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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1' 78, DE 1989

Dispõe sobre a remuneração do Vice-Govemador do Distrito Federal e dá ozitras providências.

Art. 19 A remuneração do Vice-Oovernador do. Oistrito F_ederal é fiXada e_m valor correspondente
àquele estabelecido na Resolução n9 213,.de 15 de dezembro de 1988, para a remuneração dos Secretários
do Governo do Distrito Federal, acrescido de cinco por cento.
-

Parágrafo único: A remuneração estabelecida neste artigo é inacumulável com a de qualquer outro
cargo ou função que o Vice-Governador vier a exercer no Governo do Distritofederal.
Art. 2• A remuneração fJXada nesta Resolução será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os servidores do Distrito Federal._ __
Art. 3 9 Enquanto não fiXada, para o exercido financeiro seguinte, nova remuneração para os cargos
de Governador, Vice-Governador e Secretáiios do Distrito Federal, prevalecerão os valores estabelecidos em
virtude da aplicação do disposto nesta e na Resolução n9 _213,. de 15 de dezembro de 1988.
Art. 4 9 A despesa decorrente da áplicação desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária
própria do Distrito Federal.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação..
Art. 6• Re\'ogam-se as disposições eril contrário.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro/Presidente.

.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 189" SESSÃO, EM 1•
DE DEZEMBRO DE 1989

1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Governador
do Disbito Federal
-N• 145189-DF (n' 131/89. na ori-gem), restituindo autógrafos de projeto de

lei sancionado.

-

N" 141 a 143189-DF (n" 132 a

134/89wGAG, na origem), submetendo à
deliberação do Senado Federaf os seguintes projetas de lei:

. .

-Projeto de Lei do DP no 91/89, que

altera as atribuições e a composição do
Conselho de Saúde do Distrito Federal e
dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF' n·'

92189, cjLie

cria a Carreira Assistência à Educação na
Fundação Educacional do Distrito Federal,
seus empregos, ftxa os valores de seus salários e dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n·' 93189, que
cria. a Carreira Assistência Pública à
Saúde do Distrito Federal, seus empregos,
fixa os valores dos seus salários e dá oUtrãs
providêncías.
1.2.2 - Ofícios do Sr. 1" Secretário
da Câmara dos Deputados

Encaminh&ido -à revisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas;
-Projeto de Lei da Câmara n" 73!89
(n" 4.056/89, na Casa de origem), que-cf"ia
o adicional de Tarifa Aeroportuária e dá
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 74/89
(n" 3.457189, na Casa de origem), que institui a Taxa de Fiscalização dos mercados
de títulos e valores mobiliários e- dá OL!tras
proVidências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 75/89
(n~ 173!89, -na -origem), que estabelece
normas gerais aplicáveis ao imposto sobre

vendas a varejo de combustíveis ltquidos
e gasosos, eX<:eto o óleo diesel - !WC,
de competência dos municípios.
-Projeto de Lei da Câmara n"
76/89-Complementar (n" 104, de 19(39, na
Casa de origem), que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos
de- Participação e dá outra~ proyidências.
~ Projeto de Deáeto Legislativo n~
63189 (n~ 123/89, na Câmara dos Deputados), que ratifica o Fundo Rotativo da Câ-mara doS Deputados, e dá outras provi·
dências.
-Projeto de Decreto legislativo n~
64189 (n" 11 0/89, na Câmara dos Deputa~
dos), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nadonal que autorizou a emis·
são de papel-moeda, no exercJCIO de 1986,
no valor de Cz$ 55.000 000.000,00 para
atender às atividades produtivas do País
e à circulação da riqueza nacional.
-Projeto de Decreto Legislativo n?
65/89 (n~ 111/89, na Câtnarcl: dos Deputa~
dos), que aprova o texto do Convénio Bási·
co de Cooperação Técnica, CientífiCa e
__ Tecnológica, celebrãdo elltre 6- Governo
da República Federativa do Brasil e o go~
~rno do Reino da Espanha, em .1'.\adrid,
em 13 de abril de 1989.

1.2.3 - Comunicações da Pcesidên~

cia
-Prazo PÇ~ra aPresentação de emendas

ao P_r:-ojeto de.__ DeCreto LegÍslaUvo n" 65/89
e aoS Projetas de Lei do DF n~s 91 a-93/89,
lidos anteriormente.
-Recebimento da Mensagem n"
144/89-DF (n~ 135/89, na origem), do Governador dq Distrito Federal, encaminhandQitO_Senado Federal proposta de modificação do Projeto-de Lei do DF no 88/89,
que dispõe sobre os vencimentos dos integrantes da_ categoria funcional de AssistenteJurídico, do Grupo Serviços Jurídicos
_de que trata a Lei n" 5.920, de 19-9-73,
e dá outras providências.

1.2~4

-

Leib.lra de projeto

-Projeto de Lei do Senado- n~ 383/89,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
modifica o § 2° do art, 77 da Lei n 6 7.209,
de 11 de julho de 1984, que altera dispositivos do Decreto-Leí n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940-Código Penal, e dá outras providências.

1 .2.5 --Ofício
---:.No 8_8189, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n~ 141/89, que regula as atividades, disciplina a responsabilidade civil e
criminal de notários, oficiais de registro e
seus prepostos, e define a fiscalização de
~.Seu.soato_s_de ofícios pelo Poder Judídário.

1.2.6- Comunicações da Presidência
-Ab~ura de prazo de 5 dias para interposição de recurso, por um décimo da
composiçêo da Casa, para que o Projeto
de Lei do Senado n~ 141/89, seja apreciado pelo Plenário.
-Deferimento dos Recursos n"s 7 e
8/89, interpostos no prazo -reciimental no
sentido de_que sejam submetidas ao Plenário as seguintes matérias:
-Projeto- de Lei do Senado n~ 190/89.
que dispõe sobre a venda e revenda de
combustíve_is de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis.
- PrõjeTo de- Lei dO DF n"" 49/89~ que
dispõe sobre o horário de funcionamento
dos eStabelecimentos comerciais no DistritO Federal e dá outras providências.
-Aprovação pela Comissão Diretora
do Requerimento n~ 628/89, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, de informações soJicitadas ao Jlt\inistro da Aeronáutica.
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favorável da comissão competente, ficando a votação adiada por falta de quorum.
- N~ 655/89, de autoria do Senador
Projeto de Decreto_LegislaUvo n? 55, de
Lowival Baptista, solicitandO a tr"anS<:riÇãó- 1989 (n 9 L64!89, na Câmara dos Deputanos Anais do Senado Federal da Nota Ofi-- dos), que aprova_o texto do Acordo para
cial emitida pelo Ministério .da Relações Exa constr~ção de uma ponte sobre o ri_o
teriores, em 27 do corrente, e publicada
Uruguai, entre as cidades de São Borja
no jornal O EStado de S. Paulo.
e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
· 1.2.8 - Parecer
RePública Argentina; concluído _em UxuReferente à seguinte matéria:·
guãiana, em 22" de ag6st9 de 1989.DisCus-Indicação n" 1/89, solicitando prosão enc_euada... _após parecer favorável da
nunciamento conclusivo sobre dispositivo
comissão competente, ficando a votação
legal e, se for o caso, a formulação de
adiada por faJta de quorum.
proposição" legiSlativa, concluindo pelo
Piojeto- de Lei do Senado n 9 218~ de
Projeto de Lei do S_enc,._do n" 384789, que
1989, de aulolia--do Senador Nelson Car·
dá nova redação ao § J9 dos artigos 1"
neiro, que regula a investigação de paternie 69 e respectivo§ to da Lei n9 4.717, de
.O.a.Q_g_@s filhos_havidos fora do casamento
29 de junho de !965.
e dá outras providências. Djscussão encerrada, após parecer da comissão compe1.2.9- Comunicação da Presidêntente, favorável com emenda, ficando_ a v_ocia
tação adiada por falta de quorum.
-Prazo para apresentação de emendas
_ Projeto de Lei do DF n" 80, de 1989,
ao Projeto Ue Lei do Senado n~ _384189.. _ de iniciatiVa do GoVema.dor do Distrito Felido anteriormente.
deral que dispõe sobre reajuste dos venci·
mentes, salários, proventos e demais retri1.2.10- Discursos do Expediente
buições dos servidores civis_ da adminis/15. SENADOR LOORIVAL BAPTISTA
trªÇ:~_o direta, autárquica e _fundacional do
-Neutralidade do Presidente José Samey
O_(strito Federal, e· dá outras providências.
Djscussão encerrada, após parecer da conas eleições presidenciais.
missãq_,_competente, favorável ao projeto
SENADOR MARIO M4l4. -_Uso de vacie _contrário à emenda, tendo usado a palanas cubanas no combate dÇJ meningite tipo
'{ra o Sr. Maurício Corrê a, ficando a votação
"B".
-adiada por falta de quonim.
SE!YADOR CARLOS PATROC/N/0--=
Projeto de Decreto Legislativo n~ 48, de
DiciMundialdeCombateàAids._ _ ___ .
_1989 (n~ 77/89, na Câmara_ dos DeputaSENADOR JGTAHY MAGALJVIEs·...c.
çlps), que aprova o texto do AcordÇl sobre
Dívida externa dos países da América La__Erevenção, Cortfrole, Fiscalização e Re·
tina.
pressão ao uso Indevido e ao Tráfico Ilicito
1.3-:- ORDEM DO DIA
de Entorpecentes e de Substâncias PsicO_trópiCas, entre o Governo da República FeProj~to de Decreto L.egislativo n~ 36, f=[e
-derativa- do Brasil e o Governo da Repú1989 (n" 112/89, na Câmara dos Deputablica Coop-erativa da Guiaria, assinado em
dos), que aprova a concessão outor_gada
Georgetown, em 16 de setembro de 1988.
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
Qi~cussão encerrada. após parecer favoráexplorar serviço_de radiodifu.s.ã_o sonora em
Ve"Cda comissão -competente, ficando avoonda média, na cidade de Imperatriz,. Estatação adiada Por fãlta de quorum.
do do Maranhão. Retirado da paUta para
Projeto de Deqeto Legislativo n~ 49, de
aguardar cumprimento de diligência.
Projeto de Lei da Câmara no 41, de 1989 ~_]_989 _(n~ 96!89, na Câmara dos Deputa- dos}, que aprova o texto do ajuste comple(no 1.454/89, na Casa de origem), de i_nicia._-mefitãr ao AcOrdo Básico de Cooperação
tiva do Tribunal Superior do _Trabalho, g!,.le
ClEmtífica e T~Cnica celebrado entre o GOaltera a composição e a organização interverno da República Federativa do Brasil
na do TribUn_q]_ Regional do Trabalho da
e_ o Governo- da Reo_úbliça d_o Sl!rin<;l:m~,
4" Região, cria cargos e-dá outras prm-'idênPara -estabelecimentO de um programa de
cias. DjscU.sSão_ encerrpda'-- após parecer
1.2.7 -

Requerimento
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cooperação na áre;;~; de pesquisa sobre
agentes patógenos do dendê, firmado em
Paramaribo, em 3 de março de 1989. Ojs:
cussão enceirada, após parecer favorável
da comissão competente, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n'"
4, de 1989, -de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros S_enhores Senadores,
que acrescenta um §_ 6? ao art. 5? do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Prossegujmento da discussão. (3• sessão.)_

1.3.1 - Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR JUTAHY MAGALiiAES Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Gdadania do Senado Federal, contrário à constituição da Comissão Mista d_~-:: _
- terminada pelo Presidente do CongresSO
Nacional, Senador Nelson Carneiro, para
elaboração de projeto de código de defesa
do consumidor, tendo em vista a aprovação pelo Senado Federal de proposição
semelhante.
_
SENADOR ANT6NIO LUIZ MA YA Esclarecimentos sobre o assunto tratado
pelo Sr. Jutaby Magalhães.
SENADOR JGTAHY MAGALHÃES Aduzindo outras considerações relativas
ao assunto objeto do discurso proferido
por S. ~ na presente sessão.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Projetas- de lei, em tramitação
na Câmara dos Deputados, r_e(erentes ao
novo estatuto do funcionário público e à
criação do sistema de _carreira do serviçocivil da União.

1.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
lA.- ENCERRAMENTO

2 -ATO DA COMISSÃO DIRETO-

RA
-N• 34, de !989
3 - MESA DIRETORA
4 ..:__ LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
__$~~0/I'!POSlÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES--
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Ata da 189" Sessão, em 1" de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa

Levando em conta o principio encartado
no art;: 1S8, Ili, da ConstitUiÇão Federal e a
própria postura deste Governo, o que- se preMário Maia - Nabor _JI!-tior - Leopoldo tende é ampliar a participação da comunidade
Peres - Carlos Patrocínio - Edison Lobão no ·referido órgão colegiado, alargando, igual-Francisco Rollernberg- Lourival Baptista mente, o âmbito de suas atribuições como
- Pompeu de Sousa.
instância consultiva e deliberaUva para a definição da política do Sistema de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SousàT
De _outra parte, o Projeto, no art. s~, dispõe
- A lista de presença acusa o compareci- sobre a manutenção do Conselho de Política
mento de 8 Srs.Benadores. Havendo númeto Ambiental do Distrito Federal, criado através
regimental, declaro aberta a sessão.
da Lei n~ 41, de 13 de setembro de 1989,
Sob a proteçêo de Deus, iniciamos nossos
tendo em vista que ele não figurou na relação
trabalhos.
- constante do art. 89 da Lei49,de25 de outubro
O Sr. 1o Se!i:retári6-1rá proceder à leitura
de 1989, que _enumera os órgãos cole_giados
do Expediente. _nlantiôõs na estrutura administrativa dÕ Go·
verno do Distrito Federal.
É lido o seguinte
A. PreSente ProPOSitúra, no art. 6~, atribui
ao Conselho de Cultura do Distrito Federal
EXPEDIENTE
as competências deferidas ao Conselho de
Mensagem
Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito F edera! para efeito de aplicação da Lei n" 47,
DO GOVERNADOR DO
de 2 de outubro de 1989, que dispõe sobre
DISTRITO FEDERAL
tombamento de bens de valor cultural.
Restituindo autógrafos de Projeto de
__Ocorre que a Lei n~ 47/89, êm vártos pon-tos
Lei sancionado:
--de seu texto, reporta-se ao Conselho de Defesa
N• 145189-DF (n' 131189, na origem), de
do Patrimônio Cu1t_Ural, órgão que aCabciu ex30 de novembro do corrente, relativa ao Protinto, na forma do disposto no art. 7°, inciso
jeto de Lei do DF no 87, de 1989, que autoriza
II, da Lei n" 49/89.
o Poder Executivo a abflf- créditos suplemen~
Assim, para viabilizar a aplicação da lei que
tares até o limite de NCz$ 282.216.000,0_Q(dudispõe sobre tombamento de bens de valor
zentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cultural (lei n~ 4 7/S9), impõe-se atribuir a outro
dezesseis mil cruzados novos) e dá outras pro- Colegiada, no caso, pela correlação existente,
vidências. (Projeto que se transformou na Lei ao Conselho de Cultura, as atribuições inicialn~ 59, de 29 de novembro de 1989.)
mente deferidas ao extinto -conselho de Defesa do Patrimônio Cultural.
Mensagens
Considerando a necessidade de se imprimir
DO GOVERNADOR DO
maior dinâmica às decisões do Conselho de
DISTRITO FEDERAL
Política de Pessoai-CPP e ainda, a de melhor
Submetendo à deliberação do Senado exame _e instrução dos autos, propo-se no art.
7" que aquele Colegiada SeJa cOmposto de
projetos de lei:
2 (duas) Câniarás, sendo uma integrada por
membros natos e· outra por técnicos especiaMENSAGEMN•141, DE 1989-DF
lizados.
(N• 132189-GAG, na origem)
A proposta do artigo a~, tem por finalidade
restabelecer a_ vinculação do Conselho de
Brasília, 30 de novembro de 1989
Trânsito à Seci"etaria: de Segurariça Pública,
Senhor Presiden~ d.o Senado Federal~
Tenho a honra de submeter à elevada apre- a exemplo do que ocorre nas demais unidades
ciação dessa Casa, com fundamento nq art. da F ederaç:ão, por ser uma exigência do Con3°, Inciso ], da Resolução n~ 157/88, o projeto selho Nacional de Trânsito.
Por último, propõe-se no art. 9- que o~ servide lei anexo, que "altera as atribuições e a
composição do Conselho de Saúde do Distrito dores da Proflora S/A, quando- da cOncretização de sua extinção, autorizada pelo art. 19
Federal e dá outras providências".
da Lei 49, de 25 de outubro de 1989, posO projeto proposto óBjetiva reestrutUrar 6
Conselho de Saúde do Distrito Federal (arts. sam oPtar pela transposição para- a Tabela
1<> a s~), para adequá-lo à sistemática preco- de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Disnizada pelo Sistema Unificado e Descentra- trito Federal, v~z que aQuela entidade está ablizado de Saóde-SUDS, reconhecido, atravé$ solVendo todas as atividades da empresa em
do Decr_e_lO_!Ll1.596~ de 23 de maio de 1989, extinção_
como estrutura organizada das ações de saóPelas razões expostas encar~o de Vossa
Excelência providências visando aprovação
de no Distrito Federal.
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS

SRS. SENADORES:

-

do pres_ente projeto de lei. -Joaqujm DomingoS RÕdz, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LE[ DO Dr N' 9!, DE 1989

- -Altera as atribuições e a composição
do Conselho de Saúde do Djstrito Federal
e dá Outras providênâas.

O Senado Federal decreta:
Art. 1<~ Ao Conselho de Saúde do Distrito
Federal, órgão de deliberação coletiva integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, crlado através do Decreto n~
2.225, de 28 de março de 1973, compete:
L---:- definir a política e as diretrizes gerais
a serem adotadas no setor de saúde;
II- aprovar os planos e programas de saúde;
lll- opinar sobre projetes de lei a serem
encaminhados à Casa Legislativa do Distrito
Federal, quando a matéria lhe for encaminhada,;_

IV- definir a inteNelação .que deve existir
entre os_ diverso_s serviços de saúde, _incluindo
os dos setores público e privado;
V.....,.... deliberar sobre quaisquer outros assuntos que interessem ao setor de saúde, desde que submetidos à sua apreciação, na forma
regimental.
Art. zo O Conselho de Saúde -do Distrito
_
Federal terá a seguinte composição:,
1- 3 (trêsY representantes da Secretaria de
Saúde;
_ ,
II- i (um) representante do Ministério da
Saúde;
fJJ- 1 (um) representante do Ministério da
Previdência e Assistência Soda!; -~
rv-1 (um) representante do--Ministério da
· _;
Educação;
V- i (um) representante do Ministério do
Trabalhõ;
-VI- 1 (um) repreSentante dos prestadores
de serviços de saúde que não Integram o Sistema;
Vil- 8 (Oito) representantes-dã. comui1idade.
§ J ~ O ConSelho será presidido pelo Se-_
cretárlo de Saú.de, na cortdição de membro
nat__o, com direito a voto de qualidade.
§ 2~ Os representantes da ·secretã.ría de
Saúde se-rão escolhidos en:tre técnicos de
comprovada experiência na área de saúde.
§ 3° Os representantes ela com:.midade
serão indicados pelas entidades oficiais de
moradores, de trabalhadores, de prOfissionais
de saúde e do_segmento patronal._
§ 41 O GoVernador do DistritC{Federal designará os membros efetivos- e- r~spectívos suplentes do Conselho, mediante- indicação do
Secretário de Saúde, observadas as escolhas
feitas pelas entidades do SisÍema de Saúde
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e pelas entidades representativas da comu~
nidade.
Art. 3~ As reuniões do Cons_elho de_Sãúd_e

Dentro da filosofia de i_mplantação do Plano
de Carreiras para os servidores do Distrito Fe-

do Distrito Federal somente se realiz~rão com
a presença de pelo menos 10 (dez) memb_ros.
Art 4" A participação no Conselho, como
membro efetivo ou suplente, é_ voluntária e

cional inserido no art . 39, da Carta Magna,
elaborou-se o supracitado projeto deLe~ tomando por paradigma a Carreira Administração Pública do Distrito Federal criada pela Lei

dera[, em observância ao preceito ccnstitu-
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PROJETO DE LEI DO DF N' 92, DE 1989

Cria a Carreira AssistêÍlcia à Educação
na FiJnãação Educacional do Distrito Fe~dera/, s&us empregos. fiX.<ros valores de
seus sa/á!Íos -e- dá outras providências.

