri1 Centro
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de Ensino âe 19-Gfau de Ceilândia da Fu-nda- Há oradores inscritos.
ção Educacional do Distrito Federal. Cria e
Concedo a palavra ao nobre Se Senador Wlltransforma os empregos em comissão- que
son Martins.
especifica, na Tabela de Empregos em Comissão da mencionada entidade e dá outras provio SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS.
dências.
Pronuncia o seguinte discurso. -Serri revisão
A medida se faz mister por já se encon..: _ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tracem funcionando desde 1985, as 7~ ~ a~
normalm~nte as _pessoas morrem c9mo viséries do 19 tirau, ·o que exige cOnforffie o
vem.
sistema de ensino público do Distrito Federal
Ainda agora, no meu Estado, um dos meus
a transformação da Es_cola: Oasse 32 em Cendiletos amigos, o Dr. JOsé Octávio Guizzo, adtro de Ensino de 1? Grau que possa atender
vogoado como eu, meu antigo companheiro
as peculiaridades didáticas d~quelas s~es.
de-Governo, onde prestou excelentes serviços
~sim, o estabelecimento em apreço já disna Fundação de Cultura, ele, que sempre trapõe de toda estrutura física e de recursos hutou exatamente de cultura, morreu na Univermanos necessâdos ps atividades ali desenvolsidade Federal de Mato Grosso do Sul, após
vidas não representando a formalização ora
fazer uma das mais belas palestras de toda
proposta outros ânus para o DistritO Federal
a sua carreira.
além da criação de 01 (um) emprego em coS_ua palestra versava sobre tema que o emmissão de Encarregado símbolo Ec-18 e a
polgou desde o momento em que,_visitando
transformação de 02 (dois) empregos em couma artista da terra, de renome nacional, quiça
missão de Diretor, símbolo EC-14 e Secreinternacional, que foi Glauce Rocha, impres-tário, símbolo EC-21 para Diretor, sírriholo
sionou-se como o seu talento, como o seu
EC-10 e Secretário, símbolo EC-18, respectisucesso, e compadeceu, evidentemene, com
vamente. Com_re1ação aos professores e pesa sua doença, com o fim para o qual camisoal de apoio administrativo não haverá ape-nhava e passou a fazer uma pesquisa sobre
nas despesas adicionais, uma vez que o corpo
a sua vida. Passou a visitar, por sua própria
docente que hoje atende aos alunos permaconta, como freew/ancei', vbríos Estados óraSJ··
necerá quantitativamente igual.
feiras, a examiilar, a e's~rafunchar a vida e
Na oportunidade, apresento os protestos de
a obra da grande artista.
alta estima e consideração. -'- Joaquim DoA assistência que lotava o salão, não percemingos Rorâ. tioveniador do Distrito Federal.
bera que ele não havia passt~do bem durante
a palestra, e a levou i!Jté o final. Após proferir
PROJETO DE LEI DO DFN• 90, DE 1989
a sua conferência, quando se dispunha a deiTransforma a Escola C!asse 32 de Ceixar o salão, caiu fulminado por um enfarto,
!ândia em- Centro de ensíno de JP Grau
do qual não se recuperou nein com a t~ssfs
de Cei!ândia, ri~ Funcfaç_tio EducaCional
tência de váfios médicos presentes.
do Distrito FeàeraJ e dá outras providênQue~o, ttqtii, Si: Senadores,- exprimir a micias
nha mi!_goa pessoal de amigo, de companheiro de irabalho, de correligionário, pela f110rte
O Senado Federal decreta:
de José OctáviÇJ GWzzo, brilha'nte advoUado,
Art 19 Fica transformada -a Escola ClaSse
3Z- de Ceilãndia em :Centro de EnSino de t <i -brilhante cronista, jornalista, pesquisador de

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
~SR. WILSONUA!?TJNSEMSEUDISCUR~

50:
CURRICULUM VITAE

Dados pessoais: Nome: José Octávio Gúizzo. Naturalidade: Campo Graride- MS. Data
de nascimento: 17 de março de 1938. Carteira
.da OAB--1-\S---' 444. RGE :___ 110.123. CPI'"
-068820131-87.
Estudos: Primário, Ginasial e Cient11ico C6féf,iio Municipal Dom Basco. Direito: Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.
Profissão: Advogado- Exercendo a profissão nesta cidade desde 1964.
Experiência profissionaL· Foi locutor na PRI
- 7 Campo Grande-MS. Rádio Ouro Verde
-Curitiba-PR-ondedetinha01 programa
semanal de Jazz e música popular brasileira.
Ex~rÇeu o jormillsmo em diversos jornais de
Curitiba-PR.
Cargos exercidqs: Vic._ewPtesídeT!te do Centro Acadêmico Hugo Limas- órgão de coordenação do corpo discente da Fac. de Direito.
Do Conselho Deliberativo do mesmo Centro.
Do Dep. Jurídico da APMPB. Assess_or Jurídico
da Secretaria de Desenvolvimento So_cial, de
1980 a 1983. Diretor- Geral do Departamento
Estadual de Cultura, de 1983 a 1984. Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso
do Sul, de J9w3-_84 a 29Aw85.
Cargos em exercício: Do Coriselho Fiscal
da Associàção dos Advogados de Campo
Grande--MS.
~
Representações: Membro dos Pesquisadores da Música Popular Brasileira. Representou
o Estado em 2 encontro.:; nacioilais 1975 e
~ 977. onde apresentou as seguintes comunicações: o que- é M?E em MT? A música popu~ .
lar em Mato Grosso e os meios de comunicação. É membro do Centr_o de P-esquisadores
do -Cinema Brasileiro, representando MS. Outras participações até 198"9. Membro do Conselho Estadual de Cultura de 1979 a 1983. Prêmios: _19 COlocado no Concurso de Reportagem promovido pela Se:c:::~ de Educação
e Cultura do Paraná, 1962. 19 colocado no
19 Festival de MUsicá POPular realizado em
Camt>"õ Gránde-fvlS- 1967·. 29 colocado no
39 FestiVal de Música Popular realizado em
Campo Grande-fvlS - 1969. ___ _
_
Textos- Móntageril: -ódOntoshow- Encenado em ·campo Orahde---:.MS. Bossa 8
Bessa -Encenado em Ca:mpO: Grande.:....:MS.
Cipema e vídeo: Participação e depoimento
no F'Ilme de Nelson Pereira dos Santos sobre
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tina Ta:Vares·,-aDeputado Elias Muraq~_e_ médicos do quilate de Jorge Sampaio de Mars_illac~
Presidente_ da Academia ~rasileira de Medicina.
-Modernamente se está revendo o antigo
coil.Ceito- d6 dii)Cer como uma Sentença de
morte próxima, irifalíveJ e irreÇorrfvel. Pelo contrário, sabe-se que, de todos os casos identifi- _
cados de câncer, um terço pode ser prevenido
Guizzo e a Problemática Cultural- Diário da
e oUtro_t~rçº- é cUrável, desde que precoce-:__
Serra. Cultura Sul Mato-GrOssense?- Revi_~ta
mente"-ideilgfl_cadO. Esse fato tOrna ainQa mai~_
Grifo.
premen~ _o- aesenvolvi_mentp- das_ ações.. preReportagens: C.~çador_de Esmeraldas: fl.lme
coilizadãs-pelo MiQistérlo da Saií.de-.
inacabado: (cinema) Diário da Serra; CamavaJ,
OS' dados do Ministério a_wntam o câncer
capital: Corumbá---,- (música)- Diário da Serra; Silva Neto, a ·quinta Essência .:...._ (mUsica) de pele co-mO o (iue mliis atinge-ÇiibraSiJeiros,
com uma previsão de atingir quase 50 mil
- Correio da Serraf Sobreviver pela pa1avra
p~ssoas no P~fs, por ano. Em segunc;Jo lugar
- (literatura) - Grifo; São JoãiY de Con-1mPá
está o câncer de mama, que é altamente curâ-(folclore)- Grifo Aqueles Alegres Rapazes
-(música)-· Grifo.
__
--- · - vel em sua_ (a_se in[G@l, devendo_ alcançar mais
de 30 mil mulheres em um .9.rl0. A seguir estáo,
Livros publicados: Documento preliminar
- "Política estadual de cultura - 1981. A no_ plano nacional, o cânc~r de estômago, de
colo de últero e de pulmão.
Moderna Música Popular Urbana de Mato
Em graus diferentes, a prevenção é sempre
Grosso do Su1- Editado pela UFMS ..:..__ 1982.
A1ma do Brasil- Roteiro!Tese -Impresso- possível no _combate _ao_. câncer. Para certos
na UFMS - 1984. A vida de Glauce Racha Casos, como o câncer de colo do_ útero_. ~m
percentual extremaffiente. elevado"dos -doen- terminado, aguardando publicação.
Campo Orahde, 12 de setembro de 1989._ tcis nãó ·soTreria-da enfermidade, caso houve~~~- uma prevenção eficiente e, prinCipal~·
-José Octávio Guizzõ.-- -mente, um nível mais alto de informação. Afi0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nal, a alta incidência da moléstia se deve em
-Concedo a palavra ao nobre Senaçlor João -grande parte a fatores como hábitos alimenCalmon.. _
__
-tares, e o fumo. O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
-E por esse mOtivo que sé reveste de especial
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi- importância a ação do Ministério da Saúde,
dente, Srs. S_enadores, a cada ano, 315 mil
em sua Divisão Nacional de Doenças CronicoDegenerativas conhecida pela Campanha Nanovos casos .de câncer ocorrem no Brasil.
Também a cada ano, 70 mil brasileir05 mor- _ cional do COnibate ao Câncer, na educação
da população e na prevenção da doença. É
rem, vítimas do câncer. Assim, s_e o brasileiro
já convivia há muito tempO com as chamadas
a ele que se devem campanhas como a do
doenças do Terceiro Mundo, típicas do subdeControle do_ Câncer de Mama, conhecido já
senvolvimento, hoje passa a ser _afetado em
de todos os brasileiros ou a do Câncer de
grau crescente pelas doenças características
Pele, a ser lançada nos próximos dias com
dos países industrializadas. É o que, em lin- o tema "Salve a ,sua Pele".
guagem técnica, chama-se_ de_ mudança no
Temos ·no- Brasil reconhecidas razões para
perfil de morbimortaúdade da população. Honos orgulharmos de nossos médicos. Deveje, o câncer tomou-se a segunda maior causa
mos agora dar-lhes condições, através de prode morte no Pais.
'
gramas de esclarecimento da: população e
Esses dados acabam de ser revelados pelo
através.. de ações governamentais que equipe
Ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, nas soleni- nossos postos de saúde e instituições hospitadades que, a 27 de novembro último, marcalares, para que se possa_ prevenir os casos
ram a passagem do "Dia Nacional de Comde cãhcer e·pãra·que se possa identificar prebate ao Câncer". Mostrando, aliás, as preocucocemente_ a molésti_ª, de mOdo a impedir
pações sociais do Governo José Sa_mey, nesse
que o Paí51 supere as garras das doenças tropimesmo dia foram dadas as autorizações pára
cais para- se torflaf presa fácil das doenças
a compra, por 1O milhões de dólares, de 13
típicas do mundo industrializado.
novas bombas de cobalto, que atenderão a
Era ci que Unha a dizer, Sr. Presidnete. (Muito
cerca de metade dos pacientes que usam a
bem!)
radioterapia, uma -das últimas amiã) contra
a doença.
O SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa)
O objeUvo_do Ministério da Saúde ao criar
- Conc.edo a palavra ao nobre Senador Frano "Dia Nadonal de Combate ao Câncer" foi
cisco Rollemberg.
justamente este: evocar os Serviços prestados
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
ao País pelas personalidades e instituições de-.
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.
clicadas ao combate ao câncer, ao mesmo
Sem revisão do o(ador.)- Sr. Presidente, Srs.
tempo em que s epropicia mobDização popuSenadores. venhO ·acompanhando, através da
lar para os aspectos educativos e sociais da
imprensa falada e escrita, a cr~ do álcool,
luta contra a perniciosa moléstia. Tive oportudos combustíveis, de modo geral, em nosso
nidade de comparecer à solenidade, a que
País_, _e cõnfesso que estava apreensivo com
estavam_ presentes, também, personalidades
o seu deSenrolar, e mais apreensivo fiquei
como D~ Carmen Prudente, a De"putada Cris-

a Memória do Povo Sul Mato~Grossense a respeito de Retirada_ d_a LAguna. Depoimento no
Filme Pantanal, Adeus. De Reynaldo Paes de
Barros. Vídeo: Mato Grosso_ do Sul Tradição
e Modernidade - 1984; Vídeo: Campo Grán- ·
de- 1987.
Monografia: Esboço Histórico do Cinema
em Mato Grosso. Depbimerito na_ Imprensa:-

~
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quando li anteontem, na coluna de Ca.r:los
Swan;··a seQuinte náta:
·
'"
_"'Enquanto_ ecologistas discute!fl os
efeitos do metanol, a lnterbrás fechou ontem, na moita, o prim"eiro contratO de importação do combustível.
Adquiriu 16.500 toneladas à mWtinacional Phillip Brothers Energy, por US$
1,89 milhão."
__Sr. Pfesldeilt-e, a i_!llprensa n·ac_io_nal, dando_
reSsonância a alertas provenientes de renomados p~squisadores e de suas sociedades científicas, vem trazendo à Opinião pública ihfqrmações defiriitivas acerca dos peiig~S que <?
metanol representa para a saúde do povo; caso _1,1tilizado, cory.forme _s_~ pi'etende, como
combustível de veicu1os automotores.
A própria Secretaria de Tecnologia Industrial advertia, há dez anos no documento Àlcool- Avaliação Tecnológica", para ~s COI}.~
seqüênciã.S -danosas dessa utilização, pelO fato
de que o metanol não se queima completamente, lançando vapores venenosos na atmosfera par_a serem inalados pela população,
o que vem resultar, cumulativamente, "pelo
menos, em_grande incidência de ceguejra",
devido à deficuldade de suei elí~inação pelo
corpo.
Há de se juntar aí, a grande hidrofilia do
metanol, que se deposita ou procura diluir-se
nos líqUidos orgânicos.
O globo ocular, pelo seu alto conteúdo de
líquidos rio cristalino, é um dos órgãos preferidos e lá o metanol se decompõe, tendo como
produto dessa decomposição o formo!, que
coagula proteínas, a mácula, as terminações
nervosas e provoca cegueira irreversível:
Ingerido mesmo em pequenas quantidades
-ressaltam os especialistas- provoca inclusive a morte.
Além dos perigos Para ·o ser humano, outro
fator precisa ser discutido na avaliação do etanol para a combustão de motores: o aspecto
técnico.
A Secretatia de Tecnologia Industrial cha~
mava a atenção, ainda naquele do_cumento,
para o fato de que a utilização do metanol
em motoreS a gasolina ex:igiriã sua adaptação
"com fatores de compressibiUdade bem distintos dos convertidos para O uso do etanol.
Assim sendo, um motor convertido ao metanol nâo pode usar o etanol e vice.-versa. Havendo dois tipos de conversão de motores, s_eria
necessário duas estruturas di_stina~s de distribuição de combustível, uma de etanol e outra·
de metanol".
--Comentaase, agora, que se pretende usar
três tipos de combustível: a antiga gasolina
azul, a gasolina comum e a gasolina e álcool
metanol em proporções diversas.
Não bastassem tais entr:aves, esse combustível teria de ser importado, acarretando evasãO de diVisas e riaturalmente, o incremento
do endividamento intemg, ~ni-de.tr.iroento de
s~tores _prioritários que merecem a efetiva
concenttação de__esforços.
Prevê-se, de imediato, a aquisição externa
de um bilhão e meio de litros de met:mol,
de modo que, adicíonadoS na:-proporçãO de
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60% de etano·! e 7% de gasolina, se obtivesse
a solução combustível a ser colocada à venda
nos postos de serviços.

O Jornal do BrasU do último dia 25 -chama,
com propriedade, essa mistura de "coquetel
cancerlgeno", conforme depoimento do Professor Antonio Horácio Miguel, do Instituto de
Química da Universidade de São Paulo.

Coril- efeito, em altas concentrB.ções, o formaldeido decorrente dessa composição é um
agente potenciaJmente causador do câncer,
além de, em estado puro, o produto provocar

propblemas neurológicos, endocrinológicos,
imunológicos, cardiovasculares e h~páticos.
E tudo isso, Sf]5fesidente e Srs. Senadores,
em nome d_e uma política malsucedida de
substituição da gasolina pelo .álcool com fonte

geradora de energia para a propulsão _de veí·
culos..automotores.
Mas estaria nesse expediente pouco respon~
sável para com a saúde do povo brasileiro
a solução, sequer momentânea, pá,ra a escassez. do etanol no mercado? lería sido esse
o caminho de acerto, se_ o programa de produção' do álcool etílico estivesse assentado em
bases de maior realismo; como, por exemplo,
Pela não-intervenção estatal direta em assunto
que nem de perto lhe diz respeito?
Certamente Ílão.
Compete ao Governo, além da fiscalização,
a fixação de preÇos par~ o produto, de forma
negociada, em função de fatores que conduzam ao entendimento; compete ao produtor
produzir dentro de suas possibilidades e providenciar a comercüiazação.
As modalidades mais corretas seriam as selecionadas por eles, de forma coletiva, por
meio de cooperativas ou de associações, ou
individu.a1mente, de acordo com a capacidade
de cada um. A manutenção de um fundo de
frete permitiria a padronização de preço IX?r
todo o territ6rio nacional.
A faculdade de instalação de microusinas,
cujo produto não tivesse mercado cativo junto
à Petrobrás, mas sim liberadamente onde melhor houvesse facilidade rla colocação do
combustível, universalizaria, democratizaria e,
principalménte, estimularia o plantio e a produção, sem os entraves que o monopólio acarreta.
_
Dessa forma, podãi.a haver um<1 melhor remuneração do trabalho contratado, a nivel de
fazenda e de usina, e a possibilidade de barateamento dos custos, pela existência de uma
estrutt.lra operacional mais simples.
Não há como escapar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, de estratégias saneadores do estado de balbúrdia por que passa a produção
e a disbibuiçáo do álcool em nosso País. A
importação e a util~ção do metanol não são,
por certo, a solução,· por seus riscos evl.dentes
à saóde e ao bem-estar.

Sr. Presiderlte e Srs. Serladores, não há .nenhum país do mundo que tenha usado o metzmol para o transporte de massa. Não se conhecem as conseqüências do uso do meta!'lol
nesse tipo ·de transporte, nesse tipo de aplica·
ção e, por certo, nós, brasileiros, seríamos as
cobaias do Terceiro Mundo. ideais para a com-

Justlticação

ptovaç~o-da

sua capacidade de produzir mo·
léstias e provocar uma iatrogenia.
· O.Rroálcool tinha comp pressuposto a independêilcia energética, a economia de divisaS,
o desenvolvimento tecnológico. a segurança
nacional, enfim. E ele pode permanecer, baseado nesse press_uposto, desde que a garantia de produção seja, em parte, suprída por
pequenas destilarias, a fim de se obter uma
melhor distribuição de renda e a desvinculação do álcool do preço internacional do açúcar.
O Bfasil soube encontrar soluções intemás
para seus problemas quando da crise do petróleo. É natural que saberá encontrar caminhos próprios para superar as dificuldades
criadas pelo planejamento faJho e pela fixaÇão
de metas não C:<?.Qdizen~~~--çom os princípios
que as orientaram.
Era o que tinha a dizer, ·sr. Presidente, Srs.
Senadores, para manifestar a minha apreensão com a aquisição e o uso do metanol em
transportes de massa no nossQ Pals. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
§gb_re a rpesa, projetas que serão lidos

~

p~l9 .S~. }9 ~~~tário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 381, DE 1989

_ Prorroga o prazo de ocupação de imt>
vel funciona/localizado no Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ao servidor aposentado que, no
momento da aposentadoria, ocupava regular~
mente tmóvel funcional de propriedade da
União, inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habttacional de Brasma
- FRHB, locaüzado no Distrito Federal, fica
assegurado o direito de permanecer na ocupação pelo prazo de 12 (doze) meses contados
da publicação desta lei, observados os seguintes requisitos:
I - esteja quite com o pagamento dos encargos de ocupação;
n- não seja proprietário, promitente-comprador, cessJonário ou promitente cessionáric
de imóvel residencial, localizado no Distrito
Federal, inclusive em virtude de comunicação
de bens.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo e seus incisos também se aplii:a ao
cônjuge ou companheira, amparada pela
Constituição, de Servidor que, ao falecer, ocu~
pava regularmente imóvel funcional.
Art. 29 Acam sobrest.adas. pelo prazo previsto no artigo 19, as ações judiciais que tenham por objeto a reintegração de posse dos
imóveis ocupados nas condições estabelecidas nesta lei.
Àrt. 39 . Esta lei entra em VIQOr na data ae
sua publicação.
.
.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
cOntrário.

Mais de 400 (quatrocentas) famílias de ser~
vido_res públicos que se aposentaram ou que
faleceram, quando legítimos ocupantes de
unidades residendaiS funcioriais localizadas

no Distrito Federal, amargam, neste ftnal de
ano e quase final. de governo, uma situação
deveras dramática, diante das centenas de notificações e ações judiciais propostas pela
União Federal, objetivando a reintegração da
posse dos imóveis que os abrigam.
Depois de viverem momentos de ála_cres
esperanças de adquirirem tais imóveis, acenadas pela presumível e natural confiabilidade
induzida pela aparência de um governo que
se preza, emaranharam-se _na_ teia yil e perversa -da insentatez de algumas autoridades,
frustrando-se-lhes os sonhos de terem a casa
própria
E tõda ilusão se desfez simplesmente porque um veto cruel não se compadeceu diante
das agruras por que passam idosos aposentados e desvalidps viúvas daqueles que já perlustram pelos caminhos da Eternidade, após
longos anos de dedicação ao serviço público.
Esque-ceram-se, os goverriantes, que dentro
de cada lar ameaçado pela desprezível retomada, habitam sofridos seres humanos, e nestes, almas em prantos pungentes.
Ainda é tempo de se amenizar tanto sofrimento, mesmo que temporariamente, permitindo-lhes a permanência no imóvel que ocupam, removendo-se os desesperos, ·afastando-se as angústias sociais.
É o que __ insplra a presente iniCiatiVa, não
só por compatxáo; mais do que isso: num
preito de reconhecimento e respeito àqueles
que muito fizeram por merecê-lo.
Urge seja aprovada a medida que ora se
alvitra, face à fluência dos prazos processuais
que há lhes são adversos.
tJ
Quem saberá se, com o advento de uma
futura lei na vigência da prorrogaçáo aventada,
ditos imóveis ainda poderão ser alienados aos
que hoje os oQupam?
/ta speratur.
Sala das Sessões, 30 de noveinhro de 1989.
~Senador· Mauricio

Corr&.

\À Comissão de Constitllição, Justiça
e Cidadania, competência terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 382, DE 1989
Acresc,enta parágrafo ao art.

4~

da Lei

n" 6. 766. de· 19 de dezembro de 1979.
destínando área exclusiva à edificação de
Centro de_Convtvência de Idosos.

O CongreSso Nacional decreta:
O art 49 da Lei n9 6.766, de 19
de dezembro de 1979, passa a vigorar acres-cido do seguinte parágrafo:
"§ 39 Dentre os equipamentos públicos comunitários considerados, será
. obrigatória a reserva de área no mínimo
equivalente a um lote, ou mais, conforme
a densidade_ de ocupação prevista para
a gleba, destinada exclusivamente à edifiArt. 19
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cação de Centro de ConVivência de Idosos."

~ _(À Comissão de Assuntos Sociais; com-_ petência terminativa.)

Art. 2<? Esta lei entrar_á em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3<? Revogam~se as disposições em
contrário.

~Os prOjetas lidos seraO publicados e renie-

Justificação
O aumento da expectativa de vida pelo
avanço tecnológico e a ·acesSibilidade facilitada aos equipaméntos de saúde têm feito
áumentar rapidamente a população de idosc.o:.
em nosso País.
Diante desta constatação, necessário se faz
traçar uma política global de tratamento a esta
já numerosa faixa da população, hoje estimada em mais de dez milhões de pessoas. O
exemplo mostrado em outras culturas, de paises desenvol~dos, é desalentador, tanto pela
desumanidade, quanto pelo alto custo de investim~to_e manutenção de instituições dedicadas aos cuidados_ a pessoas da ~rceira idade.

•

Lá fora, observamos, o modeJo é es_sendalw
mente asilar e semiwhospitalar, assumindo a
Previdência Social os encargos pertinentes à
família, neste caso somente ·os- de ordem materia], pois os eminentemente afetivOs e de
amparo com o calor humano, nenhuma_ instituição no mundo pode prover.
As características culturais do nosso País
são, neste aspecto, diferenteS daquelas observadas em outros países, havendo a tendência
de se cuidar dos velhos da familia no- coritexto
doméstico, evitando-se o asilo. A estas estão.
destinados sementes os totalmente despossuídos ou aqueles destituídos de família_ O\l
de vínculos similares.
Não podemos, desta forma, permitir a importação de modelos perversos e desagregadores da família e também muito mais dispendiosos. Há que se estabelecer uma política
de amparo à terceira idade que lhe confira
digrJdade e reflita o respeito e o apreço das
gerações mais novas àqueles que deram·tudo
de si para a manutenção frnanceira, psicoiógica e afetiva da fami1ia, bem ·como para a
construção do País.
É neste contexto que se insere a política
de implantação dos CentrOS de Convivência
de Idosos em conjuntos habitacionais, /ocus
de integração social da pessoa de terceira idade e do aproveitamento, quem sabe, de suas
potencialidades produtivas em todos os aspectos. É a maneira mais humana, mais condizente com as características culturais do
nosso povo e a menos dispendiosa de tratar
dos interesses de uma população que será,
no ano 2025, cerca de 3_2 milhões c;ie pessoas,
a 6• do mundo na faixa, etária consid_gra4a.
O presente projeto pretende, destarte, assegurar, a partir de agora, o mínimo espaço físico
para a implementação de uma política mais
vasta, que a no~ atual Constituição, afortunadamente, houve por bem prover.
Dada a alta relevância social da proposição,
esperamos de nossos pares o indispensável
apoio.
Sala das ~ssões, 30 de novembro de 1989.
-Senador Marcos Mendonçll.

O SR_,._PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tldos às Comissões competentes.