O Senadõ.Federal decreta:.
Art. }9 É criada, na Tabela de Pessoai da
-Fundação i::dUcaciOital do Distrito Federal, a
Art 59 É mantido o Conselho de Política cacional do Di_strito Federal.
Carreira Assistência à Educação, composta
A cãrteira AssiStênda à EduçaÇão riã Fun-- doS emPre_gados -de Analista de Assistência ·
Ambiental do Distrito Federal, com as atribui~
ções e a composição estabelecidas na Lei n"
dação Educacional do Distrito f~deral foi es- à Edu~aç:ão, Téci1iço de Assistência à Educa041, de 13 de setembro .de 1989.
truturada em três empregos: Analista de Assis- ção e Auxiliar de Assistência à Educação, resArt. 6~ As atribuições do Conselho de De~ tência à Educação, Técnico' de_ Assistên~a à p_e_ç~_ivamente de- níveis superior, médio e bási~
fesa do Património Cultura_ do Oistrito_Federal
Educ:ação _e_Aux.J_liar de Assistên-çia ~ Educa- co, confor!Jle o Anexo I dest~LeJ. _
ção, respectivamente de níveis superior, méprevistas na Lei no 47~- de 2 de outubro de
Parágrafo único. Os empregos integran1989, serão exercidas pelo Conselho da Cultudio e básico: Esses empregos serão distribuí- tes da Carreira de que trata este artigo serão
d_o_s__ por área de atuaç:ão governamental, na
ra do Distrito Federal.
distribuídos, por área de competência goverArt 79 O ConseJJ1o de Polítiç~ d-~ PesSo-31- Tabela de Pessoal da Fundaç:ã.o Educacional. namental, na Tabela de Pessoal da Funda!rãO
Destarte, um Analista de As$istênç:ia à Educa~ Educacional do Distrito Federal, por ato do
- CPP-fica cons_tituído- d~4 (duas) Câmaras,
compostas de 5 (cinco) membros natos e 5
ção portador de diploma de nível superior po- Secre_táflo de Educ;a_ção.
derá ingressar no emprego de acordo com
(cinco) técnicos e igual número de suplentes.
Art. 29 Os _s~e:rVidor_es efetivos ocupantes
§ 19 Integram o Con-selho de Política de
sua habilitação e a necessidade da Adminisde empregos permanentes das atuais categoPessoal- CPP, na qualidade de membros natraçã.o.
rias funcionais da Tabela de Empregos Pertos:
--0 ingresso noS empregos integrantes da manentes da F unçlaç-ão Educacional do Dis1- o Secretário de Admi_nistração_- Presi- mencionada Carreira obedece ao principio da trito Federal, integrantes do Quadro de Cardente;
- exigênCiã de habilitação em concurso público
reira do Pessoal Técnico-Administrativo (QCP11- o Secretário de Planejamento;
ínserto na Constituição Federal.
__
TA), homologado em 4 de maio de 1987,_seIII- o Sercretário_ da Fazenda;
O desenvolvimento dos servidores na Carrão transpostos na forma do Anexo II, para
IV - o Chefe- do Gabinete Çivjl;
reira regulamentar-se-á pelas institutos da
a Carreira a que se refere o art. 19, por ato
V- o Se.cre.tádo do_ Trab<;!)ho~
- progressão e ascensão funcionaiS; a última do Governador.
§ 29 A Cârii'ara TéCnica seráiritegrada por
somente terá lugar, vale a ressalva, concerni§ 19 Na transposição referida no caput
I (um) representante dos servidores, indtcaç(o
tantemente com a realização de çonq..trso púpela entidade representativa e 4 (quatro) têcni~ blica, destinando-se um terço das vagas para deste artigo considerar-se-á o tempo de efeti- _
cos-especilizados, indicados pelo Secretário
es!:õa clientela. À primeira ascenSão, ex~epcio vo oexer_cicio prestado à Fundaçã_o _Educaciode Administração.
--- rla-linente.. que será realizada no prazo de 1 nal do Distrito Federal.
§ 39 o- GóVefnaâof do Distrito FeCieral
(um)ano,poderãoconcorrertodoso_sservido§ 2ç . O aproveitamento de que trata este
baixará ato sobre_as competências e funcionares, reseJVando-se, para essa, 213 (dois terços) artigo da;r-se-á, independentemente do núme- _
menta do ConSelho de Politica de Pessoal - _ das vagas disponívefs.
ro de empregos criados e de vagas em cada
daSse ou padrão, revertendo-se ao padrão e
s_o Fica restabelecida a_
do
classe iniciais ou extinguindo-se, na medida
Conselho de TrânsitO do DiStrito Federa{ à
bidas, industve 0 abono mensal criado pela em que vai;[arem, até o ajustamento ao quantiSecretaria"de Segurçmça Pública.
Lei n~ 4, de-28 de dezembrO de 1988,_com
tativo de empregos criados na_ forma do Anexo
Art. 9 9 · QUãndQ da execução das i::lispo- exceçào da Gratificação por Exercício no Ensi- L
sis;ões_con!!tantes do ;;~rt. 19, da lei no 49~ de no Especial.
§ 3" Atendido o disposto no caput deste
25 de outubro de 198_9, os servidores poderão
artigo, serão considerados extintos os ernpreoptar pela transposição para a Tabela de PesA noya t~b~la remuneratória, em que o va- gosvagos remanescentes da Tabela de Emsoal da Fundàção Zoobotânica do Distrito Fe- _ lar-padrão-de Nc'z$ 4.173,66 (quatro mil, cenpregos Permanentes da Fundação EdtJcacioderal.
•
tO e setenta e três· cn..izados nOvos e sessenta
nal do Dis_tcito Federal, integrantes das categoParágrafo único. o Governador q0 Distrito
e S"eis centavos), correspondente ao padrão
rias funcionafs relacionadas no Anexo U.
Federal baixará os atas nec:essários à ~ecuinicfal do nível superior, servirá de base de
§ 49 Q_s_ servidores ocupantes de empreção do disposto neste __arti9 o.
cálculo para a fiXação dos demais padrões,
Art. 1O. Esta· lei entra em vigor na data
obedecidos os índices da tabel~ de_ escalo- gos permanentes da Tabela de EinpreQOs Permãhentes da PundãçãO E""çl_t,..t,_cac::ional do Disde sua publicação.
ilamento_
trito Federal amparados pelo art. 19 do Ato
Art. 11. Revo9am-se as disposições ~em
A transPClsição dOs servidores a qwúe -cresdas Disposições Constitucionais Transitórias,
contrário.
tina a proposta será realizada linearmente, na
passarão, a integrar Tabela Suplementar até
conformidade do Anexo Il e observado o posi~
(À Comissão do Distrito Federal)
que se submetam a consurso, para fins de
danamento _no ç:~tual Plano de _Classificação
efetivaçãO:
de Cargos, levando-se em consideração, tamMENSAGEM N" 142, DE 1989-DF
3 5" os servidqres a que se refere o parábém, o tempo de efetivo exerdcio na fundação
\ (No 133/89-G.AB, na origern)
grafo anterior que lograre111 aprovação serão
Educacional do Distrito Federal. A efetivação
Brasnfa. 30 de novembro de 1989
transpostos para __a __ ~arre[ra de que trata esta
dos servidores contemplados pela estabilidaExcelé(ltíssirn6 Senhor Presidente do SenaLei, na forma do Anexo !L
de de_ que trata o art. 19 do Ato das Dispo~
do Federâl:
'
§ 69 Os servidores que não lograrem
_sições Constituicionãis TrarisitórlaS processaraprovação no concurso passarão a integrar
Honra-me encaminhar a Vossa Excelêm;i{l- _se-á através de concurso público, para a qual
Tabela Suplementar com estrutura idêntica à
para apreciação dessa Casa Legislativa Projeto serão inscritos ex-officio.
da Carreira, permanecendo- rioS níveíS e pade Lei que cria a Ca.ireira P..ssistência à EducaNa oportunidade, reitero a Vossa Excelência
drãoes _em que forem posicionados até logração na Fundação Educacional do Distrito feprotestos de elevada estima e. consideração.
deral e_seus_empp!:gos, flxa os valores de se_us_ -JOllquim Domingos Roriz. Governador do
rem aprovaçàÕ, __extinguindo-se os respec::tivos
empregos à medida que vagarem.
salários e dá oub:a_4. providências.
Distrito Federal.
honorífica, não gerando direito a qualquer re-.
n~ 51, de 13 de novembro de 1989, diferindo,
muneraçãa.
__
_ _apenas, nas peculiaridades da Fundação Edu~

CPÁrt.

vi~culação
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§ 7 9 , Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicaçil:o do disposto neste
artigo, devendo, c;uando for o caso, ser assegurada ao servidor, a diferença como vanta-

gem pes~al nominalmente identificável.
Art. 3"

Os servídores integrantes da Tabe-

la de Empregos Permanentes da Fundação
Educ:actonal, não amparados pelo art. 19 do

Ato das Disposições ConstitucionaiS Transi~
tórias, serão inscritos, ex-officio, em concurso
público, para fins de efetivação, passando a

integrar a Tabela de que trata o § 4°, do art_
2>

Parágrafo único~ Os servidores a_ -_que se
refere este artigo, classificados no cOncurso
público, serão transpostos para a Carreira As-

sistência à Educação na Fundação Educacional do Distrito Federal, na forma do Anexo
11, permanecendo na Tabela Suplementar os
que não lograrem aprovação,
.Art. 4o O ingreSso na Carreira de que trata
esta lei far-se-á no Padrão I, da 3a Classe dos
empregos-de Analista e de Técnico de Assistência à Educação e no Padrão I, da Classe
Única do emprego de Auxiliar de Assistência
à Educação, reSSalvado o disposto nos arts.
29 e 6,,- mediante ConCurso público:·-- - Art. 5"' Poderão concorrer aos empregos
da Carreira Assistêricia à Educação na Fundação Educacional do Distrito Federal:
r- para o emprego de Analista de Assistência à Educação os portadores de diploma
de curso superior ou habilitação legal equivalente, com formação na área específica para
a qual ocorrerá o ingresso~
II- para o emprego de Técnico de Assistência à Educação os portadores de certificado de concluSão de curso de 1, ou 2° grau
ou habilitação legal equivalente_, conforme a
área de atuação;
III- para o emprego- de Àuxiliar de Assistência à Educação os portadores de comprovante de escolaridade até a 8• série do 1o grau,
conforme a área de atuação.
Art. 6° O Ocupante de emprego de nível
básico ou médio que alcançar, respectivamente, o último padrão da Classe Unica ou da
Oasse Especial e preencher as condições exi-

gidas para ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o emprego de Técnico de
Assistência à Educa.s;ão ou Analista de Assi$téncia à Ec:hlcação, em padrão correspondente-~ salário ime_d_iatamente superior.
- § 1" A regulamentação ftXará as regras do
pro"ê~ss-a-seletiVo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização ae concurso público para iri9ress6 OÇ>S
empregos de Técnico de Assistência à Educação e de Analista de Assistência à EducaçãO.
§ 29 A Fundação Educacional do Distrito
Federal reservará um terço das vagas frxadas
em Edital de Concurso Público para os servidores a que se refere este artigo, os quais
terão classificação distinta dos demais concorrentes.
§ 3~ As vagas referidas no parágrafo ante- rii::il'~QUe não- forem prOvidas, serão automati-- camente destinadas aos habilitados no concurso.
§ 4g A exigênda de j:iosicioilamento no
último padrão da Casse Única do emprego
de Auxiliar de Assistência à Educação e da
Classe Especial de T écnk:o de Assistência à
Educação, não se aplica, excepcionalmente,
· à primeira ascensão.
§ s~ Na ascensão de que_ttata o parágrafo
anterior, que será realizada no prazo de um
ano, serão reservado_s dois terços das vagas
para a clientela interna.
Art 7~ O valor do salário de Analista de
Assistência à Educação, da 3~ Classe, Padrão
l, que corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro
mil cento e setenta e tr~s cruzado_s novos e
sessenta<: seis centavos), s_ervirá de baSe-para
a ftxação do valor do salário dos demais integrantes- da Carreira Assistência à Educação
na Fundação Educacional do Distrito Federal,
observados os índices estabelecidos na Tabela
de Escalonamento VertiCal, constantes do
Anexo III desta lei.
Parágrafo único. "O valor do salário 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 novembro de 1989.
Art a~ o desenvolvimento dos servidores
na Carreftã Assistência à Educação na Funaa-

Dezembro de 1989

ção_ Educacional do Distrito Federal far-se-á
através de progressão entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. g~ Os concursos públicos em andamento, ria data da publicação desta lei, para
ingresso nas categorias funcionais relacionadas no Anexo 11, serão válidos para atendimento ao disposto no art. 4~
Arl 1O. Ficam extintas, por serem definitivamente abSOrvidãs-pela nova remuneração
fixada no art. 7~, a partir da data da transposição a que se refere- o--art. 2~. para os servidores de que trata esta·lei, todas as vantagens
percebidas, a q]..lalquer título, inclusive o Abono Mensal criado pela Lei n" 004, de 28 de
dezembro de 1988, com exceção da Gratificação pór Exercício no Ensino' Especial.
Art. 11. 'Fi_ca criado, a partir da transposição .de_ que trata o art. 2-~. para os servidores
abrangidos por esta lei, a Gratificação Adicional por Tempo de Se_~ço.
Parágrafo único. A Gratificação Adicional
por Tempo de Serviço será calculada na base
de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de
efetivo exercício, sobre o salário do padrão
em que o servidor estiver localizado.__
Art. 12. O_regime jurfdk:o dos integrantes
da Carreira criada por esta lei é o -previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação que o complementam.
Art. 13. __ Os servidores da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontrarem
com os respectivos contratos de trabalho suspensos terão o prazo de 30 (trinta) dias para
optarem Pela Carreira de que trata esta lei.
Parágrafo único. Os servidores que não__
optarem na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela Suplementar de Pessoal a
que se refere o § 49 do art. 2~
Art. 14. O Gove-rnador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta lei.
Art. 15. Esta lei entra em vigor em P de
janeiro de 1990.
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contiáriÕ.
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VI
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•
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(A Comissao do Distdto Federal)

MENSAG. , N• 143, DE 1989-DF
(N' 13-'!/89, na origem)
Brasília, 30 de novembro de 1989
Ex:cel~ntíssimo Senhor Presidente do Set'la-

do Federal:
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência

sua habilitação e a necessidade da Administração.
O ingresso nos empregos integrantes da
mencionada Carreira obedece ao princípio da
exigência de habilitação em concurso_ público
inserto na Constituição_ federaL

O desenvolvimento dos servidores na Carregulamentar-se-á pelos institutos da
progressão e ascensão funcionais; a última
de L_ei que cria a Oi.rreira Assistência Pública
à Saú_de:_.na FJ,mdação Hospitalar do Distrito somente terá lugar, vale a ressalva, concomitantemente cpro a r_ealização _de c,onstJrso pú~
Federal e seus empregos, ftxa os vaLores_ de
blico, destinando um terço das vagas para eS~
seus salários e dá outras providências_.
Sa clíen'tela. À prime'ii'a ascensão, excepcioDentro __da filosofia de implantação do Plano
de Carreiras para os servidores do DiStrito Fe- _ nalmmt~que ~erá realizada no prazo de 1
dera!, em observancia ao preceito .constitt,l.:- (um) ano poderão concorrer todos os servidores, para essa, 2/3 (dois terços) das vagaS disdonal inserido no art. 39, da Carta Magna,
poníveis.
- -elaborou-se o supracitado Projeto de Lei, toFrcam extintas para os integ-rilr'tfés da_ Car~
mando por paradigma a Carreira Administrareira todas as gratificações atualmente perceção Pública do Distrito Federal, cri_ada pela
Lei n1 51, de 13 de novembro de 1989, diferin- bidas•. inclusive o abono menSar cfladO pela
Lei n 9 4, de 28 de dezenlbro de 1988,
do, apenas, nas peculiaridades ·da Fundação
A nova tabela remuneratória, em que o va~ _
Hospitalar do Distrito Federal~
_ _ ..
A Carreira Assis~Pncia Pú_bli,a_n~ Fundação Lof~pãdrão de NCz$ 4. 173_,66' (quatro mil, cenHospitalar d!? Di-:,t;_iw Federal foi estrut_ur.ada to ~ ~_etenta e três cruZados oovQ_S e sessenta
em trê~ _er:np1egos: Assistente SUperior- de e :Sers centavos), correspOndelite ao PeidrãO
iniçial çlo nível superior, seJVirá de _base de
Saúde~ AssistenteJnt~rmed_iárlo. de Saúde ~
Assistente Básico de Saúd~, _respectivamente Câlculo para a fixação dos demais padrões,
de níveis superior, médio e básico. Esses em- ob~deddos os __índices da ta bel~ de escalo.
_ _ __
pregos serão distn"buídos, por área de atua_ção n.amento.
~ qansposiçãq_dos servidores _a que se desgovernamental, na Tabela de Pessoal da Fundação Hospitalar. Destarte, um Assistente de tina a proposta se-rá- rea!izadà lin~rmente:na
Saúde, portador de diploma de nível superior, conformidade do_ Anexo_ li e observado o posipoderá ingressar no emprego de acordo com __ cionamento no atual_ Plano de Oassificação

para apreciação_dessa Casa Legislativa Projet9

~~ira

de Cargos. A efetivação dos servidor_es contemplados pela estabilidad~ de que trata o art.
19_ do Ato das Disposições Constitucíónais
Transitórias processar-se-á aJravés de concurso público, para a quaJ serão inscritos ex~_of
ffcla.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelêrlcia
protesws- de elevada estima e_ consideração.
'--- Joaquiin Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF N• 93.DE i989

Crla a Carreira AssísMncía Pública à
Saúde do Dlstrlto F'ederEJJ, _s_el!_s_ empregos. fixa os valores dos seus salários e
dá outras providênclas.

-o Senado Federal dec:reta:

.Art. l? Fica criada na Tabela de P~ssoal
da Fundação Hospitalar do Distrito Federal
a Drreíra AS.sistêricia l'úblíca à Saúàe- do Distiitõ -~~era], constitUid?~, Pelos erripregos de
Assiste_nte Supeiiot de Saúde, Assistente Interri1ediáí1Cldê Saúde e As&istente.Básico de Saúde.,._~~spec1ivafnente de níveis Superior, médio
e básico, conforme o Anexo T"desta Let
Pa(ágrafo úniço. Os _empregos integrantes da Carreira de que trata eSte--artigO- serão
distribuídos P----ª _Tabela de Pesso~l da Fundação HOspitalir.-do Distrito federái, por ato do
_Governador.
_ _ ____ _
Art.

2~

Os__ servid..o_res_ efetivOs- oc'upai-ltes

de empregos da Tabela de Pessoal da Fundação 11ospitalar serão tr?.nsp(?Stos, na forma do
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Anexo H, para a Carreira que se refere o -art.

ses, precedendo o início do exercício profis-

19 desta Lei, por ato do Governador.

sional, conforme regulamef!~ção.

Dezembro de I 989

§ 3° A$ vagas referidas no parágrafo ante~
rior, que não forem providas, serão automati-

camente destinadas aos habilitados no conArt 4~ Poderão concorrer à investidura
curso.
nos empregos da Carreira Assistência Pública
§ 49 A exigência de posicionamento no
à Saúde do Distrito Federal:
ro de empregos criados e de vagas existentes
último padrão da Classe Ónica do Emprego
I - para o emprego de Assistente Superior
em cada classe revertendo-se à classe inicial
de Assistente Básico de Saúde e da Classe
ou extinguindo-se na medida em que vaga- de Saúde, os portadores de diploma de curso
Especial de AssJstente Intermediário de Saúde
rem, até o ajustamento ao quantitativo de em- superior, como formação na área específica
não se aplica, exCepcionalmente, à primeira
para a qual ocorrerá o ingresso;
pregos criados na forma do Anexo !.
U- para o emprego de Asgjstente Interme- ascensão.
§ 2~ Atendido o disposto no caput deste
diário de Saúde, os portadores de certificado ----~§ 59 Na asce~o de que trata o parágrafo
artigo, serão considerados extintos os empreanterior, que será realizada no prazo de um
gos vagos remanescentes•da Tabela de Pes- de conclusão do curso de 2° grau ou equivaano, a Administração reservará dois terços das
soal da Fundação Hospitalar do Distrito Fede- lente- oU 1lal:iiJITaçao legal, quando se tratar de
vagas para a clientela interna.
ral, integrantes das categorias funcionais rela- atívidades profissionais regulamentadas, conArt. 79 Os servidores integrantes da Carforme a área de _atuação;
danadas no Anexo li.
reira Assistência Pública à Saúde no Distrito
U[- para o emprego de Assistente Básico
§ 39 Os servidores ocupantes de emPreFederal poderão optar pelo regime de quade Saúde, os portadores de comprovantes de
gos permanentes da Tabela de Pessoal da escolaridade de até a a• série do 1o grau, con- renta horas semanais de trabalho, mantida a
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, am- forme a área de atuação.
proporcionalidade salarial respectiva.
parados pelo art. 19 do AtO das Disposições
Art. s~ o desenvolvimento do servidor na
Parágrafo único. A opção a que se refere
Constitucionais Transitórias, passarão _a inte- carreira ocorrerá mediante progressão, prograr Tabela Suplementar de Pessoal atê que- moção -e -ascensão funcional, a seguir -den-.:
este artigo obedecerá a critérios que serão
se_ submetam a concurs_o para fins de efeti~ nido~
fiXados em regulamentação específica
vação.
Art. 8" O valor do salário de Assistente Su-- I - Progressão; é_ a passagem do servidor
§ 49 Os seiVidores referidos no parágrafo
perior de Saúde, Padrão [, da 3~ Classe, que
de um padrão para o seguinte, dentro da mesanterior aprovados no concurso serão trans- ma classe, observados os critérios previstos
corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro mil
postos para a Carreira Assistência Pública à em regulamentação específica, dentre os
cento e setenta e três cruzados novos e sesSaúde do Distrito Federal, na forma do dispas~ quais o da periodicidade anual.
senta e seis centavos), servirá de base para
to no atput deste artigo.
a fiXação do valor do salário dos demais inte·
H-Promoção: é a passagem do servidor
§ 59 Os servidores que não lograrem
grantes da Carreira Assistência Pública à Saúde uma classe para a imediatamente superior
aprovação, permanecerão integrando Tabela do emprego a que pertence, mediante partidde no Distrito Federal, observados os índices
Suplementar de Pessoal, com estrutura _id_ên~ pação em cursos regulares de qualificação -estabelecidos na Tabela de Escalonamento
tica à da Carreira criada por esta Lei, permane~ profissional de caráter eliminatório e classifi·
Vertical, cOnstanteS- do Anexo lll desta Lei.
cendo nos padrões em que foram posicio- catório.
Pai"ãgrafo único. O valor do salário prenado:; até lograrem aprovação, extinguindo-se
lii-Ascensão funcional: é a passagem do
visto neste artigo será reajustado nas mesmas
os respectivos emprego:; a medida que vaga- servidor, na carreira, de um emprego para o
datas e nos mesmos fncüces adotados para
rem.
de nível imediatamente _superior.
os servidores do Distrito Federal, ocorridos
§ }9 Quando o servidor atingir, no rrúni§ 6 9 Os seJVidores da Tabela de Pessoal
a partir de 1? de novembro de 1989:
da Fundação Hospitalar do Distrito Federal mo, 5_0% (dnqüenta por cento) dos padrões
Art 99 Os concursos públicos em andanão amparados pelo art. 19 do Ato das Dispo- da dasse em que estiver posicionado, poderá
mento. na data da publicação desta Lei, para
ingresso ou ascensão às categorias funcionais
sições Constítucionais Transitórias, serão ins- se inscrever nos cursos regulares de qualificritos de oficio, no prazo de 2 (dois) anos, cação profissional, para fins de promoção, a
relacionadas no ÃJ;lexo IL serão válidos para
atendimento_ ao disposto no art. 2"
em concurso público para fins de efetivação serem realizados anualmente.
§ Z-' Assegurar-se-á ao servidor localizado
permanecendo em Tabela Suplementar, nas
Art. 1O. Ficam extintas, por serem definitino último padrão da classe a ql!e petencer,
condições de que trata o § 5"
vamente absorvidas pela remuneração· fJXada
§ 7 9 Serão rescindidos os contratos de êlhabilitado no curso específico de promoção,
no artigo 89, a partir da data da transposiç.êilo
trabalho dos seJVidores mencionados no pará- o resgate dos padrões correspondentes ao pea que se refere o art. 2?, para os servidores
ríodo em que esteve retido, respeitado o limite
grafo anterior que não lograrem aprovação
de que trata esta Lei, as seguintes gratificações
dO último padrão da classe imediatamente su·
naquele processo seletivo.
e vantagens:
perior.
__
I- Gratificação de Incentivo ao DesempeArt~- Õ"" O ocupante de emprego de nível
§ 8" Nenhuma redução de remuneração
nho Médico, Gratificação de Incentivo à Ativipoderá resultar da aplicação do disposto neste básico ou médio que alcançar, respectivamendade Odontológica, Gratificação de Ações Bá~
artigo, devendo quando for o caso, ser assegu- te, O último padrão da Classe Unica ou da
sicas e Giaiíficáção Especial de MovimentaClasse Especial e preencher as condições exirada ao seiVidor a diferença, c~mo vantagem
ção, criadas pela Lei n? 36,- de 14 de julho
pes_soal nominalmente identificável.
gidas para o ingresso poderá, mediante ascende 1989;
Art. 3? O ingresso rtã- Omeírã de que trata são, passar para o Emprego de Assistente lnU-Abono Mensal criado pela Lei n"_ 4, de
esta Lei far-se--á resszi!Vadoo-disposto nos arts. terinediário de SaUáe ou Assistente Superior
zs-de-dezembro de_l988~
- 29 e 6~ mecüante concurso público de provas de Saúde, em padrão correspondente a venciIII- Complementação Pecuniária, devida
ou de provas e títulos:
mento Imediatamente superior.
pela participação no Sistema Unificado e DesI - no padrão I, da 3a Classe do emprego
§ 1ç A regulamentação fiXará as regras do
centralizado de Saúde-SUDS.
Processo seletivo, -compreendendo, erytre oude Assistente Superior de Saúde; Art. 11. __ O regime juddico dos c;ervfdores
II- no padrão I, da J" O asse do emprego tras disposições, a_ obrigatoriedad~ de utilizaa q_ue se refere esta Lei será o da Consolidação
de Assistente Intermediário de Saúde;
-ção -de concUrso Público para ingresso nos
das Leis do Trabalho e legislação complemenlli -no padrão I, da Classe Ónica do empre- empregos de Assistente Intermediário de Saútar.
_
_
_
go de Assistente Bâsleo: de Saúde.
de e de Assi~ente Superior de Saúde.
Art. 12. A Gratificação Adicional porTemParágrafo único. O candidato, uma ve~
_§ 2ç A Administração reservará um terço
po de Servfço__ ~~ _paga, na .base de dnco
aprovado no processo seletivo de que trata das vagas fixadas no Edital de Concurso Públipor cento por qüinqüênfo de efetiVo exercido
co para oS servidores a -que se refere este
~ste artigo, será investido no emprego respecsobre o salário do padrão em que o servfdor
tivo e deverá cumprir programas de formação artigo, os-~uais terão-classificação distinta dos
estrver localizado.
inicial, com duraç!o máxima de 3 (três) me- demais concorrentes.
§ 11 O-aproveitamento de _que trata este
artigo dar-se-á, independentemente do núme-
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Parágrafo único. O disposto n~ste artigo
não se aplica aos atuais seJV{dores que já per-
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os respectivos contratos de trabalho suspen-

_Art. 14. O Governador do Distrito Federal

sos ou cedidps por requisição para outros ór-

baixará os__atos necessários à regulanlentação
destà Lei.- - --

gãos, terão o prazo de 60 (sessenta) dias para
optarem pe\ã Carreira de que trata esta Lei.
efetivo exercíciQ~Jiç_ando-lhes _assegurada a
continuidade de seu receb_ii-OeOto. -= - --- - _ Pa[ágràT6 UilícO~ OS Servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal que ilãó'opArt. 13. Os _Servidores mendonados nQ tarem, na forma deste artigo, passarão a inteartigo 2~ que se en_çontrare_m, à época da imgrar a Ta bela Suplementar de_ Pessoal a que
plantação da Carreira criada por esta lei, com _se refere o § 6° do aJti9o 2Q _
cebem a referida. ,gratificação, por triênio de

••

Art. _15.- Esta Lei entra effi Vigor em 1°_ de
ja-rlêíro de 1990.
Art. 16.
contr_áiio .