O SR~ PRESIDENTE (PomPeu de Sousa)
-Sobre a mesa, req41erimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretârto.
-

-'---E lidO o seguinte
REQm;RIMENTO N• 648, DE 1989
Brasma, 27 de nOvembro de-1989
Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro
DO._P(gSidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Pretendendo apurar e legislar, em comissão
mista_ ec5pecial que deverei requerer ao Senado
Federal, sobre as declarações prestadas pelo
ex-presidente do Banco Central do Brasil, Senhor Elmo Araújo Camões, na 4~ reunião da
Comissão Especial destinada a regular a coinpetência privada do Senado. realizada em 27
de abril de 1989, soUdtamOS informaÇões e
esclarecimentos do atual Presidente do Banco
Centr_çll do _Brasil sobre a matéria discutida
entre o Senador Jutahy Magalhães e o Senhor
Elmo Araújo Camões, acerca de autorizaçáo
para uma empresa remeter (JS$ 187 milhões
ao exterJo_r.._ pelo c_âmbio oficial, sem depósito
da Cláusula OurO, corOo preconiza resolução
do Conselho Monetário Na_clqnal. (Publicado
no Diártq· Ofic[al do Congress9 Naclorial, Se~_
ção de 12 de maio de 1989,n• 55).~
Abaixo, os quesitos:
Primeiro _- t?_obre a declàrãção do Senhor
Elmo Cãmões, de que "o que- ela (empresa)
fez não foi nem um empréstimo, o que ela
fez"foi solicitar autorização para pagar no exterior dívidas que ela contraiu ... ", favor informar
que dívidas eram essas (valores, bancos, credores).
Segundo- Informar as datas das remessas
cambiais dos dólares (187 milhões) com os
nomes das instituições financeiras que fizeram
a remessa nO Brasil, os destinatários no exterior e respectivas datas.
Terceii"o- QUais_ operações Semelhantes
que o Banco Central já autorizou após a: pi"olação do voto do CMN n~ 341, 87, de 30-7-87,
ex.cehlando-se os US$ 300 niilhões para in_-·
_
vestimentos em Portugal?
QuartO- Solicitamos que nos remetam o
pleito da empresa_ requerendo a autorização
em tela, os votos da Diretoria do Banco Central
e a Ata da Reunião do CMN que examinaram
e aprovaram aquela matéria.
Quinto- Sobre a informação do- Senhor
Elmo Camões, de que- "ela (empresa) ingtéSsoU nó País, ao longo do tempo ... do
qual o Banco Central conseguiu comprovar
cerca de US$ 700 milhões, e deu a ela wn
percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
para remeter a divisa", solicitamos esclarecer
se é fac1.,1lta.do a qualquer empresa que interna
divisas no país 9 direlto ~e remeter, pelo câmbio oficial, um percentual d~ 25% do _que iTJ.ternou.
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Sexto- COm rererêhda ainda à internação
de CJS$ 700 ffiilhões, infOrmar que controles
o Banco Central empregOu para àpurar ã fnter~
nação no __ Brasil dos· recebimentos totals da
empresa·naSobras do ext~rfor.Sétimo -Através dos registres do Banco
Central, em que volume ficou efetiv8mente
comprovada a entrada de_çlivisas_da empresa
em questão, que_ adlcionaral'!l reservas cambiais nos últimos 1O anos?_ _
_
Oitavo~ Que o Banco C~ntral esclareça a
operação e informe que instituição financeira,
ligada ao Governo, fez a operação de "leasing..
da nieilcíOnada, pelo Senador Jutahy Magall'tães, e que empresa beneficiou-se, da operação_. quando afrrma: "Emp:re_~§õ também que
vendem todas as _suas máquinas e as colocç:~m
<:orno "leasing" para a própria empresa".
Assim selido, Senhor Presidente, solicitamos o especial obséquio de encaminhar o
texto deste requerimento ao Senhor Presidente do_ Banco Centrai_ do BrasD~ para que, no
prazo da lei, responda.
Atenciosamente, - Senador Alexal]dre
Costa- Senador Lovremberg Nunes 8ocha,
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de SouSá)

-O reiquerfnlento lidO vãi ao excune da Mesa.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimentos_ que serão
lidos Pelo Sr. 1ç Secretario.

_- __
~

Sã~

lidos os

seg_u~tes

REQUERIMENTO 1'1' 649, DE 1989

Tendo sido designado. para participar da
Delegação do Brasil à Quadragésima QUa"ffa
Sessão da Assembléia Geral da ONU, requeiro
autorização para desempenhar essa missãO,
nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal e do art. 40 do Regimento Interno.
EsclareçO que aeVerei ãusentar~riie dO País
pelo Prazo aproximado de 25 (Vinte e cinco)
dias.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1989. - Senador João MfW_~s, Yice-Uder
do Governo.
" ·REQUERIMENTO N• 650, DI!~ 1989
Requeremos urgência, i-los termos do art.
336, alínea c, do Regimento interno, para o
Projeto de Lei do Senado n" 378, de 1989,
de autoria çlo Senador Nelson CaiTieir_o. que
acrescenta p_arág~ãfo úniCo ao art. 185 da Lei
n• 4.737, de 1965. .
-~ ·~ ~
Sala das SessõeS, em 30 de novembro de
1989. - Ronan Tito - Marcondes Gadelha
-Mário Maia.

REQUERIMENTO N• 651, DE 1989
.Nos termos regimentaís, requeremos urgência para votação do Projeto de Decreto
Legislativo n9 47 de 1989, do Senador Jarbas
Passarinho, que trata da remuneração dos Mi~
nistros de Estado.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1989 - Ronan Tito, Uder do PMDB -Marcõndes Gadelha, üder do PFL -Mário Maia, ·
Uder do PDT.
~
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OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Os requeríinentoss lidos ser~o votados

após a Ordem do Dia, nos termos regimeritais.(Pausa.)
Concedo a palavra, para uma breve_ comuni-

cação, _ao nobre Senador Marcos Mendonça.
O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB
- SP. Para breve comunicação. Sem revisllo
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tive a satisfação de dar entrada, há poucos
minutos, num projeto que reserva áreas em
loteamentos, em centros comunitários, para
a contrução e- a criação de centro de convivência para idosos;

Esse piojeto é fr'utO de um trabalho que
vem sendo desenvolvido nesta Casa, através
da ComisSão que eStUda a problemática dos
idosos, uma inicia-tfvaâo nobre Senador Jutahy Magalhães.
Otitettf, -no--decurso dos trabalhos, tivemos
a oportunidade de receber, como conVidadas
especiais,-que pUderam dar o seu depoimento,
e _que, inclusive, nos honram hoje com sua
visita a esta Cãsã-;-ã irmã Maria Luíza, da Or~
dem de Marilac, e Cecília MartineUi, duas jovens que têm batalhado, de maneira intensa,
pela discussão e conscientização da populaç!o brasileira sobre a questão dos idosos.
Realmente, vemos que não existe neste País,
até o momento, uma política destinada a tratar
do problema. Temos uma parcela ponderável
de idosos_ neste País, que cada vez mais tem
aumentado, as projeções para c! ano 2000,
para o próximo sécuJo, são muito grandes e
precisamos aparelhar o Estado de ta] forma
que a população brasileira se consdentiie da
problemática dos idosos.
Aqui deixo consignado, nos Anais desta Casa, o nosso agradecimento, pela colaboração
que nos deram, à Irmã Maria Luíza e a Cecília
Martinelli. Quero crer que o projeto, por nós
apresentado, um dos primeiros passos para
que haja um processo na própria CômissáO,
no sentido do diredõnamehto para uma política do idoso, será bem sucedido. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra, para uma comunicação, como Líder, ao nobre Senador Maurício
Corrêa.
·~-

OSR. MAURICIO CORREA (PDT -DF.
Como Líder, para breve comunicação. Sem
revisão do orador,) -Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, apresentamos. no meio do ano, um
projeto que permitia a venda dos imóveis pertenc_entes à União aos atuais ocupantes que
legitimamente preenchem determinados requisitos.
fnfelízmente, houve recurso do Plenário e
o projeto continua sUa tramitação, mas em
ritmo lento, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Paralelamente, o Presidente ·
da. República encaminhou uma medida provisória_que, ao final, depois de aprovada na CoM
missão Mista, foi rejeitada pelo Plenário do
Congresso Nacional, inclusive sob·a alegãção
de que estamos no final de um Governo e
que não se justificava que essas vendas fossem feitas agora.

Repetindo· essa. mesma providência, apro·
veitandoMse de outra medida provisória relativa
- -a outro assunto, apresento-u-se ufna emenda
no sentido de que esses imóvefs fossem vendidos. Novamente o Plenário do Congresso en~
tendeu que, em se tratando de final de GoverM
no, essa matéria deveria ser apreciada no próximo-ano.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade
existem 419 familias, cujos chefeS estão aposentados, que estão sendo ameaçadas, aliás,
estão sendo despejadas, através da Sucad, o
órgão que administra esses imóveis por parte
da União.
Para dar"lhes uma ligeira idéia, vou ler rapidamente uma notificação feita por essa SupeM
rintendência ao Sr. Armínio Leal Marques, que
é aposentado:
SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL
Oficio DUUR/SUCAD/SEPLÃN

No 1.453
Em 23-11-89.

Do (a): Dh+são de Assuntos Jwídicos

Ao: Sr. Armfnio Leal Marques_
Ilm"Sr.
Armínio Leal Marques
SHCEJSUL._ Quadrâ 203, Bloco "A", Aparta~
menta 106
Nesta
Ref. Processo-Codebrás no 25896
Prezado (a) Senhor (a),
Levamos ao conhecimento de V. s~ que
o Senhor Superintendente de Construção
e Administração Imobiliária, através da
Portaria Sucad N9 439, publicada no DOU
de 16-ll..S9, à -página 20727, reScindiu
o Termo de Ocupação de Unidade Residencial Funcional, em seu nome, referente ao Apartamento 106, do 81. "A",
da Q 203, do SHCE!Sul, ficandoMihe concedido um prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento deste, para proceder
a sua desocupação sob pena de serem
adotadas, de imediato, as medidas judiciais cabíveis.
2. Esclarecemos, outrossim, que as ta"
xas inddentei'sobre o imóvel em apreço,
serão devidas atá a data da restituição
de suas chaves, arcando também V. s~
com todas as despesas provenientes doS
reparos necessários, cujo levantamento
sera levado a efeito após a respectiva desocupação.
-3. Comunicamos que, quando da de-volução das chaves, deverá v. s~ comparecer a esta Divisão munido (a) do recibo
de quitação com a CEB. A DUUR fUnciona no 59 andará, sala 535, do Ministério
da Cujtura, à Esplanada dos Ministérios,
BL_"C', nesta Capital, com atendimento
ao público no horário de 14 às 17 horas.
AtencioSamente. -!ara Todd de F'rei~
tas Silva, Diretora.
Razão disso, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, apresento, neste momento, projeto
. 4e_le.i, que é mais justo e humano, permitindo que ess_es pobres aposentados permaneçam ness_es imóveis pelo menos
mats um an6, deSde que preencham os_
seguintes requisitos:
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1) estejam quites com o pagamento
dos encargos de ocupação;
2) não sejam proprietários, promiten-

tes compradores, cessionárioS ou premitentes cessionários de imóvel residencial
localizado no Distrito Federal, inclusive
em virtude de comunicação de bens.
Além disso, já ocorreu um incidente desaM
- gradável: um dos aposentados foi acometido
de um infarto fulminante quando tomou conhecimento dessa determinação da Sucad.
Portanto, formulo um apelo ãos $rs. Sena~
dores, no sentido de que reunamos esforços
para votar essa proposição ainda nesta Sessão
Legislativa, de fqrma que a Câmara tenha con'dições de referendá-la e o Presidente, de san-.
doÍlá-la, a fim de que esse sufoco, essa situação dramática que está acontecendo possa
ser conjurada.
Er~ o que tinh~_a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Para uma comunicação, corno líder, concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

o

SR. JatAHY~MAQALHÃES (PMDBBA Como Líder, para breve comunicação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, desde agosto foi encaminhado ao
Ministério de EduC~ção pedido de inf9rrn?1·
ções, que; Infelizmente, até o momento, não
obtive resposta.
Pedi fosse encaminhada, ontem, à .Asses~
s_Oria Parlamentar qo Ministério da Edu!:ação
uffia solicitação especial e verbal, para que
essa_ matéria seja levada ao conhecimento do
Ministro da Educ~ção. Pelo que conhe:ço de
S. EX', o· Ministro não deixará de informar, de
responder às solicitações que lhe são feitas.
O processo está parado em algum lugar.
Tenho procurado sempre fazer cumprir as
normas reQimentais e constitudonals"- hoje
temos prazos muito rígidos para resposta e r;>_ Senado Federal deve ser p.restigíado quando assume uma das suas prerrogativas.
O requerimento, hoje, não é rn.als individual,
é votado pelo Plenário, que ass_ume a responM
sabilidade da iniciativa. Portanto, esse requerimento é do Sehado, não é do Senador J_utahy
Magalhães.
Por isso, Sr. Presici,ente, peço a V. ~promo
va os meios para que essa resposta nós seja
dada de imediato, a· fim de que não sejamos
obrigados a fazer cumprir as normas legais,
regimentias. Se não tivermos essa resposta,
solicitarei à Mesa o cumprimento_daquilo que
a lei permite. e hoje a lei é um pouco dura.
Sr. Presidente, aproveito para, também rapidamente, falar, pela pdmeira vez, sobre _este
assunto.
_
,_
Já e"stou cansado de dãr desinentid05 aos
jornais sobr~ -~eu posicionaiileJ'lf:(Yfio segundo turno das eleições. Tenho passado vários
telex aos jornais, para retificar as notiçi_as que
dão. Como minha tribuna é esta, é aqui que
posso dizer o que penso, é_ aqui que posso
dizer aquilo que é a minha realkl.ade, informo
que tenho por decisão não ficar com nenhum
dos dois candidatos._ Não estou em cima do

Dezembro de 1989

muro, porque não estou esperando nenhum

fato novo para tomar decisão. É uma decisão
minha ficar eqüidistalite nesta ·eleição, porque
esta é uma eleição diferenté. Os carididatos
- parece - dísputam para ver quefn recusa
mais apoio dos outros. Neste s~nJido, está havendo uma disputa multo grande. A cada dia
que se liga o televisor, ouve-se que fulano não
está apoiando, e fulano está, mas faz questão
de dizer que não está,_Nunca vi tanto eleitor,
pelas conversas que tenho tido, dizer que vai

o-SR. JCJTAHY MAGALHÃES- Fico
muito satisfeito de ver que estou na companhia de
~ e aceiio_ 4~ bom grado essa
companhia.
_Sr. Presidente _e Srs. Sena-dores, essa posi~
ção foi tom_ada coriscienteni_en!_e, porque teremos uma grande_ importância no 39 turno,
quando ruiS~ Parlamentares, seremos respon~
sáveis peras -gararifias da governabi1idade de
quem for eleito. Aí, sim, e_staremos cumprindo,
maí.!furhávei, a hossa missão. (Muito bem!)

v.

votar em alguém para ser contra- o outro e
não a favor de quem vai votar; é para evitar
que o outro chegue ao Poder.
Veja, então, V. Ex" que 56% da população
brastleira não votou no_s d9is_ ç:anâ:idatos _que

estão aí para o segundo turn.o e _a maioria
está, portanto, com aquela dosposiçáo que
eu assumi, posição de eqütdistância. E eu ficarei eqüídistante.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V.
EX" -i.un aparte?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar _a campainha.) -A Presidência
lembra que o nobre Senador Jutahy Magalhães está falando, como líder, para uma comunicação.

O Sr. Jarbas Passarinho fora do Plenário e não sabia.

Eu estavé}

O SR- JCITAHY MAGALHÃES tada de ouvir V. EX sobre_ o assunto,

O Sr. Jarbas Passarinho eu posso apartear?
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Gos-

Como líder

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Podemos abrir uma breve exceção.

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Então,
ouço o aparte de V. Ex1'

O Sr. Jarbas Passarinho- Como líder,
insisto em pedir o aparte ao nobre orador.
É porque quero fazer parte da mesma posição
que V. Ex• está tomando, de eqüidistânda, e
estranhar que no meio desses repúdios ou
rejeições haja também a rejeição de quem
não se ofereceu. Está parecendo a história
da moça que rompeu o noiv~do com o rapaz
que nunca lhe ofereceu, sequer, essa oportunidade. Então, isto não tem sentido. ~ o tipo
de rejeição declarada para causar efeito, e efeito apenas para inglês ver, pour épater les bourgeo/s. Na verdade, algumas pessoas, pelo menos um dos lados que declara rejeitar, aceitam
conversar, desde que seja intimamente, desde
que seja às escondidas, para não ter o- dissaboide dizer que estão re_c:_ebendf:> pUblicamente
aquele apoio. como-v. ~· salientou, realmente o segundo turno traz esta possibilidade. Vamos ter cerca de 60% dos brasaeiroS representados pelos votantes, uma massa que não
w:>tou nem em um nem no outro candidato~
De modo que, quando V. f:xl' fala que está
em uma poslção eqüidistante e vai ficar esperando para ver qual é a conseq~éncia, permita
que eu esteja junto com V. Ex" neste pelotão,
que, aliás, vai "m mais do que um pelotão,
vai ser uma legião, ou talvez.. seja um exército.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência coriiunica ao Plenário que
determinou a correção do despacho inicial,
à Comissão de Educação, dado ao Projeto
de Lei do senado n9 313, de 1989, de autoiia
do Senador Tetônio Vilela Filho, regulamentando os incisos xxvn e xxvm do arti90 59
da Constituição Federal, que dispõe sobre direitos autorais.
.
A matéria deverá ser examinada pela CorriisSão de Constituição, JUstiça e Qdadania._
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência convoca sessão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
n-o Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação dgs Projetas de Lei n~• 58,
63, 67, 80, 89, 90, e do Veto Presidencial ao
Projeto de Lei de Conversáo no 25, de 1989.
~(Pausa.)

COMPARECEM MAIS OS SRS- SEI'iA-

DORES:
Aluízio Bezerra- Ronaldo Aragão- Ol.avo_Pires 7- Carlos Pcrtrocinio - Hugo Napoleão DivaldoSuruagy-Jeotonio VIlela F'dho-Lol\rival Baptista -Marcos_ Mendonç_a - Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_;Esgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO
l'f• 36, DEI989 ~

(lncluido em Ordem do Dia nos termos
do arl 353, parágrafo ünico,
do Regimento lnterno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n? 36, de 1989 (n9
112/89, na C"amara dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
hnperatriz Sociedade Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo
PARECER PRELIMINAR; por pedido de
diligência.
A Presidêt'}cia retira este item da pauta, nos
termos do art 175, e, do Regimento Interno,
para aguardar o cumpr~ento de di.ligênda.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem2:
PROJETO. DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE T989.-,-:: CQrnpiementar) ~
urgênc@~ n_os termos do
do art336, c, do -R€giineirto Interno)

(Em re9ime de

Discussão_,_em_tumo ú_ojç_o, do Projeto
de Lei da Cãmara n~ 58, de 1989-_ Complementar (no 118/89, n_a Casa de origem), que estabelece normas sobre a
participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Im~
posto sobre ProdUtoS industrializados !PI, relativamente às exportações. (Dependendo de_ parecer.)
Solicito "'o nobre Senador Wilson Martins_
· o-parecer da Cornis9_ão de Assuntos Económicos.
O SR- WILSON 1'11\RTINl;> (PMDB- MS,
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Si-s.
Senadores, ..o projeto de lei sob exame disciplina a participação das unidades federais nos
recui'sos a elas destinados pelo artigo 159,
IC da Consfituição. Esses recursos são Constituídos pela parcela de 10% (dez por cento)
da arrecadação do imposto de competência
da União sobre Produtos Industrializados (!PI)
e ·destinam-se a compensar os Estados e o
Distrito Federal pela perda de arrecadação-decorrente da imunidade do Imposto Estadual
sobre CirCulação de Mercadorias e so_bre Prestações de Servíços de Transporte Interestadual
e lntermunicipal e de ComuniCação (ICMS)
sobre os produtos industrializados que venham a ser exportados (CF, art. ~55,_ § 29,
X, a)
.
~
A previsão de lei complementar para regular
a matéria encontra-se no artigo 161 da Consti·
tuição. O projeto, a nosso ver, atende satisfãto:.:
riamente a essa necessária r~gulamentação.
O seu texto é bem estruturado, combinando
adequadamente as determinações contfdas
na Constituição com as regras complementares exigidas para lhes dar aplicabilidade.
Julgamos, entretanto, desnecessário detalhar o conteúdo dos, artigos e parágrafos do
projeto, uma vez que esta Cãsa provou no
dia 26 de outubro, próximo passado, o Projeto
de Lei no 174, de 1989 -Complementar,
de idêntico teor, de autoria do ilustre Líder
do PMDB, Senador Ronan Tito, e remetido
na mesma data à Câmara reViSora. Juntamente com aq-uele projeto foi a·provada' emenda
apresentada enY Plenário_ pelo próprio autor
do projeto, acrescentãndo ao- seu art. 7"' comando ObrigãrldOa$Unidades Federais a repassarem aos_M_unicípios, dentro de 5 dias,
a parcela de 25% (vinte e ·cinco por cento)
a que fazem jus. O arl 7~ trata do repasse
aos Estados e DistritoS Federais dos recursos
já existentes, relativos à arrecadação do lP(
no período compreendido entre 19 de março
de 1989, data de entrada em vigor do Sistema
Tributário, e a publicaç'ão desta lei.
_Manifestamo-nos, pois, favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei da Olmara n?
58, de 1989....:.complementar; com a emenda
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aditiva abaixo, idêntica à·_apresentada e apro- - inciso II e do § 2 9 do art. 159 da Constituição
vada por ocasião da apreciação do projeto Federal.
§ 1~ Para efeito de cálculo das parcelas
gêmeo acima referido.
pertencentes cada unidade federal,,conside"EMENDAN• I
rar-se-_ão: _
(De Plenário)
I - as origens indicadas nas respectivas
Acrescente-se ao final do artigo 7~ do Proguias__de exportação ou em outros documenjeto de Lei da Câmara n~ 58, de 1989- Com- tOs Qu-ê indentifiquem a unidade federada exportadora;
plementar, a seguinte redação:
II- o concelto de produtos industrializados
"•.. qUe- no praZo de _cinco dias deverá
adotados pela legi~lação federal referente _ao
repassar aos Municípios a parcela de _25%
!PI.
(vinte e cinco pOi cento) a que fazem
§ 2? Para os fins do inciso I do§ 19 desta_
jus."
lei complementar, na hipótese de a operação
Justificação
interestadual anterior à exportação ter sido
O ai::réStiffió se toina neC-esSáfiO pal-a deixar realizado ao abrigo de isenção, total ou parcial.
do imposto de que trata a alínea b do inciso
explícito o direito das Municípios à percepç~o
I do art 155 da Constituição Federal, será conde valor equivalente a 25% (vinte e cinco por
siderada a unidade federada _de_ c;)rigemt ou
cento) do montante dos recursos recebidos,
bem como a obrigação dos Estados de cum- seja, ãquefa-onde teVe iníciO-ã referida operação interestadual.
prir esse dever dentro de um prazo razoável".
§ 39 Os coeficientes de-rateiO siirâo calcuparece-r, Sr. Presidente.
lados para aplicação no ano-calendário, tomando-se como base o valor em dólares norO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) te..americano das exportações ocorridas nos
-O parecer condui favoravelmente ao proje12 (doze) mese_antecedentes_ a primeiro de
to, com a emenda que apresenta.
julho do ano imediatamente anterior.
Passa-se à discussão do projeto e da emen§ 4"' Sempre que a participação de quald'a.
quer uriidaae federada uJtrapassar o limite de
Em discussão. (Pausa.)
20% _(vinte por cento) do montante a que s_e
Não havendo quem peça a palavra, encerro r~er~o caput deste artigo, o eventual excea discussão.
dente será distribuído entre as demais, na proPassa-se à votação da matéria, que, !_lOs ter- porç!o de suas respectivas participações relamos do art. 288, inciso III, letra a,._do Regimento
tivas.
lntemo, depende, para a sua aprovação, do
§ 5?_ O ófgâo .encarreg.ado do controle
voto favorável da maioria absoluta da COJ1?po- das exportações fornecerá ao Tribunal de
sição da Casa, devendo ser feita pelo processo- Contas da União, de forma cons-olidada, até
nominal. Tendo havido, entretanto, acordo en: 25 do mês de julho de cada ano, o valor total
tre as Lideranças, a matéria será submetida em dólares das exportações do período a que
ao Plenário simbolicamente.
se refere o § 3o deste artigo.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emArt 2<- Os coeficiffites individuais de parneda.
ticipação, calculados na forma do artigo anteOs Srs. Senadores que_ o aprovam qUeiram
rior, deverão ser apurados e publicados no
permanecer sentados._(Pausa.) _
Diário Oficial da Uníào-Pelo_Tribunal de_ Contas
Aprovado.
da União até o último dia útil do mês de julho
de cada ano.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
S 1? --As unidades federadas disporão de
-Em votação a-Emeilda no I.
:50 (trinta) dias,_ a partir da publicação referida
Os Srs. Senadores que a aprovam que[rã:m
no caput deste artigo, para apresentar contespermanecer sentados. (Pausa.)
tação, juntan.!:lo desde logo as provas_ em que
Aprovada.
se fundamentar.
A matéria vai à Comissão Diretora, Pal-a a
§ 29 O Tribunal de Contas da União, no
redação fmaL
prazo de30 (trinta) dias, contados do recebiÉ o seguinte o projeto aprovado.
mento da contestação mencionada no paráK
grafo anterior, deverá manifestar-se sobre a
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
mesma.
N• 58/89- COMPLEMENTAR
Art. 3? As quotas das unidades da federa(No 118/89, na Casa de origem)
ção- serão determinadas· de acordo com os
Estabe!ecenormas sobre a participacoeficientes individuais da partidpaç:ão ã que
ção dos Estãdos e do Distrifi:i Federal no
se refere o artigO ·anterior.
produto diJ arrecadação do Imposto so- § 1? Até o quinto dia útil do mês subsebre Produtos lndustriaUzados -!PI. relatiqüente ao da arrecadação do [pJ, as cOtas devamente às exportações.
verão ser creditadas em contas especiais aberO Congresso NaciOnal decreta:
tas pelas unidades da federação em seus respectivos bancos oficiais; na falta destes em
Art. 19 A União entregará, do produto da
arrecadação do Imposto _sobre Produtos Inestabelecimento bancário por elas indicado.
dustrializados- IPL 10% (dez por cento) aos
§ 29 O cumprimento do disposto neste
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalartigo será comunicado pelo Ministério da Famente ao valor das respectivas exportações
zenda ao Tribunal de Contas da União, discride produtos industrializados, nos termos do
minadamente por unidade federada, até o últi-

a

to
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ino dia útil do mês em que o crédito ti~er
sido lançado.
Art. 49 O Ministério da Fazenda publicará,
até o último dia do mês subseqüente ao da
arrecadaçáo, o montante do fPJ arrecadado,
bem como as parcelas distribuídas a cada unidade da federação.
Parágrafo único. Cada unidade federada
poderá contestar os valores distribuídos, deM
vendo tal contestação ser objeto de manifestação pelo órgão competente, no_ prazo de
30 (trinta) dias.
Art. 59 Os estados entregarão aos seus
respectivos munidpios 25% (vinte e cinco por
cento) dos recursos que nos termos desta lei
receberem, observando-se para tanto os mesmos critérios, forma e prazos estabeleddos
para o repasse da parcela do lCMS que a Constituição Federal assegura às municipalidades.
Art. 6? Para efeitos de apuração dos coeficientes a serem aplicados no período de 19
de março a 31 de dezembro de 1989, adotarse-ão os critérios Previstos nesta lei compleM
mentar.
Art 7" Os recursos já existentes. relativos
à arrecadação do IPJ no período compreendido entre 19 de março e_ o mês da publicação
desta lei, serão creditados nos 30 (trinta) dias
subseqüentes, em uma única parcela monetariamente atualizada, em favor de cada unidade
federada beneficiária.
Art. 8" Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publlcação, retroagíndo
seus efeitos a 1°_ de março_ de 1989.
Arl 99_ Revogam-se as: disposições· _em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
__É lido o ~guinte

PARECER N• 371, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmart~ nP 58, tje
1989 _.:... Complementar (n"" 118/89, na
Casa çJ_e origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto_ de Lei
da Càrn~ra no 58, de 1989 - Complementar
(n 9 I 18/89, na Casa de Origem), que estabeM
Ieee normas sobre a participação dos Estados
ff do Distrito Federal no produto da arreca-_
dação do_ imposto sobre Produtos Industrializados- !PI, rela,tivamente às exportações.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novembro de 1989. -NelsOn Cam"eíro, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator_-Antonio
Luiz Ma-ya, Lavoisier Jlfaia.

ANEXO AO PARECER N' 371. DE 1989
_Redação Dnaf da emendiJ do Senado
ao Projeto de Lei da Cârp_ara nP 58,_ de
1989 - Complementar (nP 118189, na
Casa _de origem).

e) Amortização do principal: Em vinte pagamentos __semesl!ais iguais e cçmsecutlvos,
nO- valor de OS$ 2,350,000.00, vencendo-se
Acrescente-se, ao fmal do art. 79 do Projeto,
a primeira em 15-3~_1995 e a última em
a seguinte expressão,
15·9-2004.
A operação acima caracterizada foi objeto
" ... que no prazo de cinco dias de-.:erá
d~
avaliação
de
prioridade
pelo Ministro-Ch:_fe
repassar aos Municípios a parce!a d~ vmte
da Secretaria de_Pian_ejamento e Coordenaçao
e cinco por cento a que fazem JUS.
da Presidência da í,epública (Seplan/PR), o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
qual, nos termos do aue _dispõe o Decreto-Lei
- Em discussão a redação final.
n" 1.312, de 1974,<..11~ seu art. 49, reconheceu
Não havendo quem peça a palavra, encerro
seu car âter prioritário para o desenvolvimento
a discussão. __ _
nacional, através do Aviso n 9 1.227, de
Em votação.
.
22'9·89.
..
. .
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram
o·Minis'ério_ rl.<~ Fazi!ilda, por sua vez, conpermanecer sentados. (Pausa)
9
SOãnte re!atadc na E.M. n .2;08189 do Titular
Apr.ovada.
da Pasta provic:endou, junto ao Banco Central
A matêria voltará à Câmara âOs Deputados.
do Brasil, c: inclusão de tal operação nos limites fixados pelo Decreto-Lei n91.312, de 1974,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
em seu art. 1~.II, consideradas as modificações
-Item 3:
e-atualizações posteriores.
.
MENSAGEM N• 275, DE 1989
- ASsim; preenchidos os requisitos formats e
(Em regime de urgência, nos termos do
teflôo em- Vista a relevância dos programas
art. 336, c, do Regimento Interno)
de pesquisa -agropetuãria e desenvolvimento
Discussão, em turnO úrTico, 'da Mensatecnológiço para _o c:on_tinuad~ crescimento
gem n<:> 275, de 198.9 (n" 727/89, na ori- _ econômico do Pais e para a melhoria das congem), relativa à proposta para que ~ Redições sociais de nossa população, somos pepública Federativa_do Brasil poss~ .ultimar
la aprovação da Mensa_gem, nos termos do
contratação ele operação de crédtto exter- se-guinte:
no, no valor de a~ OS$ .47,000,000.00
PR()JETO DE RESOLUÇÃO
(quarenta e sete niilhõ.es de dólar_es ameN• 90, DE 1989
ricanos), junto ao Banco Mundial. (DeAutoriza a República Federativa doBrapendendo de parecer.)
-,
sil a ultimar a contratação de operação
Solicito ao nobre Senador Carlos Patrocínio
de ;crédito ·externo,_ no _valor equivalente
o parecer da Comiss_ã_q -de Assuntos Eç:ooôa aiéVS$ 47/)00,000.00 (quarenta e sete
micos.
mUhões de dólares norte-amen'canos).
O SÍ!. CARLOS PATROCÍNIO (PDC1\rt. 1~ É a República Federativa do BraSil,
TO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
nos termos do art. 52, V e VIII, da Constituição
Srs. Senadores, através da presente MensaFederal, autorizada. a contratar operação de
gem, o Senhor Presidente da República pr?_crédito .externo equivalente a até US$
9
põe, com base na I:;.Xposição de Motivos n
4 7 ,ooo;ooo~ao (quárenta e sete milhões de .
208, do Sr. Ministro da fazenda, que o Senad1J
dólares norte-am.erkanos),jlintõ ao banco InFederal, nos termos do que dispõe o ar:- 52,
ternacional de Reconstrução .. e: DesenvolviV e Vlll, da ConstitUição Federal,_autonze •~
mento (Banco Mundial), destinada a financiar
República Federativa do Brasil. a ultimar a conparcialmente o Terceiro Projeto de PescpJisa
tratação -de operação de crédito externo ~o. Agropecuárlo, tendo por executor a Empresa
va1or de até US$ 47,000,000.00 (quaren~ t~
Brasileira da Pesquisa Agropecuária - Emsete milhões de dólares n~qrte_-americanos), ou· brapa.
seu equivalente em outra moeda, junto ac1
1\rt. 29 ESta Resolução entra em vigor na
Banco Internacional- de Reconstrução e De-data de sua publiCação.
senvolvimento, destinado a financiar parcial ..
I::_o parecer, Sr. Presidente.
mente o Ten:_eiro Projeto de Pe_squisa Agropecuârio, a cargo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.
,
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
As condições fmanceiras da operação, se--O parecer conçlui pela apresentação de
gundo os termos das negociações preliminaProjeto de Resolução n990, de 1989, que_~·a~
res estâbeleddas com o Banco Mundial, são
ioriza a República Federativa do Brasil a ulti~
as seguintes:
mar a C'õntratação de· Slperação de crédi~~ exa) Montanteo US$ 47,000,500.00.
terno, iw- valor equivalente a até OS$
b} Desembolsos: Até 30-6-199!;i. 'z
--47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de
c) Juros: 0,5% ao ari.o, aCima do custo de
dólares norte-americanos)".
captação do Banco MundiZJ_I no _semestre ?nteCompletada a inStrução da matéria, pasrior ao do pagamento res(iectivo, pagáve1s se- sa-se à discussão do projeto, em turno único.
mestralmente juntamente com as parcelas do
Em discussão,_ (Pa_usaJ
principal.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
d) Comissão de compromisso: 0,75% ao
a discussão.
ano, calculada sobre o Q\Ido não JJese_mbolO Sr. JulabY- Magalhães...:.... Sr. Presidensado do empréstimo' e exigível semestralmente, ·peço a palavra pela ordem.
te junto com o principal;

EMENDAn"l.

(Corresponde à Emend<;l n~ 1 -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Con~edo_a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGAlJiÃES(PMDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) ~
Sr. Presidente, apenas aproveitando este projeto, perguptaria à Mesa sohre os dois projetas
de resolução que foram também adotados pelo Relator da Comissão, Senador Mansueto
de Lavor. Parece que S.~ solicitou a votação
em regime de urgência. Não sei se já foi .gu
não aprovado o pedido. Qual a situação em
que se encontram esses dois projetas de resolução?
Continuamos votando cada_ dia mais empréstimos sem termos esses projetas de resolução, que já estão prontos, sem termos votado nada sobre isso. É lógico que não impede
a votação desse projeto, mas temos a obrigação de fazê-lo.
Trata-se da Comissão que, a meu·pedido,
se reuniu para restabelecer as normas do art
52. Foram apresentados dois projetes de_resoJução pelo Relator, e·s. Ex'" m-e disse que havia
solicitado urgência para esses projetes de resolução.
~
Então, desejava saber como está o andamento desses dois projetes de resolução.

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- A Presidência está m~ndando investigar o
a~to e infoimará assim que tiver as informações.
. __ .Votação do projeto, em turno ún!~o. •
Os Srs. Senadores que o aprovam querram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria v~i à Comissão Diretora para a
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
___: sobre a -meSa," it~dação ___fi!:!_al que será _li~a
Pelo Sr. 19 _Secretárlo.

É lida a seguinte redação final.

1'1' 372 ..DE ~989 .
(Da ComiSsão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n• 90,de 1989.
A Comissão Dlretora apresenta a redação
final do Projeto de Resoluçao n9 90, fi~_ 1f)89,
que autoriza a República Federativa Cio ~r~sjl
a ultimar a contratação de operação de creditO
externo, no valor equivalente a até US$_ .
47,000,000.00 (quarenta e set:e: IJ"JJihões de
dólares norte-americanos).
5ala de Reuniões dã. COrri.issão, .30 de novembro de 1989. - Nels_g_tJ Carneiro, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator, Antômio
Luiz Maya, Lwolsier Maia.
ANEXO Ab PARECER N• ~72, DE I 989
Redação final do ProjetO de ResoluÇ6o
PARECER

n9

9d. de 1989.

-

Faço saber que o Sénado·F'ederal aProvou,
nos termos do art 52, inciso V e VDI da Con_stitu(Ção; e eu, Presidente, promiilgo a segulnte
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RESOWÇÃON•
, DE 1989
Autotiza a República Federaava dáBrasH a ultimar a contratação de op_eração

que, agora, vão ter a sua carreira definida por
lei.
Encaminho, favoravelmente, Sr. Presidente.

de crédito externo, no valor equivalente
a até US$ 47_000,000.00 (quarenta e sete

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peça a palavra para discutir a matéria.

milhões de dólares norte-americanos}.

O Sli PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_:._ CóncedO a palavra ao nobre Sen.3dor Mauro Benevides.

O Senado Federal resolve:

Art J9 É a República Feder.ativa do Brasil,
nos termos do art. 52, inciso V e VIII da-COnstituição Federal, autorizada a contratar Operação de crédito externo no va1or equivalente
a até US$ 47,000,000.00 (Quarenta e sete rnilhões de dólares norte-americanos), junto ao
Bamco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), des9nada a

finar-dar parcialmente o Terceiro Projeto de
Pesquisa Agropecuário, tendo por executor a
Empresa BrasJleira de Pesquisa Agropecuária
-Embrapa.
Art 29 · Esta resolução entre_ em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (P.ompeu de Sousa)
~

Em discussão a redação final (Pausa.)
Não havendo quenl peça a palavra, encerio
a discussãG>.
Em votação.
. Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram
permanecer sentados. (Pau.sa)
Áprovada.
A matéria vai à promu1gação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem4:
Discussão, _em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 70, de ]989, de inici.3tiva
do GOvernador do Distrito Federal, que
cria a carreira Atividades Rodoviárias no
Departamento de Estradas de Rodagef'!l
no Distrito Federal/DER-DF e seus cargos, fJXa valores de seus vencimentos e
dá outras providênCias, tendo
PARECER, sob n• 342, de 1989, da Co·

mfss!o
-do Distriro Federal, favorável ao projeto com ·a-s alterações _constantes da
Mensagem n~ 120, de 1989-DF; favorável
às fn.lendas de n95 :2 e 4, apresentadas
perante a comissão; contráriO às de n9s
5, 6, 7 e 8; e pela prê)udicialidade das
EmendaS de n9S 1 e 3.

Em discussão o projeto e as emendas.
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mãurído Corrêa.

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT-DF.
Para discutir. Sem revisão do orador) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na verdade, ~ape
nas para manifestar a minha satisfação na medida em que as emendas essenciais que apreSentei foram acolhidas.
Gostaria de estender esta minha alegria a
todos os funcionários do Departamento de
Estradas de Rodãgem e ao pessoal do Detran,

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.
Pãra discutir. Sem reviSão do orador.) - Sr.
_Presidente, Srs. Senadores, no Smbito da COmissão do Distrito Federal, Colegiada a que
V. EX' pertence, Sr. PresiCiente dando~fhe um
brilho e prajeção excepcionaiS, 'esta matéria
foi disCutida amplamente e houve aquela manifestação, conhecida de V. Ex" e da Casa,
favorável a esta postulação aPerfeiçoada pelas
emendas apresentadas.
Neste momento, deixo claro que, por delegação do meu Líder, Senador Jutahy Magalhães, a Bancada do PMDB, da mesma forma
como o fez no âmbito da Comissão do Distrito
Federal, também neste plenário manifesta-se
favoravelmente ao acolhimento desta matéria,
homenageando; portanto, as servidores do
Distrito Federal.
SR. PRESIDENTE (Pompeu de $ousa) Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadõfes Gjue 6 aProvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É- o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO DF
1'1•70, DE 1989- . .

Cria a Carreira Atividades Rodoviárias
no Departame_nto de .Estradas de Rodagem do l)istrito Federa//DER-DF e-seus
cargos, fixa os valore_s _de seus vendmentos e dá outras providências.
O Senado Federal, deéreta:
-Art. 19 Fica criada a Carreira Atividades
RodoviáriaS no D_epartamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal/DER-DF, compOsta dos cargos de Analista de Atividades
Rodoviárias, Técnico de Atividades Rodoviá·
rias e Auxiliar de Atividades Rodoviárias, respectivamente de níveis superior, médio basi:.
co, conforme o Anexo I desta lei.
Art. 29 A Tabela de Pessoal do D_epartamento de Estradas de Rodagem do Distrito
F!=!deral/DER-DF é transformada ho Quadro
de Pessoal do Departamento de Estradas· de
Rodagem do Distrito Federai!OER-DF.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere
o artigo 1o e oS cargos ~m comlssão do Grupo
· Direção e. Assessora.~ento Superiores e as
funções do Grupo Direção e Assistência lnter·
mediárías constantes do Anexo II integram o
Quadro de que trata este artigo.
Art. 3 9 Os servidores Ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Pessoal do
Departamento de Estradas de Rodagem do
Distrito Federal, incluídos na sístemática da
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973,
serão transpostos, na fonna do Anexo m, para

e
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a Cãrreira a que se refere o artigo 1o, por ato
do Governador.
§ 19 O aproveitamento de que trata este
artigo
dar-se-á independentemente do núme·
·
ro de cargos criados e do número de vagas
em c_ada dasse ou padrão, revertendo-se à
classe inidal ou extinguindo~se, na medida em
que vagarem, até o ajustamento ao número
de cargoss criados na fbrma do Anexo I.
§ 29 Atendido o disposto no caput deste
artigo, serão considerados extintas os empregos vagos remanescentes da Tabela de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, incluídos na sistemática da Lei·n~ 5.920, de 19 de setembro.de
1973, integrantes das categorias funcionafs re·
lacionadas no Anexo ru.
§ 39 Os servidores da Tabela de Pessoal
do Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal, amparados pelo artigo 19
do Ato das Disposições Constltucio[)aís Transitórias, passarão a integrar Tabela Suplementar, até que se submetam a concurso para
fins de efetivação.
§ 4~ Os servidores a que se refere Çl parágrafo anteder que lograrem aprovaçã<;t serão
trãilspostos para a Carreira Atividades Radoviárlas, na forma do Anexo III désta lei.
§ 59 Os servidores a que se refere este
artigo que não lograrem aprovação no con"curso passarão a integrar Tabela Suplementar,
- sob regime em que se encontram e na sistemática. da Lei n~ 5,920, de 19 de setembro
de 1973,_ ~extingUindo-se os respectivos empregos a medida que vagarem.
§ 6~ Nenhuma redt,.~ção de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste
artigq, dr;vendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário _a dif~rença, como vantagem pessoal nominalmente identificável.
. Art. 4~ fnte9r"arãa, ainda, a Tabela a que
se refere o § s~. do artigo 3~, _oS atuais ocu_~
pantes de empregos efetivos de que trata a
Lei n" 5~920, de 19 de setembrO de 1973,
çujas categorias funcion.ais fl~O consterp do
Anexà UI, permanecendo no órgão, nas condições e regime jurídico em _que hoje se encontram.
Art. ~~ Os_-servidores da Tabela de Pessoal, integrantes do Plano de Oass:ificação de
Cargos de que tra_ta a Ler n9 5.920, ae· 19
de setembro de t973;-i1ão amparados Pela
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Tiansitóiias, serão inscritOs"& officiO,
na prai:ode01 (um) ano, em concurso público
para fins de efetivação, integrando Tabela de
que trata o§ 5 9, do artigo 3 9 "no regimejur'ídico
e Condições em que hoje se encontram.
Parágrafo único. Os servidcifes a que se
, refere este artigo clssificados no concurso público serão transpostas para a Carreira Atividad_e~_Rodoviárias_. na forma çlo Anexo lll, resdn. dirldo-_s_e, nos termos da legislação vigente,
os contratos de trabalho das que não lograrem
aprovação. '_
__
_
Art. 6~ O ingressa na Carreira d€- que trata
esta lei far-se-á, ressalvado o disposta nos artigos 39, a~ e 17,- mediante con~curSo- público:
l-no Padrão I, da 3~ Classe do cargo de
Analista de Atividades Rodoviárias;_
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A.rl='-1~. ficam_ extintas, a partir da transIi- no Padrão I. da 3' Oass~ do cargQ de
posiç:ão a que se_ refere o artigO 3<}; para os
Técnico de Atividades Rodoviárias;
UI- no Padrão l, da Classe Única do cargo
sérVidores de que trata esta lei, as seguintes
_~ g_rati_fjcações e vantagens:
_
_
de Auxiliar de Atividades Rodovii!.Jias.
1- Gratificação de Atividade TécnicO-AdArl 7~ Pode_rão concorrer aos cargos de
ministratlvã, criada pelo Decreto-Lei n~ 2.239,
que trata esta lei_:_ _
_
___
de 28. de fevereiro de 1985, alterado pelo De1- para o cargo de Analista_de Atividade_s
CretO-Lei n• 2.269, de 13 de março-de 1985;
Rodoviárias _os portadores de diploma de curU-Gratificação de Nível Superior, criada
so superior ou habilitação legal equivalente,
pelo Decreto-Lei n9 1.544, de 15 de abril de
com formação na área de competência para
1977;
a qual ocorrerá o ingresso;
III- Gratificação criada Peio Decreto-Lei n•
IT-para o cargo de Técn_Lco-de Atividades
2.367, de 05 de novembro de 1987;
Rodoviárias os portadôres de certificado de
IV- Gratificação pelo Desempenho de Aticondusão de 1o ou 2° grau, oLJ equivalente,
Vidades Rodoviárias no Departamento de Esconforme a área de atuaç:ão;
·
tradas~ Rodagem elo Distrito Federal, criada
ITI- para o cargo de Auxiliar de Atividades
pelo Decreto-Lei n 9 2.257, de 04 de março
Rodoviárias os portadqres de comprovante de
·· .
escolaridade até a 8' série do 1~grau, confor- de 1985;
V- Gratificação pelo Desempenho de Atime a área de atuação.
vidades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n'
Art. 8 9 O ocupante de cargo de nível bási· 2.224, de 09 de janeiro de 1985, alterada pelo
co ou médio que alcançar respectivamente,
Decreto~Lei n~ 2.367, de 05 de_ novembro de
o último padrão da Classe êfutc_a_ ó~ ctª Classe. 1987;
.
Especial e preencher as condições exigidas
VI- Abono mensal, criado pela Lei n9 04,
para o ingresso, poderá, mediante ascensão,
de 28 de deiembro de 1_988;
passar para o cargo de Técnico ou de AtividaVII- Adiantamento, concedido pela Lei n"
des Rodoviárias ou Analista de Atividades Ro·
- 38, de 06 de setembro de 1989.
dovíárias, em padrão correspondente a venci·
Art. 1_3. O regimejurfdico dos integran_tes
mente imediatamente superior.
da Carreira__ç_riada por est.;t lél, até qué se a pro:
§ 19 A regulamentação fixará as regras do
ve o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
processo seletivo, compreendendo, entre oudo Distrito Federal, é:-0-dã. U~i n9 1.711, de_
tras disposições, a obrigatoriedade de ut.mZa28" de outubro de 1952, e as leis que o compleção de concurso públi~o de provas de conhementam.
cimento específico, para ingresso nos cargos
de Ana1tsta de Atividades Rodoviárias e TécM.. f4. Fi~a-- críada, para os inte~~ntés
nico de Ativi.dades Rodoviárias.
da Carreira a que se refere esta lei, que exer§ 2' A AdministraçãÇ> reservará 113 (um
çam atiVidades que exijam o regime de 40
terço) das vagas fixadas no Edital de Concurso
(quarenta) hqrãs semanais de trabalho, a GrãPúblico para os funcionários a que 'se refere·
tificação de Produtividade Rodoviária, no Pereste artigo, os quais terão classificação distinta
centual de 25% (vinte e cinco por cento) a
dos demais concorrentes.
9
§ 3 As vagas réferidas no parágrafo anterior que não_forem preenchidas serão automa·
Á N 1:
ticamente destinadas aos habilitados no concurso público.
·
Art. 99 O valor do vencimento de' AnaJista
de Atividades ~odoviárias da 3~ Çlasse, Padrão
~ que coiTesponderá a NCz$ 2-:784,67 (dois
mil, setecentos e oitenta e quatro cruz_ados
novos e sessenta e· sete_ centavos); servirá de
base para fixação do valor do vencimento dos
demais integrantes da Carreira Atívidades Rodoviárias, observados os índi_ces estabelec:idos
na Tabela de Escéllonarnento Vertical, constantes do Anexo IV desta lei.
Parágrafo único. O-Valor do vencrm-ento
previsto neste artigo será reajustado nas mesmas datas. e nos mesmos índices_ a_dota.dos
para os servidores _do Distrito Fe:deral, ocorridos a partir de 19 de outubro de 1989. __
Art. 10. O desenvolvimento __ dos servidores na Carreira-AtividaQgs Rodoviárias far-se-á
através de progressão- entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. 11. Os concursos em andamento,
na data da publicação desta lei, para ingresso nas categorias funcionais relacionadas no
Anexo IIi, serão válidos pra afendimento ao
disposto no artigo 6~

40% (quarenta por cento), inéidente sobre o
padrão em que estiver localizado o servidor.
S 19 O Governador do Distrito Federal fixará, em regulamento, as atividades a que se
rerere o capüt deste artigo_ e a concesSão da
gratificação._
_
_
§ 2~ Na regulamentação de que trata o
parágrafo aritertor será observado o máximo
dé 33% (trinta e três por cento) como perCentual médio para a despesa global com a concessão da gratificação referida neste artigo.
§ 39 A gratificação de que trata este artigo,
sobr_e a qual iQcidirá o desconto previdenciário, incorporaf-se-á aos proventos da inatividade e das pensões.
. Art. 15. AGratificaçãoAdicionalporTempo de Serviço será Calculada; na b.3se de cinco
pqr Centç> por qüinqüênio de efetíVo exercício,
sobre o vencimel).to do padrão em que o servidor estiver localiiado e o percentual da gratificação a que se refere o a_rt.igo 14,
Art. 16. OS servidores do Departamento
de Estrãdas de ·Rodagem- do DlStiito Federal/
DER-DF, ressalvado o disposto no artigo 14,
ficarh sujeitos ao regime de 30 (trinta) horas
semanais de trabalho.
. Art. 1_7. _·Os ex~§_ervidores do Departamento de Estradas.de Rod.,.gem do Distrito Federal/DER-DF,_ incluídos nas_ Carreiras Finanças
e Controle-e Õrç:a-r:riento, dg Quadro de Pessoal do Distrito Federal poderão. mediante opção, ser transpostos para a Carreira de qUe
trata esta lei, na forma do An:exo V.
Art. 18. O Governador do Distrl_to Federal,
baixará os atas neCessários à regulamentação
desta: lei.
Art. 19. Esta lei entra em_ vigor em -1° de
ianeiro de 1990.
·
Art. 20. Revogam-Se aS _dispoSições ein
contrário.
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global com a concessão da gratificação
«eferida neste artigo." _

4, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados._ (Pausa.)
Aprovadas.

Dê-se ao art. 16 do Projeto de Lei do DF
n9 70, de_l989, a seguinte redação:'

O SR. PRESIDENTE [Pompeu de Sousa)

-

Votação em globo das Emendas

São as- seguirites as emendas

not~

aprova~

das

aç
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EMEND<\I.N'2
Proceda-se a modificação do § 1" do art.
do Projeto de lei_n" 70, de 1989, parã:
"~ 19 A regulamentação fixará as regras do processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de concurso público,
para ingresso nos cargos de Analista de
Atividades Rodoviárias e Té_cnico de Ativi-

dades Rodoviárias."

EMENDAN•l

EMENDA MODIFICATIVA N• 8

Acrescente-se ao art. 3" do Projeto de L.ei
do" DF n9 ?O, de 1989, o seguinte_§ 7'1:
"§ 7ç Os servidores 'ª- que se refere
- este artigO qu_e não foram beneficiados
-ou- o foram parcialmente pelo Decreto
n" 8.264, de 7 de novembro de 1984_,
Serão transportados na conformidade do
anexo VI."

''Art. 16. Os servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal/DER-DF ficam sujeitos ao
regime de 40 (quarenta) horas semanais_
de trabalho.'' _
ANEXO Vl

de 1989)

:,ituação Anterior (7-1 1-1:'1··~
Lei n2 5.920 de 1973

SlttJar;ão Nova
Carreira de Atividades
Rodoviárias

EMENDAN•4
Dê-se ao_ait_1 fQQp-rojeto de Lei do DF

n9 70, de 1989, a seguinte redaÇão:
"Árt. 1L Os cqnéursos públicos erit
andamento, na data da publicação desta
Lei, para ingressO nas categorias funcionais relacionadas rio Anexo III, serão válidas para atendimento ao disposto no art

Referência

Gategor ias Func lona Is
Nivel Superior

Qe

Padrão

Classe

r II
I

Especial
Especial
Especial

llf

Especial

Técnico de At ivi-

Especia 1

d~es

,,
;·5

n

22 a 23

Analista de Ativ idades Rodo v fárias

6"."
O SR. PRES.DENTE (Pompeu de Sousa)
- Votação, em globo, das Emendas n9' 5,
6, 7 e 8, com parecer coritrãrio; e as Emendas
n~"~' 1 e 3, com parecer pela prejudicialidade.
Em votaÇãO.
._ _
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação fmal.

Categnt~ias Funcionais
dA Nível Médio

S2

31
29;;: 30

RAferênci3 Final
NM-32
f'?eferência Final
NM-30

29 é JO
2.7 é <!8

EMENDA N• 3

. São as seguintes as emendas rejeitadas

Acrescente-se ao art. 81 do Projeto de Lei
do DF n9 70, _de 1989, os seguiiite parágrafos-

EMENDA MODIFICATIVA N• 5

4ç e5":

Dê-se ao art. 14 do Projeto de Lei do DF
nQ 70, de 1989, a seguinte redação:
"Art. 14. Fica criada. para os integrantes da carreira a que se refere esta
Lei a Gratificação de Produtividade rodoviária, no percentual de 25% (vinte e cinco
p-or cento) a 40% (quarenta por cento).
incidente sobre o padrão em que estiver
loca1izado o se[Vidor."

EMENDAN•6
Dê-se ao § lo do prt. 14 do Projeto de Lei
do DF n' 70, de 1989, a seguinte redação:
"Art. 14. ............................,. _ _ __
§ 1o O GoVernador do Distrito Federal fJXará, em regulamento, a concessão
da gratificaçllo. ··
EMENDAN•7
Dê-se ao § zo do art 14 do Projeto de Lei
do DF no 70, de 1989, a seguinte redaÇão:
'"Af[""""l4.
~ 2~

.._..,_ .. __..__.... _. _____.

Na regulamentação de que trata
o parágrafo anterior ser~ observado o percentual médio de 33% para a aespesa

"§ 4o A exigência de posicionamento
no últinl.o padrão da Oasse Única do Cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárías
e da Oasse Especial de Técnico de Atividades Rodoviárias, não se aplica, excepcionalmente, à primeira asceilsão.
§ 59 Na ascensão de que trata o parágrClfO anterior, que será realizada no prazo
de 1 {um) ano, a Administração reservará
. 2/3 (dois tefç()s) das vagas para a clientela
lntemã;"
-

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem5:

-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF' n9 71, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
cria a carreira Atividade de Trânsito no
Departamento de Trânsito do Distrito Fe-:
deral - Detran/DF, e seus cãrgos, fLXa
os valores de seus vencimentos e dá outras próvídências, tendo
PARECER FAVORÁVEL sob n• 343, de

19-89~aa COmissão

-do Distrito Fedef,a/.
Em discussão ·o projeto. _(Pausa.)

rr

r

Especial

f

Especial

rv

Rodiviãrias

r•

Não havendo qü'em peça a palavra, encerro
a discussão.
Em volação o projeto.
Os Srs~Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à COmissão Diretora, para a
redaçâo final.