Revogam-se as- disposições em

••
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Oficias
DO SR. 1' SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
EncarnJnhando à revisão do Senado au~
tógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 73, DE 1989

(N• 4.056189, na Casa de origem)
CriO acfjcjoriaf de Tarifa AeroporfUán"a
e dá outras providências

O Cohgfesso Nacional decreta:
Art. lo Fica criado o adicional no valor de

50% (cinqüenta por cento) sobre aS- tarifas
aeroportuárias referidas no art 3" da Lei no
6.009, de 26 de dez-embro de 1973, e sobre

as tarifas relativas ao uso dos auxílios à navegação aérea e das telecomunicações referidas
no art. 2° do D_ecreto-Lei nq 1.696, de 17 de
dezembro _de 1981.
§ 1~ C1 adicfonal de que trata este artigo
destina-se à aplicação em melhoramentos,
reaparelhamento, reforma, expansão depreciação de instalações aeraportuárias e da rede
de telecomunicações e auxílio à navegaçêo
aérea.
Art 2~ A sistemática de recolhimento do
adicional será a mesma empregada para a
cobrança das respectivas tarifas.
Art. 3~ Esta lei entra em vfgor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 3? As tarifas aeroportuárias a que se
refere o artigo anterior, são assim denominadas e caracterizadas:
1-tarifa de embarque - devida pela utlli~
zaÇão das instalações e serviços de despachos
e embarque da Estação de Passageiros, incide
sobre o passageiro do transporte aéreo;
l l - tarifa de pouso.- devida pela utüização
das áreas e serviços relacionados com as operações de pouso, rolagem e estacjonamento
da aeronave até três horas após o pouso, incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;
m- tarifa de permanênci~ - devida pelo
estacionamento da aeronave, além das três
primeiras horas após o pouso, incide sobre
o propríefáiiO -ou eXplorador da aeronave;
_!_V -tarifa de armazenagem e çapataziadevido pela utilização dos serviços relativos
à guardas, manuseio, movimentação e con~
trole da carga nos Armazéns de Carga Aérea
dos 01eroportos, incide sobre_ o consignatário,
ou· o transportador no caso de carga aérea
em trânsito.

-······-·--··----··---··-··--····;
...
. ..-·
...............
..--------···..;, , _______...,:._
~

__

rados e explorados diretamente pela União ou
por entidades da Administração Federallndireta, especialmente constituídas para aquelas
finalidades, ou ainda, mediante concessão ou
autorização, ·obedecidas as condições nelas
estabelecidas.
Art 2° A efetiva utilização de áreas, edifícios. instalações, equipamentos, facilidades e
serviços de um aeroporto está sujeita ao pagamento referente_ aos preços que incidirem sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que trata
este artigo se:rào pagos ao Ministério da Aeronáutica ou às entidades de Adminsitração Federal [ndireta responsáveis pela administração
dos aeroportos, e serão representados:
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pelo Ministro da Aeronaútica, para aplicação geral ern todo o território nacional.
b} por preços especificados para as áreas
de cada aeroporto, pelo órgão ou entidade
responável pela administração do aeroporto.

--·--·-·-------·

..--..

(À Comissão de Assuntos Econômlcos.)

DECRETO-LEI N• 2.060, DE 12 DE
SETEMBRO DE 1983

Altera a Lel nc 6.009, de 26 de dezembro de 1973, quedispõesobrea utlllzação
_e a exploração dos aeroportos, das facllldades à navegação aérea e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 74, DE 1989
(1'1~ 3.457/89, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da Repú-

-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art 55, item U, da

cados de tÍtulos e valores moblllárlos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica instituída a Taxa de

N- Tarifa de Armazenf!!:gem -devida
pelo armazenamento, guarda e controle
das mercadorias nos Armazéns de Carga
Aérea dos Aeroportos; incide sobre ccn_gjgnatáric ou transportador no caso de
carga aérea em trânsito."

...............4·--·---..--·---···..-·-·..

---~·

DECRETO-LEi fi'T.896,"DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1981

Dlspõesobrea utilização de instalações

e serviços destinados a apoiar e tomar-se
segura a navegação aérea e dá outras
provldénclas.

O Presidente da República, usando da atri~
buição que_ lhe confere o art. 55, item II, da
Constituição. decreta:

---:---·---·-----

Art. ,29 As tarifas a que se refere o artigo
anterior são asgjm denominadas e caracteriz_adas:

blica
Institui' a TaXa de Flscallzação dos merw

Constituição, decreta:
Art. 1~ O item IV do art. 3~ e O item IV
- _do art. 7° da Lei n~ 6.009, de 26 de dezembro
LEI N• 6.009, DE 26 DE
de 1973, alterada pela _Lei n~ 6.085, de 15
DEZEMBRO DE 1973
de julho de 1974, passam a vigorar com a
Dlspóe sobre a utilização e a exposição
seguinte redação:
dos aeroportos, dé'Js facüidades à navega""Art .. 3' ............ : ........._ ..............~~...
ção aérea e dá outras provldênclas.

Art. 1o Os aeroportos e suas instalaço-es

[-tarifa de Uso das Comunicações e dos
Auxílios à Navegação Aérea - devida pela
utilizaçiio dos s_erviços de informações aeronáutica, ttáfego aéreo, meteorologia, facilida·
des de comunicações, auxílio à navegação aé~
rea e outros serviços auxiliares de proteção
ao vôo proporcionados pelo Ministério da Aeronáutica ou pof empresa especializada da Administração FEideraJJndireta, a _ele vinculada;
incide sobre o proprietário ou explorador da
aeronave;
II- tarifa de Uso das Comunicações e dos
Auxílios Rádio e VIsuais em Área Terminal de
Tráfego Aéreo - devida pela utilização dos
serviços de tráfego aéreo, facilidades de comunicações, auxílio para aproximação, pouso
e decolagem em áreas terminais de tráfego
aéreo, proporcionados pelo Ministério da Aeronáutica ou por empresa especializada da Administração Federal [ndireta a ele vinculada;
incide sobre o proprietário ou explorador da
aeronave.

~;-'·'-~.;:...,_---·

.--";;;;~ .-~~
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serão projetados, construidos, mantidos, ope-
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zação do rrtercãdo de valores mobiliários.
Art. z~ Constitui fato gerador da Taxa o
e-xercido do poder de polida legalmente atribuído à Comissão de Valores Mobiliários CVM.
Art. 3~ São contribuintes áaTaxa--as pessoas naturais e jUrídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários, as
companhias abertas, os fundos e sociedades
de investimentos, os administradores de carteira depósitos de valores mobiliários, os au~
ditares independentes, os consuJtores e analistas de valores mobiliários e as sociedades beneficfárlas de recursos oriundos de incentivos
fiscais obrigadas a registro na Comissão de
Valores Mobiliários- 0/M (arl 9o da Lei n~
6385, de 7 de dezembro de 1976 e art. 2~
do Decreto-Lei no 2298, de 21 de novembro

e

de 1986).
Art 4~' A Taxa é devida:

I - trimestralmente, de acordo com os vaw
lores expressos em Bônus do Tesouro Nacional- BTN, nos casos especificados nas Tabew
las "A", "B" e "C";H- pó r ocasião do registro, de acordo com
a alíquota correspondente, incidente sobr~,o
valor da operação, nos casos da Tabela "d".
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Art 5° A Taxa é recolhida:

1- até o' último dia útil do primeiro decénio
dos meses de janeiro, abril, julho e outubro

de cada ano, nos casos das Tabelas "A", "B"

e··c·;

II- juntamente com a protoc:olização do
pedido de registro, no caso da TabeJa "D".
§ ·19 ATaxa não recolhida no prazo fiXado
será atualizada na data do efetivo pagamento,

de acordo com o índice de variação da BTN
fiscal e cobrada com os seguintes acréscjmos:_
a) juros de mora, na via administrativa ou
judicial, contados do mês s_eguinte ao do ven-

cimento, à raz5o de 1% (um por cento) calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais;

b) multa de mora de 20 (vinte por cento),
sendo reduzida a 10% (dez por·cento) se o

pagamento for efetuado até o último dia útil
do mês subseqUente àquele em que deveria
ter sidO-paga;
c) encargos de 20% (vinte por cento), subs~
titutivó â~COJldenação do devedor em hono~
rários de advogado, cakulado Sobre o total
do débito inscrito como Dívida Ativa, que será
reduzido para 10% (dez por cento) se o pagamen-to for ~fétuado antes do ajuiza-rilento da
execução.

§ · 29 OS jUros de mora_ não incidem sobre
o vaJor da multa de mora.

Art. 6~ os débitos referentes à Taxa, sem
prejuízo da respectiva liquidez e certeza, pode-

Lei no

, de
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rão ser insCritos comO Di\iidã -AfiVa-pelO Valor
expresso em BTN ou BTN FiscaL
Art 7" Os débitos relativos à Taxa poderão ser parcelados, a juízo do Colegiada da
Corniss_ão de Valores Mobiliários - CVM, de
acordo com os critérios frxados na legislação
tributária.
Art. Bç A taxa será recolhida ao Tesouro
Nacional, em conta vinculada à Comissão de
Valores Mobiliários_ - CVM, por intermédio
de estabelecimento bancário integrante da rede credenclada.
-- Art. 9~ A Taxa será Cobrada a partir de
1_9 de janeiro de 1990.
Art. 1O. " Esta lei entra em vigor na data
de s.ua publicação~
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

de 19

de

TABELA •A• (Art. 40,!)
Taxa Progressiva de Acordo com o Patrimõnio Liquido
do Contribuinte
Contribuinte

Companhias

Classe de Patrimõnio
Liquido- e:m BTN

abe~tas

Sociedades beneficiarias de incenti~
vos fiscais
Corretoras,bancos
de investimento,bol
sas de valores e de
futuros e distribui
doras

até 10.000.000
de 10.000.001 a

so.ooo.ooo

acima de 50.000.000
ate 1.000.000
de 1.000.001 a 3.000.000
acima de 3.000.000
ate 500.000
de 500.001 a 1.500.000
acima de 1.500.000

Valor da Taxa
em BTN
1.500
3.000
4.000
700
1.300
2.000
1.000

4.000
3.000

-

-

Observaçao: Patrimônio líquido relativo a 31 de dezembro do ano
anterior, convertido em BTN pelo valor em vigor na
mesma data.

Lei no

,de
~ELA

de

•s•

de 19

(Art. 40, I)

Contribuinte
Prestadores de serviços de.Auditoria
~ente - Pessoa natural
Prestadores-de serviços de açoes escr turais,
de custódia fungível e de emissão de ceitificados
Prestadores de serviços de adm n~straçao de
carteira·, de consultor e analista de valores
mobiliârios e em outras atividãdes correlatas
Pessoa natural
Pessoa jurídica
Fundos mutuas de açoes,- undos de conversao,
fundos de investimentos e sociedades de in-veStimento - capital estrangeiro

7439

soo

400
200

s.ooo
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de 19

de

TABELA •o• (Art. 40, II)
Taxa Estabelecida em Função do Valor do RegistrO

Tipo de Operação
Registro de émissao
pública

e açoes para

d~str bu~çao

Reg1stro de emissao de debentures para
pública

0,2

gistro de em~ssao de bonus de subscr çao para
distribuição pública

0,2

Reg stro de ofertas publicas de compra, venda e

permuta de valores mobiliários
Observaçao: No câso do valor dâ Taxa, calculada na forma desta
Tabela, resultar inferior a 255 {duzentos e

cin-

qQenta e cinco) BTN, prevalecerá este.

, de

Lei no

TABELA

de

•c• .(Art.

de 19

40, I)

Taxa Progressiv.a, de Acordo com o Número de Estabelecimentoa
do Contribuinte
NO de Estabelecimentos
(Sede e filiais)

Contribuinte
Prestadores de serviços de Aud~tOria independente - Pesso~
juridica

MENSAGEM N" 486, DE 1989

Excelentíssimos Serihores Membros do
Congresso Nacional:
___ _
Nos termos do art. 61 da Constituiç8:o Fede·
ral, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto
de lei que "Institui a Taxa de Fiscalização dos
mercados de titulas e valores mobiliários e
dá outras providências''.
Brasília, lo de setembro de 1989.- José
Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. N" 162, DE 28
DE AGOSTO DE 1989, DO-SENHOR MJ.
NISTRO.DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentíssimo Senhor Presidente_da Repú·

blica:.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
autarquia federal vinculada ao Ministério da
Fazenda, foi criada pela Lei n" 6.385, de 7
de dezembro de 1976, com a finalidade precípua de fiscalizar a emissão e a distribuição
de valores mobiliários no mercado, a negociação e intermediação no mercado de valores
mobiltários e funcionamento e as operações
das bolsas de valores, a administraçllo de carteiras e a custódia de valores mobiliários, _a

ate 2

Valor da Taxa

estabelec~~entos

3 ou_4 estabelecimentos
mais de 4 estabeleci-

mentos

auditoria das cofnpanhias abertas, bem assim
os serviços de consultor e analista de valores
- mobiliários.
2. Outrossim, com a _edição dos Decretos-Leis n9s 2286, de 23 de julho de 1986,
e 2.298, de 21 de novembro de 1986, foi am~
pilado o poder de fisca1ização da 0/M, que
passou a abranger, respectivamente, os índices representativos de carteiras de ações e
as opçOes-de compra e venda de valores mobiliários e as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para aplicação em participações sodetárias.
·-3. Além disso, mercê da necessidade de
cTiaçãO âe mecanismos específicos para superação dos problemas existentes no atual estágio da economia brasileira e do imprescindível controle que sobre eles deve ser exerddo,
a ãfuaÇão" da CVM se faz presente, ainda, em _
alguns programas governamentais, em particular no çle desestatização e no da internacionalização do mercado de valores mobiliários.
4. Entretanto, a contrapartida do alarga~_
mente de feixe de atribuições da Autarquia,
pãtticularmente por se tratar de mercado altamente sofisticqdo, consistente no seu reaparelhamento e maior aparte de recursos, não se
fez nos níveis necessários embora a Lei n•
6385. de-1976~-·previsse fontes de custeio específicas, as mesmas tomaram-se insuficientes para o atingiri1ento desse _desiderato.

em BTN

1.000
2.000
3~000

5. Destarte, em quase todOs os exercidos
financeiros, presente estava a necessidade de
aparte de recursos qo Tesouro Nacional, med_i~nte consignaçãO de dotações próprias no
Ofçamento Geral da União, o que é incompatível com as medidas propostas de controle
do deficit da área pública federa!, particularmente porque as empresas que atuam no
mercado de titulas e valores mobiliários revelam, a toda evidência, capacidade contributiva
para o atendimento dos custos de seu órgão
fiscalizador.
6. Nessas condições, tenho a honra de
submeter a elevada consideração de Vossa
Excelência o induSo projeto de lei que institui,
ao abrigo da permissão contida no art. 145,
inciso U, da Constituição de 5 de outubro de
1988, a Taxa de FIScalização em decorrência
do poder de polícia legalmente atribuído à
0/M, de maneira a_ assegurar a essa Autarquia
os recursos necessários ao atingimento de
seus fins institucionais.
·
7. Vale ressaltar, demais, que a medida
proposta reflete, em verdade, a validade do
princípio da justiça tributária, porquanto impede que tõda a sociedade brasileira seja chamada a contribuir para a _manutenç;ão çle um órgão fiscalizadOr, cuja competência esta imediatamente restrita -'O setor de títulos e valores
mobiliários, cujas pessoas que nele atuam enM
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centram-se plenamente capacitadas a atender
a esse cargo.
Aproveito a oportunidade para renovar a

Vossa Excelência os protestos deo meu mais
profundo respeito. - /VIwlson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEl N• 6385, DE
7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre o mercado de valores
mobUíários e cria a Corriissão de Valores

Mobl'liáríos.
O Presidente da República:
_
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

·······················································································Art. g~ A ComfsSão de Valores Mobiliários
terá jurisdição em todo o território nacional
e no exercício de suas atribuições, observado

o disposto no art. 15, § 29, poderá:
I - examinar registras contábeis, livros ou
documentos:_
__ _
_ __
a) as pessoas naturais e jurídicas qu~ inte~
gram o sistema de distribuição de valores mo~
biliárlos (art. 15);
b) das ·companhias abertas;
c) dos fundos_e sociedades de investimen~
to;
d) das carteiras e _depósitos de valores mobiliários (art:23 e 24);
e) dos_ auditores independentes;

f) do_s consultores e analistas de valores
mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou
juridicas, que participeni do mercado, oa __de
negócios no mercado, quando houver suspeita fundada_ de fraude ou manipulação, destinada a criar condições artificiaís de demanda,
oferta ou preço dos valores mobiliários;
l l - intimar aS pessoas referidas ho inciso
anterior a prestar informações ou esclareci·
mentes, sob pena de mu1ta;
lll- requisitar inforinações de qualquer ór·
gão público, autarquica ou empresa pública;
N- determinar às companhias abertas
que_ republiquem, com correçóes ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios
ou informações divulgadas;
V-apurar, mediante inquérito administra~
tivo, ates ilegais e práticas não eqãitativas de
administradores e acionistas de companhias
abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;
Vl- aplicar aos autores das infrações indi~
cadas no inciso anterioi as penalidades previstas no art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§ 19 Corri: o fim de prev-enir ou CofriQii"
situações anormais do mercado, corno· tais
conceituadas pelo Conselho Monetário Nacional, a Comissão pode.rá:
I - suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o ·recesso de
bolsa de valores;
,
U- suspender ou cancelar os registras de
que trata esta lei;
III- divulgar informações 0!-1 recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os
participantes do mercado;
·
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IV- proibir aos participantes do mercado,
sob cominação de multa, a prática de atas
que especificar, prejudiciais ao seu funcioname_nto ~:egular.
§ 29 () inquérito, nos casos do inCiso V
deste artigo, observará o procedimento ftxado
pelo Conselho ffignetáriO Nadaria!; assegurada ampla defesa.