É. o s_eguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO DF
N• 71, DE 1989

Cria a Cffteira Atividade de Trânsito
ho Depanamento de Trânsito· do Distrito
Federal- Detran!DF e seus cargos, fixa
os valores de seus vencimentos e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1e Fica criada a Carreira Atividade de
Tr~nsito

no Quadrei de- Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal- Detran/DF, composta do ca"igo de Agente dé
Tránsito, n~vel médio, conforme o Ánexo I desta Lei.
Art. zo Os servidores ocupantes de empregos permanentes da

Tabel~

de Pessoal do

Departamento de Trânsito do Distrito Federal
- DetraniDF, induídos na sistemática da Lei
n"' 5.920, de 19 de seternbfO de !"973_, serão
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transpostos, na forma do Anexo 11, para a CarR
reira a que se refere o artigo 19, por eito do

7401

VI- Adiantamento, concedido pela Lei O"
ponderá a NCz$ 2.784,67 (dois mil, setecentos
38, de 6 de setembro de 1989.
·
e oitenta e quatro cruzadOs novos, e sessenta
Governador.
Art 1O. O regime jurídico dos integrantes
e_sete_centavos) servirá de base para frxação
§ 1"' O aproveitamento de que trata este
dO valor do ·vencimento dos demais integran- da Carreira _criada por esta Lei, até que se
artigo dar-se-á independentemente do núme- tes da Carreira Atividades de Trânsito, obseraprove o Estatuto dos Funcionários Públicos
ro de cargos criados e do número de vagas
Civis do Distrito Federal, é o da Lei n9 1.711,
vados os índices estabelecidos na Tabela de
em cada classe ou padrão, revertendo-se à
de 28 de outubro de 1952, e as leis qUe o
Escalonamento Verti_cal, constantes do Anexo
classe inicial ou extinguindo-se, na medida em
cornplementam.
III desta Lei.
que vagarem, até o ajustamento ao número
_ Art. 11. Fica criada para os integrantes da _
_Parágrafo único. O valor do vencimento
Carreira a que se refere esta Lei a Gratificação
de cargos criados na forma do Anexo I.
__ previsto nes_te artigo será reajustado nas mes§ 2"' Atendido o disposto no caput deste
de Fiscalização e Policiamento de Trânsito,
mas datas e nos mesmos índices adotados
no percentua( de 33%, incidente sobre o paartigo serão considerados extintos os emprepara os servidores _do Distrito Federal, ocorgos vagos de Agente de Trânsito, remanes- ridos a partir de 1~ de outubro de 1989.
drão em que estiver localiza9o q servidor.
centes da Tabela de Pessoal do Departamento
Art. 7o O _desenvolvimento dos seiVidores
Parágrafo único. A Gratificação a que se
de Trânsito do Distrito Federal.
na Carreira Atividades de Trânsito far-se-á
refere este ~rtigo, sobre a qual incidirá o des§ 3° Os servidores integrantes da categoconto previdenciário, incorporar-se-á aos proatravés de Progressão eil.ire padrões e de proria funcional de Agentes_ de Trânsito da Tabela
ventos da inatividade.
mOÇ.9.o entre classes, conforme dispuser o 'rede Pessoal do Departamento de Trânsito do
-Art. 12. _A_ Gratificação Adicional porTemgulamento.
Distrito Federal, amparados pelo artigo 19 do
po de Serviço será Calculada, na base de cinco
Art. 8? Os concursos em andamento, na
Ato das Disposições Constitucionais Transi- data da publícaçâo desta Lei, para ingresso
por cento por qüinqüénio de efetivo exercício,
tórias, passarão a integrar Tabela Suplemen- na CateQoria Funcional de Agente de Trânsito,
sobre o vencimento do padrão em que o servitar, até que se submetam a concurso para
dor estiver localizado, acrescido da Gratificaserão válidos para atendimento ao disposto
fins de efetivação.
ção a que se refere o artigo 11.
no artigo 4c.
.
§ 49 Os servidores a que se refere o paráArf. 99 Ficam extintas, a partir da data
Art. 13. Os servidores integrantes da Cargrafo anterior-que lograrem aprovaÇão seiãO__ _ da transposição a que se refere o artigo 2°,
reira de que trata esta Lei ficam sujeitos ao
transpostos para a Carreira Atividades de Trânpara os seiVidores de que trata esta Lei, as
regime de 40 (quarenta) hcuas semanais de
sito, na forma do Anexo II desta Lei.
seguintes gri:ltíficações e vantagens: ·
trabalho.
§ 59 Os servidoreS a (Jue se fefere eSte
f- GratifiCação pelo Desempenho de AtiviArt. 14. ÓsAgentes de Trânsito da Tabela
artigo que não lograrem aprovação no condades de Trânsito no Departamento de Trânde Pessoal do Departamento de Trâns[to do
9
curso passarão a integrar uma Tabela Suplesito do Distrito Federal; criada pela Lei n 17, Distrito Federal que se encontrem com os resmentar, sob regime jurídicO em que se _enconde 30 de maio de 1989;
pectivos contratos de trabalho suspensos tetram e a sistemática da Lei n" 5.920; de 19
II- Gratificação pelo Desempenho de Ativirão o prazo de 30 (trinta) dias para optarem
de setembro de 1973, extinguindo-se os resdades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n-?
.
pela Carreira de que trata esta Lei.
pectivos empregos à medida qUe vagarem.
2.224, de 9 de janeiro de_ 1985, alterada pelo
Parágrafo único. Os servidores que não
§ 6? Nenhuma redução de remuneração
Decreto.:-Lei nc 2.367, de 5 de novembro de
optarem na forma deste artigo passarão a intepoderá resultar da aplicação do disposto neste
!987;
grar a Tabela a que se refere o § 59, ao ilrtigo
artigo, devendo quando for o caso, ser asseguIII- Gratificação de Função Policial, esten21.
rada ao funcionário a diferença com vantagem
dida aos Agentes de Trânsito, através da Lei
pessoal nomina1mente identificável.
nc 7.455, de 31 de março de 1986;
Art. 15.. O Governador do Distrito federal
Art. 39 Os servidores integrantes da CateIV- GratifiCação pó r Operações Especiãis, baixará os atas necessários à regulamentação
goria Fundonal de Agente de Trânsito da Taestendida aos Agentes de T ránsito através da
desta Lei.
bela de Pessoal do Departamento de Trânsito
Lei o9 7 .455, de 31 de março de 1986, com
integrantes do Plano de Oas-sifiCãção de CarArt. 16. Esta Lei entra em vígor em 19 de
as alterações introduzidas pela Lei n9 18, de
gos de que trata a Lei n9 5.920, de 19 de
janeiro de 1990.
30 de maio-de 1989;
setembro de 1973, não ampal'ãdos pelo artigo
Art. 17. Revogam "'Se as disposições em
. V-Abono mensal, criado pela Lei n9 4,
19 do Ato das Disposições ConstitucionaiS
contrário.
de 28 de dezeffibro de 1988; e
Transitórias serão inscritos ex Officio, nO prazo
de 01 (hum) ano, em concurso público, para
fms de efetivação, permanecendo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal integrando a Tabela Suplementar de que trata
Alfi!ICO
o § 5?, no regime jurídiCo e Condições em
(Art. 11, d• t.u "'
que hoje se encontram.
•
Parágrafo único. Os servidores a que se
refere este artigo classificados no concurso
público serão transpostos para a Carreira AtiviCAitltl'!IRA ATIYIDAOI'!S D... TR.f.NSlTO
dades de Trânsito, na forma do Anexo II, rescindindo-se, nos termos_ da legislação vigente,
QUAHTIDADC
PU~Itlo
ct.ASS ...
OOIÓftiN_AÇAD_.
os contratos de trabalho dos que não lograrem
aprovação.
Art. 4" O ingresso na Carreira-de que trata
l!:•~ei•l
Aq•nti "• TJ'Õn•í.to
esta Lei far-se-á, ressalvado o disposto no arti(NÍ""'l l'l,;<llol
go 2~. mediante concurso público no Padrão
60
I, da 3~ Qasse do Cargo-de Agente de Trânsito.
•
Art. 5o Poderão concorrer ao -cargo de
Agente de Trânsito os portadores de certificado de 2 9 Grau ou habilitação legal equiva-lente.
Art. 6° O valor do vencimento de Agente
de Trânsito, da 1~Classe, Padrão II, que-corres-
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item6:

Discussão, em turno único, do Projeto_
de lei do DF n"' 7 4, de 1989, de inidi:ifiVãdo Governador do Distrito Federal, que

autoriza o Distrito Federal a alienar imóveis, tendo
PARECER, sob n'365,de 1989, da Comissão

·~·
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O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

-

CMOO

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi~
dente, peço a palavra.
O SR·.-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra aó Senador Ma'condes
Oadefha.

O SR- MARCONDES GADELHA (PFL
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PB. Para discutir. Sem revisão do orador.)
PAPara discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- Sr-:l'r_esidente, Srs. Senadores, também pa~
dores/é mais para lastimar do que para discura consignar a posição favorável do Partido
tir, porque ficamos nós vinte meses fazendo
- do Distrito FederaL favorável, com uma Constituição neste País e mal terminada Frente übe,al a essa emenda à Constivoto vencido dos Senadores Pompeu de
tuição, com a mesma lamentação aqui trazida
mos um ano que esta Constituição está proSousa e Wilson Martins, e voto contrário
pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, de que
mulgada,
estamos
vendo
a
necessidade
de
apresentãdo perante a Comissão âo Dis~
estejamos, agora, emendando a Constituição,
reformá-la, de emendá-la, Já há dezenas de
trito Federal pelo Senador Maurício Cortão pouco tempo depois de promulgada ..
propostas de emenda à Constituição apresenrêa.
Mas esse dispositivo ensejará condição para
tadas à Casa. E esta possivelmente é uma
que possamos operar uma legislação adequada
Sobre a mesa, requerimento que será lido da qual nós não podemos fugir, pelo erro fune sensata e não tenhamos um processo político.
pelo Sr. 19 Secretário.
damental que tivemos pela maioria que fez
no próximo ano, ·atabalhoado, em função de
da
Constituição,
e
essa
maioria,
evidentement lido e aprovado o seguinte
uma legislação feita às pressas e sem qualquer
te, era a Bancada do PMDB, a Bancada do
estudo ou previsão mais detalhada
REQCIERIMEl'ITO N" 652, DE 1989
PFLjuntas, de colocarem na Constituição maO Sr. Jarbas Passarinho- Sr. PresidenNos termos -do art. 279, alínea c, do Regi- térias que eram -pertinerites à legislação ordite, peço a palavra_ pela ordem.
mento Interno, requeiro adiamento da discus- ·nária e nunca a um texto constitucionaL Então,
nós nos obrigamos a fazer aqui a apresentação
são do Projeto de Lei do DF n? 74, de 1989,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de uma modificação da legislação eleitoral
por 30 dias,
--Concedo a palavra ao nobre Senador JarR
7
qlü~
só
teriâ
validade
a
partir
de
um
ano
com
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1989, bas Passarinho.
a prOmulgação ou a sanção de uma lei, e
- Senador Mauricio Corréa.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSagora temos eleições em 3 de outubro e já
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) se passou esse período. Infelizmente neste ca- Aprovado o requerimento, a matéria sairá
Sr. Presidente, eu não ouvi V. E1r deferir ao
so, Sr. Presidente, eu sou obrigado a concorda Ordem do Dia, para a ela retornar na data
Senador Marcondes Gadelha o direito de falar
dar com uma emenda à Constituição, sem
fixada.
sentado, conforme prevê o Regimento.
o que nós não tereinps Jeglslação que coorR
Eu queria saber se eu não ouvi ou se S.
dene as eleições para 'Governador, para SenaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Ex' não pediu.
dores e Deputados no ano que vem.
-Item7:
Era apenas esta a oportunidade que e_u queR
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Discussão, em primeiro turno, da Pro~
ria ter, na discussão da matéria, de expressar
-_A Presfdência registra a infração regimental
posta de Emenda à Constituição n" 4,
o quanto nós nos equivocamos colocando
da qual o Presidente eventual dos trabalhos
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo
matéria pertinente nitidamente à legislação o r- · de hoje já foi vítima de censura pelo regimenPeres e outros Senadores, que acrescenta
dinária, que deve sofrer flutuações, e se justitalismo do nobre Senador Jarbas Passarinho.
§ 69 do Ata das Disposições Constituciofica que haja modificações em conseqüência,
(Risos.}
nais Transl~rias.
·
e, ao invés disso, colocar numa Cons_!ituição
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidenque
pãrã
ser
tomadavãi
precisar
de
60%
de
Em discussão a proposta, em primeiro turte, peço a palavra pela ordem.
cada uma das duas Casas. (Muito bem!)
no. (Pausa,)

Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Juta_hy
Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -:-

Sr. Presidente, em nome do PMDB, conCordo
com a aprovação dessa proposta de_ emenda
à Constituição federal, porque perdemos os
prazos. Deveríamos ter votado uma proposta
ou modificação da Lei, do Códígo Eleitoral,
para que tivéssemos as disposiçõeS legais para as eleições do próximo ano. Hoje, dentro

da norma constitucional, que nós mesmos votamos, não teríamos mai_s cond_içQes çle apresentá-la. Eu próprio havia apresentado emendas â Lei Eleitoral, colocando sempre no final:
"Essa lei entrará em vigor "dentro _do
prazo de um ano, após a sua aprovação."
Isto já prevendo a eleição para Prefeitos,
tentando ver se conseguimos votar a tempo
para a eleição de 1992.

O Sr. Ronaldo Aragão otimlsmo da parte de V. Ex.'

Penso que é

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Talvez
seja otimismo-.
Sr. PresJdente, a minha preocupação agora
é que é preciso haver quorum. Quantos Srs.
Senadores temos na Ca~ hoje?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Hoje temos someme discu_s_são. Ali4s. é
o segundo dia de discussão. São TtxacfoS c:irico
dias de sessões para discussão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•,
Sr. Presidente, tenha a certeza de que o PMDB
dará todo o apoio e procurará arregimentar
os seus Senadores para ver se ainda neste
ano conseguiremos votar esta_ matéria.
O Sr. Dirceu Carneiro peço a palavra para discutir.

Sexta,(eir~
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Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tem a palavra o nobre Senador Dirceu
Carneiro.
- ~ - -O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Para discutir. Sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, terilos discutido essa questão de emenda à Constituição,
particularmente nesse aspecto que trata da
legislação eleitoral, e entendemos que ela envolve uma negociação bastante ampla, cujo
escoadOuro, cujo objeUvo final maior é o entendimento a respeito exatamente des~ legislação. Temos proposto que essa legislação
deve ser antes, da abertura da Constituição,
esboçada.
De modo que o PSDB não está disposto
a aprovar uma emenda à Cons_tituiç_ão~de_®_r_
uma porta inteiramente aberta para se possibilitar aqueles vícios que produziram esse texto
proibindo emenda, proibindo a legislação, por
um prazo menor que um ano, e que poderia,
com uma aprovação prévia, possibilitar essa
volta. Estamos defendendo o ponto de vista
de que se estabe!e_ça ess~Jegislação através
de uma negociação e, uma vez aprovada, a
Constituição possa abrir uma excepcionalida-

-de para aquela lei que existe, e não_ que ela
abra a porta para tudo aquilo que possibilite
vir, como se. assinasse um cheque em branco.
Deixo este_ ponto de vista .registrado, para
o encaminhamento :ôa abordagem desta ma~
tériã.
Resistimos multo- a· qualquer abertura ou·
a qualquer emenda constitucional que comece a iniciar um processo sUcessivo de emendas, o que nãd era, realmente, o pensamento
dos Constituintes quando elaboraram esta nok
va Constituição. A idéia é que se tenha um
tempo-·de(erffiiriado~ cOmo já ficou· estabele-cido, para Se [azer urha revisão, e que se tenha
um pouco de cuidado e muita cautela, no
sentido de emendar qualquer assunto, por
mais importante e sério que ele seja. Devemos
incorporar aõ" nosso procesSo cUltural o respeifai"ãêjúilo que eStá POsto no texto. Evidentemente, não é por culpa da Constituição que
essa lei nãO---existe, -mas é, p_ela própria dinâmica parlamentar que nos levou a essa situa·
çãô. dé eléições -súCessivas, não Podernlqs
aperfeiçoar uma legislação adequada.
De modo que o posicionamento partidário
do PSDB, neste s.entido, está posto.
Era_ o _que tinha a dizer. Sr: Presidente.

(Durante o discurso do Sr. Dirceu Carneiro,__o Sr. Pompeu de Sousa, 3° Secretáilo; aei.xáa caaeiril da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre:sidente.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson 'carneiro)
discussão prosseguirá nas
guintes._

~A

~essões

se-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do _Requerimento n~ 64g, de 1989, de autoria do Senador
João Menezes, de licença para ausentar~se dos
trabalhos da Casã, a fim de participar da Delegação do Brasil à 44~ Sessão-da AssembléiaGeral dã OfQ:ànizaÇão das Nãções Unidas, por
u-rrfpenoao -ae- 25âias;-~fprõxinúidamente.
A matéria depende de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nac:ion-ª_1.
Solicito ao nobre Senador Mário Maia o parecer desta -Corrtissão.
_

ó sR: MAIUÓ MAIA (PDT - AC. Para
proferir parec_er. Sem revisão do orador.) Sr. Presiderite e Srs. Senadores, encaminhou
o nobre.col~ga Senador_João Menezes, à Mesa, requerimento pedindo_ licença para ausentar-se do País, pelo prazo aproximado de 25
dias, quando estará representando o Brasll,
como Observador Parlamentar, na 44~ Sessão
da Assembléia Geral da ONU.
O requerimento_ vem instruído por decreto
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República de 29 de novembro de 1989, designando o nobre Senador João Menezes para,
na qualidade de Observador Parlam_enta:r, integrar a Delegação do Brasil à 44• SesSão da
Assembléia Geral das Nações Unidas.
Assim, Sr. Presidente, ficamos satisfeitos de
ter este Companheiro, representante da grande RegiãO Norte, do Estado do Pará, integran-
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do a Delegação que representará o Brasil co- mo Observadvr junto às Nações Unidas ..
Portanto, ndsso parecer_é favoráve~ao deferimento do requerimento.
_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O parecer é favoiáv€1.
Passa~se, perianto,
votação do req_u'?rimentõ.
· · Os Srs. Senadores que Õ_aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será contedida a licença solicitada.

-

ª-

O SR. PRESIDE_N'TE (Nelson Carneiro)
- PaSsa-se, agora; à votação do Requerimen·
to n~ 650, de urgênCia, para o Projeto_ de _Lei
do Senado nn 378,_ de 1989, lido no Expediente.
_
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram
permanecer sentados._ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimentq, a matéria constará da Ordem do Dia de segunda-feira próxima.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa·se à votação do Requerimento n9
651, de urgência, lido no ExPediente para o
Projeto de Decreto Legislativo n"' 47, de 1989.,
Os Srs. SenadOJ::es que o apróVãm qu:erram
perriiã-necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria cons..
tará da Ordem do Dia de segunda-feira próxima.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
- Sobre a mesa; redações finais que, nós
termos do art. 320 do Regimento Interno, se
ilãà hoUver Objeção do Plenário, vão ser lidas
pelo Sr. 1"' Sécretário. (Paus.a)
São lidas as seguintes
PARECER N• 373, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

'

Redaçilo final do Projeto de Lei do DF

n' 71, de 1989.

A Comissão Diretõra_ apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF no 71, de 1989,
que cria a Carfeira Atividades de Trânsito no
Departamehto çle 1Yâ.nsito do Distrito Federal
- Detran/DF e seus cargos, fixa os valores
de seus vencimentos, e dá outras providên·
das.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novembro de 1989. - Nelson Carneiro, PresiM
dente -Pompeu de Sousa, Relator -Antônio
Lúlz Miiía, LaVOliieTMaíã
AI'IEXO AO I'ARECER Ne 373, DE 1989

Redação fina/ do Projeto de Lei do DF
nc-71, de 1989, que cria a Carreira Alivídades de Trânsito no Departamehto de
Trânsito do Distrito Federal- Detran!DF
e seus cargos, fixa os valores de seus
vencimento, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 É criada a Carreira Atividades de
Trânsito no Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DeM

trap/DF, composta do cargo de Agente de_
Trânslto, nível médio, conforme o Anexo Idesta lei.
Art. 2~ Os servidores "Ocupantes de em-

pregos permanentes da Tabela de Pessoal do
Departamento de Trá"risito-ChDistrito Federal
-

Detran/DF, incluídas na sistemática da Lei-

n" 5.92(),-de i9 de setembro de 1973, serão
transpostos, na forma do Anexo IL para a ca-r-

reira a que se refere o art. 1o desta lei, por
ato do Governador.
§ 1~
aproveitamento de
este
artigo dar-se-á independentemente do número de cargos criados e do número de vagas

o

que trata

em cada classe ou padrão, revertendo-se à
dasse_inidal ou extinguindo-se, na medida em
que vagarem, até o ajustamento ao número
de ~targos criados na forma do Anexo I desta

lei.
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19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, serão inscritos ex-officio, no pra~
zo de um ano, em concurso.público, para fins
de efetivação, permanecendo no Departa~
menta de Trânsito do Distrito Federal, inte~
grande a Tabela Suplementar de que trata
o § 5o desta lei, no regime jurídico e condições
em que hoje se encontram.
Parágrafo único. Os servidores a que se
refere eSte artigo; classificados_ no concurso
público, serão transpostos para a Carreira Ati·
vidades dtiTiãns.iiO~ l1ãfofiilá do Anexo ndesta
lei, résdndindo-se, nos termos da legislação
vigente, os contratos de trabalho dos que não
lograrem aprovação.
Art. 4° O ingresso na Carreira de que trata
esta Lei far-se-á, ressalvado o disposto no art.
29, mediante_ concurso público, no Padrão_ I
da 3' Oasse do Cargo de Agente de Trânsito.
Art. 5o Poderão concorrer ao cargo de
Agente de Trânsito os portadores de certificado _de 2° grau ou habilitação legal equivalente.

§ .2" Atendido o disposto no caput desie
artigo, serão considerados extintos os empregos vagos de Agente de Trânsito, remanescentes da Tabela de Pessoal do Departamento
de Trãnsjto do Distrito Federal.
§ 3<> Os servidores integrantes da ÇateArt 6° Q_valor do vencimento de Agente
goria Funciona] de Agente de Trânsito da Tade Trânsito, da 1' Classe, Padrão 11, que corre:F
ponderá a NCz$ 2.784,67 (dois-mil, setecentos
bela de Pessoal elo Departamento de Trânsito
e oitenta e quatro cr_uzados novos e· sessenta
do Distrito Federal, amparados pelo art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais Trane séte centavos}. seivirá de base para a ftxaçâo
sitórias, passarão a integrar Tabela Suplemendo yalor do vencimento dos-demais integrantar, até que se submetam a concurso para
tes da Carreira AtiviCades de Trânsito, observadqs __ os _índices estabelecidos na Tabela de
fins de efetivação.
§ 4<> Os servidores a que s_e refere o paráEscalonamento Vertical, constantes do Anexo
grafo anterior, que lograrem aprovação, serão
lll desta lei.
transpostos para a Carreira Atividades de TrânParágrafo único. O valor do vencimento
previsto neste artigo será reajustado nas messito, na forma do Anexo II desta lei.
mas datas e nos mesmos índices adotados
§ 5" Os servidores a que se refere este
para os servidores do Distrito Federal, ocor~
artigo, que não lograrem aprovação no cooridos a partir de 19 de outubro de 1989.
curse>, passarão a integrar uma Tabela SupleArt._ 7o O desenvolvimento dos servidores
mentar, sob o regime jurídico em que se encontrem e a sistemática da Lei n<> 5.920, de
na Cal-reira Atividades de Trânsito far-se-á
através de progressão entre padrões e de pro19 de setembro de 1973, extinguindo-se-os
respectivos empregos à medida que vagarem.
moção entre classes. conforme dispuser o re§ 6? Nenhuma redução de remuneração
gulamento.
poderá resultar da aplicação do disposto neste
Art. 89 Os concursos em andamento, na
artigd, devendo, quando for o caso, ser asse- _ __data da publicação desta lei, para ingresso
na categoria Funcfonal de Agente de Trânsito,
gurado ao funcionário, a diferença como vatagem pessoal nominalmente identificável.
serão válidos para atendimento ao disposto
§ 79 Os servidores a que se refere- este
no art.4?
Art. go São extintas, a partir da data da
artigo, que não foram beneficiados ou foram
transposição a que se refere o art. 2 9, para
parcialmente pelo Decreto n 9 8264, de 7 de
novembro de 1984, serão transpostos na con-- os servidores de que trata: esta Lei, as seguintes
gratificaÇões e vantagens_:
formidade do Anexo N desta lei.
Art. 3 9 _ Os servido.i-es integrantes da Cat,; I - Gratificação pelo Desempenho de Ativigeria Funcional de Ag~nte de Trânsito da Ta- - daâeS-de Trânsito no Departamento de Trânbela de Pe~soal do Departamento de Trânsito
sito do DistritO F'"eàerãJ, Criada pela Lei n9 17,
de-30 de maio de 1989;
integrante do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n" 5.920; de 19 de
O':":"'__ Gratificação-pelo Desempenho de Ativisetembro de 1973, não amparados Pelo art.
dades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n"

2224, de 9 de janeiro -de f985,_a!Íe.i-ada pelo
Decreto-Lei n 9 2367. de 5 de novembro de
1987;
lii-Gratificação de Função Policial, esten~
di da aos Agentes de Trânsito através_ da Lei
n~ 7.455, de 31 de março de 1986;
N- Gratificação por Operações Especiais,
estendida aos Agentes de Trânsito_ através da
Lei n"' 7 .455, de 31 de mar_ço de 1986, com
as alterações introduzidas pela Lei n: 18, de
30 de maio de 1989;
V - abono mensal, criado pela Lei n9 4,
de 28 de de:z;embro de 1988; e
VI - adiantamento, concedido pala Lei n"
38, de 6 de setembro de 1989.
Art. 1O.

O regime jurídico dos integrantes

da Carreira criada por esta lei, até que se apro-

ve o Estatuto dos Funcionários Públic:os Civis
-do -Distrito Federal, é o da Lei n9 I.iú, de
28 de outubro de 1952, e as leis qUe o complementam.
Art. 11. É criada, para _os integrantes da
Carreira a que se refere esta Lei, a Gratificaçao
de Ftscalizaç:ão é PôliciariiEmtO de TrânsitO;
no perc(mtual de trinta e três por cento, inci·
dente sobre o padrão em que estiver lo_calizado
o servidor.
Parágrafo único. A Gtatific:a!!;ãO a que se
refere este artigo, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, incorporar-se-a aos proventos da inatividade.
Art. 12. A GratiticaçãooAdicioÕal PorTempode Serviço será calculada, na base de cinco
por cento por qüinqüênio cl'Ei efetivo exercício,
sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver localizado, acrescido da Gratificação a qu_e se refere o artigo anterior.
Art 13~ __os servidores integiantes da Carreira de que trata esta Lei ficam sujeitÇlS ao
regime de quarenta horas semanais de trabalho.
Art. 14. Os Agentes de Trânsito da Tabela
de Pessoal do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal, que se encorÍtrarem com os
respectivos contratos de trabalho suspensos,
terão o prazo de trinta dias para optarem pela
_
Carreira de qúe-trata esta lei.
Parágrafo único. Os servidores que nã"o
optarem, na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela a que se refere o § 5" do
art. 2° desta lei.
. Art. 15. O Governador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentaç.§o
desta lei.
Art. 16. Esta lei entra em vigor em }9 de
janeiro de 1990.
Art. 17. Revogam-se· as disposições em
contrário.
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§ 3o. Os séVidores da tabela de Pessoal
do Departamento de Estradas de Rodagem
do 'Distrito fed~ral, ampi!lrados pelo art. 19
Redação final do Projeto de Lei do DF
do Ato_das Disposições Constitucionais Trann• 70, de 1989.
sitórias, passarão a integrar Tabela Suplementar, até que se submetam a concurso para
A Comissão Diretora_ apresenta_ a_ redação
fins de efetivação.
final do Projeto de Lei do _DF no 70, de 19$9,
§_ 4~ Os servidores a que se refefe o paráque cria a Carreira Atfvidades Rodoviárias no
grafo anterior, que Jogra_ren1 aprovação, serão
Departamento de Estrada_s de Rodagem do
transpostoS para a tarreira Atividades RodoDistrito Federal/DER-DF e seus cargos, ftxa
viárias, na forma do Anexo lll desta Lei.
os valores de seus vencimentos e dá outras
§ 59
servidores a que se refere este
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de no- -artíQO, que não lograrem aprovação no convembro de 1989. ''I- Nelson Carneiro, Presi- ---cüi-SO,-passarão a integrar Tabela Suplementar, sob o_ regime em que se encontram e
dente -Pompeu de SoUsa,_ Relator ~Antônio
na sistemática da Lei no 5.920, de 19 de setemLuiz Maia, Lavoisier Maia.
bro de 1973, extinguindo-se os respectivos
ANEXO AO PARECER N~ 373, DE 1989
empregos a medida que vagarem.
§ 6~ Nenhuma redução de remuneração
Redação final do Projeto _de Leí do DF
n9 70, de 1989, que cria a Carreira Ativída- poderá resUltar da aplicação do dispoSto neste
artigo, deVendõ-,- qu:ariâõ-fóf o-c~, ser assedes Rodoviárias no Deparfamentó de E:r
tradas de Rodagem do Distrito FederaJI gurada ao funcionário a diferença, como vantagem PeSsoal ni:lminalmente identificável.
DER-DF seUs _cargos, fixa os valores
§ 79 Os servidores a-· que se refere este
de seus vencimentos e da outras proviartigo, que não foram beneficiados ou o foram
dências..
pardalffienfe pelo Decreto nc a264, de 7 de
O Senado Federa! decreta:
novembro de 1984, Serão frãns(jõStós na conArt 1o ~- criada a Carreira Atividades Roformidade do Anexo VCdesta Lei.
doviárias no Departamento de Estr.adas de RoArt. 4" _Integrarão, ainda, a Tabela a que
dagem do Distrito FederaJLDER~DE,_çompos
se refere_o § 5c do art. 3~. os atuais ocupantes
ta dos cargos de Analista de Atividades Rodo-_
de _empregos efetivos de que trata a Lei n~
viárias, Técnico de Atividades Rodoviáric,.s e
5.920, de 19_ de setembro de 1973, cujas categorias funciónais não constem: do Anexo III
Auxiliar de Atividades Rodoviárias, _respectivamente de níveis superiores, médio e básico~ desta Lei, permanecendo no órgão, nas condições e regime jurídico em que hoje se enconconforme o Anex.o I de:sta Lei.
Art. 2° A Tabela de Pessoal do Departa- tram.
Art. 5c Os seMdores da Tal;>ela de__pesmento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal/DER-DF é transformada no Quadro
soal, integrantes do Plano de Oassificação de
de Pessoal do Departamento de Estradas de
Cargos de que trata a Lei n" 5.920, de 19
Rodagem do Distrito FederaVDER.-DF.
_ "d~ setembro de 1973, nâó amparados pelo
art. 19 -do Ato das_Disposições-tonstitucionais
Parágrafo único. Os e:argõs a que se refere
Transitórias, serão inscritos ex officio, no prao art 1? e os cargos em comissão do Grupo
zo de ~Um ano, em concusro público para fins
Direção e Assessoramento Superiores e as
funções do Grupo Direção e Assistência fnler- .de efetivação, integrando a Tabela de que trata
o §_59 do art. 39, no regime jurídico e condições
medíárias, constantes do Anexo li desta Lei,
integram o Quadro de que trata este artigo.
em _que hoje se encontram.
Art. 39 Os seiVidores ocupantes de em:<
Parágrafo único. Os servidores a que se
refere este artigo, classificados no concurso
pregos permanentes da Tabela de Pessoal do
Departamento de Estradas de Rodagem do
público, serão transpostos para a Carreira AtiDistrito Federal, incluídos na 'Sistemática da
vidades Rodoviárias, na forma do Anexo III desLei no 5.920, de 19 de setembro de_l973,
ta Lei, rescindindo-se, nos termos da legislaserão transpostos, na forma ·do Anexo III, para
ção vigente, os contratos de trabalho dos que
a Carreira a que se o art. 1 o desta Leí, por
não lograrem aprovação.
Art. _6c O ingreSSo na Carreira de que trata
ato do Governador.
§ 1o O aproVeítamento de que trata este
esta Lei far-se-á, ressalvado o disposto em
artigo dar-se-á independentemente do númeseus arts, .3?, ao e 17, mediante concurso púro de cargos criados e do número de vagas
blico:
em cada classe _ou padrão, revertendo-se à
I - no Padrão J da J~ ClaSse do cargo de
classe inicial ou extinguindo--se, oa ·medida e:rn
Analista _de Atividades Rodiviárias;
U.-_ no Padrâo I da 3 1 Classe do cargo de_
que vagarem, até o ajustamento ao número
de cargos criados na TOrma-do_ Anexo I desta
leCillcQ de.-Attvidades RodoViárias;
III,_ no Padrão I da Class_e Única do cargo
Lei.
-_
_
§ 2° Atendido o disposto no c;aput deste
de Auxiliar de Atividades Rodiviãrias.
Art. 71 Poderão concorrer aos cargos de
artigo, serão considerados extintos os E:JT~pre
que trata esta Lei:
gos vagos remanescentes da tabela de Pessoal
do Departamento de Estr;:~d_as__d__e_ Rodagem
I - para o cargo de Analista de Atividades
do Distrito Federal, incluídos na sistemática RO_diviária-s~ os portadores de diploma de curso
datei n" 5.920, de 19 d_e·setembro de 1973, superiOr ou habilitação legal equivalente, com
integrantes das <::ategorias funcionais relacioformação nZ~ área de competência para a qual
ocorrerá o ingresso;
nadas no Anexo III desta Lei.
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U- para o cargo de Técnico de Atividades
Rodoviárias, os portadores de certificado de
conclusão de 1' e 2c grau, ou equivalente, con- forme a área çle atuação;
III - para o cargo de Auxiliar de Atividades
Rodoviárias, os portadores de comprovante
de escolaridade até _a a~ série do 19 grau, conforme a área de atui:tçâo.
__
"Art. ao o ocupante de cargo de'nível básiCo OU médio qi.ie âlcançar, respectivamente,
~ úJ.~_!!J.O e_a_~~~o da da~se única ou da classe
~ecial e preencher as ·condições exigidas
para o ingresSo, Poderá,- medíante ascensão,
passar para o cargo de T êcnico de Atividade
Rodoviárias Ou Analistas_de AtividadeS Rodoviárias, em_ padrão. correspondente a venCimento imediatamente sUperior.
§ 1o A regulamentação ftxará as regras do
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigãtoriedade de "utilização_ de concurso público para ingresso nos
cargos de Analista_de AtiVidades Rodoviárias
e Técnico de Atividades Ro·doviárias.
§ 29 A ·AdmitiiStráçâo reserVará wn térço
cf~s vagas f~das no Edital d~ Concurso Público para os funcionários a que se refere est_e
artigo, os qUais terão classificação distinta dos
demals concorrentes.
§ 39 As vagas referidas no parágrafo anterior, que não forem preenchidas, serão automaticamente destinãd-as aos habllitcidOs no
concurso públicO: § 49 A exigência de posicionamento no
último padrão da Classe Única' do cargo de
Auxi!iar de Atividades-Rodoviária$ e da Qasse
Especial de Técnico de Atividades Rodoviártas, não se aplica, excepcionalmente, ~ primeira ascensão.
§ so _Na ascensão de que trata o parágrafo
anterior, que será realizada no prazo de _um
ano, a Administf~s;:~o reservafá dois terços das
~gas para a clientela interna.
"'Art 9" O valor do vencimento de Analista
de Atividades Rodoviárias da_ 3~ Classe, Padrão
I, que corresponderá a NCz$ 2. 784,67 (dois
mil, setecentos e oiterita e quatro cruzados _
novos e sessenta e sete centavos), servirá de
base para frxação do valor do vencimento dos
demais integrantes da Carreira Atividades Rodoviárias, observados-os índices estabeleciçl,os_
na Tabela de Escalonamento VerticaL constantes_ do Anexo IV desta Lei.
Parãgrafo único. O valor do vencimento
previsto neste artigo será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados
para os servidores do Distrito Federal, ocorridos a partir de 1? de outubro de 19a9.
Art. 1O. O desenvolvimento dos servidorês nã Carreira Atividades Rodoviárias far-se-á
através de progressão entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. 11. Os concursos públícos em andamento, na data da publicação desta Lei, para
ingresso nas categorias funçíonais relacionadas no Anexo III, serão válidos para atendimento ao disposto no art. 6~ desta Lei.
Art. 12. São extintas, a partir da transposição a que se ref~re o art. 3~. para ·os servi-
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dores de que trata esta Lei, as seguintes gratifi~
a!?rove o Estatuto dos Funcionários Públicos
cações e vantagens:
OVis-âo DistritO Federal, é o da Lei n" 1.711,
I - GratifiCação de Atividade T écnico-Adde 28 de outubro de_ 1952, e as leis que O
ministrativa, criada pelo Decreto-lei n~ 2239,_ _complementam.
de 28 de fevereiro-&!-1985,- alteT-ado pelo DeArt. 14. t: criada, para os integrantes da
Carréirà_a qUe se refere esta Lei, que exerçam
creto-lei n~ 2.269, de 13 de março de 1985;
atividades que -exijam o_ re_gime_ de quarenta
II - Grafifiéãção de· Nível Superior, crfada
horas semanais de trabalho, d Gratificação de
pelo Decreto-Lei n~ 1.544, de 15 de abril de
- Produtividade Rodoviária, no percentual de
1977;
vinte -e cinco a quare-nta por cento, incidente
III - Gr8tíficação criada pelo Decreto-Lei
no 2.367, de-5 de novembro de 19_87;
sobre· o padrão em que estiver localizado __ o
[V- GratificaÇão pelo Desempenho de Ati:
servidor.
vidades Rodoviárias no Departamento _de Es§ 1~ O Governador do Distrito Federal fixatradas de Rodagem do Distrito Federal, criada
rá, em regul~mento, as ati_vidades a que se_refere
pelo Decreto-Lei n~ 2.257, de 4 de março de o caput deste artigo e a concessão da gratifi1985;
.
cação.
§ 2~ Na regulamentação- de- que trata o
V- Gratificação pelo DesempenhO de Atividades de Apoio, criada pelo _Decreto-Lei no parágrafo anterior, será observado _o máximo
2.224, de 9 ae janeiro de 1985, alterada Pela de trinta e três por cento como percentual
Decreto-Lei n" 2.367; de 5 de novembro de
médio pa-ra a despesa global com a CQncessão
1987;
.
da gratificação referida neste artigo.
VI - Abono mensal, criado pela Lei i1" 4,
§ 3" A gratificação de que trata este artigo,
-~1lob a qual incidirá o desconto previdenciário,
de .28 de dezembro de 1gse; _
incorporar-se-á aos proventos da inatividade
VII - Adiantamento concedido peh Lei n"
a.das pensões. -_
38, de 6 de setembro de 1989.
_- _
Art. f5.- A GiatificaçãoAdicion"ál por tem~
Art 13..
rEi gim€ jui'idico_ dos integran1es
po de Serviço será calculada, na base de cinco
da Carfeira _criada por esta Lei, até que se

·a

Dezembro de 1989

por cento pO-r qüinqüênio de efetivo exercí~io,
sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver localizado e o percentual da gratificação a que se refere o art. 14 desta Lei. . _

Art. 16. Os servidores do Departamento
de Estradas de Rodagem do Distrito Federal/
DER-DF, ressalvado o disposto no art. 14 desta Lei, ficam sujeitos ao Tegime de trinta horas
sernarf<:iis -ae trabalho.

Art 17. Os ex-selvidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal/DER-DF, incluídos na Carreira Finanças e
Controle e na Carreira Orçamento, do Quadro
_de Pessoal do Distrito Federal páderão, mediante opção, ser transpostos para a Carreira
de que trata esta Lei, a na form_a do seu Anexo

Art. 18. O Governador do Distrito Federal
baiXará os atas necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. 19. Esta Lei eritrã em vigor effi 1~de
janejro de 1990.
-- Arf. 20.
contrário.

RevÕgam-se as disposições em
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I
!

,.

do Projeto-de Lei do DF n9 70, de 1989, que
cria a Carreira AUvidades Rodoviárias no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federai/DER-DF e seus cargos, fiXa os
valores.de seus vencimentos e dá outras providências.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1989.

não tiveram oportunidade de se exprinlir adequadamente, seja simplesmente por falta de
tel'npo, seja por constrangimento legal, seja
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
porque nem sempre os jornais e a mídia guar- Sobre a mesa, requerimento que vai ser
daram o saudável distanciamento emocional
lido pelo Sr. 19 Secretário.
em relação à notícia.
É lido e aprovado o seguinte
O Senado da República é o repositório ideal
REQUERIMENTO N• 653, DE 1989
-Senador Pompeu de Sousa.
para a-verdade, uma espécie de escrínlo refratário a paixões e ao ácido dos humores, onde
Nos termos do art. 321 do RegimE:nto [nterO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
no, requeiro dispensa de publicação, para ime-Aprovado o requerimento, passa-se à ime- os fatos podem ser guardados em segurança,
de sorte que mais adiante se tenha ao menos
diata discussão e votação, da redação final
diata apreciação da redação final.
um refer_enclal confiável para cotejo, com verdo Projeto de Lei do DF 11<:> 71, de 1989, Que
Em discussão a redação final. (Pausa)
sões baldias.
cria a Carreira Atividades de Trânsito no- DeNão havendo quem peça a palavra, encerro
Devo adiantar, Sr. Presidente, que o objetivo
partamento_de Trâlisito do Distrito Federal-- a discussão.
dos que lançaram a candidatura Sflvio Santos
Detran/DF e seus cargos. fJXa os valores deEm votação.
era tão-somente criar uma opção competitiva
seus vencimentos e dá ou~as providênci~s.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
a mais para o centro democrático, e que ela
Sala das_ SesSões, 30 de novembro de 1989. __ permanecer sentados. (Pausa)
não se posicionava especificamente contra
, Aprovada. .. · ·
- Senador Pompeu de Sousa.
ninguém, embora atingisse horizontalmente
O projeto VcU à sanção do Sr. Goveinador
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
e de forma discreta todas as demais, porque
do Distrito Federal.
-Aprovado o requerimento, passa-se à aprea nossa expectativa maior residia no enorme
dação da redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
estoque eleitoral subsistente, ou seja, aqueles
Em discussão a redação final. (Pausa)
-Volta-se à lista de oradores.
48% de indecisos que até então não se haviam
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Concedo a palavra ao nobre Senador _Mar- identificado com qualquer dos candidatos,
a discussão.
--condes Gadelha, como Uder.
que após seis meses de campanha não apoiaEm votação.
vam qualquer programa de Qõverno e permaOs Srs-:-Senaâ6res que a aprovaffi quelram
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - neceram assim até- três dias antes do pleito.
permanecer sentados. (Pausa)
Sílvio Santos cipenas ocupOu um vâcuo; o
- PB. Como Líder, pronuncia o seguinte disAprovada.
que chamo de hiato de credibilidade, deixado
-curso._ Sem revisão do orador.) - Sr, PresiO projéto vai à sanção ·ao Sr. Governador
por outros postulantes, e se movia naturaldente, Srs. Senadores, trazendo outra vez à
do Distrito Federal.
mente, sem qualquer ânimo beligerante e decolação a candidatura do Sr. Silvio Santos,
satento. portanto, a sinais de fumaça no ar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
o meu propósito é apenas fazer um seguro
Sr.Presidente, em que pese esta ressalva, afircontra: coi'rosão de memória.
- Sobre a mesa, requerimento que vai ser
mo que a histeria que tomou conta de certas
lido pelo Sr. 1o Secretário.
longe de miin pretender polemizar sobre
elites quando do lançamento da candidatura
É lido -e aprovado o seguinte
fatos que já não afetam o cotidiano das pesSílvio Santos, só se explica por dois sentimensoas e q:ue já passaram ao domfnlo da História,
REQUERIMENTO N• 654, DE 1989
tos muito próprios das elites: o medo e o pre·
nestes tempos de célere andamento. Mas, preNos termos do art. 321 do Regimento Inter- ciso, Sr. Presidente, fJXar o meu ponto de vista,
conceito! Proçuaram disfarçar isto em mil preno, re-queiro dispensa de publicação, para tmeo ponto de vista dos que naqueles dias turbu- ctosismos, que, evidentemente, não tendo
diata discussão e votação, da redação final
lentos se e-ncontravam no Õlho do furacão e
qualquer sustentação fógica, factual ou jurídi~
-
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ca, logo cediam espaço para o insulto puro
e simples, para o destemPero e a violê-ncia
verbais, para o ódio escrachado e espumoso,para o des_espero impudente, para o compor
tamento insandecido, vazio de conteúdo, mas
cheio de fúria e de sOm.
Procurava-se, Sr. ~residente, criar todo uln
clima propício ao condicionamento da opinião
pública, um clima que, por stnal, foi denunR

ciado com toda a veemência e clarividência
às vésperas do julgamento do TS~ aquÇtiéSte
mesmo plenário, pelo eminente Senador José
Fogaça quando, em aparte ao Senador Cid
Sabóia de Carvalho, afirmou:
"Quero dizer a V. Ex• que me debrucei

sobre a legislação, examinei-a acurada,
detalhada e minuciosamente e não vi como embargar ou como impurrgar a can·
didatura Silvio Santos." Nê-o _há _c_omo fazê-lo, mas percebo, nobre Senador, que
há uma pressão enorme~ Há setores ex·
tremamente poderosos neste País que estão irritados, que estão fazendo pressão.
Vejo, por exemplo, que o ex-Ministro Lei·
tão de Abreu manifesta-se inSisténtemerite, de forma claramente política e não
jurídica, sobre a questão, a serviço de determinada posição política. Percebo que
alguns jornalistas perigosamente, perigo·
samente, sublinho, dizem que o País- está
nas mãos do Tribunal_ Superior Eleitoral,
supondo , imaginando ou pressupondo
que a lisura do processo vá depender da
presença ou não do Sr. Silvio SantoS, Esta
posição é extremamente perigosa, porque, se a democracia brasileira depender
de uma agressão Zr lei e à ConstituiÇão,
estamos muito mal, e as perspectivas para o futuro são multo sombrias."
São palavras textuais do nobre Senador José Fogaça.
Mesmo assim, Sr. Presidente, com. esta advertência feita às vésperas do Ju1gamento, no
dia mesmo do julgamento, o jornal O Estãdo
de S. Paulo, com a responsabilidade de guardião do Direito, dos costumes, da moral, que
historicamente tem composto _a s_ua imagem,
afirmava, Sr. Presidente, corn todas as letras,
quase que respondendo de maneira insólita
ao nobre Senador José Fogaça:
"Queiram ou não os puristas, o julgamento será político;-como políticas foram
a sentenças sobre anão-vigência do princípio da fidelidade partidária na eleição
de Tancredo Neves, e, sobretudo, a decisão do Supremo Tiibunal Federal tomada, em 1955, quando da cri_se que resultou no golpe de Estado de 11 de Novem·
'bro,''
Sr. Presidente, deste tipo, desta naturaza,
foram inúmeras e diversas as manifestações
que eram feitas num crescendo, de ma_neira
a sufocar sequer o pensamento divergente.
Teriam muito a perder essas elites_? Não
é o caso de se discutir agora. Mas me parece
óbvio, Sr. Presidente, que se Armando Corrêa
tivesse sido substituído por outro candidato
com iguais chances eleitorais, nenhuma bulha

se faria, riada de excepcional teria acontecido,
nem á indignação de encomenda teria sido
açulada com tanta veemência.
Sílvio Santos convertido em anátema, em
erva a queimar, em inimigo público número
um, em objetivo a destruir, em causa a impedir
custasse o que custasse, se deve pois, em
primeiro plano, ao fato de ter sido uma candidatura muito forte, extremamente competitiva,
que iria para o segundo turno com enorme
folga de votos.
Diga-se Cle passagem, Sr. Presidente, que
esse favoritismo se devia, principalmente, a
méritos_e_ virtudeS pessoais do candidato, pçifS
Sílvio Santos encarnava a imagem do se/fmade man, do homem público que saído do
nada, o menino pobre da Lapa, o vendedor
- de canetas esferográficas nas barcas de Niterói, chegava a dirigir 33 empresas neste País,
com 14 mil funcionários, sem nenhum conflito social, pagando adiantadamente, a todos,
construindo, também, a segunda maior rede
de tele..isão_ do País.
_Sr. Presidente, era um empresário de garra,
um gerente talentoso, um administrador competente, que, além do mais, infundia atimismo
às pe-ssoas e trarismitia, pelo seu próprto
exemplo, a crença no trabalho honesto~ num
País dominado pda lei do Gérson, onde cada
um procura tirarprovei~, tirar partido, se prevalecer de situações e do tráfico de influênçjª.
Silvi:1 Santos encamava_o próprio exemplo de
que esta não é uma te_rra devastada e, sim,
um País de grandes oportunidades para quem
gosta de trabalhéJ!.
Além de tudo isso, Sr. Presidente, é um homem popula"r. Vejam bem, popular e não populista. Se é um homem popular, tanto melhor, porque mais facilidade teria para engajar
a população num projeto de desenvolvimento,
numa proposta de redenção dos menos favo- recidos da sorre, daqueles que nada têm pai-a
sob_reviver além do estritamente vegetativo, e
que apenas trafegam Pela vida, cOndicionados
a le:'{arem a ytda num denominador, pobres
de J6; pobres de esperança e pobres de amor.
Sílvio Sa[ltos tinha essa condição pela sua
pop'-:llarida_fle de engajar, pela credibilidade de
30 '!!nos .~m que as pessoas lhe ccmheciam
até os refolhas da alma, de presença cons~
tante, de discussão diutu!'na e tinha a condição
de, pela credibUid<:~de, conduzir este País para
propostas positivas, para uma crença, que é
o instrumento maior de elevação soda! e eco·
nôrniça d_o P~ís. em uma época de profunda
derrelição dos costumes, da economia, da política e da moral.
Pois, Sr. Presidente, dizia eu, que o fato de
despontar Sílvio Santos com 29% nas pesquisas, de ter aindá a possibilidade de receber
apoios de grandes segmentos partidários,
após a dedsão do TSE, tudo isso decorria
de virtudes que lhe são próprias e inerentes.
Felizmente, Sr. Presidente, aqui mesmo,
neste Senado,__ vozes se levantaram para tentar
espancar o medo, como motivação do casuís·
mo contra Sflvio Santos. Aqui o Senador Cid
Sabóia de Carvalho proferiu um discurso magistral, um d_iscurso extraordinário, em term.os
de hermenêutica, de análise, de situação, para
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concluir que a lei é uma projeção da _m_oral,
e Sílvio Santos, agindo dentro da lei, estaria
agindo rigorosam~nte de acordo co_m a moral
institucional e com a moral política, que a sua
candidatura teria que ser mantida e que s_ó
deveria haver, em princípio, uma maneira de
elidi-la, que seria pelo voto na urna, seria pelo
sufrágio e pela rejeição, se fosse o caso, da
grande maioria da população brasileira.
Ao lado d_g medo, a segunda inspiração para
aquela march aux flambéaux contra Sílvio
Santos foi o preconceito. O preconceito sobre
o qual falaremos depois, porque todo preconceito é recôndito e manhoso, e só se exibe
depois que lhe arrancam<?"s, um a um, tq~os
os embustes e todos os dJsfarces~ _
:Que embustes eram estes, Sr. Presidente?
De variada natureza; políticos, jurídicos, morais e etc., gravitando, quase toçlos, em torno
de uma frase enigmàtica que dizia: "A entrada
de Sílvio Santos prejudica o processo democrático", e montada sobre quatro falácias. Primeiro~ o candidato_entrou faltai1do qUinie dias,
e isso lhe era vantajoso; segundo, Silvio Santos
não é político; terceiro, Sílvio Santos é Prõprie-.
tário de urna concessionária de serviço público; quatro, teria havido uma trama para substituir o Ministro Aureliano Chaves de MendOnça.
Esse último ponto, Sr. Presidente, agride·
não apenas o sentimento de justiça como,·
principalmente, o. senso comum e a inteligência alheia, (borque é evidente, que renúncia
é um ato ·de vontade pessoal .. Não há trama
nenhuma no Mundo que possa fazer alguém
renunciar a Úma candidatura ou a um cargo
se não o quis"er.- E, segundo, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, que trama seria essa em
que a suposta vítima participa e toma a iniciativa em todos os eventos ocorridos?
Vamos aos fatos, Sr. Presidente e Srs. Sena-dores. Vamo.s aÕs fatos su,cintamente, porque
o nobre Senador Hugo Napoleão, aqui, já fez
a eles referêncía minuciosa e exaustiva. A esse
discurso do Senador Hugo Napoleão e ao texto por S: Ex" encaminhado aos membros do
Partido da Frente Liberal, remeto ao pesquisador do futuro, para que tenha dados maís
minunciosos, mais-detalhistas sobre a matéria.
Vamos, sucintamente,. aos fatos.
No dia 17 de_outubro, numa_ terça-feira, em
reunião havida na_ residência do MiniStro João
Alves, o Dr. Aureliano Chaves, cumprindo um
.compromisso fJXado para julho, depol~ adiado
para agosto e para setembro, finalmente reali·
zado em outubro, fazia uma reavaliação da
sua candidatura e se dizia abandonado pelo
partido e em extrema dificuldade para conduzir a sua campanha, que apresentava índi·
ces desestimulantes nas pesquisas de opinião,
realizadas em todo o País, de modo geral, e
em seu Estado, Minas Gerais. de forma muito
particular. Examinando alternativas para subsb1.uí-lo, o Dr. Aureliano começou por excluir
de apreciação o Sr. Afif Domingos, alegando
problemas criados· por aquele candidato no
seu Esta~o de Minas Gerais, que lhe lavavam
ao repúdio natural e irrecorrível, de modo que
_não admitia, sequer, a análise do nome de
Nif Domingos. Mas, em seguida, S. Ex" disse
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que apoiaria o Sr. Mário Covas, desde que
outros candidatos, isto é, Ulysses Guimarã~t;;,_
Affonso Camargo, Afif Domingos e outros
também renunciassem, e que se operasse
uma convergência de centro em tomo do can~
didato tucano, o que, evidentemente, esca~

pavo;, ao nosso cbntrole.
Umitada a Mário Covas e Afif Domingos
a difcussão sobre os nomes em disputa, passou-se a examinar a hipótese de um fato novo,
isto é, de nomes não registrados aindª p~lo
Tribunal Superior Eleitoral.
O Dr. Aurefiano Chaves clisse, então, que
já havia proposto ao Dr. António Ermírio de
Moraes a substituição, e este recusara.