Parágrafo único. O montante do imposto
é considerado parte integrante e indissociável
do valor referido no caput deste _artigo, constituindo o respectivo destaque nos documentos
ofiçiais mera indicação ·de_ controle.
Art 3c A alíquota máxima do irhposto é
de 3% (três por cento),
Art. _4 9 Contribuinte do imposto é o ven~
dedC)J. 09 varejo, -~e:c.-)mbustívellíquidós ou
gasosos.
····························--~-Parágrafo único. A lei poderá atribuir a
condição de contribuinte substituto ao distriDE<:RETO-LEI N• 2298, DE .
_
buidor e ao ata_cadista.
21 DE NOVEMBRO DE 1986 Art. 5 9 - Para fins de incidência dO impo-sto,
Dispõe sobre mercado de títulos e valo- ~ considera~se local de_ venda:
res mobiliários incentivados.
1- o de entrega, quando se tratar de venda
dQQJ.idliar; __
__
. ·
~··;,rt_""2;··Ã~C;;;;,i~ão de Valores Mobiliârios
D-o de estabeh:!cimento vendedor, nos
exercerá as atribuições preVistas neste decre~ ~ demais casos.
to-lei para o fim de:
""'
Art. 6~ Esta lei complementar entra em
1- assegurar condições de acesso ao mer- vigor na data de sua publicação.
Art. 7"~ Revogam-se as disposições em
cado de títulos e valores mobiliários incenticóh1rário.
vqdos;
II- proteger os titulares de títulos e valor-es
(À Comissão de Assunios EconõmimobiliáiioS incentivados e oS investidor_es do
cos)
mercado contra:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
a) -emissões e negociações irregulares;
1'1" 76, DE 1989 - COMPLEMENTAR
b} ates ilegais de administradores e ado(N~ 1_0:4189,_na Casa de origem)
ni.Stas coiltrolãdores das emissoras de títulos_
e valores mobiliários e demais participantes
-Estabelece normas sobre o cálculo, a
do mercado;
-entrega e o controle das liberações dos
llf- assegurar o acesso dos adonistas e
recursos dos Fundos de ParticipaÇão e
do público investidor a informações sobre as
ti~ outras proviá§ncias.
cOmpanhias emissoraS e~ os títulos 'Vâiores
- -O-CongresSo Nacional decreta: .
mobiliários negociados;
Art. 1~ O cálculo, a entrega e _o controle
IV--:- assegurar a observância de práticas
das liberações dos recursos do Fundo de Particomerciais equitativaS no mercado e evitar ou
cipação dos Estados e do Distrito Federal co1blr modalidades de fraude ou manipulação
FPE e do Fundo de Participação dos Municí~
destinadas a criar condições artificiais de depios - FPM, de que tratam as alineas a e
manda, oferta e preçó de títulos e valores mob ~o inciso I dO aft:_l59 da Constituição, far-sebiliários incentivados.
~ nos termos desta lei complementar, _cónsOante o disposto nos incisos 11 e III do art
161 da COnstituiçãO. - "
-Parágrafo único. Para fins do dispo~to
neste artigo, integrarão a base_ de cálculo das
transferências, além d6 rTJ;Ontaflte dõs impOsPROJETO DE LEI DA CÂMARA
tos nele referidos, inclusive os extintos por
N' 75, DE 1989-COMPLEMENTAR
compensação ou dação,_os respectivos adi(No;o 173/89, na Casa de origem)
danais, juros e multa moratória, cobrados ad~
Estabelece normas gerais .:ip/k::áveís ao
riliniStrativa ou judicialmerite, cOm a corresimposto sobre vendas a varejo de compondente atualização monetária paga.
bustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo
Art. 2-? Os recursos do Fundo de Particidi~sel- !WC, de competência dos Munipação dos Estados e do Distrito Federal cípios.
FPJ; ~~!ãO distribuídos da_séguinte for'ii"ta:
O Congress·o Nacional decreta:
1-85% (oitente e cinco por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões
Art 19 Constitui fato gerador do imposto
Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos
e- gaSOSOs a venda, efetuada a varejo, de comU-15% (quinze por cento)_ às Unidades
bustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo dieda federação integrantes das regiões Sul e
seL_
S.udes"te.
-.
~ . --· _
_
§ 19 Os coeficieriteS individUéiis de particiParágrafo úriiCo. Para fins de incidência
·do imposto, consideram-se a varejo as vendas
pação dos Estados e do Distrito Federal no
_efetuadas, em qualquer quantidade, para conFundo de Participação dos Estados e do Dis·
sumo.
trito Federal - FPE a serem aplicados até
Art. 29 A base de cálculo do imposto é
o exercício de 1991, inclusive, são os
o valor da venda dos _combustíveis, incluídos
tantes do Anexo Único, que é parte integrante
o montante pago a título de outros, tributos
desta lei complementar.
§ '29 -·-_os critérios de rateio do_Fundo àe
e ~s despesâs adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador.
Participação dos Estados e cb DistríÍO Federat

r

e

e

cons-
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a vigorarem a partir de 1992, serão frxados

em lei específica, com base na apuração do
Cenao de 1990:
§ 3<> Até que sejam definidos os critérios
a que se refere o parágrafo anterior, continuarão _em vigor os coeficientes estabelecidoS

nesta lei complementar.
Art 3° Ficam mantidos. até o exercício: de
1991, inclusive, os atuais critérios de distri-

buição dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios -

ParágrafO único.

FPM.

A lei estabelecerá os

cri~

térios de rateio do Fundo de Participação dos

Municípíos ___;. FPM, a vigorarem a partir de
1992,- com base na apuração do CenSO de

1990.
Art.

.
4~

A União observará, a partir de mar-

ço=de 1990, os seguíntes prazos máximós-na
entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos
do Fundo de Participação:
I - recursos arrecadados do primeiro ao
déCimo dia de cada mês; até o vigésimo dia;
I!- recursos arrecadados do décimo p_!'imeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o
bigésimo dia;
II[- recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de Cada -nl.ês: até o -décimo
dia do mês subseqüente.
§ 19 Até a data prevista no caput deste
artigo, a União observará os seguintes prazos
máximos:

1- recursos arrecadados do primeiro ao vfgésimo dia de cada mês: até o décimo quinto
dia do mês subseqúente;
II- recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês; até o vigésimo
dia do mês subseqüente.
§ 2~ Ficam SUjeitos a correçãO monetári"a,
com base na variação do Bônus do Tesouro
Nacional FISCãf, os recursos não llberados nos
prazos previstOs rieste artigo. _
Art so OTribunaldeContasdaUniãoefetuará o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação e acompanhará, junto aos
órgãos competentes da União, a classificação
das receitas que lhes dão origem.
Parágrafo únicoc No caso de criação e iristalação _de Município, o TribunaJ de Contas
da União fará revisão dos coeficientes individuais de participação dos _demais Municípios
do Estado a que pertence, reduzindo propor·
cionalmente as parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos _do
Fundo de Participação dos Mu11icípios- FPM.
Art 6~ A União divulgará mensalmen-te os
montantes dos impostos arrecadados e classificados para efeitos de distribuiÇão através_ dos
Fundos de Participação e os valores- das liberações por Estados e Munldpios, além da previsão do comportamento dessas variâveis nos
3 (três) meses seguintes ao da divulgação.
Art. 7c _A União, através do Ministério da
Fazenda, e o Tribunal de Confas da União
baixarão, nas suas-respectivas áreas de competência, as normas e- instrução complenientares necessárias ao pleno cumprimento do
di.sposto nesta lei complementar.

-Art. a~_ Esta lei complementar entra em
vigor a partir do primeiro mês subseqüente
ao de sua publicação.
Art. g~ RevOgam-se as disposições em
cç>nt:[ário.
ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N'

Acre .................................._

3;42 !O

Amapá ................................... 3;4120
Amazonas ............................. 2;7904
Pará .....................................~
Rondôniã .....................~---Roraima...................................
Tocantlns-.................~·---···-·
Alagoas ...................... ,.............

6;-1120
2;8156
2;4807
4;3400
4;1601
Bahia........................................ 9;3962
· Ceará..... :................................. ·· 7;3369
Maranhão .._.. ~........................... 7;2182
Paraíba..................................... 4;7889
Pernambuco........................... 6;900Z
Piauí.. ...............,...._ _ _ .._ 4;3214
RioGrandedoNorte ............. 4;1779
Sergipe..................................... 4;1553Distrito Federal...................... 0;6902
Goiás...------··-··-- 2;8431
Mato Grosso~ ...........---·-·.. 2.3079
Mato Grosso do Sul............... 1;3320
Espíritõ$anto..~...................... 1;5000
_Minas Gerais.............-............ 4;4545
Rio deJaneiro......................... 1;5277
-São Paulo................................ 1;0000
Paraná .....................----·- 2;8832
Rio Grande do Sul................. 2;3548
Santa Catari!J.a.................... ~.. 1;2798

lEGISLAÇÃO ANEXADA CITADA
CONSTITUIÇÃO&\ REPÚBliCA
, .. " FEDERA 77VA DO BRASIL

TirULO VI
Da Tributação e do Orçamento
. CAPITULO(
Do Sistema Tri/5utário Nacional

__...................5EÇXõ"iír___..,__.._,...
Da Repartição das Receitas Tributária_s
Art 159. A União entregará:

l-do produto da arrecadação-dos impostos sobre renda e proventos de
qUalquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e se-te por
cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos EstadOs e do Distrito Federal:
b} vinte e dois inteiros e dnco dédinos
por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios:
.....oo-............" ..-.-:---:--

Art. 161.

Cabe á lei complementar:

..................................---·------..-- .........

II-:--- estabelecer normas sobre a entrega

dos recursos de que trata o art 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos
fundos previstos em seu inciso l objeti·
vando promover o equilíbrio sócio-econôrnfco entre Estados e entre_ Municípios:
III- dispor sobre o acompanhamento, pe·
los beneficias dO câlciUO Clas quotas e

Dezembro de 1989

da liberação das participaçõeS previstas
nos arts. 157, 158 e 159.
Art. 162. A União, os Estados, o Distrito
Fed~r~ e os Muni_cípios divulgarão, até
o último dia do mês subsequente ao da
arrecadação, os recursos recebidos, os
valores de origem tributária entregues e
a entr~_gar e a expressã_o nyn_1érica dos
critérioS de rateio. - ·Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriniiriados por Estados
e por Municipios: os dos Estados, por Município.

..........................--.......---.--------···

(À Corrlissão de Assuntos Económicos)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 63, DE 1989
(N9l23/89, na Câmara dos Deputados)

c

----Ratifica -o Fuildo- Rõtativo da Cáinara
dqS Deputados, e dá outras providênôas,

_ O COngresso Nacional decreta:
Art 19 Fica ratificado, na forma do disposto no art. 36 das Disposições Transitórias
da _ÇQnstituição Federal, o Furido Rotativo da
Câmara dos Deputados, criado pela Resolução n" 18, de 1971, alterada pelas Resoluções
n•s 68, de 1978, 70, de 1978, e 22 de 1979.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publícaçllo.

lEGISLAÇÃO CITADA

RESOLC!ÇÃO Ne 18, DE.I97!

Institui O Fundo RotaHvo da CJmara
dos_ Deputados, e determina Qutras provi:
dênôãs.

-

Paço saber que a Câmara dos Deputâdos
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art 19 Fica instituído o Fundo Rotativo da
Câmara dos Deputados destinado a prover
recursos para o aparelhamento da Casa, a solução do problema habitacional, programas
de assistência social, melhoria das condições
de trabalho de_ Deputados e funcionários, e
realizações outras que se fizerem necessárias
ao integral cumprimento da função legislativa
a cdtério. da Gestora do Fundo.
Art. 2 9 Constituir-se-á o Fundo Rotativo:
I - dos créditos orçamentários a ele especificamente consignados;
n - dos valores das taxas de ocupação de
imóveis, e das de utilização de móveis;
III - dos valores das amortizações e dos
juros e multas incidentes sobre operações procedidas pelo Fundo;
N - de outros_ valores que, por força de
lei, venham a ser incorporados ao Fundo.
Art. 3 9 O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço ao término de cada exercído
financeiro, será transferido pãra o exercído
seguinte, a crédito do mesmo~
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Art. 49 O Fundo Rotativo da Câmara dos
Deputados terá a Mesa como Gestora.
Art. 5~ Competirá à Gestora ao FUndo:
I - receber os bens e _valores a ele destinados;

lEGISlAÇÃO PER77NEIYTE

Sábado 2

no inciso I do art.

4~

da Lei

· de dezetnbro de 19-64.
2~-

-

n~
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4.595, de 31
---

Com o advento do Decreto-Lei n9 2283,
ATO DAS D1SPOSIÇÕES
de 27 de fevereiro de 1986, e,_ em-- seQÚida,
-do Decreto~Lei n9 2.284, de ld de ffiarÇo cór~
CONS1ITUOONA!S TRANSITÓRIAS
rente, que dispõe sobre o Programa de Estabi·
II - estabelecer os planos e programas
anuais de aplicação de recursos;
lização Económica, foram cri_adas as neces·
···-···-·,.···--·--:---=-:-~-~
Art. 36. Os fundos existenteS na déita da --sárías condições para o fOrtalecimento da
lll - administrar-lhe os bens patrimoniais;
promulgação da Constituição, excetuados os
IV- prover-lhe a Receita e a Despesa;
moeda nacional.
resultantes de isenções fiscais que passem a
V- manter em dia sua contabilidade;
3. A adoção do novo padrão monetário,
integrar patrimônio privado e os que interes~
VI- elaborar o relatório anual do Fundo,
o cruzado, com poder de compra estabilizado,
deverá provocar a monetização de parcela dos
submetendo suas contas à aprovação do Ple- s~ à defesa nacional, extinguir~se·ão, se não
forem ratificados pelo Congresso Nacional ri.o _fiaveres financeiros; indw;indo os _agentes eco-nário.
prazo de dois anos.
nômicos à retenção da quantidade de papelArt.. 6" A Mesa regulamentará esta resolumoed~ em volume substancialmente superior
ção dentro de sessenta dias contados da data
em que pubUcada.
-rx·c~;;;i;;~~-d~··c;;~;·trt~JÇ§~~J~;a;~ aO ·até entâo observaC16. A experiência histórica, de economia que passaram de altas taxas
Art 79 Esta resolução entra em vigor na
e Cidadania.)
de inflação para súbita estabilidade de preços,
data de sua publicação, revogadas as dispoindica redução a 1/3, ou até menos, na velocisições em contrário.
dade de circulação da moeda.
Câmara dos Deputados, 26 de -novembro
PROJETO DE DECRETO
4. O processo de monetização, __que norde 1971. -Pereira Lopes, Presidente.
.
LEGISLATIVO N• 64, DE 1989
maJmente Qcorre no período de transição para
(N• U0/89, na Câmara dos Deputados)
RESOLUçAo N• 68, DE-1978
uma moeda "forte", deve ser tido como natuHomologa o ato do Conselho_JvfoneAlterl! disposJlivos da Resolução n" 18,
ral e até saJutar, visto refle~r o desejo da societário Nacional que autorizou a emissão dª-de quanto à forma de distribuição do seu
de26 deliovembro de 1971, que instituí
de papel~moeda, no exercido de 1986,
o Ft.mdo Rotativo da C!Jmara dos Depu~
património.
no valor de Cz$ 55.000.000.000.00 (cin·
tados.
5. O adequado atendimento da demanda
qüentJ e cinco bilhões de cruzados) para
de moeda, em fase de transição como a atuaJ,
Faço saber que a Câmara dos Deputados
.atehder-its atividades produtJ'vas do Pais
não deve ser entendido como causa do novo
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
e à drculação da riqueza nadona1
s_urto inflacionário. mas como fator mOderaArt. 1~ Ao art 2~ da Resolução n~ 18 de
dor do proceSso· de adaptação do sistema e
26 de novembro de 1971, são acrescidos os
O CóngresSO Nacional decreta:
de estímulo ao cresdmento eoonômico. A maseguintes incisos.
- _-Art. _~ 9 Fiq~ homologado o ato do Cansenutenção da oferta de moeda, nesse período,
V_ Os saldos resultantes de economia na
lho Monetário Nacional que autorizou emissão
em nível muito abãixo do eVentualmente reexecução do orçamento da Câmara dos De~
de papel~moeda, no exercício de 1986, rio Vaputados, apurados_ ao finaJ de cada exercício
lei de Cz$ 55.000.0QO.Ob0,00 (cinqUenta e qUerido, poderia ocasiànar fÕrtes-PressõeS so~
J:?~e as_taxas de juros e sobre a própria estabi~
financeiro, bem como os de_correntes de anu~
cinco bilhões de cruzados).
Art. 2c Este decreto legislativo entra em lidade do sistema fmanceiro em geral, cOm
lação e prescrições de resíduos passivos;
inevitáveis efeitos desfavoráveis ao setor proVI - o produto das operações de financiavigor na data de sua publicação.
dutivo da economia.
mentes de Imóveis residenciais; inclusive os
MENSAGEM N" 89, QE 1986
6. Embora a quantid-ade -exata de moeda
~e~~~:=~~: ~;~!~i~= ~~n:t~= r~:~:
Excelentíssimos Senhores Membros do
necessária para atender à demandã seja ainda
<:eiras, custeados com recursos da Câmara.
Congresso Nacional:
indeterminada a evolução dos agregados moArl 20 Ficam incorporados ao Fundo Ro~
Nos termos do art. 4~, item I, ln fine, da
netários, nos primeiros días de março, perrni~
9
Lei n 4.595, de- 31 -de dezembro de 1964, tem prever cres_dmento superior a 30% para_
tativo os saldos financeiros acumulados resule da anexa exposição de motivos do Senhor .os meios de pagaJT!ento, somente neste mês.
tantes de economia orçamentária e de anulações e prescrlç_ões__ de resíduos passivos, c-or- Minis~. de Estado da Fazen~da, .tenho a honra
7. Assim, trabalhando-se com crescimenrespondentes aos exercícios financeiros de de ~OJJotar a Vossas Ex.celencJas a homolo~
to anual da ordem_ de 200% para os meios
1977 e anteriores.
----~ - ·- -·· - ---- gar~o do Congresso Nacional par~ a emissão
de pagamento. e com base na tendência do
Art. 39 Esta resolução entra em vlgor na adJCIC?_n~l d<:! pape~~moe~a autonzada pelo comportamento dado pela relaÇão "papel~
Conselh~ ~onetáno Nactonal, no <::;>rrente moeda emitido/meios de pagamento",-obserdata de sua publicação, revogadas as dispo~
siçõesemcontrário
<:!X~rcJCJO, no valor de ate Cz$
em anos anteriores, o montante de papel.
ss.oao.oao:ono.oo (cinqüenta e cinco bilhões vada
moeda a ser .emitido, até o final do aJ'lO, poderá
Câmara dos D_eputados, 5 de maio de 1978. de cruzados), para atender às atividadedes
alcançar Cz$ 65 bilhões, superando em Cz$
-Marco Maciel, Presidente da Câmara dos
produtivw> do País e à drculação da riqueza 55 bilhões o limite legaL
Deputados. ___
-- nacional.
8. Todavia, vale_ ressaltar que a grande exRESOLUÇÃO N" 70 DE 1978
· 8rasüla. 11 de abril de 1986. -José Sarney,
pansão dos agregados monetários se restrin'
Présfderite_ da _República. _
~
Dfsp6e s_obre aprovação das contas do
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS Nç- 24, DE 3 DE - --girá ao período de adaptação a que se submeterá o sistema econômico, nos próximos meFundo Rotaüvo da Clmara d9s Deputa·
ABRIL Df 1986, DO MJNlSTÉRIO DA FAses: Côõcluído o processo de monetização daí
dos.
ZENiSÃ
Faço saber que a Câmara dos Deputados
_ Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú· · decorrente, espera~se que a emissão de moe~
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
blica:
___ . _ _ . da. não volte a ultrapassar os limites estabe~
-- feddOs--ÇlEifa Lei nQ 4.595/64.
Arl J9 Competirá à Mesa da Câmara dos
Tenho a honra de submeter à elevada consi~
Deputados 'a aprovação das contas do Fundo
deração de Vossa Excelência as razões pelas
9. Nestas condições, cumpre-me solicitar
,.qu~is o Conselho Monetário Nacional, que me
Rotativo.
a Vossa Excelência o encaminhamento de
Art. 2o- R~vogam-se as disposições em
incumbe presidir, vem de autorizar a emissão
Mensagem ao Congresso NacionãJ, visal)dO
contrário.
de papel~moeda, no corrente ano, em valor
à homologação do ato do Conselho Monetário
Câmara dos Deputados, 15 de junho de superior ao limite de dez por _cento do salcio _ f:'i<J.doncl que autorizou a emissãO de até Cz$
55.c bilhões acima do limite estabelecido no
197a --Marco .Maciel, Presidente da Câmara dos meios de pagamentO existente a 31 de
dos Dep,utados.
<:fezembro do ano passado, com fundamento .-mencionado art. 4 9 , inciso I, da Lei n9 4,595/64.

.........
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Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu JT!ais

profundo respeito e consideraç!o. - _Dif_sop

Funaro, Ministro da Fazenda.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Papel-Moeda- Autorização ao Banco
Central para emitir papel-moeda além do

limite estabelecído pela Lei nç 4.595, de
31 de dezembro de 1964.
Senhores Conselheiros,

Como· é- d6 conhecimento de V. Ex•s, o art.

3~ da leí [19 4 ..595, de :31 de dezembro dé 1964,

estabelece, entre os principais objetivos do
Cõilselho Monetário Nacional, os de:
"[-adaptar o volume dos meios de
pagamento às reais necessidades da ~a

nomia nacional e seu processo de desenvolvimento;

II- regular o valor interno da moeda,
para tanto prevenindo ou corrigindo os

surtos inflacionários ou deflacionáríos de
origem interna ou externa, as depressões
económicas e outros desequilíbrios
oriundos de fenômenos conjunturais."

2. Por outro -ladõ; de acordo com o art.
49, inciso I, do referido instrumento legal, o
Cot:lselho Monetário Nacional pode autorizar
o Banco Central do Brasil a emitir anualmente,
até o limite de 1O% (dez por cento) dos meios
de pagamento existentes a 31 de dezembro
do ano anterior, para atender às exigências
das atividades produtivas e da circulação da
riqueza do Pais, devendo, porém, solicitar autorízação do Poder legislativo, mediante mensagem do Presidente da Repúbltca, para as
emissões que, justificadamente, se tomarem
necessárias além daquele limite.
3. _ Com o advento do Decreto-Lei n~ 2.283,
de 27 de fevereiro de 1986, posteriormente
substituído pelo Decreto-Lei n" 2.284, de 10
de março de 1986, que-dispõe sobre o Programa de Estabbilização Econômica, foram criadas as necessárias condições para o fortalecimento da moeda nacional.
4. A adoçâo do novo padrão monetário,
o cruzado, com poder de compra estabilizado,
deverá provocar a monetízação de parcela dos
haveres financeiros, induzindo os agentes econômicos à retenção de quantidade de papelmoeda em volume substancialmente superior
ao até então observado. A experiência histórica, de economias que passaram de altas taxas de inflação para súbita estabilidade de preços, indica redução a 1/3, ou até menos, na
velocidade de circulação da moeda.
5. O proceSso de monetização, qUe normalmente ocorre no período de transição para
uma moeda "forte", deve ser tido como natural e até salutar, visto refletir o desejo da sociedade quanto à forma da distribuição do seu
patrimônic?.
6. O adequado atendimento da demanda
de moeda, em fase de transição como a atuaJ,
não deve ser entendido como causa de novo
surto inflacionário, mas como fator modera·
dor do processo-de adaptação do sistema e
cfe ~ulo ao crescimento econômico. AmaM

permitem prever c~escimento superior
a 30% para os ri,-eios de pagamento, somente
neste mêS:·
8.__ Assim, trabalhando-se com crescimento anUal da ordem de 200% para os--ineios
de pagamento. e com base n~_ tendênc[a do
corripOrtamento dado pela relação "papelmoeda emitido/meios de pag·amento", observada em anos anteriores (vide anexo), é possível estimar o montante de papel-moeda a ser
emitido até o. final do ano, da seguinte forma:
março~

nutenção da oferta de moeda, nesse período,
em nivel muito abaixo do eventualmente requerido, poderia ocasionar fortes pressões sobre as taxas de juros e sobre a própria estabi·
!idade do_ sistema financeiro em geral, com
inevitáveis efeitos desfavoráveis ao setor produtivo da ecOnomia.
.
7. Portanto, enlbora a quantidade exata de
moeda necessária para atender à demanda
s_eja ainda indeterminada, a evo)ução dos
agregados_ mooetá_rios, T)OS primeirqs dias de

a) ·acrésc"imo r.los meios -de Pagamentos em 1966 • • • •

..zom::

estimado doS mP.los de pag~mento para d8"
zcmbro de 1986 (M de dezemtlro de 1985 acresci·
do de 200'f.) _,........................ ... . .. . .•
c) relacão "papel-moeda emitido/meios de POJ.I:lamenM
to" estimada para dezembro de 1986 ...... ··-·-·-·
d) saldo est1madb dO papel-moeda emitido para dezembro de 198B (0,2745 )( b) ........ ---·--·e} fluxo estimado do Dapel-nloeda emitido oara_ o
b) sal~

307,2 bilhÕes

0,2745
84,3 bilhÕes

ano de 1986 (d-S31do em dez/85)

56,2" bi Jtiões

f.o.lga necessária para at(ndlmento do pico de
emissões que tradicionalmente ocorre ao -final
-de dezembro de cada ano {JúX sobre-O Saldo esM
t1mado) .. .. ..
. . . . . .. . . . . . ... ... .. .. .
g) total de emissõ~ e:;:timaclo ...................
-ti) i imite d8 emissões estabelecidO pela Lei n!J
4.595/64 (10% dos meios de pagamento e)(istentes etll 3TMI2-85) . .
.. •.•.... __ ,,. ... ,,
i) emissões adicionais ac111;1 dO limite legal (gf)

h)...