. ~ interessante observar que ninguém no

Partido tinha até então conhecimento daquele

fato, que o Dr. Aureliano Chaves havia procu~
rado o Dr. Antônio Ermírio de Moraes e pro~
posto a substituição do sey nome à revelia
do Partido. Di$unha~se, também, a retirar a
candidatura em favor de Jânio Quadros, mas
reconheceu que Jânio, estando enfermo, não
podiq desencumbir~se adequadamente da~
quele mister:
A essa altu~a eu disse; "Dr. Aureliano, não
vejo vantagem em V. Ex" se fazer substituir
por António Ermírio ou alguém com características semelhantes. Ganharíamos três ou
quatro pori:tos nas pesquisas e permanece-~
ríamos na· mesma ffiviabilidade. Melhor ficar
como está. Se tiver que acontecer essa substi~
tt.tição, que pelo menos seja para vencer as
eleições e fortalecer o Partido da Frente Ubernl".
Neste caso, precisariámos de alguém. com
forte penetração popular, grande poder de co~
municação, dado que o tempo para imprega~
nação era muito curto; que fosse do Partido
e amigo do próprio Aureliano, de sorte a que
este se sentisse à vontade para conduzir o
processo. E que _eu só Yia no País um cidadão
com aquelas características: o empresário Sil~_
via Santo~.

Aureliano recebeu com entusiasmo a su~
gestão e pediu imediatamente a Hugo Napoleão que fosse a São Paulo e consultasse Sílvio
Santos em seu nome sobre se aceitaria a candidatura à Presidência da República pelo Par~
tido da Frente Liberal.
O empreS"ãrío- SílVio Santos concordou, in~
formando que tempo-s atrás já havia sido pro-curado pelo Senador Marco Madel e outros
Senadores do Partido da Frente überal, além
de políticos de outros partidos para diversas
composições.
Um cantata telefônico foi promovido nesse
instante entre Sílvio Santos e Aureliaflo Cha~
ves. E um encontro foi marcado pelo Dr. Aure~
liano em sua pt6pria residência de Belo Horizonte. Depois foi mudado esse encontro para
Brasllia, a rogo do nobre Senador Diva/do Suruagy. E esSa reunião, Sr. Presidente, aconte~
ceu novamente na residência Sr. Ministro do
Interior João Alves. Na ocasião, os dois se
encontraram antes mesmo-que chegássemos
à residência do Ministro João Alves já estavam
conversando os dois, Aureliano Chaves e Sílvio
Santos. Num dado momento, Aureliano ChaM
ves disSe para Sílvio Santos que o achava qua-

lificado para exercer a Presidência da Repú~
bllCa e que devolveria a candidatura ao Partido
e gostaria que ele, Silvio Santos, fosse o candi~
dato, o que foi aceito imediatamente, Sr. Presi~
dente._ Ficou estabelecido que Aureliano Cha~
ves iria a Minas Gerais comunicar à suá família
-vejam bem, Srs. Senadores, apenélS comú~
nicar! - porque a sua decisão, segundo ele
próprio, já estava tomada. E, no sábado, iria
a São Paulo comunicar a Oáudio Lembo, seu
Vice-Presidente, ao Dr. Jânio da Silva Quadros.
No domingo, envi~ria uma carta ao Presidente
Hugo Napoleão comunicando a sua renúncia.
E a reun_ião _da Comissão Executiva .ficaria
marcada para a segunda-feira seguinte, ás
11:00 hOras, para a homologação da candidatura Sílvio Santos.
Sr. Presidente, SrS. SenadOres, naquela
mesma noite começamos a -receber as ade~
sões da Comissão Executiva do Partido logo
após a reunião entre Sílvio Santos, Aureliano
Chaves e o grupo partidário que o apoiava.
Logo após, chegou o próprio Líder -do Partido
da Frente Liberal na Câmara dos Deputados,
Ricardo Fiuza, e hipotecou solidariedade à
proposta e pediu para se comunicar cóm SíiM
via Santos e com ele conversou, ao telefone,
tratando~o por Presidente e se engajando na
luta, se dispondo a, naquela mesma noite, fa~
:z:er outros cantatas, até. obter o engajamento
pleno e amplo de todos os quadros partidários.
No dia seguinte, Sr. Presidente, a notícia
não sei por que artimanhas, estava na rua.
E à noite o Dr. Aureliano Chaves declinava
do seu gesto e desistia da sua renúncia travando um diálogo amargo e duro com o Senador
Hugó Napoleão.
Pior ainda, Sr. Presidente, foi à televisão e
fez um pronunciamento em que negava a sua
renúncia e lançava dúvidas sobre a honora~
bilidade dos seus companheiros. A este respei~
t0 devo dizer que tentamos depois, debalde,
eu e o Senador Hugo Napoleão, repor a verdade dos fatos, invocando a lei que dizia que
o horário da Justiça Eleitoral pertencia ao Partido; enviamos uma fita ao Superior Tribunal
Eleitoral com uma gravação de depoimentos
do Senador Hugo Napoleão e meu próprio.
E a publicação dessa fita foi embargada, foi
ÇPstrurda pelo próprio candidato Dr. Aureliano
Chaves, qUe enviou outra fita para o mesmo
horário. O Tribunal teve que julgar a matéria
e deu um despacho no mínimo sjngular. O
Tribunal decidiu que, efetivamente, o horário
pertence ao partido, mas, em caso de conflito
entre o partid9 e o candidato, prevalece o can~
didato. _
E, -desta forma, Sr. Presidente, fomos impedidos, num primeiro momento, de expor o
nosso ponto de vista sobre os fatos, e a versâo
que tfaniitou para milhões de brasileiros foi
exclusivamente aquela levada pelo candidato
Aureliano Chaves de Mendonça.
Àquela aitura, Sr. Presidente, quelmaram·se
os barcos, todas as pontes, e enviabilizou-se
"lualquer processo de retorrlo. Entendo que
o candidato Aweliano Chaves, num dado mo~
menta, estivesse dividido em mil conflitos,
mas S. Ex" poderia, pura e simplesmente, de~
sistir da sua renúncia, não haveria nenhum
4
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problema, chamaria os companheiros Hugo
Napoleão, Francisco Benjamim, Marcondes
Gadelha, João Alves, Edison Lobão, D1valdo
Suruagy, e simplesmente comunicaria que de~
sistia da sua renúnda, que queria permanecer
como candiato, que gostaria de continuar na
luta.
Nada aconteceria, Sr. Presidente, porque,
afinal de contas, aqueles eram os seus amigos,
que estavam desde a primeira hora com S.
~. em todas as tribunas, em todas as horas,
em todos os momentos, que participaram das
prévias e respeitaram o resultado das mesmas,
que o escoraram em todos os lugares inclinados, que estavam solidários e que não estra~
nhariam qualquer gesto dessa natureza.
Só uma coisa· o Dr. Aureliano não podia
fazer: negar que, espontaneamente, convidou
o Sr. St1vio Santos para suBStituí-lo como can~
didato a Presidente da República, porque, des~
ta forma, todos aqueles companheiros esta~
riam com a honorabilidade extremamente
comprometida,

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.
EX' um aparte, nobre Senador Marcondes Gadelha?
OSR. MARCONDES GADEU!A- Ou!i-O V. Ex" com muita honra, nobre Senador
Divaldo Suruagy.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Senador Mar~
condes úadelha, gostaria de acrescentar ao
discurso de V. Ex~ a versão que me foi trazida
pelo ex-Ministro Aureliano ChaVeS, "ãtra.vés de
um contato telefónico. S. EX te1efonou de Belo
Horizonte para Maceió e trouxe-me a sua inter~
pretação dos fatos. S. ~ afirmava que, quando mantivera contato telefônico com o Senador Hugo Napoieão, explicando por que motivo não desistiria da sua candidatura, ele esperava essa compreensão que V. Ex!' acaba de
colocar com tanto brilhantismo. Segundo
suas expressões,. S. ~ foi surpreendido pela
cobrança da carta~renúncia oferecida ao partido da Frente Uberal. Nesse momento, surgiu
esse diálogo que V. Ex" definiu como áspero
e duro. O que o ex~Ministro Aureliano Chaves
esperava era que o Senador Hugo Napoleão
o liberasse para o rumo que desejasse seguir,
deixando claro que esse Senador não teria
mais condições de manter cantatas como Sr.
Sílvio Santos e que o próprio Aurelino Chaves
condU2isse__as negociações finais com o apresentador de televisão. Daí a estranheza da ca-.
brança, segundo S. Ex", da carta~renúncia. Foi
esta a explicação que o Dr. Aureliano Chaves
me transmitiu através de cantata telefónico.
Como V. ~ bem sabe, porque participou de
todos esses acontecimentos que está narran~
do da tribuna do Senado nesta tarde, eu havia
deixado a minha posição ao juizo de Aureliano
Chaves. Se S. Ex" tentava interpretar a posição
da candidatura do Partido, naquela oportu~
nldade, encerrava a minha análise dizendo que
ele era o juiz da minha decisão, o que ele
decidisse eu o acompanharia. S. EX' decidiu
pertnanece"r Candidato à Presidência da Repó~
blica. Permaneci ao lado de sua candidatura
até os últimos instantes, e V. Ex• conhece os
desdobramentos dos aconteclmentos que o
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porque tinha a c-onvicçào_de que lhe daríamos
a vitória. Fui com ele aos comidos_de lançamento, na Pampulha; fui à reunião na Assemcontato _telefôoico.
bléia Legislativa de Minas Gerais. Defendi-o,
neste plenário, defendi-o na televisão, fui à
casa de Jânio Quadros proc:urar apoio para
OSR. MARCONDES GADI!LHA -São
S.~. Ein todas as cin:::unstâncias, estivemos
informações muito importantes sem dúvida,
nobre Senador Divaldo Suru~,- e dou fé ple~ -não só eu, V. EX', sobretudo, e tantos outros
. estivemos com ele até a última hora. Fona ao que V. Ex" está afirmando sobre o seu __
posicionamento que não era muito diferente mos exatame.nte penalizados por essa fidelidade. EstávatT!OS amargando um resultado
do nosso poslclonamentoc Havíamos dito que
concordaríamos com o Dr. Aureliano em qual- adverso, rnas estávamos aceitando_. O Dr. Aureliano havia prometido reVer a sua candidaquer decisão e que caberia a S. Ex' Conduzir
tura, se não obtivesse índices convim.entes
o processo.
nas pesquisas, mas ninguém havia cobrado
Houve, é bem verdade, aquele diálogo áspeisso. S. Ex' tinha apenas 1%, em todo o Brasil,
ro com o nobre Sen"'ador Hugo Napoleão, mas,
e cerca de 2% no Estado de Minas Ger~is,
depois, houve um interregno para a aCeitação
que ele havia colocado como parâmetro crudos fatos.
cial para a avaliação da sua candidatura. OnifiO Ministro Aurelíano Chaves, entretanto, foi
à televisão e negou que tivesse renunciado
C51r Minas Gerais ei;a um ponto básico; granà sua candidatura, e negou que tivesse convijear simpatia em todo o País; aumentar os
dado o SL SílviO Santos. Este sim o ponto
seus índices, eram os elementos que S. EX'
considerava importantes. Víamos o passar do
grave e nilo a questão do diálogo com o Senador HugO Napoleão; não o problema da cotempo e não nos aborrecíamos com essa situação, aceitávamos ~signadamente. O pedibrança da carta, que foi apenas urna atitude,
do de reavaliação levou a essa solução. E digo,
eu diria, natural e inevitável- do nobre SenaS. ~teve todo o tempo do mundo para medor Hugo Napoleão, na tentativa de relembrar
os fatos, _que havia o compromisso de enviar
ditar e faz_er suStar' o processo de subStituição
uma carta., que_ havia a palavra dada ao Sr.
à hOra cjue bem entendesse, e não apenas
quando telefonou para Hugo Napo_leão.
Sílvio Santos, que havia vários_compailheiros
Lembro a V. Ex• que a primeira reunião foi
participando do processo; -que a Comissão
numa terça-feira, rta casB: do Ministro· João
Executiva já tomara conhecimento, já concorAlves. Aurefialio poderia desistir Jogo no dia
dara com a substituição. Foi apenas uma tenseguinte, na quarta-feira, depois de consultar
tativa de relembrar os fatos, mas, naturaLmeno travesseiro, ou a sua familia, ou os seus
te, haveria o clima para a aceitação_ da desisamigos, ou V. Ext, ou qualquer outro campa~
tência do Sr. Aureliano Chaves em relação
nheiro. Poderia, na _quarta-feira, ter desistido
à sua renúncia. Mas o Dr. Aureliano Chaves
e pedido a Hugo Napoleão que não mais fosse
vai à televisão e nega que tenha renuodo;,._do,
a São Paulo. No momentos em que foi colonega que tenha convidado Sílvio Sãntos, e
cado ao telefone com Sílvio Santos, p-oderia
deixou, nessas circunstâncias,. todos os seus
também ter dito que não fo_i nada d_aquilo que
compaheiros em extrema dificukl_ade.
pretendia, que queria manter a sua candidaDevo dizer que na própria séxta-feira antes
tura. Mas, ao contrário, marcou__uma reunião
da comunicação a Hugo Napoleão, o Sr. Aureem sua residência, em Belo Horizonte, e V.
liano telefonou a vários de ~eus amigos e comunicou-lhes a s_ua renún__ci_a, inclusive ao DeEx", Senador Divaldo Suruagy, foi um homem
prudente, sensato, que ainda fez esta obserputado Francisco Domelles, ao companheiro
vação a Aureliano Chaves: que ao menos muHeitor. aqui de Brasma, a inúmeros outros,
dasse o local do encontro, que nãO fosse na
e até a jornalistas, sobre a sua renúncia. ESte
sua casa em Belo JiQ_ri4onte, mas, si[l'l, num
foi o ponto grave que vejo em toda essa situaterritório neutro, Brasília, por exemplO, na casa
ção. Entendo, aceito que, conflitado, tendo dido Minístro Joã"o_Aives, porque a reunião realificuldades, talvez, junto à famma, como o_s jorzada em Be!O-Horizorite já sigllificãVa a Consunais disseram, ou junto aos amigos, ou proble-mação dos fatos, sem espaço. sequer para
mas de outra natureza, o Dr. Aureliano quicaualquer entendimento. E desta forma foi musesse rever o seu ponto de vista; teria toda
dado o local do encontro. _
a nossa compreensão, insisto, não fosse S.
Sua _Excelência poderia ter desistido nessa
Ex' à televisão para deixar que prosperassem
hora; poderia ter desistido antes, durante ou
a,s versões de que S. EX teria sido traído pelos
seus companheiros.
depois do encontro com Sílvio Santos. E, mesmo pacificamente, depois da conversa com
Esta, nobre Senador Divaldo Suruagy, a
Hugo Napoleão, e_no domingo e nos outros
questão mais delicada, a questão mais grave
dias q1,1e se seguiram. Ao -contrário, não sei
de todo este processo, que nos pareceu de
por que razão, nobre Senador, S. Ex'! preferiu
uma injustiça insuperável, porque eu própria
o caminho da beligerância e de deixar mal
arrostei inúmeras dific_uldades para conduzir
os seus companheiros: através da _televisão,
a car;tdidatura Aureliano Chaves, desde o coe ficou pairando uma dúvida terrível. em todos
meço, quando ela era contestada, dentro do
os quadrantes do País, sobre o nosso comporPartido. V. Ex" é testemunha. O Dr. ALireU_ano
tamerlio, sobre a _nossa lealdade, sobre a nosnão queria as prévias em nenhuma hipótese.
sa fidelidade aos _princípios da causa liberal
As prévias eram insistência de outra facção
e ao próp-rio candidato Aureliano Chaves de
dentro do Partido. E eu tomei a iniciativa, na
Mendonça.
Convenção do Partido, de defender as prévias,
levaram até o término do primetro turno. Este,
o meu adenda ao discurso de V. Ex", ou seja,
a versão do Dr: Aureliano Chaves através desse
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Sua Excelência t~ve todO O tempo do Mundo para- reflexão e pai:a mudar de opinião,
ao longo de todo esse processo, mas deixou,
ao contráriô; que os jamaiS falãssem em armadilhas, em artimanhas, em coisas dessa natureza, num processo em que ele estava presente. todo o tempo, opinando, decidiml.o, tomando iniciativas, estimulando ou erilbargan-.
do qualquer tipo de comportament~ -Esse_ é um fato que reputo mais delicado
e que levou, como eu disSe _eu a v. Ex', ao
fechamento de caminhos, à queima qas pontas e de todos os barcos, à situação irr~corrível
do não-retorno.
.
.
.
.
Senhor Presidente, a respeito- desta ótri&~
datura - quero deixar bem daró a V. EX? :-,
da análi&.e de todos esses emqustes ou di?far:ces__ com que se procurou encobrir o preconceito sobre Sílvio SantQs,Jalarei mZJisadiante.
Vou falar, agora, Sobre os embustes jurídicoSou políticos.
Devo dizer, com a mais profunda convicção,
que não havia nada absolutamente erra_do
corri a candidatura Sílvio SaQto;S; operou-se
dentro de todos os rigores, de todos os dita- _
mes da lei. A_ primeira falácia é dizer-se que
a candidatw:a Sílvio SarifoS deteriorava ~ prdcesso democr~co, porque foi lançada faltando apenas quinze dias para as eleições.
Senhor Presidente, a resposta mais elementar a essa__objeção é qu~ aquelas eram 'as regras do jogo; qualquer candidato poderia ser
lanÇado faftando meSffio vinte e quatro horas
para as eleições. E as regras do jogo 'não foraJ1l
estabelecidas por Sílvio Santos, e, sim, por
este Congresso Nacional! ,que, por suposto,
é a expressão da vontade geral dã Nação. E
atra_vés de uma lei que, corri() diSse o Senador .
Cid Sabóia de Carvalho, é a própria projeção
da moral, uma legislação que facultava essas
candidaturas.
_
A legislação decQm:!u de um veto do Senhor .
Presidente da República, mantido por este
COngresso Nacional, através das lideranças_
de todos os Partido_s, que dela se utilizaram
para fazei modificáções em suas chapas.
Assim- é que o Partido doS Trabalhadores,
com baSe nessa lei, mudou o seu c:andidato
a Viée-Presidente, o Sr. José Pe1ulo Biso!, que
pertencia aos quadros do PMDB e, depois,
do PSDB - Partido da Social Democrada
Brasileira. Desta forma, utilizando essa mesma
lei, agora tão verberada, tão ex.ecrada, também
fOi_ substituído o candidato a Vice-Pr~sidente
da República do Seu Partido, Sr. P'iekidente,
do PSDB, pelo Senador Almir Gabriel, que
pertencia a outro quadro partidário, ao Partido
do M6víffiento Dem"Oá_átkO Br~slleir6, e que
já entrãva. em substitUiÇãO -dO Df. Roberto Magalhães. --- ---Com bãse nessa mesma leQisJa-Ção operouse modificação na chapa do Partido Verde.
E vádas outras agremiações se utilizaram desse dispositivo parã promover mOdificações.
No entanto, estranhamente, esse caminho é
embargado a Sílvio Santos. Por_ que, especificamente, a cidadão Sílvio Santos não poderia
beneficiar-se dessa lei, da qual se haviam beneficiado vários Partidos e vários outros cida-
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dade. A Presidência pode esperar um pouco - com a candidatura Sílvio Santos. sou levado
mais -apenas um pouco toais, para atender
à conclusão que havia suscitado no início de
ab ·difeifO- de terceiros:
meu discurso: ~e .não há qualquer razão lógica
O $R.'.MARCONDES GADELHA- Di- . para essa idiossincrasia demonstrada por certos setores em relação a Sllvio Santos, s6 enzia-se, St,_ Presidente, que Sílvio Santos não
candidato a Prefeito de Curittba o Sr. Jaime
contro outra razão que; ao lado do medo, fez
é político. Esta era outra falácia e, a respeito,
Lemer faltando apenas 12 dias para as eleia classe política penhoradamente agradece- consorciarem-se todas as forças representativa-s dó eslãblishment, para lmedi-lo de qualções, que foi eleito e estã fazendo uma admias ·pessoas se queixarem poique um candinistração brilhante. _
, .
__ _ _ -daro·não é político- porque, até há bern
quer forma. Esse elemento era o preconceito.
Dizici~se também; Sr. Presjdente, que, enMas que tipo de preconceito, Sr. Presidente?
pouco tempo, ser t:;~olítico _significava ser eXetrando a duas semanas do pleito,_ o Sr. SilVio
N~o me refiro a preconceito de raçà, por ser
crado, ser condenad6, apriorística e injustaSantos estaria--ao resguardo das críticas e das
mente, por todos os meios de comunicação Sflvio Santos de origem judia; refiro-me ao
acusações que pesaram sobre os outros canpreconceito de classe, também reverberado
de massa.
didatos e, desta forma, entraria em vantagem,
com a mesma veemência pela própria ConstiMuitos candidatos não eram políticos e fao que seria uma situação de desigualdade que
tuição
da República, que se ergue contra todo
ziam questão de dizê-lo como se fosse um
o processo democráticO~não podia çontemfato importante. Agora, Sr. Presidente_, as pes- tipo de discriminação, contra todo tlpo de preplar. Em primelrolugar, a lei, quando fel eleboconceito, contra toda forma de argumentação
soas se__queixavam porque Sílvio Santos não
rada,já previa essa shuaçâo; o legislador quanque procura tratar os cidadãos desigualmente
era político, ou seja, gostariam que ele o fosse.
perante a lei.: era o preconceito contra a st,~a
do fez a lei, já previu essa situação. E se, em __ Insisto: a classe política penhoradamente
vez de 15 dias, fosse uma semana apenas,
agradece por esta preocupação. Mas lembro: profissão. O que se queria dizer, em última
teoricamente, mais ao resguardo estaria, o
"paga-se por ter cão e por não ter cão". Se_ ariálise, era que um apresentador de televisão
candidato, das acusações.
podia inonstrar-se plenamente documerltado,
·alguém S_e apresen-ta como político é, então,
Isso nllo é verdade, Sr. Presidente, primeiro,
com todos os seus direitos politicas asseguexecrado e marginalizado por ser político, uma
rados, mas não podia ser Presidente da Repúporque as acusações foram despeji:td<:~s em
raça supostamente deteriorada dentro do concatadupas sobre o nome de Sílvio Santos, orblica- um apres~ntador de televisão não p~
junto da nac:Jonalidada, um espécime a ser
dia ser Presidente da República!
questraram-se todas as pote~tades do _céu e
exorcizado dentro do contexto nacionaJ - a
Esta é a essência dos fatos que as pessoas
do infernei para demoralizar, impedir, obstruir,
classe política. Agora, a exigência era de que
por todos os meios, com acusações as -maiS- fosse político. Louvada seja, então, esta exi- procuranr-esconder de mil maneiras. Esse
virulentas contra Sílvio Santos. Não sel como
preConceito é tanto mais ominoso quanto sagência, Sr. Presidente, e nada teríamos_ a
é que um candidato suporta, em duas semabemos que não é exercido em relação a outras
acrescentar a respeito; apenas dizer que Sílvio
nas, uma carga tão violenta de todos os jorQuãlcjlier profiSsional pode ser
categorias.
Santos era filiado, de longa data, ao Partido
Presidente da República, mas um apresentanais, de todas as televisões, de todas as estada Frente Liberal, que tentou ser candidato
dor de televisão não podia. Ser apresentador
ções de rádio, contra a sua candidatura, e aina prefeito e que sempre exerceu uma função
da se mantém entre os primeiros lugares nas
de televisão, entretanto, stgnifica exercitar ofí.política, porque a comunk9çãq social é'-em
pesquisas!
cio tão digno quanto o de torneira mecânico,
si mesma, um ato político de enorme envero-meu entendimento é bein diVerSO deste, gadura
ou de engenheiro, ou de advogado. E ninSr. Presidente, entendo que entrar faltando 15
guém levantou qualquer objeção às profissões
A terceira falácia era dizer que Sílvio Santos
de vários candidatos ou até ao fato de que
dias para a eleição conta em desfavor do canera concessionário de serviço público, de uma
didato; é desvantagem para o candidato, poralguns candid,atos tinham profissão incerta.
rede de televisão.
No entanto, Sr. Presidente, um ápresentador
que não há tempo- para a apteSieiitaçãO das
Ora, Sr. Pregjdente, a lei é muito dara a
suas propostas, não há tempo para a discusde televisão não podia ser Presjdente da República! Ê tanto mais odiento esse preconceito
são das suas idéias; porque não tem, como . respeito e não permite muita interpretação,
diz que terá que se desil-tcompatibilizar três
não teve o Sr. S1Ivio Santos, sequer, o dlreito
quanto sab_emos que ·os· apresentadores de
meses antes da eleição quem exerça cargo
a fazer figurar o seu ~orne na cédula, o que,
teleVisãa._os artistas, de modo geral, eram ufilide direção~ representação de empresa conpor si só, já significava um prejuízo de alguns
zados para pedir votos a outros candidatos;
cessionária de serviço público. Sílvio Santos
milhões de votos. E depois, para obter uma
quer dizer, podem pedir votos, mas não pon~o exerda nenhuma dessas funções; é apelegenda, precisava resignar-se em ter uma que
dem ser votados. O Sr. Lima Duarte é apreserinas acionista do _SBT.
lhe concedesse apenas dois minutos e meio
tador do programa "Som Brasil", e pedia votos
Imaginemos, para raciocinar pelo absurdo,
em cada horário, ou seja, cinco minutos por ·
para 1'4ário Covas; Elizabeth Savala pedia voque Sílvio Santos comparecesse perante o juiz
tos para Ulysses GuimarãeS; Regina Duarte
dia, o que, em dez dias de campanha, levaria
e diss~e: "Eu quero cumprir a lei; a lei manda
pedia votos, tantos outros artistas eram convoa menos de uma hora de pregação pela televicados para pedir votos e, nessa hora, tinham
são. Ao invés de vantagem, entendo "que os_ que eu me desim:.ompatilize para ser candidato e pergunto a V. Ex~ do que eu tenho
toda a credibilidade, eram o próprio manancial
15 dias restantes eram uma desvantagem para
que me desicompatibilizar". O juiz não saberia. da verdade, -eram Ci próprio mecanismo de
o .candidato, que, mesmo assim, se dispôS
dizer, Porque Sílvio Santos não exerce nenhua enfrentar todas essas _dificuldades, abrindo
indução das "gentes a acreditarem na({Ueles
ma das funções d_escritas na lei.
postul.antes ___ No entanto, para dirigir o Pais,
um espaço competitivo para o centro demo_De modo _qu~ er~ uma exigência absurda
crático.
não serve; para ser votado, não serve. Embora
e inteir.amente fora de sentido. Ele é acionista inúmeros apresentadores de rádio e televisão
Sr. Presidente, pedirei a tolerância de V. Ex"
de uma concessionáiia, comp também o são
porque esta é a primeira vez que eu faJo neste
tenham assento nesta Casa, para exercer a
inúmeros outros políticos, Senadores e Depuassunto e talvez seja a última. Não tive oportufunção de Presidente da República não potados, contistas de estações de rádio ou de
dem,
nidade de faJar aos jomajs, nem a esta Casa,
televiSão, e nem por isso têm os seus direitos
Sr. Presidente, esse tipo de preconceito, coe há muitas coisas que precisam ser ditas a
políticos cerceados. Há aJguns, até, que são
mo qualquer outro, acaba chocando-se com
respeito desses fatos. Peço a tolerância ele v;
candidatos à Presidência da República, com
os fatos, acaba batendo de cara com a lógica.
EX', temos ainda bastimte tempo.;.
o mesmo papel em redes de televisão, isto _ Pois desta mesma natureza era o preconceito
é, ationistas, sócios ou éotistas. sem função
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
que existia contra Ronald Reagan nos Estados
-O Presidente é tolerante; entretanto, há oraw de direção ou de representação nessas empreUnidos; dizia-se que um cow.boy. um artista
dores inscritos. De forma que vamos admitir sas concessionárias de serviço público.
de cinema não podia presidir um país que
·ora, Sr. Presi.dente, se nada havia de ileg_al
uma pequena tolerância, de vez que V. Ex~
tinha um PIB de 4 trilhões de dólares e a rescom éisa Candidatura, se nada havia de errado
insjste.. em <fue esta é a Sua úniCã oportuníw
ponsabilidade sobre a humanidade inteira, padãos, vários outros homens públicos da maior
respeitabilidade?
~_
Dizia-Se. Sr. PreSidente, que faltaVam apenas 15 dias. Mas se esqueceram de que o
Partido do Sr. Leonel Brizola, o PDT, lançou-
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ra além das fronteiras dos Estados Unidos;
no entanto, Ronad Reagan fez duas administrações exemplares, pelo menos do ponto de
vista dos americanos; que o reelegeram e o
consagraram na saída; fez duas administrações exemplares, Srs. Presidente!
Preconceito existia contra Menem, por moti-