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

8,4 bilhÕes
64,6 bilhões

10,2 bilhÕeS
54,4 bi lh()es

__

9. Por conseguinte, o montante de possí- daí decorrente, espera-se que a emissão de
moeáã-ilãO v6fte a ultrapassar os limites estaveis emiss-ões, em 1986_para atender às nebelecidos pela Lei n9 4.595/64.
cessidadeS âa economia de acordo com os
11. Isto posto, proponho a este Conselho
pressupostos acima alinhados, é estimado em
Cz$ 65 bilhões o limite legal, mas não impli- - qué autorize a emissão de _papel-moeda até
o montante de Cz$ 65 bilhões e que em obe-cando, obrigatoriamente, que as emissões efediência ao disposto no mencionado art. 4",
tivas de papel-moeda venham a alcançar o
inciso_!, da Lei n" 4.595, de 3 de dezembro
montante previsto.
1O. I:: ílnportante ·ressaltar que a grande de 1964, se solicite ao Poder Legislativo a resexpansão dos agregados monetários se restin- petiva homologação para a parcela de Cz$
55 bilhões excedente do limite legal.
girá ao período de a-daptação a que se submeÉ o cjúe submeto à consideração de V. EJrS
terá o sistema econômico, nos próximos meEm
-Voto do Conselheiro Düson Funaro.
-ses. Concluído o proçesso de monetização,
Saldos em Cr$ bilhões
Meios de
Pagamento

Papet~moeda.

Emitldo

PERtODO&

CPMEJ
(1)

I

I

(Ml
1
(2)

I

I

PMEtM•
1

(3)

1982
Mar
JUn
.Tui
Ago

Set

out

Nov
Dez
1983
Mar

.run
.Tui

~

out

Nov
Dez

570
680
718
:127
772
792
952
1.112

3.010
3,165
3.406
3.697
4.222

0,2430
0,2378
0,2404
0,2415
0,2439
0,2325
0.2575
0,2634

1.087
1.347
1.262
1 322
1.517
1.647
1·. '14'7
2.047

4.144
5.200
5.230
5.490
6.121
6.626
7.024
8.232

0,2623
0,2590
0,2413
0,2408
0,2478
0,2488
0,2487
0,2487

2.3<6

2.859

2.98'7
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bf'prápor aOS Organisl-nos cOmpetentes oprograma de atividades de Coopefáção;
(M)
1
c) rever periodicamente o programa de
(PME)
PERtODOS
1
-·cooperação e o ~ndamento dos projetos em
(1)
(2)
13)
seu âmbito;
d) avaliar os resultados obtidos na execu·
çâo de programas e projetas; 1984
e) submeter às autoridades competentes o
2.152
Mar
8.917
0,2413
Relatório Anual da Cooperação Hispano-Bra2.777
JW>
11.429
0,2430
3.247
Jul
12.574
sileira, elaborado em corijt.mto por represen·
0,2582
3,627
Ago
13.561
02675
tantes das Partes Contratantes;
-Set
4.037
15.326
0,2634
f} fazer recomendações_ para o aperfeiçoa4.122
out
16.122
0,2557
mento da cooperação mútua.
4,962
Nov
18.708
0,2652
7.153
24.}m3
As Partes COntràt~mtes conCederão r-eciproDez
0,2878
camente aos peritos íntercainbiados em fun1985
ção das atividades de cooperação e a suas
27.400
Mar
7.453
0,2'120
famíltas as _seguintes facilidades:
38,669
10.433
Jun
0,2698
a) visto_ gratis, vá1ido pelo prazo da missão;
Jul
11.633
42.911
0,2711
b) isensão de_ impostos e demaisgravames
I
Ago
13.383
48.538
0,2757
para importação de projetas de uso doméstico
Set
15.163
56.238
0,2696
e pessoal, destinados à primeira instalação,
out
15.813
58.512
0,2703
Nov (•)
20.313
74.244
0,2736
- deste q!_le o prazO de perinanência seja supe·
Dez (•)
28.!13
102.413
0,2745
rioraumano; _
---·· _..
_ ,
c)· idêntica iSenção quandõ da reexporta(•) ~ prellmil:uu'es.
ção dos referidos_ bens_;
d) isenção_ de impostos quando a salários
(A Comissão de Assuritos Económie vencimentos pagos pela instituição ·remecos.)
tente;
e) ísenção de impostos para a importação
ses nos setores técnicos, científicos e tecnolóPROJETO DE DECRETO LEGISl-ATIVO
gicos de interesse comum.
_de um automóvel para ~so pessoal desde que
N• 65, DE 1989
o prazo de pe:rmanência no pafs recep'tor seja
Brasília, 1O de ju1ho de 1989. -José Sar(N• 111/89, na Câmara dos Deputados)
supertor a um _ano. Alternathmmente, a _imporney;
A Sua Excelência o Serihor José Samey,
tação podefá ser substituída Pela aquisição
Aprova o texto do Convénio Básico de
de veículos de fabricação naciO-nal com isen·
Presidente da República
Cooperação Técnica, Getitífjca e tecno-Senhor Presidente:
_ ção de iinpostos.
lógica, celebrado entre o Oovemo daReTenho a honra d~_referir-me ao Convênio
5. _ EstipUla, ainda, o Co~ênlo que as Parpública Federatíva do Brasil e o Goveino
Básico de Cooperação TéCnica, Científica e
tes Contratantes i~entarão â~ todas as taxas
do Reino da Espanha, em Madrid, em
e impostas· tanto as impOrtáções corno" as ex·
Tecnológica entre o GovemodàRepública Fe13 de abril de 1989. __
derativa do Brasil e Reino da Espanha, afrrmaportaç_õ_es de um país a outro dos bens, equi. pamentos e materiais necessários_ à imple0 CongresSo NaCiomil decreia: -_do em Madrid, em 13 de abril do corrente.
mentação das ativldades de cooperação acor·
Art 1o. Fica aprovado o textp do Convênio -- --'2:- O n-ovo lnstrumentO;--re.Sultado de prodadas sob a sua égide.
Básico de CooJ'"éiaçãó Tééniea, --cientfficalongada e cufdctdosa negociação, estabelecr
6. Em face do exposto, permito-me encaTecnol6gica, celebrado entre o Governo da
as bases para a cooperação entre os dois pairecer a Vossa ExCelência a conveniên-cia de
ses nos setoreS técnicos, científicos e tecnolóRepública federativa do Bras1l e o Governo
que seja este instrumento submetido ao exa·
do Reino da Espanha, em Madrid, em 13 de
gicos de interess~ comum através das seguinabril de 1989. - - _tes modalidades:
me do Congresso _NaCional, na forma do art.
49, inciso l, da Consljtuiçãa Federal.
Art. 2~ Ficam sujeitos à aprovação do _ a) intercâmbio de missões de peritos e coo7. Nessas condições, tenho a honra de
Congresso Nacional quaisquer atas que pos- - perantes péii"a executar prograrrias e projetas;
submeter projeto de mensagem ao Congresso
sam resultar em revisão do referido Convênio.
b} concessão de bolsas de aperfeiçoamenNacional para Vossa Excelência, se assim hou·
Art. 3~ Este decreto legislativo entra- em
to, estágios de forma-ção e participação em
ver por bem, encaminhar o texto do anexo
vigor na data de sua publicação.
cursos ou seminários de treinamento_e_e_spe•
ConVênio ao Poder Legislativo.
cialização;
Aproveito a oportunidade para renovar a
c) fornecimento de: materiais e equipamenMENSAGEM N• 332, DE 1989
- tos;
Yossa Excelência, Senhor Presidente, os pro·
testas do meu mais profundo respeito. (a) Rod) utilização comum de instalações, cenberto de Abreu Sodré.
tros e instituições disponíveis;
Excelentíssimos Senhores Membros do
e) intercâmbio de informações científicaS
Congresso Nacional:
e técnicas e de trabalhos e publicações sabre
Erri tonfonnidade com o· disposto no ã.rt
CONVÊ:NIO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho- programas técnicos e cientificas;
TÉCNICA. CIENiiFICA E DA REÍ'ÚBUCA
f} outras formas de cooperação a serem
a honra de submeter à elevada consideração
FEDERATIVA DO BRASIL
acordadas entre as Pa_rtes Contratantes.
de Vossas Excelências, acompanhada de exE
O REINO DA ESPENHA
3.
Prevê
alnda
o
Convênio
em
apreço
a
posição de motivos do Senhor Mintstro de EsO-Governo dá RéPública FederatiVa doBratado das Relações Exteriores, otexto do COn~ c_rlaÇão.. uma Comissão de Planejamerito,
Acompanhamento e Avaliação, composta por
sJ1 e o Reino da Espanha (dof-à.vante demonsvênio Básico de Cooperação Técnica, OeD.~
representantes de ambos os países, que se
trados "Partes Contratantes")
tífica e Tecnológica, celebrado entre o Goverreunirá ao menos duas vezes por ano, ·com
À luz de seus objetivos comÜhs de desenvolno da República Federativa do Brasil e o Reino
as segulntes atribuições:
vimento económico e sqcial e .de elevação
da Espanha, em Madrid, a 13 de abril de 1989.
da qualidade de vida de seus povos;
2. O novo instrumento, resultado de pr)J·
a) identificar e definir setores prioritários
para o estabelecimento de atividades de coo~
Jangada e cuidadosa negociação, ~stabelece
CohSiderandO que a cooperaçao técnica,
peração;
as bases para a cooperação entre os dois páí·
científica e tecnológica entre os dOis países
Meios de
Pagamento

Papcl-moffi.a
Emitido

I

l"l\IE/M

I

I

I

i
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Sábado 2

e que a aplicação dos seus resultados aos
processos de prodt.~ção contribuição para os
mútuos esforços em prol da consecuçllo de
seus objetivos _comuns, e

Desejosos de desenvolver a cooperação entre os dois pafses,
Convêm ao -seguinte:
ARTIGO I
1. As Partes Contratantes determinarão
periodicamente as áreas em que esforços de

cooperação e/ou de pesquisa conjunta em desenvolvimento de setores tfcnicos, científicos
e tecnológicos específicos são de maior interesse comum e os mais conducentes à con·
ceituaç:ão dos objetivos do presente Convênio.
A!;, Partes Contratantes estabelecerão priori·
dades para tal fim. __
__
.

2. As Partes Contratantes promoverão atividades técnológicas, dei'ltíficas e tecnolói;l'icas conjuntas ou coordenadas nas âreas prioritárias estabelecidas nos termos do parágrafo
1 acima, e colaborarão para a imediata aplicação dos resultados alcançados,
3. As Partes Contratantes designarão, por
troca de Notas, as respectivas entidades executoras das atividades de cooperação.

ARTIGO !I
1. Os programas, projetas oU oUtras atividades de cooperação desenvolvidas no âmbito do presente Convênio serão objetivo de
documentos de projetas acordados pelas Partes Contratantes por via diplomática. 2. Os
documentos de projetas a que se refere o parágrafo acima especificarão fõntes financiamento e mecanismos operadonais, em conformidade com os objetivos específicos e as
características dos órgãos ou entidades envolvidos, e estabelecerão os procedimentos con·
cementes aos relatórios das atividades decorrentes, a serem submetidos à Comissão de
planejamento, acompanhamento e avaliação
a que se referem os Artigos VII, Vlll e IX abaixo.

ae

ARTIGO III

1. Os prograirias, projetas e atividades
que se concretizem em virtude do estabelecido no presente Convênio poderão i9tegrarse, caso julgado conveniente por ambas as
Partes Contratantes. em planos regionais de
cooperação integral dos quais ambas participem.
_
__
2. As Partes Contratantes poderão, ademais, mediante acordo prévio, s_olicitar a partictpação de organismos internacionais no fi·
nanciamento e/ou na exeCüÇão de programas
e projetas que se originem do presente Convênio.
ARTIGO IV
A cooperação prevista no presente Convênio poderá compreender.
a) o intercâmbio de missões de peritos e
cooperantes para executar programas e projetas previamente acordados;
b} a concessão de bolsas de aperfeiçoa~
menta, estágios de formação e a participação
em cursos ou seminários de treinamento e
especialização;

c) o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a execução dos pro~

Dezembro de 1989
a) identificar e definir os setores em que

seja desejável a realizaç-ão de programas e

projetas de cooperação, atribuindo-lhes orgramas e projetas acordados;
d) a utilização comum das instalações, cen· dem de prioridade;
tros e instituições disponíveis de que se neces- ·
b} propor ãos organismos competentes o
programa de atividades de cooperação qüe
si_te para a realização dos programas e projetas
se deva empreender, enumerando, ordenadaacordados;
mente, os projetas que devam ser executados;'·
e) o intercâmbio de informações científicas
c) rever periodicamente o programa em
e_ técnicas de estudos que contribuam para
o desenvolvimento econõmico e social de am- seu conjunto, assim como-oarfdamento dos
diferentes projetas de cooperação;
bos os países, e de trabalhos e publicações
d} .lvaliar os resultados obtidos na execusobre programas técnicos e cientrficos;
ção dos programas e projetas eSpecíficos,
!} qualquer outra atividade de cooperação
com vistas a obter o maior rendimento em
que seja acordada entre as Partes Contratansua execução;
tes, especialmente as que se referem ao dee} submeter às autoridades competentes. ·
senvolvimento integrados das populações
para consideração o Relatório Anual da Coomenos desenvolvidas.
peração Hispano-Brasileira, que será elaboARTIGO V
rãdo conjuntamente por representantes de
1. O intercâmDíO de informações técnicas ambas Partes Contratantes;
realizar-se-á entre _as Partes Contribuintes ou
f) fazer as recomendações que se julguem
por intercâmbio dos órgãos designados por
pertinentes para o aperfeiçoamento da coopecada uma delas
ração mútua.
__ _
2.- A Parte Con'tratante, ou órgão desig·
2. Ao término de cada Sessão, a Comissão
nado, que suprir informações desta natureza
redigirá uma Ata, da qual constarão os resultapoderá, se considerar conveniente, solicitar à
dos obtidos nas diversas áreas de cooperação~
outra Parte Contratante ou órgão que se res~
ARTIGO IX
lrinja a difusão de tal informação junto a tercei·
ros. Quando a divulgação de informação for
Os contatos, no âmbito deste Convênio, en--considerada possível ou aconselhável, as Partre as Partes Contratantes, eretuados durante
tes Contratãhtes deverão acordar quanto às
os inteNalos das Sessões da Comissão de Placondições e ao escopo dessa divulgação.
nejamento, Acompanhamento- e Avaliação e
das reuniões dos Grupos de Trabalho, serão
ARTIGO VI
realizados por intermédio de canais diplomá~
1. A Parte Contratante que receber espeticos.
cialistas da outra Parte Contratante proverá
ARTIGO X
o pessoal adequado necessário à eficiente implementação da atividade, projeto ou prograA Parte Contratante que recebe concederá
ma relevantes.
aoS especialistas da Parte Contratante que en2. O eSpeciàlista -ViSitante e- o pessoal da via, designados para exercer funções em deParte Contratante que recebe intercalJ"lbiarão
corrência do presente Convênío, bem como
nao apenas toda a infoimação técnica relativa
aos membros de sua família imediata:
_ags métodos e práticas a serem empregados
a) yisto oficial, v~ido pelo prazo de sua misnáimplementação de distintos projetas e prosão nó país receptOr;
gramas, mas também os princípios e teorias
b) isenção de impostos e demais gravames
científicas relevantes subjacentes.
para a importação de objetos de uso doméstico e pessoal, destinados à primeira ili:stalaARTIGO VI!
1. Com vistas a assegurar o cumprimento ção, desde que o prazo de permanência no
país receptor seja superior _a um ano;
efetivo dos dispositivos do presente Convênio,
c) idêntica isenção quando da reexportaas Partes Contratantes convêm na criação de
ção dos referidos bens;
uma Comissão de Planejamento, Acompad} isenção- de impostos quanto a salários
nhamento e Avaliação, de caráter misto, come vencimentos a eles pagos pela instituição
posta por representantes designados por amremetente. No caso de remuneração e diárias
bas as Partes Contratantes.
pagas pela instituição recipiente, será aplicada
2. Tal Comissão se reunirá ao menos duas
a legislação do pais receptor, obseJVados os
vezes por ano, urna delas preferencialmente
Acordos de bitributação eventualmente firmano último trimestre, quando serão propostos
-- dos entre aS- P2Jrtes;
aos·orgahiSrhoS Competentes das Partes Cone) isenção de impostos para a importação
--tratantes os-progrmas e projetas a serem exede um automóvel para uso pessoal, desde que
cutados em exercício posteriores.
à piazO de permanência no país receptor seja
3. A Comissão poderá elaborar um regulasuperior a um ano. Esta importação será auto·
mento e, caso considere conveniente, criar
rizada em caráter temporário e de acordo_ com
Grupos de Trabalho ou de Planejamento e
as norrnas legais seguidas em cada lJ!Il fios
Avaliação de Projetas.
- dais países, podendo ser substituída pela aquiARTIGO VIU
sição de veíc;ulo nacional brasileiro com isenA_-Comiss_ãcf_de Planejamento. Acompanhação de impostos.
mento e Avaliação, sem prejuízo do exame
ARTIGO XI
geral dos assuntos, relacionados com a execu1.
Ambas
as
Partes
Contratantes isentarão
ção do presente Convênio, terá aS seguintes
de todas as taxas e impostos tanto as imporfunções:
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tações como as exportações de um país a
outro no tocante a bens, equipamentos e

ARTIGO XIX

ma~

O presente Convênlo" substitui o Convênio
teriais necessários à implementação deste
Básico de Cooperação Técnica concluído enConvênio. Tais bens, equipamentos e mate·
tre o Governo -da República Federativa do Brariais serão reexportados à Parte que envia por
sil e o Governo da- Espaitha, em Brasília, a
ocasião do término dos projetos e programas
1' de abril de 1971.
aos quais se destinaram, a não ser quando
Feito em Madrid, aos 13 dias do mês de
os bens, equipamentos e materiais forem doaabril de 1989, em dois exemplares originais,
___ _ nos idiomas português e espanhol, sendo amdos à Parte que recebe.
2. Os benS;- mãteriais, instrUmentos, eclui- bos os textos igualmente autênticos. - Pelo
pamentos e objetos importados em território
Uóvemo da República Federativa do Brasil:
brasileiro ou espanhol. em decorrência da apliRoberto de Abreu Sodré- Pelo Reino da Escação do presente Convênio, não poderão ser
panha: Francisco Fernandez Ordójez.
cedidos ou emprestados, a título oneroso ou
(À Comissão de Relações ExteriOres e
gratuito, sem prévia autorização das autoriDefesa Nac/onal.)
dades competentes do país em cujo território
se encontrem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ARTIGO XII
- O exPediente lido- Vãi à publicação.
Cada documento relativo a programa, proDo expediente lido, consta o Projeto de Dejeto ou atividade de cooperação desenvolvida
creto Legislativo n1 65, de 1989, que por se
no âmbito do presente Convênio deverá espetratar de matéria referente a ato internacional,
cificar a distribuição, entre as Partes Contraem-Obediência do art. 376 c, do Regimento
tantes, dos custos deles decorrentes.
Interno, terá, perante a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco
ARTIGO XIII
dias_ para reçebimento de emendas, após o
A Parte Contratante brasileira providenciará
que a referida comissão terá quinze d'tas, pror·
as instalações e meios, tanto--materiais quanto
rogáveis por igual período, para opinar sobr~
em pessoal, que sejam necessários para o
a matéria.
bom andamento e a exe<:ução dos programas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
e projetas ~cordados no âmbito do presente
-Do expediente lido, constam ainda, os ProConvênio.
jetas de L_ei do DF nos 91, 92 e 93, de 19"89,
ARTIGO XIV
que serão despachados à Comissão do Distrito Federal, onde poderão receber emendas,
A seleção de espectalistas será fetta _pela
pelo prazo de cinco dias, após sua publicação
Parte Contratante qUeelwla~e-deierá ser aproe distribuição em avulsos.
vada pela Parte Contratante que recebe.
ARTIGO XV

A coordenação de todos os perttos e cooperantes espanhóis, que atuarão sob diretrizes
únicas, será efetuada por um CoordenadorGeral da Cooperação Espanhola, que levará
a cabo suas funções sob a direção, se for
o caso, do Conselheiro de Cooperação e, em
todc o caso, do Embaixador da Espanha ..

O SR. PRESIDENTE (Pompeu ·de Sousa)

- A presidência recebeu, do Governador _do
Distrito Federal, a Mensagem

n~'

144, de

1989-DF (no 135/89, na~origem), de 30 de
novembro do corrente, encaminhando ao Se·
nado proposta de modificação do Projeto de
Lei do DF n~' 88, de 1989, que dispõe sobre
os vencimentos dos integrantes da categoria
funcional de Assistente Jurídico, do Grupo
Serviços_Jurídicos de que trata a Lei n" 5.920,
de 19:9-73, dá outras proVidê-ncias. A matéria será encaminhada à Comfssão
do Distrito Federal e anexada ao processado
do Projeto de Lei do DF n~- 88, de 1989:

e

É a seguinte mensagem recebid-a:
MENSAGEM N• 144, DE 1989- DF
(Mensagem n• 135/89-GAG)

BrasíJia, 30 de novembro de 1989
Ex.Celentissimo Senhor Presidente do Senado Fe"deral:
Tenho a honra de encaminh,__r_ a VoSsa Ex"
celência proposição no seilt,ido de alterar o
Projeto de Lei n~ 88/89, do Distrito Féderal,
que dispõe sobre os vencimentos dos Integrantes da categoria funcional de Assistente
Jurídico, do Grupo Serviços Jurídicos de que
trata a Lei n~ 5.920, de 19-9-73; e dá outras
_
providências.
____
Apresente mensagem tem por objetivo cor-_
rigir os valores constantes do Anexo do Projeto
de Lei do DF no 88, ae f989, -aJt~úando o
vencimento relativo à Categoria de AsSIStente
Jurídico do Distrito Federal e dando nova redação aos artigos lo, zc, 39, 79 e 89, além de
incluir o art. 91, no aludido PrOjeto.
Aa· ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideJ:-aÇãO. Joaquim Domingos Roriz, Governado[ do Distrito Federal.

(llrt. 1.•, da. Lei n•

, de

de 1989

ARTIGO XVII
O presente C6ilVênio se aplicará provisoria-

mente a partir do momento de sua assinatura,
e entrará em vigor definitivamente no dia que
ambas as partes hajam às notificações, por
via diplomática, do cumprimento de seus respectivos requisitos constitudonais.
ARTIGO XVIII

I. O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer das Partes mediante notificação por via diplomática. A denúncia surtirá
efeito seis meses após a data de recebimento
da notificação respectfva.
2. A denúncia dQ presente Convênio não
afetará os programas, projetas _ou atividades
em execução, dele decorrente, salvo se as Partes convierem diversamente,
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ARTIGO XVI

Este Convênto será implementado em conformidade com a legislação e as práticas_ administrativas de cada uma das Partes Contratantes.

Sábado 2

DENO~:§Il\ÇÃO

~

VENC~NTO

-

Assistente JurÍdico Especial

8.000,00

Assistente JurÍdicO de

l• Categoria

7.610,00

Assistente Jur~dico de

2• Categoria

7.2Go;oo

7448 Sábado 2

DJ:\RIO DO CON':JRESSO NA001'!AL (seção II)

MODIFICAÇÕES-AO
PROJETO DE LEI DO DF N" 88/89

1 ~ Dá~se ao art. 1~ a seguinte redação:
Art 1~ O vencimento dos integrantes da categoria funcional de AssJs_tente Jurídico, do
Grupo ServiÇosJ_urídiCOs, do Plano de Oassificaçáo de Cargos de que trata a Lei n" 5.920,

de 19 de setembro de 1973, passa a ser os
constantes_ do Anexo desta Lei, assim distribuídos:

a) de Assistente Jurídico Espedal, para os
Assistentes Jurídicos posicionados nas clas-

ses C e Especial;
b) de Assistente Jurídico de 2a Categoria,
para os Assistentes Jurídicos posicionàdos na
classe B;

sitivos do Decreto-Lei nP 2.848. de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, e
dá outrns providências·:
O Cóngresso-Kéidoilal decretai
Ar!. 1° O § 2• âo art. 77 da Lei n• 7.209.
de 11 de julho de 1984, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 77 ........:.-··--·-·-·-·----§ 1• ················----·-··-····--·······-····-······
~§ 29 A execução da pena privativa de
liberdade, não superior a 4 (quatro) anos,
poderá ser suspensa, por igual prazo, desde que o condenado seja maior de 70
(setenta) anos de idade.''

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.
--Justificação

c) de Assistente Jurídico de J• Categoria,
para os Assistentes Juridicos posicionados na
classe A.
2 -Dá-se ao art. 2~ a seguinte redaç~o: _
Art. 2~ Ficam extintas, a partir de 1" de janeiA suspensão da pena privatiVa de libverro ·de 1990, para os integiantes da categoria
dade, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, condiciofunctonal de Assistente Jurídico, as seguintes
nada a que tenha o condenado mais de 70
gratificações:
(seteiltà) anos de idade, mere<:e ser revista.
I - Gratificação de Nível Superior instit-uída
O assunto, tratado no § 2o do art. 77 da
pelo Decreto-Lei n~ 1.544, de 15 de abril de
Lei n97209, de 11 de julho de 1984, reporta-se
1977, e· alterações;
à-exeCução de penas não superiores a 4 (qua·
D- Gratificação de Produtividade instituída
tro) anos.
pelo Decreto-Lei no 1.776, de 17 de março
Cotejado esse § 29 com o cãput do mesmo
de 1980, e alterações;
JII- Gratificação de Desempenho da Fun- _ art.77, fâcil é concluir-se que o legislador con·
cedeu ao idoso o dobro do limite conferido
çâo Essencial _à Prestação Jurisdicional, instiaos não-idosos, para a suspensão de execu·
tuída pelo Decreto-Lei n~ 2.160, de 6 de setemção das penas respectivamente 4 (quatro) e
bro de 1984, e alterações;
2 (dois) anos.
N- Gratificação instituída pelo Decreto-Lei
Em suma: se a pena imposta for inferior
n~ 2.367' de 5-de nOvembro de 1987.
a 2· (dois) anos poderá deixar de ser executada,
3 -Dá-se ao art. -3? a seguinte redação:
qUando aplicável aos de idade inferior a 70
Art 3o Os integrante da categoria funcional
(seteiita) anos. Se, entretanto, a imposição da
de Assistente Jurídico, a partir de 1~de janeiro
pena for de até 4 (quatro) anos, sua execução
de 1990, farão jiis à Gratificação de Represenpoderá ~er suspensa quando aplicável aos
tação Mensal, nos percentual~ de 195%, 190%
e 185%, respectivamente, para- as C-lasses Es- - maiores de 70 (setenta) anos.
Isso significa que o mesmo limite de 4 (quapecial, ]• e 2• categorias.
trO) anos, fixado para beneficiar o idoso com
4. Dâ-se ao art. 7? a seguinte redação:
o "sursis", tOma-se--lhe em prejuízo, porquanto
Art 7~ Os valores constantes do anexo desé também limite inicial do prazo de suspensão
ta Lei entram em vigor no dia 1~ de janeiro
da execução da pena, admitindo-se sua_ extende 1990, incidindo sobre eles o percentual
são a até 6 (seis) anos.
de 26,06%, referente à reposição (plano BresEm termos práticos, o lapso de 4 (quatro)
ser) e os reajustes relativos ao mês de dezema 6 (seis) anos confronta-Se com os interesses
bro de 1989 e- 8os meses subseqüentes,
do Estado e do próprio individuo, ao aditar
5 -Dá-se ao art. ao a seguinte redação:
rhãis tempo à tramitação, já insatisfatória, dos
Art. 8" Esta. Lei entra em vigor na data de
autos quer pelas dificuldades financeiras do
sua publícação.
Poder Judiciário, qUer pela impossibilidade de
6 - Acrescente ao Projeto o art. 9", com
inobservância de prazos por magistrados ou
a seguinte redação:
membros do ministério público, em face do
Art. 99 Revogam-se as disposições em con-acúmulo de processos.
trário.
Para ilustrar o mencionado confronto, podeO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
mos aventar a hipótese de setença penal con~
- Sobre a rrlesa, projeto de lei que será lido
denatóiia eXÇJ_r"ada ao quarto ano da ocorrência
pelo Sr. 1e Se.cietário.
do fato, ou da propositura da denúncia. Neste
aresto hipotético, se o juiz aplicar o prazo de
t: lido o seguinte
6 (seis) anos, que lhe faculta o § 29 do art
77, teremos, entre o- fato, ou denúncia, e o
PROJETO DE LEI DO SENADO
esgotamento do assunto, um total de 10 (dez)
N• 383, DE 1989
ahos -de Prõcedimentos penaiS relativos a um
único processo.
· Evidentemente, ~ra o Estado esse é um
Modifica o§ 29 doart 77 dtJ lei n~ 7.209,
de 11 de julho de 1984, que "altera dispoprazo excessivamente oneroso e longo. Para
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o ddadão de 70 (setenta) anos, esse prazo
representa 20% (vinte por cento) de sua vida
adulta.
-Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1989.
-Senador Mireio Lacerda.

LEO/SLAÇAO C!fADA
LEI N• 7.209,DE 11 DÉJULHO DE !984
Aiterd dispositivo; do Decret9-Lei n1

2.848; de 7 de dezembro de 1940- Código Pendi, e dá outrtJS providênciaS.
O Piesidente da RePÚblica:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o O Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1 ~40 - Código Penal, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

--Da suspensão condicional da pena
Arl 77 A execução- da pena privativa de
liberdade, não superior a dois anos, poderá
ser suspensa, por dois a quatro anos, desde
que:
l - o condenado não seja reincidente em
crime;
fi - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do beneffdo;
nr - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 çjeste código.
§ 19 A condenação anterior à pena de multa
não impede a concessão do benefício.
§ 2 9 A _execução -da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser
suspensa, por quatro a seis anos, desde que
o condenado seja maior de 70 (setenta) anos
de idade.
Art._78. Durante o prazo da suspensão, o
condenado ficará sujeito à observação e ao
cumprimento das condiçõe_s_ estabe_le.cidas
pelo juiz.
§ 19 No primeiro ano do prazo, deverá o
condenado prestar serviços à comunidade
(art. 46) ou submeter-se à limitação de fun
de sermma (art. 48).
§ 2? Se o condenado houver reparado o
dano, salvo Impossibilidade de fazê-lo, e se
as circunstâncias do art. _59 deste código lhe
forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá
substituir a exigência do parágrafo anterior por
uma ou mais das seguintes condições: _ ,
a) proibição de freqüentar determinados lugares;
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;
c) comparecimento pessoal e obrigatório
ajuízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades.
Art 79 A sentença poderá especificar OU·
tras condições a que fica subordinada a suspensão; desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.
···~·~·:=_·_·(Â··c;;;;;k-;;;;d~-c;;;;;;:;;~çiio:;;;~Ça
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O projeto lido será publicado e remetido

à Comissão competente. (Pausa.)
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.
}9 Secretário.

-

É lido o seguinte
Of. n' 88/89-CCJ
Brasília. 30 de novembro

de

Senhor Presidente,

a·provou.-o

lidade civil e criminal de notários, oficiais de
registro e seus prepostos, e define a fisca]ização de seus atas de oficlo pelo Poder Judi~

meus pro-

testos de elevada estima e consideração. Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Com referência ao expediente que acaba
Qe ser lido, a presidência comunica ao plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a 6°, do
regimento interno, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da casa, para que o
Projeto de Lei do Senado n., 141, de 1989,
seja apreciado pelo plenário.
Esgotado esse prazo, sem a interposição.
de recurso, o Projeto será remetido à Câmara
dos Deputados. (Pausa.)

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A presidênda comunica ao plenário que
deferiu os recursos n""s 7 e 8, de 1989, interpostos no prazo regimental, no sentido de que
sejam submetidas ao plenário as seguintes
matérias:
- Projeto de Lei do Senado n., 190, de
1989, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a venda e revenda de combustivels de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de
matérias-primas renováveiS; e
-Projeto de Lei do DF n"' 49, de 1989,
de autoria do Senador Maurício Corrêa, -(::{Uedispõe sobre o horário de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais nO Distrito Feder
ral, e dá outras providências.
As matérias ficarão sobre a mesa durante
5 (cinco) sessões ordináffas, Para recebimento de emendas, de_ acordo com o disposto
no art 235, c, dO regimento Interno. (Pausa}
São os seguintes os recursos deferidos:

RECCIRSO N• 7, DE 1989

renová~

&ú.ida5-Se-SSões, 1~ de dezembro de 1989.
-Moisés Abrão - Teotônlo Vilela Fi1ho FetfJdnC/01ieilri(jue -Cardoso - Carlos Patro~
-- cítJio - Pompeu de Sousa - José Jgnácio
1989
Ferreira- Chagas Rodrigues- Nelson We-·
dekin -João Menezes -Rui Bacelar-Jutahy .Magalhães.

Nos termos regimentais, comunico a V. EX
que esta Comissão
PLS 141/89,
de autoria do_ Senador Mauro Benevides, que
regula as atividades, disciplina a responsabi-

ciário.
Na oportunidade renovo a V.

tíveis derivados de matérias-primas
veis.
Nestes termos
Pedem deferimento

~

Requeremos, nos term-os-do art. 91, §§
31, 49 e s~ do Regimento-Interno, a apreciação
pelo Plenário do Senado Federal do Projeto
de Lei do Senado n., 190, de 1989, que dispõe
sobre a venda e revenda de combustíveis de
petróiEl;o, álcool carburante e outros combus-

- RECURSO N• 8, DE 1989

Senhor Presidente:
Nos termos dos parágrafos 4o e s~ do artigo
91 dO Regimento Interno do Senado Federal,
interpomos recurso da decisão proferida p_ela
COmisS.âo do Distr-ito Federal sobre o Projeto
de Lei do Distrito Federal n1 49/89, para que
- a matéria seja discutida e votada pelo Plenário
desta Casa.
Brasília, 23 de novenibro de 1989.- Ronan
Tito - Saldanha Derzi - Ramos Carvalho
-Jorge Bornhausen- Lourival BaptistaHumberto Lucena - Jarbas Passarinho .Jutahy Magalhães- Odac/r Soores.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência comunica ao Plenário que
a Comissão Diretora aprovõu~ em reunião de
30 âe novembro· último, o Requerimento no
628, de 1989, do_Senador jutahy Magalhães,
de informações solicitadas ao Ministro da Aeronáutica.
·
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1c SeCretário.
-

r:: lído o seguinte
REQUERIMENTO N• 655, DE 1989

Nos termos do art. 21 O do Regimento Interno, requeiro a transcrição nos Anais do Senado da Nota Oficial emitida pelo Ministério das
Relações Exteriores, em 27 do corrente, e publiç_ada no Jornal O EstiJdO de S. Paulo, do
dia subseqüente.
SaiadasSessões,30denovembroáe 1989.
-Senador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- 0 requerimento lido será publicado e remetido ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo
Sr. 1~ ~cretário.
·
É lido o seguinte
PARECER N• 375, DE 1989
Da ComisSãO de Constituição, Justiça
e Gdadania sobre a indicação n"' }, de
1989, solicitando pronunciamento cOnclusivo sobre a matéda foca!J'zada e se
for o caso; a-fõrmulação de proposiçãO
legislativa.

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Por iniciativa do ilustre Senador Jutahy Magalhães, com base no que faculta o art 244
do Regimento Interno, esta Comissão é chamada a tomar conhecimento do fato adiante
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narrado a fim de que proceda, em seguida,
a um estydo conclusivo sobre a matéria:
''Recente julgado do Supremo Tribunal
--Federal (Recurso Extraordinário n"
11_6.75_0-S~DF), interpretando O ·alcance,
--do diSpOsto no art: 69-da Lei n"' 4.717,
de 2"9 de junho de 1965, enterideu que,
__1Cidas as vezes que ação popular tiver por
objeto a decretação de nulidade de ato
praticado com base numa norma jurídica
tida por ilegal ou inconstitucional, todos
os p?tflamentare~_ que colaboraram para
a transformação do projeto em ato normativo são, necessariamente, sujeitos
passivos do processo.
COrri Eia.Se no precedente citado, vêm
congressistas sendo indiscriminadamente chamados a integrar relações jurídicas
processuais decorrentes da ]5i'Oposrtura
de ações populares, pelo simples fato de
terem estado presentes ao processo de
_ votação dê proposições legislativas, algumas aprovadas por intermédio de voto
de liderança, cuja constitucionalidade ou
legalidade é questionada no âmbito judicial (v. Aç:ão Popular n"' V-337/86 ·onc~e
foram citados dezenas de congressistas
-Diário de Justiça da União de 27-7-89).
_Como bem fª~ _n_ota_r_ _o_ &U.tor da iniciativa,
-a lrlterpretação extensiva que vem sendo dada
ao art. 6~ da le~ n" 4.717/65 pode vir a cercear
sobremaneira o livre desempenho da atividade
parlamentar, cujo exercido, é bom ressaltar,
encontra-se garantido de forma ampla pelo
art 53 da Constitulção.
"Os-deputados e senadores são invioláveis por suas opiniõpes ~alavras e votos."
Ademais, como é do conhecimento geral,
raras são as vezes onde o processo de votação
adotãdo permite o registro individu~lizado da
manifestação de vontade de cada congressista.
Os tribunais do País, de longa data, em atenção ao principio constitucional da divisão dos
poderes ou funÇOes_ do Estado (art. 2"' C.F.),
- Vém repudiando a possibilidade de o Poder
JUdidário conhecer de uma ação popular ou
mandado de_ segurança para julgar a c_onstitucionalidade em tese de uma lei.
Comentando acõrdão désta nãtureza profe~
rido pelo então Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, o Jurista Almeida Paiva aduz:
"Na espécie, a 4~ Câmara i:lo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, integrada
pelos Desembargadores Estãdo Correa
de_Sá e BeneviQes, Francisco Pereira Bulhões de Ca!Valho e Alberto Mourão Russ_el, decidiu, tendo em vista o raio de aplicação da ação popular, não ser possível
ir-se cilém da apreciação da sjmples vali-dade ou nulidade do ato administrativo,
se11do vedado, por outro lado, e.o Poder
Judiciário, através daquele remédio processual, sUspender a aplicação de qualquer lei pelo seu exame- em tese.
Na realidade, _a admissão da ação pc.
pular contra a lei em tese viria de encontro
ao_ princípio constitucional da divisão e .
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separação dos poderes, proclamado e
instituído como regra absoluta no artigo
36 da Constituição.
Admiti-Ia linportaria em submeter a va~dade e eficácia dos atas legislativos ao
judiciário -que, desta forma, poderia revogar uma lei legltímam-erite elaborada pelo
poder competente no exercido regular
e legítimo de suas atribuições constitucionais, o que- importaria em subverter

inteir_amenté--o- ·nosso sistema político
constitucioinal.
Constitui elementar princípio de direito

que a lei só se revoga por outra lei (Lei
na Introdução ao Código Civil, art. 2") e
que enquanto se encontrar em vigência
não poderão os tribunais negar-lhe aplicação e validad_e a n2lo ser mediante a
declaração de inconstitucionalidade, que,

entretanto, só terá valor e efecácía no caso concreto, submetido a seu julgamento.
Invocando a autoridade de Rui Barbosa,
esdarece definitivamente Castro Nunes:
"É impróprio- dizerwse que o Judiciário
anula a lei inconstitucional. Anular seria
revogáw!a, cassáwla, declaráw!a sem efeito,
atribuiçãO privativa da legislatur~ _da q_ual
tenha emanado "(Teótia e Prática do Poder JudiciáiíO pág. 588).
Não têm, p-ortanto, os tribunais o poder
ou a atribuiç!q de revogar a lei, muito
embora no caso cohcreto, submetido a
seu julgamento, deixe de aplicá~la quan~
do se configure o apontado vício de inw
constitucionalidade. "Mesmo trazida para
o Judiciário", ensina Temfstodes Brandão CavalcantL "a_dedaração de inconsti·
tucionalidade se realiza em hipótese, no
exame da relação de direito. O preceito
legal, entretanto, subsiste e a sua eficácia
perdura enquanto não revogado por outra lei ou por ato do Senado, em-obew
diência ao que dispôs o art. 64 da Constiw
tuição" (Constituição Federal Comenta-da, vol. N, pág. 209).
O reconhecimento da procedência da
ação popular intentada com fundamento
na inconstitucionalidade em tese redundaria na sua revogação pura e simples,
o que, é sabido, ao poder judiciário é defe-so fazer, pois o que lhe incumbe é aplicar
as leis nos casos concretos, em que se
manifestem conflitos de interesses e pretensões.
Recordando o principio de que o Poder
Judiciário só se pronuncia em face de
um caso concreto, para cuja decisão seja
indispensável o exame da constitucionalidade da lei aplicável à espécie, conclui
CA. Lúcio Bíhencort: "É mister, no entanto, que s_e trate de uma controvéfsia real,
decorrente de__ uma situação jurídica objetiva, surgindo_ a dúvida quanto à constitucionalidade da lei que deve regê-la. Os
tribunais não se pronunciam contra a lei
em tese, mas contra um ato, atual ou
iminente, que nele se baseíe" (O Controle
Jurisdicional da Constitudonalidade das
Leis págs. 111·12).

---·····--

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

Não resta dúvida de que ao legislador
estará reseJVado_ um importante papel na
regulamentação do dispositivo constituw
dona!, de modo a dar forma e corpo à
ação popular, fLXando os seus contornos,
estabelecendo os limites de sua incidên·
da, -determinando as hipóteses em que
_os ates do poder público poderão ser ti~
-""'-dos como nulos ou anul~eis e, principal·
mente, regulando o processamento da
ação.
Sejà, porém, como for, a lei ·em tese,
a lei no sentido material, emanada do le·
gislativo no exercício de sua função especffica e privativa de elaborá-la, a lei como
norma geral, abstrata e obrigatória, evi~
dentemente não poderá ser atacada e
muito menos invalidada pela ação popu·
lar, sob pena de se admitir a subversão
completa do_ principio da separação dos
poderes, conferindo-se, por outro lado,
-- ao judiciário cuja função característica e
específica é a de dizer o direito no caso
concreto, previamente _contestado entre
partes adversas, um poder que não possui não lhe é outorgado pela Constitui·
ção" (in Rev. Tribunaís 35/48).

A mais ·alta corte do País cristalizou este
entendimento na Súmula no 266, verbis:
"Não cabe mandado de segurança
contra lei em tese."
Assim sendo, julgamos procedentes e relevantes as razões que levaram o eminente rew
presentante do Estado da Bahia a formular
a indicação sob exame, cabendo concluir-se
pela apresentção de projeto de lei, sendo adotada, como justificação, as razões apontadas,
para alterar a atual red.ação do § 1 o do artigo
1o e art. 6° e respectivo § 1o da Lei n9 4. 717/65,
nos seguintes termos:
. PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 384, DE !989
Dá nova redação ao § ] 0 do arts, ] 0

e 6° e respectivo§ JP da Lei no 4.717
de 29 de jUnho de 1965.
O CongressO Nacional decreta:
O§ 1' do art. I' da Lei

no 4.717,
de 19 de junho de -1965, passa a vigorar com
a redação seguinte, renumerando-se os atuais:
Art. F

"Art, J
§ 19 Para os efeitos do disposto neste
artigo não se consideram atas lesivos os
de natureza normativa infraconstitucional
suscetíveis de declaração de inconstitu-oonalidade, observado o disposto no §
]9 do art 69 desta Lei."
0

•••••"'""'•"••••'""--•·--··--·-•••

Art:

2" O art. 6o e respectivo § 1o da Lei n•
4.717; de 29 de- junho de 1965, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69 A ação será proposta contra
as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no arl 1 ~.contra as autori·
dades, funcionários ou administradores
que houverem autorizado, aprovado, ratiw
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ficado_ ou praticado o ato impugnado, ou
que, por omissas, tiverem dado oporrunidade à lesão e _contra os beneficiários
diretos do mesmo, s.e for o caso.
§ 1o ficam excluidos das disposições
deste artigo as autoridades, funcionários
e administradores quando o ato impugw
nado tiver natureza normativa infraconsti·
tucional e a respectiva participação decorrer de:
I - opinião, palavra ou voto emitido
no çlesempenho de mandato de representação popular; ou
U- manifeStaÇ-âo de caráter opinativo
QQ_~erçfcio regular de função pública."