vos que não vêm ao caso _discutir. No entanto,
Carlos Menem faz uma adminsitração digna

de todo respeito e com aceitação no concerto
das nações._
Esse quadro lamentável que se formou, esse afã pressuroso, essa azáfama de impedir

a candidatura Silvio Santos escondia, além do
medo da força inerente à sua candidatura, es-

se preconceito inevitável, esse preconceito de
classe contra um apresentador de televisão.
Sr. PreSidente, encerrafero meu pronunciamento dizendo: a que/que chose ma/heur est
bon. A candidatura Sílvio Santos serviu, pelo
menos, para desmascarar o farisaísmo do
comportamento de certos líderes tidos como~
democrâticos. A hipocrisia do nosso processo
político, o falso igualitarismo de _todos perante
a le~ Jarrientavelmente, lança dúvida sobre a
legitimidade de todo o processo. Não é o caso
de se discutir, aqui, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral - decisão de Tribunal não
se discute, acata-se. Mas é importante façamos uma reflexão sobre seus efeitos; é importante façamos uma reflexão sobre os fatos
que se seguiram.
No meu entendimento, o resultado do primeiro turno deixa uma dúvida enorrne, quando é sacado da disputa, a menos de uma
semana do pleito, o candidato favorito nas
pesquisas. Não vem ao casca discutir se a
candidatura Sílvio Santos -nos livraria do impasse que estamos vivemos. do maniqueísmo
com que se defronta a sociedade brasileira,
e, sim, refletir que, naquele momento, como
em qualquer outro, o império da lei .tem que
ser a base do Estado de DireitO, que~ por sua
vez, é o único sustentáculo confiável para uma
sociedade democrática. A leL está acima das
circustâncias, adma da conjuntura, acima dos
partidos políticos, acima do momento
Não discuto, Sr. Presid_efLte; a decisão do
Tribunal SuPerior Eleitoral, porém me faço
uma pergunta, que também fiz ao próprio advogado Dr. Célia Silva, que sustentou a causa
contra Sílvio Santos: Suponhamos que hão
tivesse havido o episódio_ Silvio -santos; suponhamos que o Sr. Armando Corrêa fosse -o
candidato e, impavidamenfe, proSseguisse até
o final e que, por uma dessas trapaças da
sorte, viesse a ser eleito Presidente da República. O que aconteceria, já que o Tribunal
não poderia agir de oficio, retirando-lhe a candidatura em 15 de outro, quando entendeu
que o seu partido estava extinto? O_qtie ãcõri~
teceria se esse homem tivesse sido eleito? Então, respondeu-me Célia Silva que a eleição
teria que ser anulada.
Imagine-se o caos institu_cional que se cria~
ria _em função desse fato elementar, de que,
se o partido estava extinto, a candidatura tinha
que ter sido retirada no próprio instante, dia
15 de outubro, no momento em que_ o partido
deixou de e>dstir, porque, desta maileira, evitar-

se-iam prejuízOS pãra-·o Sr. Armando Corrêa,
evitar~se-iaffi pfejtúios para os que votaram
ou que votariam -nele, eVitar~se-iam-prejuízos
para terceiros, -como Sílvio SantOs~ e evitarse-iam prejuízos para todo o processo demo-crátko, como ~stamos vendo.
Quanto a mim, Sr. Presidente, aceitei a indicação-- estou conduindo, Sr. Presidente como uma missão do me_u Partido e fiu escolhido em_ uma lista tríplice de Membros_ do
Partido da Frente Liberal, pelo PMB, aceitei-a
por' entender que aquela era uma causa absolutamente legal e legítima. Sinto-me em paz
CQUl os _meus princípios e com a minha consciência.._
__ .
~da aquela lida, se todo aquele sofrimento,_se_todas_aquelas dificuldades tiverem
servido" para suscitar a dúvida sobre a natureza
do processo democrático, de que todos nós
nos vangloriéimós neste País, então digo que
e~s_g_esforço não terá- sido em vão.
Várias advertências recebi, Sr. Preside"nte,
para não aceitar. Apelos preocupados de pessoas que, como o "velho do Restelo", diziam:
~as riaus em Curso não vão", A mim me advertia~ que eu poderia queimar-me dentro do
processo .
. Pois, Sr. Presidente, ace[tei esta missão com
absoluta consciência e com absoluta convicção de que fizemos tudo' corretamente e repetiríamos .tudQ pelo -mesmo -caminho, se necessário fosse. Sel"i1 rrterla de me queimar, Sr.
Presidente, eu declaro, como o poeta turco
Nazlm Hikmet. "por vezes é necessário que
tenhª----mqs essas atitudes". Como dizia o poeta:
"Se eU não me queimo, se tu não te queimas,
.nJJnca as trevas se farão alvorecer." (Muito
Bem!)

(Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gade/ha, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
_y SeCretário.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a palavra o nobre Senador Mário Maia.

~Tem

OSR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronuncia o seguiiite discurso. Sem revisão do orador,) - __ Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço
a palavra para fazer um registro sobre o meu
Partido e sobre a: orientaçãO qUe fecebemos
para o próxímo pleíto a Se ferir no dia 17 de
dezembro.
Nós, como Partido, integramos o primeiro
turno das eleições entre os 22 candidatos,
apresentando um candidato à Presidência da
República, o nobre Engenheiro, ex-Governador dos Estados do RiO de Janeiro e do Rio
Grande do Sul, para concorrer neste pleito
democrático.
-O Partido inteiro, em todo o Brasil, se integrou na campanha, e- ·envidou esforços para
que tivéssemos êxito e chegássemos à classifi·
Cação para concorrer no segundo turno. Tnfe·
lizmente, como _é_do conhecimento da Nação
e de todo o povo brasileiro, não conseguimos,
por i.lm lapso de alguns poucos votos, chegar
ao segundo turno, considerando que, do ponto histórico, ficamos empatados tecnicamente
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no segundo lugar, mas, na classificação da
Lei Eleitoral, e pela Lei Eleitoral, apenâs_dols
candidatos podem chegar ao segundo turno.
E nós obtivemos, por pequeno número, o- terceiro lugar.
Em conseqüência, ~r. Presidente_, temos
agora uma nova atitude no próximo pleTtO eleitoral.
. '
Durante o desenrolar da campanha, tornou_se público e notório, através da palavra do
nosso Líder e do nosso candid~to, que na
contribuição que estávamos preStando à de·
mocrada, no restabelecimento da democracia
no Brasil, defendiamos com veêmência, ardor,
entUsiasmo cívico_. a Cªndidatu~a postulada
pelo nosso Partido, na pessoa do digno brasileiro Dr. Leonel de Moura Brizola. Entretanto,
fazíamos, e repetidas vezes o_ fizemos, uma
ressalva de que, se não obtivessemos o êxito
necessário pará ser o candidato concorrente
no segundo turno, estariamos, o PDT, solidários cOm aquele céirldidato que, defendendo
as forças democráticas, defendendo as programações progressistas.e populares, que são
as que se constituem _na aspiração do povo
brasileiro, estaríamos cerrando fileira_ com esse candidãto, fosse ele Ulysses Guimarã~,
fosse ele MáriQ_Çovas, fos~e ele Luiz Inácio
Lula da Silva, fosse ele Roberto Freire, fosse
outro qualquer que estivésse classificado nes_sa direção.
. Durante a campanha eleitoral, que foi levada
a·público _ati-avés, principalmente, áo programa no horário concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ficou ~dente, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que as tendências políticas
no Brasil passaram a se polarizar em dois sentidos. Para ser didático, diríamos- não gosto
muito de empregar esse termo •·direita e esquerda" -,estariam bem classificadas as tendências já nas últimas semanas, principalmente na observação que se podia fazer, através
dos programas de algumas emissoras de tclevisão, em que se distinguiam duas correntes:
aqueles que defendiam o conservadorismo,
o atrelamento do Brasil aos cartéis intet'nacionais, a alienação da nsosa riqueza a' interesses menos identificados, o descuido para com
os problemas sódo-econôr:nicos de nosso povo, principalmente da população margianlizada e menos bafejada pela sorte, e escondiam, através de seUs argument9s, interesses
menos confessáveis ...
Não. querendo fazer, ?qui, adjetivações injustas, ficou bem nítido que determinados
candidatos se identificavam com as tendênw
Cias pOpulares, progressistas; e outros, com
as conservadoras~
Na minha apreciação frágil, do ponto de
viSta sociológico;_ de-observador provinciãno,
candidatos como os Srs. Paulo Maluf, Afú Domingos, Ronaldo Caiado, e o Sr. Collor de
Mello - que não apareceu nos programas
de televisão para discutir com outros candidatos- se colocariam numa posição à direita
do processo poHtico-ideológico; e aqueles outros candidatos, a partir, inclusive, do Dr. Uiy?ses Guiinarães, veterano da política nacional,
se colocariam à centro-esquerda do processo
político demcorático brasi1eiro- Ulysses Gui4
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marães, Mário Covas, Leonal Brizola, Lula, Roberto Freire.
Então, ficou bem nftida essa tendência.

brasileiros com uma frase popular que cunhamos:· "Vamos "lular" hoje para não ulularmos
amanhã". (Muito beml)

_J)_ezembro de 1989

JÔsé Samey e do Ministro Vicente Fialho dois nordestinos cônscios de suas responsabilidade$ e compromissos inarredáveis com
o desenvolvimento do Nordeste. (Muito bem!
Palmas.)

Agora, cdm o resultado das eleições, porque
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
no segundo turno acarte -a-=-disputa apenas
entre dois candidatos, ficou bem nítida a situa- - Concedo a palavra ao nobre Senador LourivaJ Baptista.
.DOCCffilENTO A QOE SE REFERE O
ção político-ideológica do País: aqueles que
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEG D/5tendem para a direita, com seu candidato reO SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL CGRSO:
presentando as forças conservadoras e os.JnSE. Pronuncia o segufnte discurso.) -Sr. Preteresses dos grandes grupos _econômicos nasidente, Sts. Senadores, tive a satisfação de
AVISO N•443
doanis, e aqueles que se interessam em tirar
participar, no dia 22, da audiência eSpecial
22 de novembro de 1989
o povo desse fosso em que viVemos, e das
concedida pelo Ministro das Minas e Energia,
A
Sua
Excelência
o
Sei:thor
dificuldades sódo-ec.onômfcas por que passa
Vicente Fialho, a um grupo de Deputados,
Doutor João Baptista de Abreu
uma grande maioria da populaç.!'Jo brasileira,
dentre os quais se destacavam A1bérico CorDD . .Ministro de Estado do Planejamento
marginalizada dos beneficias decorrentes do
deiro, Mário Lima, Valdeck Omélas, Manoel
Senhor Ministro,
trabalho coletivo.
CaStro, Domingos Leonelli, Lídice Mota e José
Reporto-me ao Aviso n9 155, de 9-5-89, atraEntão, nessa categoria de centro-esquerda,
Luiz Maia além de uma delegação de vários
vés do qual este Ministério solicitou a anuência
digamos assim, coloca-se um candidato que
trabalhadores demitidos, em virtude da paralida Seplan no sentido de que parte da operação
se identifica com o-s ideais que defendíamos
sação das obras da HidreJétrica de Xingó. A
de re/endign de recursos externos no valor
no PDT. Embora haja, regionalmente- como
propóSitõ", relembro minha última visita às
de US$ 1 bilhão autorizada pela Sep/an para
é natural - certos conflitos, talvez, até pes- obras da Hidrelétrica de Xingá, integrando a
as empresas do Grupo Eletrobrás, através do
soais, entre as bases ou a cúpula do Partido
Comitiva de Deputados, por ocasião da viaAviso n~ 881, de 23-6-89, pudesse ser utulique foi b"enefidário das tendências populares
gem de inspeção destinada a verificar in loco
zada para pagamento de débitos vencidos
democráticas, na pessoa do Sr. Luiz Inácio
ã situação" âãs a!Udida5""obras, a qual já tive
com fornecedores/empreiteiros e consolidaLula da Silva. Mas, no genérico, achamos váa oportunidade de falar em plenário.
ção de débitos bancários de curto prazo.
rios pontos ífe confluência, de interesses, de
- Devo_assinafar a importância dessa audiênidentificação ideológica, doytrinária e mesmo - cia, durante a qual o MiniStro Vicente Fialho _ 2._ Tendo em vista o acertado na reunião
havida na data de 20 do corrente, com a preprogramática.
·
entregou-nos uma oportuna e esclarecedora
sença de V. Ex-, do Secretário-Geral do MME,
Nessa segunda fase, após entendimentos
documentação relativa à autorização para
do Presidente e do Diretor Financeiro da Eledas lideranças, e correspondendo principalcontratar operações refending no montante
trobrás e do tituJar da SE$T, venho solicitar
mente ~ vontade expressiva e quase esmagade US$ 965 milhões, 'que Seriam destinados
desse Ministério o reconhe;cimento de prioridora das bases dos vários Partidos - e no
a aplic?Jçôes da seguinte maneira: a) US$ 700
dade para que o Grupo Eietrobrás possa conmeu Partido mais de 70% das bases manifesmilhões para pagamento de débitos com fortratar operações de relending de recursos extaram~se nesse sentido -, não nos foi diffcil,
necedores/empreiteiros; e b} US$ 265 milhões
_ternos nas seguintes condições:
não podendo ter alcançado a participação no - para consolidação de débitos bancários de curto
1) Valor da Operação
primeiro turno, através de nosso candidato, prazo.
US$ 965 milhões, correspondente ao "défi·
passar, Qe maneira eJevada e cívica, a aprovar,
Os recursOs- disponíveis, a partir de janeiro _
cit" previsto no fechamento do orçamento de
a apoiar o can--!idato da Frente Brasil Popular, de 1991, seriam entregues em parcelas men1989 do Grupo Eletrobrás, apurado _em conna pessoa do Sr. Luiz lnáçio Lula da Silva.
sais e consecutivas, até dezembro do mesmo
sonância com a SEST, conTorrri:e-- demonsSr. f'residente, devo dizer, através da palavra ano, com exceção de parcela de US $ 100
trativo em anexo.
oficial no Senado da República, com a respon- milhões, cujo saque será efetuado de uma
sabilidade da Uderança que exercemos nesta só vez, em janeiro de 1990.
--2) DestúÍação
Casa, que- ·o PDT esi:á não- ãpenas :SOlidário
Em face da importância e oportunidade das
- US$ 700 milhões pa'rà pagainêntos de
com a candidatura do Sr. Luiz fnác:io Lula da
débitos com fornecedores/empreiteiros;
informações prestadas pelo Ministro VIcente
Silva, cpmo também está expedindo instru~ US$ 265 milhões para consolidação de
Fialho - que me parecem suficientes para
ções para os seus Diret6rios Regionais, Para esclarecer a situação_ atual dos problemas gedébitos bancários de curto prazo, inclusive os
que se empenhem na composfção com as
rados çom a paralisação das obras da Hidrelédecorrentes de operações fmanceiras sob o
forças da Frente Brasil Popular, no se~o trica de Xingó ~ ~equeiro a incorporação ao
regime da Resolução rf 63.
de que possamos chegar ao êxito da eleição texto __ de~ta · brev~ comunicação, dos docu3) Dispdnibilidade dos recursos
do candidato representati:vo, neste momento, mentos anexos encaminhados ao Ministro do
-A partir de janeiro de 1991, em parcelas
das forças populares, identificando-se com a
mensais_ e consecutivas até dezembro domesPfanejamento, João Batista de Abreu, comvontade de Jibertaçáo do povo brasileiro.
rnº ano, com exceção da parcela de US $ 100
preendendo o Aviso n~ 443, de 22 _dl:!- novemmilhões, destinada à aquisição de estoques
Sr. Presidente, deciai=o e deixo registrado bro de 1989, bem como a tãb-e/a do GrUpo
c!.e carvão energético e pagamentos de despenos Anais da Casa do Senado da República
Eletrobrás, relativa ao fechamento do Orçasas inadiáveis, cujo saque será feito de uma
que pessoalmente estarei - e já estou - a mento PreUminar de 1989;
Quanto a- verba solicitada pelo Presidente
só vez em janeiro de 1990.
partir da semana seguinte, dirigindo-me ao
3. Vale ressaltar que para a finalidaüe de
meu Estado, como outros Líderes do meu José Sarney, de 500 milhões de dólares, a
Partido o estão fazendo, dirigindo-se para os qual foi aprovada na Comissão Mista de Orçacomplementação da rolagem da dívida externa do Grupo Eletrobrás em 1989, nos termos
seus Estados, não só sob a égide da hipoteca mento, tive a oportunidade de falar duas vezes
do Aviso 881/89, serão necessâdas operações
de solidariedade à candidatura de Luiz Inácio sobre o assunto.
de "relending" em valor máximo deUS$ 450
Eram· estas as consideraÇões que desejava
Lula da Silva, como para participar atívamente
milhões, aí compreendida a operação deus'$
da campanha, comparecendo aos comícios, fazer, ao registrar a audiência concedida pelo
325 milhões em fase de contratação final com
às reuniões, para que a vontade do povo brasi- Ministro Vicente Fialho, durante a qual foram
o Banco do Brasil SA
leiro não seja frustrada neste momento.
prestadas informações satisfatórias a respeito
4. Isto posto, solicitamos a V. EJ<'! o acolhiPortanto, deixo aqui registrada oficialmente, da situação atua1 da Hidrelétrica de Xingó, cuja
mento das conclusões acima enunciadas,
no Senado da República, a posição do PDT Construção representa, sem dUvida, uma reiemanadas da reunião de 20-ll-89, igualmeiino cenário político' das eleições do segundo vindicação piioritária do Nordeste.
turno.
- Por uma questão de justiça, deve-se assite mencionada, no sentido de se obter .o saEstaremoS- apoiando o -Sr. Luiz Inácio Lula nalar que a Usina Hidrelétrica de Xingó sempre
neamento financeiro em funçãO do déficit
apontado.
da Silva no segundo turno e advertindo os contou com o irrestrito apoio do Presidente
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Aproveito a oportunidade para renovar a V.
protestos de elevada estima e conside-
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Em outra notícia, publicada pelo Jomal do
ração. - VIcente CavalctJnte Fialho, Ministro de Estado das Minas e Energia.
Brasil, o Ministro Romildo Bueno de Souza
anunciou que iria iniciar urria auditoria nos

GRUPO ELEffiDBRÁS
Fechamento do Orçamento Prel inlfnar de 1989

HCd Milhões
Daf ici t Pr·cl iminar ( 11
_15 021~
( 1.20_0~3)
Ajustes
-~(+) Investimento_em Xingó
_500,0
(-) Recursos do Tesouro p/Xingó
500,0
(-) Recursos das Debêntüres (2)
.864,2.
(•) Acordo Salarial (3)
6!3,9
(•) Compras de CarvãO (4)
50,0
<
Transferêncfa para 1990 (5)
Negociações Petrobrâs/rND
2.414,5

s:-ws, n

Itaipu
Deficit Apurado
"Notas:

_

( 1) Déficit preliminar apurado em consonância com a SEST
(2) Diferença _entre o valor emitido (US$
325 milhões) e o colocado.
(3) Acréscimo orçado pela Eletrobrás.
(4) Atendimento ao setor carvoeiro da região Sul.
_
(5) Transferênda de pagamentos para o
~erdcio de 1990.
__ . .
---' .
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-

BA. Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Prestdente, Srs. Senã"dorés; áCábado o primeiro
turno das eleições presidenciais, nlais uma
vez se constatou de maneira__inequívoca a influência que o poder econômico tem numa
disputa que deveria ser a rii.als democrática
possível. Já se pode dizer, hoje, que a maioria
dos candidatos gastou bem mais do que o
valor inicialmente previsto e-Cflié foi comunicado - como exige a lei - ao Tribunal
Superfof Eleitoral, em agosto, mesmo levando-se_ em consideração os altos ín_dices _Qe
inflação registrados no período.
O certo é que rriuito dtnheir_o Joi eropregado.
Candidatos cruzaram -o País de norte a sul,
várias vezes, sempre acompanhados de equipes de teleyjsão, de assessores e até _de guardas de segurança. Para silbe~ o quanto gasta~
ram, bastaria um levantamento nas empresas
que trabalham com transportes de executivos,
ou ainda recorrer ao Miriistério da Aeronáutica
para verificar rotas e custos. Mas, como-sabemos todos, os gastos não se redw:em__ao transporte aéreo.
A preparação de programas de televisão representou para a maioria dos candidatos a
principal fonte de consumo de recursos. Segundo profissionais desta ãrea., que atuam em
Brasília, Um programa diário de dez minutos
não ficava por menos-de dez mil dólares, mas
podta chegar a 30 mU quando era maior o
número de equipes de filmagem us_~dQ pelos
candidatos~ Assim, estim~~se que cada um
dos que pleiteavam a Presidência nos prinCipais partidos gastou entre_ 600 _riiil_e._dois mi~
lhões de dólares só no programa gratuito de
televisão. ComO é sabido, muitos candld~tos
contrataram profissionais entre os n'i.ais conceituados das redes nacionais de televisão, pagando-lhes salários fixados na moeda norte-american'a.

2.&40,6
8.565,.8

USS Milhões
1.69~

gatos de campanha dos candidatos à Presi- dência da República. Disse o Corregedor: ''Se-

rá consultada a escrituração do partido, das

(!35)

eiTtJ:5rêsaS de a9endarrie"nto e até de empresas

56
56

de divulgação de pesquisas, se for necessãrío.
Será investigado se a obtenção dos recursos
e as despesas estão sendo feitas com a observâilda das normas legais". Na oportunidade,
o Ministro Corregedor disse ainda que traba-

210
69
6
(592)
272
-320
_965 __

OS QaStcis~C"ó-rilToltietos, adesivos para car.ros, cartazes, bandeiras, camisetas, chapéus
e outros tipos de brindes tainbém foram impressiooanle.s,A preparação de comícios, da
mesma forma, exigia recursos, especlalmente
quando os -candidatos ou pessoas ligadas a
eles pagavam refeições e transporte' para as
pess-õas que acorriani às cõncehtrações, onde
em geral se apresentavam a.rtistas populares,
igualmente pagos.
Por tudo_ isto, uma devassanos livros contábeis de tod_os ós partidos que disputaram esta
eleiç_ão certamente mostraria o de_scumprimento da obrigação de gastar apenas o declarado_aoTSE
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o que realmente me traz a_ esta tribuna, mais do que
criticar os gastos do primeiro turno ou os do
2~ turrio, é manifestar minhas preocupaçõeS
em relação _às_releições de 1990,
O abuso do poder económico em eleições
deve ter um_ fim. A cada pleito os gastos se
multiplicam, o-que torna o exercício da política
privilégio apenas dos milionários, ou dos que
contam com o apoio de grandes grupos económicos nacionais ou tr_ansnaclonais.
·Para Isso, antes de mais nada, o Congresso·
brasileiro pr~cisa rever com cuidado a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, qüe é de 1971,
quando vigorava o regime bipartidárto, para
adequáKla aos novos tempos, especialmente
para que os juízes tenham penalidades mais
dur.as para aplicar aos infratores.
- .
Devemos, também, alterar completamente
o Chamado Comitê Interpartidário de lnspeK
ção, cuja função é a de fiscalizar os gastos
dos partidos durante as disputas eleitorais. Este Comitê. na_ verdade, apenas homologa as
,contas, sem verificar sua justeza, o que con_figura a conivência entre os partidos. O ideal é que a Justi~;a Eleitoral disponha
de leis_efgt_iva~ e __ Q_e penaUdades rigorosas,
bem como tenha recursos humanas e materiais para fazer a auditorla nas contas dos partidos_, dJJI_ante as campanhas.
Abordando este deliç:ado as_&.unto~ no dfã
17_ de agosto do corrente ano, o JomEJ.l da
Tarde publica noticia onde informa que, para
6 Ministro Romildo Bueno de Souza, Corregedor-Geral eleilõral "tanto _o Códig'6 .Eleitoral,
quanto a Lei b_rgânica dos Partidos Pol_íti<::os
são vagos com relação aos abusos de poder
ec·ónôtnkO,---ao- não prever qualquer tipo de
punição. Já que a Constituição fala em cassação do diploma do eleito em caso de comprovaçã()~de denúncia"._
-

lharia com _o auxilio de profissionais de audi-

toria e-~-~ func~oná!ios da Ju~iça Eleitoral.
Esteassuntd ::-o-do abuso do Poder económico- ganhou espaço nos jomaís brasileiros
por ocasião da entrega, pelos partidos, ao TSE
das previsões de gastos de campanha. Neste
particular, eu gostaria de destacar trechos de
uma entrevista do Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezek, ao
Jornal do Brasil, Publicada nó dia 18 de agosto,- sob o título: "TSE não tem como punir
gaStos exces5ívcis". NeSta étitre""sVíSta, õ minis_.tro desfaz o- eri_tendimento çomum sobre o
abUso de põder eConôm(cO, ·ao ·eXplicar que
esta irregularidade pão se configura pelo gasto
de grandes cifras na campanha, mas apenas
pelo descumprimento ae certaS eXlgências legais. "Não hâ limite para os gastos Com a
campanha. O que é préciso haver é transparência qi.!aritõ às- sõmas gãstas e "quanto às
origens", esclareceu- o-ministro..
·
_ O preside!)te do TSE explicou que são pas~
sfveis de punição os candidalQS que efetuarem
individualmente despesas de caráter eleitoral;
os que receberem doações superiores ao limite ftxado em lei __(rnáximo de dy~entos salá_rios
mínimos); ou ainda os que receberem ajuda
de empresas privadas (esta uma das grandes
farsas de todas as eleições) .. Desde_quando·
empresas privadas deixam de ajudar oarldidatos a todos os cargos eletivos ~scolhidos
por elas?
Assim, analisando-se os ensinamentos do
Ministro Resek, chega-se à ·conclusão de que
o Poder Judiciárío realmente não dispõe de
mecanismos efe~'(os para, evitar o abuso do
poder económico, porque as leis - embora'
corretas na intengão- não atacam a essência
do problema.
·
No seu Título VIl, a defasada Lei Orgãiiica
dos Partidos POlíticos trata--das FinãnÇas· e da
COntabüidade dos Partidos. Alí fic;a estabelecido que os gasto~ de campanha- devem ser
feitos pelo Partidó, ·sob Pena de cassação ao
candidato qUe se utiliZar de recursos próprios;
e que os partidos não podem receber recursos
de empresas privadas, de pessoa ou entidade_
estrangeira; ·de autoridade oU 6i-§ãos púbiTêõS,'
ou ainda de empresaS- eritrdades de classe
au-Sindicaís. -- Sr. Presidente._ Srs. Senadores, é chegado
o mOmento de ieVermós cOm-=éWdado a legislação eleitoral brasileira. O Parlamento tem
o dever de elaborar um conjtirito de lets qUe
se coadune cóm bs nOvos tempos.
Não é mais PoSsível qUe, a cada- ano, as
_r~:as do jog() -~leitor~! scif_r~m rnoaifícaçõe~
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quelas parage"ns e- retomandÕ à força pcrra
o Brasil.
Por _outro lado, assistimos à proliferação do
damente os dispositivos que regulam as finanmovimento dos sem-terra que, orientados por
ças dos partidos poüticos, de sorte que Possa
segmentos urbanos da nossa sociedade, invadem propriedades abandonadas, tentando
configurar de maneira bem clara o abuso de
desta maneira fazer a reforma agrária, que o
poder econômico, para a I)uniç:ão exemplar
governo realiza em ritmo de tartaruga. A condos infratores. o qlie se vê_hoje é o desçumprimento da lei pelos mais diversos mec~nis
seqüência é a proliferação de co"nflitos arma:
mos.
dos em todos os recantos do território nacioNeste particular, temos de estudar as legisnal, acarretando a morte de centenas de peslações referentes ao assunto_das principais desoas envolvidas no problema.·
Há poucos dias, um jornal de grande circumocracias do mundo, tentando estabelecer
para cá uma legislação efetiva.
lação no País. (Folha de S. Paulo, de 15 de
O qoe não é mais possível é a convivência
outubro de 1989) publicou uina avaliação da
reforma agrária do Governo Samey. O saldo
com o derrame de cifras astronómicas em
certas campanhas eleitorais, como se viu agofoi bastente negativo, pois, o atual governo
ra, e como crc6rre também até mesmo em
só conseguiu executar 10% do seu programa
nível municipal. Evitar o-abuso-de poder ecode reforma agrária.
.
nómico é essencial para o funcionamento de
De acordo com dados fornecidos pelo Incra,
wn sistema democrático autêntico.
o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA)
tinha como meta a desapropriação de 43 miNo próximo ano teremos eleiçõ'es parlamentares junto com as de governador. Jâ há
lhões de hectares de terra até o fmal deste
governo. Na realidade, atê agora só foram dequem prediga um gasto de mais de um milhão
sapropriados 4 milhões e 624 mil hetares, isto
de dólares parí!l a campanha de deputado feé, cerca de 1O% do que foi pmgramado.
deral. A escolha não será mais em função
do trabalho, da eficiência, dos posicionamenQuanto ao número de farru1ias assentadas,
o plano também deixou muito a desejar. Vertos políticos, nem muitO menos pela açãÓ pardade é que, de 1,4 milhão de famílias que
lamentar do candidato à reeleição. O arguo Governo Samey pretendia beneficiar, foram
mento mais forte será o dinheiro, quanto o
assentadas apenas 84.85.'2 familias, ou seja, ·
candidato poderá gastar para garantir s~us votos, ou, em linguagem mais crua, para comape~s 6% do que foi prometido.
Seria íng-eriuidade pensar q~e a implemen. prar sua eleição~
É preciso acabar com isto. Desta.meneil-a, tação de um plano de reforma agrária não
o Corigresso Natlonal terá uma falsa repre- encontraria obstáculos. E houve muitos não
somente de ordem econômica, mas também
sentatividade. Acabaremos tendo represende ordem institucional.
tantes de empresas e não do povo e veremos
muitas vocações frustradas por não poderem
Todavia, se o atual tivesse maior empenho
e vontade_ política, o PNRA teria tido um deestes políticos vocacionados concçmem cóm
os representantes do poder e_conôl')"'ico. · ,__
sempenho mais satisfatório.
.J:: imperioso que representantes do conOutro aspecto da problemática agrária, que
nos preocupa-;- é O Crédito rural. Em todos os
gresso e da Justiça Eleitoral elabor'em uma
proposta que viabilize a luta contrj:1 o abuso
países desenvolvidos, a agricultura dispõe de
do poder económico, visando, acima de tudo,
juros baixos_ que variam entre 2 e 3% ao ano.
No Brasil, assistimos justamente ao contrário:
resguardar o interesse nacional e a idoneidade
do Congresso Nacional. (Muito bem!)
quem não tem terra, não consegue obtê-Ja;
e quem a possui não pode e:xplorá-Ja porque
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sou,.)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoi- os juros são escorchantes e acrescidos com
uma corre~o monel;ária ilegal e insuportável.
sier Maia.
Tudo isto toma inviável o pagamento dos .
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT·- RN. empréstimos e põe em risco o próprio im6vel
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi- rural.
Por isso._ pbdemos dizer que atualmente
dente, Srs. Senadores, .o problema do acesso
à terra no Brasil e da sua adequada utilização duas pragas çQrroem a agricultura do Nor·
de~e: o biçu._d_o, _que dizima os algodoais, e
está assumindo dimensões preocupantes.
Desde o após-9ueiTa que se fala em reforma -a:·correção-moíletária.
Estasitüação tem acarretado numerosas _e
agrária neste País. para não retroatir aos tempos do Patriarca José Bonifácio. Cada governo nefastas conseqüências. A maior delas ê a re, que se instala no Palácio dO Planalto diz à volta dos pequenos e médios agricultores que
Nação que vai fazer ., reforma agrária. Cansa- estão emigrando, em massa, para os grandes
dos de esperar por tais programas, milhares centros urbanos da região e do País. Por isso,
de camponeses deixaram o :meio rural rias o interior )?rasileíro transformou-se num camúltimas décadas e emigraram para a periferia po de fuga, onde s6 ficam os velhos à espera
das grandes e médias cidades. Outros milha- da aposentadoria do Funrural.
Por todas estas razões aqui espostas, ·é urres rumaram para o Norte, ,enfrentando as
agruras da ftoresta amazônica na esperança gente que o Congresso Nacional, logd no iício
de encontrar o seu tão desejado pedaço de do próximo governo, tome as providências neterra. No Sul, outros milhares atravessaram cessárias para que o melo rural volte a ser
a fronteira do Paraguai. os chamados "brasi- um lugar de paz. de entendimento e, sobretudo, de prosperidade, pois, até hoje, a história
~s". que agora estão sendo expulsos dade acordo com os interesses dos grupos mais

fortes dentro do Congresso.
Assim, é claro que temos de alterar profun-
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não registra- o desenvolvimento de um pals
que tenha deixado sua agricultura estagnada.
Campo e cidade são pólos complementares
no processo de desenvolvimento económico
e sociaL
A solução destes problemas requer muita
vontade política para fazer prevalecer os interesses nacionais sobre os interesses de grupos
ou facções.
Cremos que a sociedade brasileira só adqui~
rirá estabilidade social e política, quando, no
melo rural, houver aquele conjunto de condições_ mínimas necessárias ao bem-estar pessoal e familiar dos seus habitantes. (Muito
bem!)
O ·sR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa)
- Corjcedo a pãlavra ao nobre Senador Edison Lobão.-0 SR. EDISON LOBÁO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Coril1ssão ptista de Orçamento do COngresso Nacional está em vias
de promover mais um corte nos recursos destinados pelo Pbder Executivo aQ prossegui- menta das obras da ferroYia Norte-8ul. São
cerca de 112 mulhões de cruzados novos que
o relator do projeto pretende suprimir daquelas obras.
·
Lamento que isso__ esteja Para acontecer,
quaisquer que.sejam os argumentos. Não há,
neste momento, obra federai mais importante
do que a Norte-Sul. Os recur.sos destinados
a ela têm sido sempre muito eScassos, porque
a prevenção de segmentos da sociedade brasileira_ para com essa ferrovia não cessam. Até
o momento, não se construíram mais do qui!!
120 quilómetros de ferrovias, de um total de,
aproximadamente, 1.600 _quilômetros.
Insisto em dizer que o desenvolvimento de
toda uma imensa região, aquela a ser abrangida pela ferrovia, será tanto maior ~ menor
na: medida em que formos capazes de compreender a l!_rgência dessa obra de integração
nacional. Mas enquanto ela for vista com suspeitas, o povo e o país é que pagar_ão o maior
preço. O preço social, do desemprego, do
atraso.
Faço portanto um apelo a todos os congressistas no seiltido de que nos ajudem a realizar
essa importante obra de caráter nacional, concedendo a ela os recursos que foram solicitados pelo Poder EXecutivo.
,.- .
Era o que tinha a dizer, Sr. Prt?-sfdente. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, vou enc-errar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
arnanhã às 9 horas, a Seguinte

ORDEM DO DIA
-1. PROJETO DE DECRETO Liõ:GISLATIVO
N• 36, DE 1989
(incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em tlimo único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 36. de HJ89 (no 112/89-
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1989, considerando as disposições do Decreto Legislativo n9 72, de f? _5ie dezembro de
1988, e, considerãndo, ainda, o disposto: na
Medida Provisória n" 74, de 27 de julho de
t989~ Publicada no Diário Oficial da União
de 28 de julho de 1989, resolve:_
_
PARACER PREUMINAR, por pedido de diliArt. 19 OS atuais valores das penSões cófl.gência.
cedida_S pelo Instituto de Previdência d_os Con-2gres·sistas -_IPC_ aos segurados obrigatórios
-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA
e seus respectivos beneficiários, resultàntes da
N'41, DE 1g89
PRoJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
aPlicação da Resolução n9 07/1989 do ConseEm regime de urgência, nos termos do
N'49, DE 1989
lho Deliberativo. ficam, na forma autorizada
art. 336, c, do Regimento Interno
(Incluído e_m Ordem elo Dia nos termos do
pela Medida Provisória n" 74, de 1989, reajusDisC1l.SStlo, em . tur~o único do Projeto de
art 376, c, do Regimento Interno)
tados em 22,63% (vinte e dois vírgula sessenta
Lei da Câmara n" 41 de 198_9 (no 1.4_54/89,
três por cento); a partir de 1 ~ de agosto
Discussão, em turno único, do Projeto de _
na Casa de origem), de iniciattva do Tribunal
de 1989.
Decreto Legislativo n~ 49, de 1989 (n~ 96/89,
Superior do Trabalho, que altera a compoArl. 2" Esta resolução entra em vigor na
sição e a organização interna do Tribunal Re- _ na Câmara dos Deputados), que aprova o texdata de sua publicação.
do
ajuste
complementar
ao
_Acordo
Básico
to
gional do Trabalho da 4•, cria C?Jrgos e dá
-- Art. 3<> Revogam-s.e as disposições em
de Cooperação Cientifica e Técnica celebrado
outras providências (dependendo de parecer).
contrário.
entre o Governo da República Federativa do
Brasília, 24 de agosto de 1989. -::- Senador
-3Brasil e o GovernO da República do Swiname,
Ruy Bacelar; Presidente - Deputado Simão
para
estabelecimento
de
um
programa
de
PROJETO DE DECRETO L):'GISLATIVO
Sessim, Conselheiro - Deputado Domingo
coopeiação na área de pesquísa sobre agEmN' 55, DE 1989
Juvenil, Con~_elheiro ....;;.... Dr. f!enrique Lima
tes
patóQenos-dOI.Jendê,
firmado
eln
Parama(Em regime de urgância, nos termos do
Santos, ConS:élheiro- Dr. Jorge OdDon dds
nbo; em-3 de março de 1989. (Dependendo
art. 336, c, do Regimento Interno)
Anjos, Conselheiro - Deputado Raul Feiraz.
de pareCer.) - - - Conselheiro~ D_eputado Raul Ferraz, ·conseDiscussão, em turno único, do Projeto de
-8-~
lheiro Deputado Carlos Benevfdes, ConselheiDecreto Legislativo n? 55, de 1989 (n9 164/89,
Discussão, em primeiro turno, da Proposta
ro.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texde Effienda à Constit~,tição .n~ 4 de 19S9. de
to do Acordo para a constr_t.Jção de .Y.m~ ponte
RESOLUÇÃO N' 12/1989
aUtoria
do
Senador
Leopoldo
Peres
e
outros
sobre o rio Uruguai, entre as Cidades de São
AtiJaliza os valores das _pensões conce~
SenhOres Seiiãdores, que -acresc-enta um §
Borja e Santo Tomê,-entre o Governo da Repúdídas pelo lnstítutó de Previdência dos
6~ ao _art. 59_ do AJ:.o das Disposições Constitublica Federativa do _Brasil e o Governo da ReCongreSsista -JPC;aoss-eguradores ta:
cfoitais Tráhs1tórias:
pública Argentina, concluído em Uruguaina,
cultativos e seus respectivos beneficiãem 22 de agosto de 198.9 (dependendo de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
rios.
'
parecer).
- Está encerrada a Sessão.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Pre-4(Levanta-se a sessão iis 1 7 horas e 20 vidência dos CongressiStas- IPC, nos termos
minutos.)
do art. 43, da Lei n~ 7.087782, aftefado pelo
PROJETO DE LEI DO SENADO
art. 1" da Let.n~ 7.586/87, e tendo em vista
N' 218, DE 1989
PORTARIA N• 63, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
os Atas n? 21 e n~ 145, respectivamente, da
O Primeiro SecretáriO do Senado Federal,
arl 336, c, do RegirrientO-Ihterno)
Comissão Diretora do Senado Fect~ral e da
no uso de suas ª_tribuições regimentais, reMesa da Câmara dos Deputados, ambos de
Discussão, em turno único, do Projeto de
solve:
1989, corisiaerando o disposto na Medida ProLei do Senado n"" 218, de 1989, _de autoria
Designar Lt.iiz Ferhando Lapagesse Corrêa
visória n~ 74, de 27 de julho de 1989, p"ublic~da
do Senhor Nelson Carneiro, que regula a inno Diário Ofidal da União-de 1989, resolve:
vestigação de paternidade dos_ filhos _havido _ Alves, Técnico em Comunicação Social, GoitaCiii-6rcu;;:ô.i]IQ Pedi"osã de A.lbl,.lquerque, T écArt 1 ~ Os atuais valores das pensões confora dO casamento e dá outras providências
nico LegislatiVo, e Juliano La4ro da Escóssia
cedidas pelo Instituto de Previdência dos Con(dependendo de parecer.)
Nogueira; Técnico Legislativo para, sob apre- gressistas ~ IPC aos segurados facultativos
-5sidência do primeiro, integrarem a-comissão
e seus reSpecrtivos beneficiários, resultantes da
de Inquérito incumbfda de apurar os fatos
PROJETO DE LEI DO DF
aplicação da Resolução n? 08/1989 do Conseconstantes do Processo n~ 010364/89-7.
N' 80, DE 1989
lho Deliberativo, ficam, na forma autorizada
Sen-ado Federal, 30 de novembro de 1989.
(Em regime de urgência, nos termos do
pela Medida Provisória n" 74, de 1989, reajus__;_Senador
.Mendes
Cana/e,
Prim~íro
Secieart. 336, c, do Regimento Interno)
tadas em 22,63% C0nte e dOis vírgula sessenta
tátio.
- -Discussão, em turno único do Projeto de
é três ·par cefttor;·a-pã.r'tlr de f~
agosto
Lei do DF n9 80, de 1989, de-iii(Clativa do
del989.
~
~~~
li'!STITQTO DE PREVIDÍÍNCIA DOS
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na
Governador do Distrito Federal que dispõe soCONGRESSISTAS
data de sua publicação.
bre reajuste dos vencimentos, salários, proRESOLUÇÃO N• 11/1989
Art. 3? Revogam-se as disposições em
ventos e demais retribuições dos servidores
contrário.
Atualiza os valores das pensões concecivis da administração direta, autárquica e funBrasília,-24 de agosto_de 1989.;-Senador
didas pelo Instituto de Previdência dos
cional do Distrito Federal, e dá outras proviRuy Bacelar, Presidente - DePutado Simão
CongreSsistas -IPC aos segurados obridências (dependendo de parecer.)
Sesslm, Conselheiro - Deputado DomingO
gatórios e seus respectivos beneficiários.
-6Juvenil, Conselheiro - Dr. f_-fenrique Lima
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
D Conselho Deliberativo do Instituto de PreSan~, Conselheiro - Dr. Jorge Odilon dos
N? 48; DE 1989"'
vidéri.-cfu dos Congressistas -JPC, nos termos
Anjos, Corfselheiro - Deputado C!Jrlos BeiJe(Incluído em Ordem do Dia (1os termos do
do arL 43. oda.Lei n~ 7.087/82, alterado pelo
vides, ConSelheiro.
art. 316,c do Regimento: Interno)
art. F'- da Lei n9 7.586187, e tendo em vista
RESOLUÇÃO N• 13/1989
Discussão. em turno único, do Projeto de os AJ:.os no ] O e n" 144, resp~ctivamente, da
Atualiza os atuais valores diJ gratificaDecreto Legislativo n~ 48, de 1989 (no 77/89, Comissão Diretora do Senado Federal e da
ção dos servidores à disposiçãó do JnstiMesa da Câmara dos Deputados, ambos de
na Câmara dos Deputados), que aprova o texna Câmara dos Deputados), que aprova a con·
cessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Imperatiz, Estado do Maranhão, tendo

to do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao uso Indevido e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo_ da República Fed_erati_va_do Brasil e o Governo daRepública Cooperativa da Guiana, assinado em
GecirQétown, errf-16 de setembro de 1988.
(Dependendo de parecer.)
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que~ por ·essas razões sUgeria a9 Conselho
cessas dos segurados Maria Nirce da Silva
aguardar o desfecho do inquérito policial e
(no 480/89), Idivaldo Crispim de Sousa (n°
o pronunciamento da justiça na apuração dos
499/89),_ Lúc.ia Santas Tomelin (no __ ?_!3/89)J
fatos. ESfa preliminar foi .:icolflida pelos ConRaul de Oliveira COelho (n'-' 525/89), Alcimaco
selheiros presentes e referendada pelo PresiOutra Coi-rea (n" 53118_9), Aôtonio .Euzébio da
Costa ROdrigues (no -533/89), Paulo de Tarso
12 da Lei n~ 7.087/82, e considerando ó ·que dente. Quanto ao Balancete e Demonstrativo
Tavares Silva (no 537/89), Inocênç:io Gomes
estabelece· o art. 59 da Resolução nQ 07/86-IPC, de Receitas e Despesas do mês de abril, o
PresJdente designou o Deputado Domingos
de Oliveira (n~ 577/89), ·Maria da Gloria ·Peies
de 30 de outubro de 1986, considerando ainTorelly (n~ 632/89), Maria da cOnceição Azeveda, o disposto na Medida Provisória n" 74, de Juvenil para Relator. Em seguida, o Presidente
do (no 665/89), Bianor AntUnes Siqueira (n"
27 de julho de 1989, publicada no Diário -Ofi- deu conhednlento da realidade financeira do
Instituto, exibindo uma planilha com valores
642/89}. Vencez Rodrigues Alves (n~ 626/89),
cial da União de 28 de julho de 1989, resolve:
Ester Almeida Valadares (n'' 662189), Alcides
Art. 1" __ _Os ...ãtuais valores da giãtificação depositados no Banco <:lo Brasil e Caixa EcoFreitas Filho (n" 614/89), Hundal_tp Guida (n~
concedida aos servidores à disposição do Ins- nômica Federal, entre poupança e over night
Continuando, o Presidente comunicou ao
6Q8L89.), Ney Felipe da Silva (n~ 622/89), Luiz
tituto de Previdência -dos Congressistas· -IPC,
Gonzaga Malveira (n" 613/89), Ve1aluce Barresultantes da aplicação da Resolução rt" Conselho de que estaria se ausentando do
bosa Viegas (n9 653/89), M_aria fJetânia Fer09(1989 do Conselho Deliberativo, ficam, na país por alguns dias e por isso, ainda no curso
desta reunião, passaria o cargo de Presidente
reira Mala (n" 612/89), Nadl Viana BarbÔsa
forma estabelecida pela Medida Provisória n'ii
dos Reis (n" 670/89), Valdir Piiito de_ Gusmão
74, de 1989, reajustados em 22,63% _(vinte ao seu Vice,_ Deputado Lúcio Alcântara. Em
(n~ 638/89), Regis de Olive.ira ~n" 628/89f e
e dois vírgula sessenta e três por cento), a se-guida, o Presidente_ dis_tribui_u_ os seguintes
processos: 1 ~de concessão de pensão - Gilberto Femandes Alves (n" 615/89). Todos
partir de 1" de agosto de 19_89.
os processos foram rel~adqs com pareceres
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na na ordem que segue: a) para serem relatados
pelo CoJlselheiro Deputado Simão Sessim os _ pelo deferimento. Colocados f)m discussão os
data de sua publicação.
processos dos segurados Dila Almeida Castro. processos, foram aprovados por unanimrda·
Art. 3o Revogamwse as disposições em
(n~ !5155/89), Maria Felicidade Alcántara Ribeiro
de. Foram, ainda, apreciado& e aprovados, os
contrário.
processas· de filiação ao IPC dos seguintes
Brasilia, 24 de agosto de 1989. - SenaQ_or (n~ 013/89) e Severina dos Santos Pelágio (n?
Ruy BaceliJr,_ Presidente - Deputado Si!não 545/89) b) para serem relatados pelo Canse~ servidores: Edmar Rodrigues de À]meida· (n9
042/89), Geraldo Cezar de Castro Barreto (n"
Sessim, Cons:eJheiro - Deputado Domingo lheiro Doutor Henrique Lima Santos os pro230/89), Jorg_e Antonio Pinto_ Barbosa (n?
JuvenU, Conselheiro - Dr. Henrique Lima cessos dos segurados Sandra Castello Branco
Santos, Conselheiro - Dr. Jorge OdUOri-dos Portes (n~ 173/89), Maria Magdalena Barroso 271189), Raimundo Cordeiro Morara (n_ 0
Anjos, Conselheiro.:.._ Deputado Raul Ferraz, Amazonas (no 495/89), Maria Cecília da Silva 245/89), Leide Lúcia Saraiva Mariil.ho (ri_ç
9
Conselheiro - Deputado Carlos Benevides, (n 557/89) e Julieta Bo_lleto Santos (no 238/89), Vi!ma Maria Da_ntas Sousa (n9
532/89);
c) paia ser relatado pelo Conselheiro 252/89), Teresa Romano Cavalcanti Pires (n9
Conselheiro.
Doutor Jorge Odílon dos Anjos o processo 253/89), Selino Xavier dos Santos (n<> 226/89)~
do segurado José Alves Siqueira (n~ 643/89). Aldo Soares Pires (no 232/89), Marinaldo Jua7' Reunião Ordinária, realizada ,
Todos os processos foram relatados com paem 30 de agosto de 1989
rez âã Silva (no 2_39189), Geralda Eutalina de
receres pelo deferimento; 2 - de iniegrali- Andrade (n~ 242189), Sandia Oaudia Bastos
Aos trinta dias do mês de agosto do ano
de hum mil novecentos e citenta e nove~ às zação de contribuição pela opção do DAS Leal (n9 830/89), Cleide Barreto Soares (n"
onze horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo para ser rel"atado pelo Conselheiro Deputado 285/89), Edith Marques da Silva (n• 246/89),
do Instituto de Previdência dos Congressistas Domingos Juvenil o processo do segurado Carolina Maria Ribe_iro Sousa (n9 354/89)~
-IPC, sob a presidência do Senhor Senador Paola Orlando Piacesi (n" 381/89), relatado Moacyr Soares (n9 279/89), Ben"edito José de
Ruy Bacelar, Presidente,_ presentes os Senhe>- com parecer pelo deferimento; 3 ---de con- Alencar_ (n~ 280/89), Aria Lúcia Lucerta Krepres Conselheiros Deputados Simão Sessim, cessão de aux:Hiõ funei"al- para serem relata- pel Paes (no 201/89), Shirley"_Cavalcante Macedo (n" 278/89), Francisco Cãrlos do Amorim
Raul Ferraz, Domingos Juvenil, Carlos Bene- . dos pelo Conselheiro Doutor Jorge Odilon dos
vides e dos Doutores Henrique Lima Santos A.njos_os processos dos segurados João Luiz Martins_ (n" 289/89); Sílviõ de Paula_Borges
e Jorge Odilon dos_ Anjos e o Vice-Presidente Fraga de_ Oliveira (no 522/89), Myriam Côrtes_ (n~ 180/89), Luiz Pereira Cordeiro (no 193/89),
Greig (n" 535/89), Severina dos Santos Pelágio Alcino Nogueira (n9 274/89), Marizete dos Sanw
Deputado Lúcio Alcim~ra. Havendo número
tos _(n~ 298189), Edson Pereira da Cruz (n"
regimental o Presidente iniCiou os trabalhos (n' 544/89), Dila Almeida Castro (n•609/89)
designando ao Secretário que procedesse a e Yone Melo (no 619/89). Todos _os processos
I 764/89), Ciria Resildis Zegatti (n" 322/89),
leitura da Ata da reunião ant,erior. Após lida, foram relatados_ com ~areceres pelo deferi- Miguel José da Silva (n~ 152/89), Francisco
a Ata foi discutida e aprovada. O primeiro- ãs- mentO; 4 - de concessão de auxmo-doença das Chagas Medeiros (n" 162/89), lsac Santos
sunto da pauta foi a apresentação de três Re- - na ordem que segue: a) para serem relata- Vieíra (n" 194/89) e José Galdino de Oliveira
soluções, sendo as duas primeiras sobre atua- dos pelo Conselheiro Senador Chagas Rodri(n9 270/89). Continuã:ndo, foram também
lização das pensões dos ex-contribuintes obri- gues, os processos dos segurados Joana Ferw apreciados e aprovados os processos de cangatórios, ex-contribuintes facultativos e a últi- reira da Mota Alves (n? 569/89), Rosa Ribeiro- celamento de inscrição como segurado faculma sobre a atualização das gratificações dos Silva (n~ 561/89), Alvaro Lins Cav_alcante (n"" tativo do !PC, dos seguintes servidores~ Maria
servidores do IPC. Discutidas e aprovadas por 558/89), Deoclito Barreto Vinhas (n9 543/89), Lourenço Cardoso de Souza (n94 72/89}, João
unanimidade, receberam, respectivamente, os_ Mariana Balby Silva (n~ 542/89), Oóvis Sereno -Ferreira da SilvaJunior (n? 454/89), \filma Cenúmeros onze, -doze e treze do ano em .curso, (n~ 541/89) e Airton Ravaglio Cordeiro (n" zarina Vieira Bilibiu (n" 584/89}_, Vitorino de
r~latados peJo ConSelheiro DOutor Edgar Linque serão publicadas à parte. Em seguida ã
Souza Cid (n? 672L89) e Raimundo Mendes
Presidente colocou em discussão e votação coln de Proença Rosa os processos dos segu- Ribeiro (n" 683/89). Nada mais havendo a tratar, Õ Presidente encerrou a _reunião às quaos Balancetes e Demonstrativos das Receitas -rados Aorizelleitão da Sllva (no 582/89),José
e Despesas referentes aos meses de janeiro, Fortes da Silva (n9 581/89), Francisco dos Íone horas e: xinte .minutos. E. para constar,
fevereiro, março e abril do ano em curso. Ain- Santos Passos (n9 _580/8~). Cecília-_ Lopes PeeJ-1, Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei
reira Borges (no 571/89), AritCiiliO PãuJo Rodria presente Ata que, após lida e aprovada, será
da no estágio de discussão o Deputado Raul
assinada pelo Senhor Presidente e demais
Ferraz sustentou uma preliminar quanto aoS gues (n' 583/89), Oliveiras Salles (n• 590/89),
Balancetes e D_emonstrativos das Receitas e AntQnio Bresolin (n» 591/89), Luiz Antonio
Conselheiros. - Senador Ruy Bacelar, Presidente - Deputado Carlos Benevides, ConseDesPesas dos meses de ja"neiro, fevereiro e Soares Laranjcl-(it 671/89); João de Delis Anlheiro - Dr. Henrique Lima Santos, Consemarço, da gestão da administração anterior, tunes (n9 655/89), Eliberto Augusto dos Sanlheiro - Dr. Jorge Odilon dos Anjos: COnsepor considerar o comprometimento dessas tos (n"" 648/89) e Afcir de Melo Pimenta (n9
contas eivadas de vícios conforme relatório 667/89); c) para serem relatados pelo Conselheiro - D_eputado DOmingoS Juvem1, Co~sew
da Auditoria, cUjas contas estao sub-judice e lheiro Doutor Jorge Odilon dos Anjos os prolheiro.
-

tuto de Previdência dos CoiiiJressistas -

IPC
O Conselho Deliberativo do Instituto de PI-evidência dos Congressistas- IPC, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso IX do ~rt