Art. 39 Esta let entra em vi.gor na data de
sua publicação, aplicando-s_e as suas dispo-sições aos processos pendentes.
Art. 49 São revogadas, as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 30 de_ novembro de
I 989. - U1'lson .Martins. Presidente -Márcio
Lacerda - Francisco RoUemberg - O'd Saw
bóia de Carvalho, Relator - Jutahy Maga·
lhães, Mauro Benevides - Carlos Patrocfnlo,
Ronaldo Aragão - Jvlaudcio Cortéa - Ney
Maranhão - Edison Lobão - Leopoldo Pe-

res.
0- SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O Projeto de Lei do Senado no 384, de
1989, que dá nova redação, aos J? dos arts._
J? e s~ e respectivo§ to da Lei n~ 4.717, de
29 de junho de I9El5, apresentado pela Com is·
são de Constituição, Justiça e Cidadania como
conclusão de seu parecer sobre a Indicação
no 1, de 1989, ficará sobre a mesa. durante
cinco sessões ordinárias, após sua publicaçáo
em aVulSos, para recebimento de emendas.
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Louriy~l Bap~sta.

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, exatamente no· dia
15 de noVembro passado, quando se comemorou, em todo o Brasi1, o centenário do advento da República, realizou-se a primeira fase
das eleições _mais amplas, livres e importantes
da nossa história política, ou seja, ·o I• turno
a que se seguirá, no dia 17 de dezembro vindouro, o 2~, do qual emergirá o candidato porventura vitorioso nas urnas, escolhido pela
vontade soberana do povo para exercer, nos
próximos 5 anos, a suprema magistratura da
Nação.
Tudo indica que o 2~ turno da eleição presiw
dencial transcorrerá dentro de um clima de
paz, sem violências ou radicalismos de quaisquer tipos, evidenciando o patriotismo, a ma·
turidade política, o civismo e a irreversível vocação democrática do povo brasileiro, que saberá eleger um Presidente capaz de enfrentar
os desafios conjunturais e os imensos problemas do Brasil, quando já se vislumbra, no
horizonte, a aurora do Século XXI.
É de ju:.tiça ressaltar o decisivo papel desempenhado pelo Presidente José Samey no
concernente à rea1ização de uma complexa

Dezembro de 1989

DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

uj'

Sábado 2

7451

voto_ em ordem e em segurança. Hoje, vocês,

transição visando instaurar, no Brasil. o EStado

um partidário, mas abrindo um jogo livre em

de direito, na plenitude das suas potenciali-

que o povo escolhe o futuro presidente, F'oi

brasileiras e brasileirõs, são donos de 3ua von-

assim na Espanha, na Argentina, na B"olívla,
em 69 Portugal e está sendo assim no SrãSii.
Porque a democracia é__o governo _do povo,
sem tuteJãS, sem paternalismo, é o governo
do direito, é da lei e não dos homens. O povo
escolhe e quem ele escolher toma posse e
governará dentro da lei. O seu voto; você sabe,
vai valer.
Como todos sabem, as eleições não são
um atO de vontade pura e simples, mas exigem
uma longa e cuidadosa preparação, com sacrificiq,_ e coragem. Portanto, para chegar às
eleições de 15 de novembro, nós tivemos muitas coisas importantes no Brasil. E é pena
que muitos tenham esquecido do que aconteceu durante todo este tempo. Vamos recordar:
os partidos deixaram de ser clandestinos, acabamos com preconceitos ideológicos, os segmentos da sociedade ocupam os seus espaços livremente, convoquei a Constituinte, registrei as centrais sindicais, dei liberdade aos
sindicatos, a anistia s_e concluiu integralmente,
tivemos o voto dos analfabetos, abri à participação dos trabalhadores a porta das dedsões,
a_s_ classes empresariais não têm mais receio
do fisco, ninguém se sente ameaçado, coagido e receoso de represálias.
Ninguém tem dúvida de que seu voto valeu,
foi apurado, contado e proclamado. Tivemos
eleições em 85 para as prefeituras das Capitais
e municípios de segurança nacional, os _quais
_eu extingui. Em 86, presidi eleiçôes para deputados, senadores, governadores. Em 87, o País
viveu o clima de reivindicação e-efervescênCia
da Assembléia Nacional Constituinte, e _em,
88, tivemos eleições para prefeifus e vereadores de todos os munidplos brasileiros. Este
ano estamos tendo eleições para presidente
da República.
Nunca se viveu um clima de tamanha liberdãde no País. Nas casas, no trabalho, nas ruas,
as opiniões se dividiram. Ninguém teve medo
de nada, porque era a democracia. Estamosassistindo, agora, à apuração da eleição mais
livre, mais ampla e mais limpa de toda a história brasileira. Sobre meus ombros recaiu a
responsabilidade de sua construção. Sofri du·
, ramente algumas críticas muito injtiSlas, mas
nós estávamos trabalhando com a consciên- cia tranqüila justamente porque tínhamos a
certeza de que a nossa missão principal era
consolidar a democracia no País.
_A campanh<;~ decorreu em PªZ· Assegurei
as garantias de tran.qüilidade. Nenhuma pron·
tidão, nenhuma sombra institucional, nem in- terferência do poder público. Assim foi a vota-ção que nÓ_§__ãssistirnos quarta-feira, no dia
15. Está criada; pOrtanto, a base de uma grande sociedade_ democrática, que se exerce nos
partidoS, nas associações; nos CiUbes, na sociedade, nos grêmios, nos grupos e em toda
a forma de participação e de organização. _Você que está me ouvindo, brasileira e bfaSi!-eiro,
sabe perfeitamente que -~sse clima foi assegurado. Foi feito e modernízado .o cadastro eleitoral, que permitiu -esse fato extraordinário:
que perto de 83 milhàes de pessoas, em todos
os recantos do País, __exercessem o direito de.

tãde pOlíti-ca -e donos de seus votos. O governo,
- foi magistrado. Nenhum preso, perseguição,
nenhum incidente.
- As eleii;6es trailScõrreram nUm clima de absoluta normalidade. Não tivemos um incidente
qualquer em lugar nenhum do País. O que
tivemOs- foi, durante a campanha, aS bandeiras
de todos os partidos e candidatos se entrelaçando, diferentes opiniões, conffontação de
idéias. Todes somos obrigados. portanto, a
rne_ditar sobre o significado destas conquistas
e como nós chegamos a elas. Eu tenho a
felicidade de ver o Brasil nesta hora, saber
que eu trabalhei para esta elejção com a visão
da história. Tive paciência; tive- tolerância, tive
humildade, lutei, esforcei-me,_ sofri. Não somente preguei a democracia, pratiquei-a com
meu exemplo, pofque o que importa é o Brasil.
Brasileiras e brasileiros, foi Uma felíz Coincidência _que as eleições que completam a transição democrática no Brasil se realizassem
justamente no dia em que se comemorava
o centenário da Proclamação da República.
Portanto, essa comemoração não foi feita como um- atQ _isolaclo. Ela fqi' feita por feda a
população brasileira que compareceu às eleições e a que não compareceu mas vivendo
o clima da eleição homenageando a República, homenageando seu fundador, o Marechal Deodoro .da Fonseca, e todos aqueles
que foram sonhadores dela, como é o caso
de Quintino Bocaiúva, e Francisco Glicérlo e
de Rui BarbosaL _____________ Nestes ·1 00 anos da República nós tivemos
as grandezas_ e misérias do_ sl,!bdes.envolvimento económico- e político, atravessamos
períodos difíceis, momentos de grandes con·
quistas, alternâncias de liberdade e autoritarismo, mas chegamos ao centenário como
o sétimo país industrial do Ocidente, a _oitava
economia muncüal, uma sociedade pluralista
e aberta e o maior país industrializado do hemisfério SuL Bastava este balanço para nós
sabermos que nestes 100 anos de República
nós conseguimos, o povo brasileiro conseguiu, construir um grande pais. O país que
mais cresceu no mundo nos últimos 50 anos.
Eu quero dizer que desde o meu primeiro
dia na Presidência da República~ eu confiei
neste futuro que agora eu prevejo. Eu tinha
certeza que conduziria o Brasil à plena. democracia que temos hoje. E ela está aí. E prova
de que O- Brasil é um grande pais. No meu
pronunciamento na televisão, anteontem, eu
disse que o poeta Sousa Andrade, quando
anunciou a República, disse o seguinte: "Os
ipês estão em flor, a República foi proclamada". Pois bem, neste momento, o Brasil, neste
novembro, está em floir, na flor da liberdade
que desabrochou para que cada cidadão exer·
ça a sua cidadania. Bom dia e muito obrigado.
Até a próxima sexta~feira."
·
O EStado de S. Pa/.J/0, terça~ feira, 28 de novembro de 1989

dades.
Por ocasião do seu programa de rádio de
sexta-feira, 17 de novembro de I 989,_ publi:.
cado pelo Estado de S. Paulo, a 18 de nevem-bro passado, o Chefe da Nação traçou, com
rara eloqüêi1cia e realismo, ó panorama da
sttuação atual e das perspectivas das eleições
realizadas a 15 de novembro.

Sobre esta história e difícil integração do
Brasil nos parâmetros de uma nova ordem
institudona1 democrática, parecem-me justas
e oportunas as afirmações do Presidente José
Samey, em um dos seus ú1timos pronunciamentos em cac!.eia de emissoras de rádio e
1V, precisamente o proferido a 27 de novembro passado:

... "Tenios· uma grande responsabilidade,
hoje, no Brasil. Nós somos a terceira democracia no mundo. FizemoS a eleição
mais livre e ampla da nossa História. Com
o Pai;:; em paz. sem perseguição, sem medo e sem ódio nestes anos de transição ... "
(O Estado de S. Paulo, edição de terçafeira, 28 de novembro de 1989.)
Trata-se de do!s documentos de permanen- te valor histórico, sensatos, equilibrados e
oportunos do Presidente José Samey, que demonstram alguns dos atributos es_secia!s da
sua personalidade como estadista - serenidade, bom-senso e indiscutível capacidade
política, que soube enfrentar, com invulgar corag_em e reconhecido talentç1 _os problemas
mais difíceis da nacionalidade neste período
turbulento da evolução política da nacionalidade, os quais solicito sejam incorporados
a este meu pronunciamento.
É com justificada_confiança e sincera admiração que registro, nos limites desta ligeiras
observações, os aludidos pronunciamentos,
enaltecendo o insigne Presidente José Samey
pelo desassombro e patriotismo do seu desempenho a serviço do desenvolvimento nacional, da paz e do bem-estar do povo brasileiro.
Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente (Muito
bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU
DISCURSO:
- -

-

O Estado de S. Paulo, sábado, 18 de
---OO.vembro de -1989

Brasília - ESS_à ê a integra do programa
de rádio de ontem do Presidente J_osé Samey:
"Brasileiras e brasileiros, bom dia. Aqui vos
fala o Presidente José Samey, em mais uma
conversa ao pé do rádio das sextas-feiras. Estamos vivendo o dia seguinte das elei~ões de
15 de novembro, o grande momento da transição democrática pela qual lutama-s e que o
meu governo preparou, passo a passo, dia
a _dia, desde 1985. Quero ·dízer que independentemente dos resultados e das perspectivas
do segundo_ turno, marcado para o dia 17
de dezembro, sô há motivos para regozijo.
Quando a gente se_dedica a implantar a democrada, não está preparando _a sucessão para

"FIZEMOS A ElEIÇÃO MAIS LNRE
DA HISTÓRIA"
.

Està é a íntegra do pronunciamento do Pre-
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sidente José Samey em cadeia de rádio e TV:
·e- Bra:sileii"as, PeÇÕ·lhes apenaspoucos minutos. A alta magistratura que eu
exerço na Presidência da Repúbltcã. me obriQa

Senadores, quero discutir, aqui, um assunto
de saúde pú.blíca da maior lmportência! tratase da vacin.?Jção contra a meningite do grupo
B.

a estas paJavaras nesta noite. Todos sabem

Sr. Presidente, até o descobrimento da vaci-

"Brasileiros

que inicia-se a ·campanna·parã OSegundo tu rna cubana antimeningocóc:ica do grupo B, peno da eleição·presídencial. Nós já ultrapaslosDrs.CoilCepcí6nCampaHuergoeGustavo
sarnas a primeira fase, em que a ilação ouviu
Sierra Gonzãles, juntamente com outros cientistas cubanos, a vacinação estava limitada
a controvérsia contundente as propastas de
l'lpenas aos grupos A, C, E e W- 135, com
opções partidárias.
Quando nossa Constituição estabeleceu o
vacinas desenvolvidas pelos Esfa"cfos- Unidos
segundo turno, ela visou ~ue ninguém cheda América e França.
O grupo 8, qUe CoritiflUaVa- auffientando a
gasse à Presidencia da República sem a maioria absoluta. A vontade de todos os eleitores,
incidência da doença, não contava até há dois
ou três anos, mais ou menos em 1986/1987,
portanto, deve-se restringir na escolha entre
com nenhuma vacina efetiva. Após longos
dois nomes. E o preferido terá as suas idéias,
programas e diretrizes_ aprovadas pelo voto
anos de trabalho e investigações científicas,
popular. Assim, é uma ·eleição diferente, pOr·
Os cientístâs cubanos elaboraram a primeira
que ela não é um julgamento, é praticamente
vaciria -com efetiva qualidade de imunização
uma escolha.
contra o grupo B.
O primeiro turno decOI-reu num dima de
Como vem sendo feita uma campanha con·
total liberdade, de uma grande festa cívica e
tra essa vacina, com graves e imprevisíveis
de orgulho para todos nós. Assim, eu venho
prejuizos para a população brasileira, queremos tratar desse problema, hoje, como um
falar em nome do Pah para desejar que este
segundo turno se desenrole dentro de um dialerta às autoridades científicas de saúde púma de paz, de luta das idéias, de programas,
blica, ao Ministro da Saúde, Seigo TsUiUki,
sem radicaliSmos e nem ·Violência.
e àqueles representantes do povo para que
Nós todos sabemos que em política a palaprocurem se aprofundar sobre o assunto e
não se-deixam levar por informações supervra faz parte da ação. Portanto, a palavra deve
fiei ais de jornais, que não têm nenhum caráter,
ser utilizada para ajudar a escolha do povo,
nurrca para diminuir o debate. A campanha,
nenhum fundamento científicQ para contestar
a eficácia dessa terapêutica preventiva, através
quanto ·mais alta, mais dignificará o Brasil e
da vacinação.
o processo democrático, Mais forte será nossa
democracia, maior será nosso avanço político.
A questão da vacinação contra a meningite
do tipo B tem gerado muita controvérsia e
Vamos ouvir as propostas de solução para
os nossos problemas.
- - até alguma perplexidade.
Esses fatos trazem à nossa memória a camVamos pe-dir que na campanha não ocorra
qualquer ato de violência, que o povo continue
panha encetada pelo ilustre brasileiro Oswaldo
a agir como fez em 15 de novembro; sem
Cruz, nO Inicio do século. Guardados as pronenhum incidente, defender seus candidatos, porções, existem algumas semelhanças entre
jamais usar a força para eVitar opinião de
o episódio atual e aquele da primeira década
ninguém, saber conviver com a divergência
do Século XX. Oswaldo Cruz, na ocasião, para
com debate, c:om o diálogo, en-fim, ser demoensejar a maior cobertura possível de vacinas
__-_ã popUlação, enfrentõu numerosas dificuldacrático.
Temos uma- grande responsabilidade hoje -- des e uma grande e torpe campanha de bobano Brasil. Nós scimos a terceira democracia
g'ens, desinformações, Ignorâncias, dentro e
no mundo. FIZemos a eleição mais livre e mais fora do Governo. Houve grande rejeição do
ampla de nossa História. Com o País erri- Paz,
povo à vacina. As pessoas tinham medo das
sem perseguição; sem medo e sem ódio nesconseqüências que a vacinação poderia cautes anos de transição. A nação, portanto, espesar; era pura superstição, falta de informação
ra propostas e programas que possam criar -adequada.
soluções para os_ problemas, que, confesso,
Hoje, o povo também principia a rejeitar
apesar de todos os esforços, eu não pUde su- a vacina contra a meningite do tipo B. Oaro
perar.
está que esta rejeição também é causada por
Que Deus, portanto, inspire Os candidatos
desinformação, por ignorância. Porém, as crie o povo. Inspire os candidatos para elevar gens dessa desinformação- são outras. Percea nossa democracia, elevando a campanha.
be-Se, com clareza, o comportamento nefasto
E dê ao nosso ·povo a necessária Sabedoria
de alguns labora~rios de multinacionais, aliapara exercitar o·maior de todos os seus direi- dos a alguns órgãos de imprensa, que- unicamente por razões económicas - estão a
tos, que é a liberdade, a liberdade democrática
que o cidadão, mais uma vez, vai exercer no
alardear uma hipotética ineficácia da vacina
dia 17 de dezembro, elegendo o futuro presi- cubana.
dente da República. meu candidato, todos saOra, é preciso pôi um basta nessa história,
bem, é o Brasil. Boa noite e muito obrigado.
nada edificante, de interesses lnescrupulosos.
Cuba é uma l)ação amiga, com uma cultura
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
latina, semelhante, portanto, à brasileira, e dispõe de uma elite de cientistas da área médica
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mário
Maia.
_da mais a1ta respeitabilidade, cujo nível técniOSR.MÁ.RIOMAIA.(PDT -ACPronunco-clentífico-proflSsiona1 tem sua quaJidade
da o seguinte discurso.) -Sr. President~ Srs.
re-conhecida internacionalmente, inclusive,

a
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pelas melhores academias de dênC'la médica
do mundo.

O que existe por trás dessa controvérsia é
que as vacinas cubanas nào são produzidas
ou distribuídas por nenhuma multinacionaJ.
Esses grandes laboratórios não apreciam
aceitar a possibilidade que existe de capacidade técnico dentífiva abaixo do "Rio Grande", mas que a pesquisa também pode existir
com resultados ªltamente favoráveis, em países do Terceiro Mundo.
A vacina cubana já comprovou sua eficácia
em diversas ocasiões. Os deiltistas cubanos
não precisam do aval de quem quer que seja.
-A vacina frances-a apresenta um· resultado de
72% de eficácia para os tipos conhecidos an- teriormente, ao passd que ã cubana para o
tipo 8, que é única, tem eficácia de 94%.
Então, por que não usar a vacina cubana?
Os efeitos colaterais são semelhantes às outras vacinas desse tipo, por injeção. pois os
riscos são idênticos. Então, quãl é o problema?
Se com Oswaldo Cruz o problema era apenas
uma rejeição popular causada por superstição, ignorância, com Cuba, a questão é económica, ~ política.
O Ministério da Saúde brasileiro garante a
eficácia da vacina. O -Governo cubáno não
só assegura essa eficiência, mas tornou obrigatória a vacinação das crianças cubanas, entre três meses e cinco anos de idade. Acima
disso, a vacinação é facultativa. Não existe,
portanto, nenhUm problema com-a vacina cubana; o problema é com outros setores. por
esse processo de desinformação, levado a
efeito pelos interessados, economicamente,
na vacina contra a m~ingite, a população
-esta- tendendo a rejeit~r a vacinação, julgando-a inadequada c perigosa. O que está acontecendo é uma verdadeira guerra de dominação do mercado.
QUe tiistezã, Sr. Presidente!
Os laboratórios ql,.lerirn manter o Brasil cati·
vo de suas pesquisas e soluções. Uma via alternativa, como a da vacina cubana, é inaceitável
para esses interesses.
Veja a quanto chega a ambição Internacional, negociando a saúde do povo com irresponsabilidades desse jaez.
É preciso interromper esse processo de
mesquinharias ainda no nascedouro. Cabe ao
Ministério da Saúde, auxiliado por outr_os organismos do Governo Federal, identifícú as origens dessa campanha antipatriótica e punir
exemplarmente seus autores. São vidas humanas que estão em jogo, Sr. Presidente. A
inércia var aumentar a rejelçao da população,
até se chegar a um ponto sem retorno, ao
fato consumado, e essa alternativa viável e
saudárvel se perderá na nasçedouro, porque
continuam crianças morrendo de meningite
e há falta de imunização adequada.
Acredito que os mesmos louvores e homenagens que o mundo presta a este gênio da
raça, Dr. Albert Sabin, pai da vacina que leva
seu nome contra a poliomielite, essas mesmas
homenagens devem ser ofereçídas aos dois
notáveis cientistas cubanoS~ Drs. éoncepcí6n
Campa e Huergo e Gustavo Sierra, Gonzâles,
que lideraram uma valorosa equipe de cientls-
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tas e técnicos, responsável pela descoberta deste mês, entregarão um despertador giganda vacina contra a meningite do tipo B.
te ao Miriistro da Salfde Seigolslu:uki- cerVamos combater eventuais preconceitos e tãmente no se'ntido de alertar e é um protesto,
buscar a verdade, lá, no miolo desse processo - porque eles acham que o Brasü está alardean·
de contra-Informação, de interesses menores. do maíS do que notifica:rfdo. Discordam dos
dados do Ministério da Saúde e de outras auto.;
de atitudes e cOmportamentos apátridas contrários, como sempre, ao povo e, neste·cas-o, ridades sanitárias de que haveria, no BrasiL
justamente aquela parcela mais dependente apenas 30% de casos não notifiCados. COmo sabemos, Sr. prestdente, a AIOS grasda proteção do estado, que são as crianças
sa em nosso Pals, principalmente no Estado
carentes e indefesas do nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. presidente. (Muito de São Paulo; a Câpital de São Paulo detém
a primazia dos casos de AIOS; vimos numa
bem!)
reportagem, -que, -no-litoral paulista, a doença
está assumindo proporções alarmantes. SabeO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) mos, também, que em Brasília, Distrito Fede- Concedo a palavra ao nobre Senador Car- ral, a incidência é muito grande.
los Patrocínio.
-AS últimas estatísticas dizem que em São
O SR. CARLOS PATROCINIO (PDCPaulo,- dentro de Pouco tempo, não haverá
TO. Pronuncia o seguirite- discUrso. Sem revi- inais leitOs- para aidéticos. EIT} outubro, de
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadO- 1989, segundo o Prof. Paulo Roberto Teixeira,
res, comemora-se, hoje, o "Dia Mundial da
do Centro de Referência da ArOS, existem ou
existiam 500 mil brasileiros infectados pelo
AJDS,"-ou o Dia Mundial de Combate à AIDS,
_vírus da AIDS; esses brasileiros, dentro de, no
como preferimos.
_
máximo, cinco anos, estarão com AIOS. Isso
Evidentemente, com o propósito de alertar
tepresen:taria-150 mil brasileiros aidéticos que
a toda a população do mundo, para os perigos
necessitariam de 22 mil leitos, já que cada
que representa essa enfermidade, que se tem
constituído, nos dias atuais, no maior probleaidético utiliza 60 dias o leito.
Algumas autoridades internacionais afirma de saúde pública e com tendência a se
mam que a AIOS pode ser a ruína financeira
agravar muito, gostaríamos de dizer que oBrasil tem lugar de destaque, infelizmente, no _qu_e
dos órgãos de saúde em vários países. Os
diz respeitO à AIOS - os números nacionais
últimos dados da Organização Mundial de
já atingem a cifra de nove mil enfermos em
Saúde alerta dizendo que há, hoje, no Mundo,
nosso PZ!Iís, que ocupa- o quartO lü.ga( no mUnentre 6 a 8 milhões de portadores do Vírus
da AIDS e, entre 1990 e 1991, 500 míl desses
do, em números absolutos. E há quem diga
portadores estarãO Com a doença.
o processo de aparecimento da AIDS, o auA incidência de AIOS, no Brasil, tem dimimento da inddência de casos no Brasil faz
nuído nos casos ·de transmissão via sexual
com que represente o segundo lugar no mune, também, nos casos em que a transmissão
do nesse particular.
Aproveitamos esta oportunidade para chase processa por transfusão sangüinea, mas
mar a atenção de todas as autoridades sanitá- tem aumentado nos toxicômonos, principalmente aqueles que usam tóxicos injetáveis.
rias do nosso PWs, já que, em um passado
ainda remoto, era considerado como se esti- Existe um rilovimento denominado "Campanha Corpo _a Corpó", atrãvés do qual jovens
vesse fazendo pouco caso da AIDS, conforme
vimos em nota de uma Conferência Interna- qUe o -lideram farão um esclarecimento, para
pôr fim, urna vez por todas, ao problemas do
dona! sobre a doença realizada na Inglaterra.
tóxico em noSso País.
Achavam, aqueles participantes, que o. Brasil
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
não estava encarando com a devida seriedade
ainda não temos a vacina, embora autoridades
o problema da AJDS, portanto, esses números
americanas afirmam que é provável o seu detêm aumentado em nosso País.
Vale lembrar aqui que o Brasil, finalmente,
senvolvimento nos próximos dois ou três anos,
cuidou- de vacinar toda a população, todas
o que possibilitará nos livrarmos dessa do~:!n·
ça, mas isso ainda é empírico, está no campo
as suas crianças contra a polloniielite, apos
das hipóteses.
urna chamada de atenção, muito oportuna,
· Gostaríamos, mais de uma vez, alertar as
do grande cidadão cujo nome foi citado, aqui,
pelo eminente Senador Mário Maia - Albert autoridades sanitárias do PWs para que cuiSabin. Dentro de pouco tempo, estaremos ü- dem, com maior eficiência, com todo o ze:lo,
da problemática da AIOS, e tafubém alertar
vres do fantasma dos eleijões e das seqüelas
as aUtoridades le~-fislativas para que possamos
da poliomielite em nosso País. Temos-tamdar contnbuição, principalmente em campabém a vacina tríplice, que é contra a difteria,
o coqueluche e tétano, que também esta sen- -nhas esdarece_t;ioras, enquanto ainda nossos
do usada devidamente. Essa foi uma conquis- jovens não e~ejam morrendo aos milhares;,
ainda há tempo de barrarmos esse perigo,
ta dos últimos anos, e devemos enaltecer o
um dos mais cruéis, que é a disseminação
Governo nesse seritldo.
do_ vírus da AJDS em nosso País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, entidades
Era o -que tínhamos a dizer, Sr. PreSidente.
não governamentais tomaram providências,.
(Muito bem!)
achando que o Brasil ainda não está levando
a sério o problema da Aids, fazendo mais sensasionalismo~ Há sessenta entidades não goO SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa)
vernamentais que fundaram Rede .Brasileira - Concedo a palavfa ao nobre Senador Jutade Solidariedade e prometem que, no dia 10 hy Magalflães.

OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB-

BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, normalmente aproveito as sextas--feiras,
quando temos menor número de Senadores
em plenário, para fazer um pat.:pOUfifdas notícias da semana. Mas, hoje, Sr. Presidente, quero aproveitar um fato raro o plenário cheio
de Senadores e também a presença de tantos
representanteS da imprensa credenciada no
SenadO; temos, aqui, dezenas e dezenas de
jornaHstas que trabalham acompanhando
nossos trabalhos diuturn~mente, e fazer um
discurso um pouco mais sériá,- embora opotpourri também seja sério.
Sr.. Presidente e Srs. Senadores, dentro de
'ITiaís âlgurls dias teremos encerrada a década
de BO-e COrii. erã-Uffi dos piores períodos da
_hiStória do desenvolvimento económico do
País e da região em que vivemos. Corfi efeito,
para a imensa maioria dos especialistas e obseiVadores atentos da situaç_ão latino-americana, a década de 80 para n6s fõi uma década
perdida.
Não importa que dados escolhamos ou que
referendai tomemos; Sob_ qualquer perspectiva, ror todos os ângulos e critérios. os dados
sãr impressionantes na revelação da estagr .Jção económica a que nos.vfmos reduzidos,
mercê de uma série de circunstâncias que
analisaremos mais adiante.
Se congjderarmos, por exemplo, a renda
_p_~r capita na-reglão, verificaremos que ela hoje
se situa, se_gundo a Cepal, em cerca de 90
por cento do que era em 1980,_ depois -de
ter experimentado um aumento_ sigrlificativo
nas década de 60 e 70. O PrOduto Interno
Bruto, por outro lado, subiu apenas cerca de
dez por cento cumu1atlvamente, nos últimos
oito anos, tendo experimentado taxas negativas anos seguidos em meados da década.
As preVisões para esse último ano não são
inais alvissareiras, antes até pelo contrário. Segundo técnico da Libra Bank, da Inglaterra,
espera-se que o crescimento da América Lantina como um todo se situem 1,8% negativo,
sendo provável que O BraSil fique eiinda abaixo,
com um crescimento negativo de 2%, o que
representaria nosso pior ano desde a recessão
de 1983.
·· ·
Outros d.ados das Nanções Unidas indicam
que o pr'oduto mundial situou-se, em 1988,
na faixa 'dos 15 trilhões de dólares. mas desse
total cerca de 65 por cento, ou seja, 9,75 trilhões de dólares, originaram-se no grupo dos
sete países mais industrializados. A economia
mundial, de acordo c_om a mesma fonte, cresceu 4,2% em 1988, mas na Amércia Latina
esse crescimento não ultrapaassou 0,8 por
cenro.
Na análise dos dados macroeco_nômicos da
região, existe uma evidência claríssima que
nõs salta aos olhos quando observamos sua
evolução através da década Trata~se da marcante _deterioração na situaç8o geraJ a partir
da eclosão da chamada crise da dívida, ocorrida em 1982, cjuando se constatOu que países
como o México, o Brasil, a Argentina e a Venezuela ns-o teriam condições de saldar comprom[ssos decorrentes de empréstimos externos,
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turados.
A construção da falência do modelo de desenvolvimento econômico, via empréstimos
externos, gerou duas conseqUências simultâ-

neas para a região: a virtual cessação na entrada de novos recursos externos, quer na forma
de empréstimos quer pela via dos investimen-

tos diretos, e a violenta pressão no sentido
da adoção de programas de ajuste, e{etuada
pelos credores, que os nosso países acabaram
por ceder, com maior ou menor grau de docilidade.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as instituições _credoras insistiam, no início das negociações para soludonar o__impasse da dívida, que
tudo não passava de um problema temporário
de liquidez, capaz de ser contornado a curto
prazo mediante alguns ajustes internos e externos nas economias de cada um dos países
devedores. Tão logo esses ajustes se efetuassem, os palses voltariam a experimentar um
crescimento significativo em suas economias
e se tornariam novamente atraente para o
mercado financeiro internacional.
Os ajustes foram efetuados a um custosocial brutal para todos os países da região, que
assistiram à progressiva deterioração na qualidade de vida de suas populações. Os programas temporários de_ ajustes de 1982 transformaram-se numa austeridade permanente nos
anos seguintes. Mas num certo sentido, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, corremoS para ficar no mesmo lugar. Embora desde o final
de 1982 até o final do ano passaao, a América
Latina tenha pago mais de 235 bilhões de
dólares em juros, o estoque de sua dívida c_om
as instituições fmanCeiras internacionais privadas e oficiais cresceu cerca de 50 bilhões de
dólares, devido aos refinanciamentos e à capitalização dos juros.
AAmérica Latina converteu-se, nesses anos
de permanente sangria- de seus recursos e
apesar de seu subdesenvolvimento, numa região exportadora líquida de capitais, depois
de durante décadas a fio, e por razões óbvias,
ter sido urna tradiCional importadora desses
mesmos capitais.
Novamente temos aqui o- nítido divisor de
águas da eclosão da crise da dívida a demonstrar como é crueJ a lógica que faz com que
corra num sentido ou no outro o fluxo de
capitais internacionais.
AJk. 1981, tínhamos um fluxo liquido de capitais para a América Latina que, segundo dados do B[l), naquele ano, se situou em 5,1
bilhões de dólares, mas de lá para cá a situa·
ção se inverteu e de maneira assustadora, bastando assinalar que no ano passado as transferências liquidas negativas dos países da região
alcançaram nada menos que 28,9 bilhões dEi
dólares, ou seja, quase 25 por cento de nossas
exportações.
A região tem, hoje, um produto bruto de
cerca de 900 bilhões de dólares para uma
dívida externa de 420 bilhões, e esta é a grande
causa da nossa crise, pois que, pelas regias
de jogo vigentes- e que nossos governos até
agom .,~ sendo constrangido~ a aceitar - ,

estamos obrigados a pesadas transferências
anuais, a titulo de pagam~nto de juros.
Par_a f~er face a essas transferências e diante da insuficiente disponibilidade de financiamento__ ~xtemo1- somos obrigados, em toda a
região, à geração de saldos comerciais cada
vez maiores, para nos mantermos solventes
aos olhos da comunidade financeira internacional.
Do empenho com que foram realizados os
ajustes externos nas economias da região, é
prova a substancial redução do déficit em conta-corrente obtida pelo conjunto dos países
da América Latina, que caiu de 41,1 bilhões
de dólares, em 1982, para cerca de 9 bilhões,
em 1987.
Todo" este esforço resuhou em nada, como
vimos, na medida em que foi insuficiente para
restabelecer efetivamente a confiança da comunidade financeira internacional na região
e tornar novamente positivo o flw;.:o de capitais.
Mas, se foi insuficiente para reverter esse quadro de expectativas, o esforço de ajuste foi
mais do que suficiente, como sabemos, para
desorganizar internamente a economia dos
países latino-americanos, num grau e numa
medida jamais vistos.
Primeiro, fomos obrigados a sistemáticas
e acentuadas desvalorizações na taxa de câmDio, realizadas simultaneamente com outras
medidas fiscais de contenção às importações,
de modo a viabilizar Os saldos comerciais necessários. Isto se deu em meio ao recrudescimento nas políticas protecionistas que, de
vez em quando, costumam caracterizar a
maioria dos países desenvolvidos, não obstante a retórica em contrário, e em meio a
um contexto altamente desfavorável no tocante à redução no preço de muitas das commoch"ties. que constituem o grosso das exporta·
r;ões para a maioria dos países latino-americanos.
.Se por um lado QOS cobravam a realização
de ajustes intemos_e externos, os países credores e desenvolvidos não nos pouparam da
acusação de "concorrência desleal" ou "práticas indevidas do comércio", sempre e quando
seus interesses económicos o exigiram. Veja~
se, no caso brasileiro, os inúmeros problemas
que tivemos e continuamos _tendo para a colocação de produtos como calçados e aço, nos
Estados Unidos da América, onde estão sediados nossos mais importantes credores privados.
A contenção- nas importações_ se fez necessária, tendo em vista a necessidade de gerar
saJdos, i_nclusive porque nossas exportações
se mantiveram quase estacionárias ao longo
da década, em valor, não obstante __o_esforço
desesperado realizado.
E; aqui está um_dos dados mals. dramático.s
deste trlste panorama, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, pois para manter quase inalterada
a Variação em valor de nossas expOrtações
entre 1980 e 1988 -de 100,7 bilhõeS de
dólares, em 1981, para 102,6 bilhões no anO_
passado - , nós, latino-americanos, fomo's
obrigados a aumentar em cerca de 35 por
cento o voluq~e dqs bens exportados. Enquanto isso acontecia com as exportaçõeS, dó lado
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das importações as medidas de ajuste efetua·
das resultaram numa redução global de 27
por cento.
Outro resultado dos ajustes para a economia dos países latino-americanos foi o b<::~ixís
simo crescimento do PIB na região, a que
já me referi no início deste_ pronunciamento,
incapaz de compensar sequer o cresdmento
populacional. Nesse aspecto, nós não ficamos
apenas parados mas verdadeiramente andamos para trás, pois houve uma queda na renda
per capita que foi de quase quatro por, cento,
apenas nos cinco primeiros anos após a crise
de 1982.
Pára realizar, durante todos esses anos, uma
transfei"ênciã tão brutal de recursos para o exterior, num panorama de crescimEmio económico tão medíocre ou estagnado, fOmos obrigados, na Ámérica Latina, à ónica saícla disponível, qual seja, a redução do consumo e dos
investimentos.
Se, em 19_80, os inveStimentos na Améri~a
Latina representavam 23% do PIB, em 1988,
eles passaram a representar 17,4%. A média
de~ índice. nos anos 70, havia sido de 25%
e, na década de 80, caiu para 14,6%. E o
que significa isso, em termos práticos -e absolutos? Significa que, de 1980 a 1988, deixaram
de ser investidos, na região, cerca de 40 bilhões de dólares.
_Temos, portanto, uma demonstração inequívoca de que o ajustamento feito pela América Latina, por imposiçãO de seus credores
e. de _organismos como o Fundp Monetário
Internacional, tem sido realizado em boa medida, à custa dos investimentos de que a região
tanto necessita. Essa redução na taxa de investimento se explica não só pelo virtual desaparecimento da poupança externa como fonte
de recursos, mas, sobretudo, pelo comprometimento de uma enorme parcela da poupança
in_terna no_ pagamentO do serviço da dívida.
O efeito deletérit;> da crise provocada pelo
excessivo endividamento da América Latina
não pára, contudo, por af, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. Ele se propagou também para
áreas da economia onde nem sempre são percebidos com muita clareza, especialmente pelos nossos credores, sempre _dispostos a atribuir essa permanente estagnação, sobretudo,
a tnflação galopante dos últimos anos, à falta
de determinação dos governos da região em
pressionar por certas reformas, espedalrriente
monetárias e fiscais.
Mas será pura coincidência ou resultado de
um contexto econômtco_ internacional quase
inevitável, o fato de que a América Latina passou de uma taxa de inflação média de 86,7%,
em 1982, para mais de 200% rio ano passado?
Não é preciso um grande exercício de imaginação para perceber o vínculo existente entre o problema externo e a inflação. Ocorre
que é o setor público, nos países Iatino-americ~nos, o responsável por mais de 80 por
cento da dívida ~xterna, enquanto que a realização-do superávit comercial se dá, em sua
grande parte, pelo setor privado. A necessidade de gerar recursos para oferecer aos exportadores a necessária contrapartida em
moeda nacional, pelas divisas que arrecadam
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experimentou, então, um rápido crescimento,
pulando de cerca de 140 bilhões de dólares,
no final de 1974, para 560 bilhões, ou seja,
cujo potencia] inflacionário ou recessivo está
quatro vezes mais, em 1982. Era difícil resistir
diretamente vinculado _ao volume do saldo a
à sedução do dinheiro relativamente barato
ser obtido. Os governos podem reduzir violendisponível para os grandes projetas governatamente os gastos públicos ou aumentar suas
receitas fiscais, numa opção francamente re- mentais que habitualmente precisam de finan·
ciamento externo em grandes volumes para
cessiva, o_u adotar uma das alternativas inflacionárias restantes, que são a emisSão- de se viabilizar.
O resultado foi o que se viu, a partir do
moeda e o endividamento interno.
Para a maioria dos países latino-america- momento em que outra conjunção de fatores,
desta vez francamente adversos, operou no
nos, o caminho escolhido tem sido uma comsentido do aumento vertiginqso das taxas de
binação desastrosa de opções recessivas e _inflacionárias. E o resultado desta administração juros - resultado da adoçáo de políticas monetárias antiinfladonárias pelos Estados Unida dívida nos últimos sete anos, tem sido o
comprometimento da conservação, expansão dos da América, Inglaterra e outros países índustrializ.ados --; ao mesmo tempo em que
e modernização da infra-estrutura econômica
caiam os preços dos produtos primários que
e social dos países da região. Para ilustrar o
constituem a parte mais importante na pauta
que aconteceu, basta que olhemos, no caso
de exportações dos países em desenvolvimenbr.,sileiro, o lastimável estado em que ficaram
as rodovias federais e a evidente deterioraçáo
to.
Nós já vimos a conseqüêncW dessa conjunna infra-estrutura de telecomunicações, hoje
tura desastrosa para o des_envolvimento _ecoincapaz de atender à demanda e caminhando
nômíco da América Latina. Talvez valha a pena
rapidamente para a obsolescência.
rriéditar Sobre um outro dado dramático, váliPara a Américã. Latina, portanto, oS-investido_ para o conjunto dos países em desenvolmentos públicos e privados sáo vitais para que
vimento e que ilustra a gravidade e a insolubise vislumbre uma saída para seu crónico sublidade do problema da dMda externa. SegundesenvoMmento. Não podemos crescer seçlo o BancO Mundial, para manterem os comquer pelas mesmas taxas dos países industriapromissos resultantes dos empréstimos assulizados; temos necessidade imperiosa de cresmidos no Pe!lodo do crédito fácil, o grupo
cer acima dessas taxas. _Só que está acontedos 17 países em desenvolvimento mais etldicendo conoscd exatamente o contrário, envid8dos - do qual fazem parte o Brasil, o
quanto as previsões do Banco Mundial indicam um crescimento de 15,2% para a econcr México e a Argentina - precisaria passar de
mia mufldial no triénio 86/89, a AmériCa Lát:ln·a-- um superávifCoirierCraJ agregado de 2 bilhões
de aOiares, em 1982, para um- Superávit ccr
figura com menos da metade desta taxa, ou
merda! médio de nada menos que 32 bilhões
seja, 7,4%, mal compensando, como vimos,
de dólares, entre 1983 e 1987.
os anos de crescimento negativo que nos tornaram essa década perdida.
A questão da dívida externa repr~sent~. porPor definição, países em desenvolvimento
tanto, para n·ós, latino-americanos, e para o
são aqueles que não dispõem de poupança
conjunto dos países em desenvolvimento, que
interna suficiente para atender suãs- necessisomam mais de quatro quintos da humanidades de investimento, tomando-s_e, portanto,
dade, o grande empecilho para a retomada
importadores líquidos de capital.
do desenvolvimento e-conômico neste final de
O montante da poupança-exportável global
século, em níveis minimamente satisfatórios.
e as demais opções para investimento ir.?lo
A solução da divida exigirá negociações podeterminar tanto a disponibilidade como o
líticas com o envolvimento dos diversos goverw
custo do financiamento externo para os países
nos afetados~ O _argumento fre_qüentemente
em de·senvolvimento. .esgriiríldo peJOS governos dos países indusNo final dos anos 70 e Início-dos anos 80,
trializados, nOtadamente Estados Unidos da
registrou-se uma conjunção de fatores falsaAmérica e Grã-Bretanha, no sentido de que
mente favoráveis aos países em desenvolvios bancos precisam resolver seus próprios
mento que acabou por constituir embrião desproblemas sem intervenção governamental, é
ta crise profunda em que estamos mergulhaint~ramente falacios_o. Apesar das reserv.:1s
dos há sete anos.
efefuadas nos ú1timos anos, aind?J ~ grande
As duas crises de petróleo dos anos 70,
a··margem "de "rtsco dos bancos comerciais
ao mesmo tempo em que provocaram uma
em relação aos devedores do Terceiro Mundo.
recessão nos países industrializados, geraram
O encaminhamento de uma solução negoum -substancial aumento na ~qui dez do sistedada para a questão da _dívida externa nâo
ma bancário internacional, que se viu de reserá, contudo, a grande panacéla que corrigirá
pente abarrotado pelos dólares provenientes
todos os nossos males, em que pese à sua
das receitas aumentadas dos países_ exportaimportância vital para a retomada de um prodores. de petróleo.
cesso de crescimento económico estável. Há,
Estes petrodólãies Toram aPlicados a curto também, grandes e importantes ajustes internos_ que precfsamos efetuar, entre eles aqueles
prazo; em grande parte, através dos bancosque conduzam· a uma melhor distribuição das
comerciais internacionais e, na medida ·em
diversas rendas nacionais.
que não podiam ser absorvidos pelo primeiro
Hoje, temos na América Latina uma situa·
mundo em recessão, a~abaram canalizados
ção em que os 20 por cento mais ricos detêm
para os países em desenvolvimento. A dívida
67 por cento da renda nacional no Brasil, 58
total de médio e longo prazos destes países

com a venda extema de seus produtos, deixa
aos governos da região um leque de opções,
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por cento no México e 50 por centO na Argen·
tina, .enquanto que os 20 por cento· mais po·
bres ficam com apenas 2_ por cento da renda
rlaciorlal brasileira, 3 por cento da mexicana
e 4 por cento da argentina.
Este é um ·quadro vergonhoso, prfr1Cipal~
mente quando levamos em consideração que
os mesmos índices, relatiyos· aos Estados Unidos da América, apontam 40 por cento do
rendimento para os 20 por cento mais ricos
e 5 por cento para os 20 por cento mais pobres
e n9 Japão38 e 9 por centC?, resp_~ctiva!J!_~nte.
E significativo, nesse contexto, que a distri·
buição de renda no grupo de paises asiáticos,
que experimentou o crescimento econômico
mais acentuado nos últimos anos_:_ ou seja,
os chamados 'Tigres Asiátic_os" (Hong Kong,
Ongapura, Taiwan e Coréia do_Sul) ---:· alcan·
ce níveis incomparavelmente- melhores que
os da América Latin~.
--=Talvez seja também o caso de nos inspirarmos nesses paises para efetuarmos-atn ou·
tro tipo de ajuste estrutural, com a adoção
de uma política industrial que, em lugar de
perseguir a pura e simples substituição de importações a qualquer preço, passe a privilegiar
os setores da economia com melhores Condições· âe competir internacionalmente.
Nós aqui, no Brasil, temos sido particularmente inflexíveis na manutenção desta política
industrial autárquica, que busca um ideal inatingível de produzir tudo, não importar nada.
Ora, uma opção desta natureza acaba sendo
w:n~ opção pela estagnação tecnológica, pelo
marasmo económico e· pela ineficiência.
__ finalmente, nesse conjunto de mudanças
políticas e de atitudes que são indispensáveis
para tirar a América Latina da estagnação em
que se encontra, acredito ser indisPenSável
um aumentO no corriérdOentre·os paíSes da
-região e no nível de intégrã-Ç[O de SUas e-conomias, com Vistas a que venham s-e transformar
cada vez mais no bloco para o qual estão
naturalmente vocacionados~
T effi9s relãtiva complenlentaried.is.de econômicÊi na região, e\ddentes afinidades cuitura!s e um espaço ·geográfico _contíguo. Não
obstante, aqui também, na integração regio-nal, houve um retrocesso durante os anos 80.
O comércio entre os países latino-americanos
simplesmente caiu de 11,3 bilhões de dólares
para 7,6 bilhões entre 1981 e 1986, enquanto~
nesse mesmo período, prosperavam os entendimentos que resultaram no aco_rdo_ de livre
comércio entre os Estados Uniélos da Amêfica
e o Canad,f€ qUe -conduzirão à cOmpleta Unificação da Comuoidªde Econômie:a Européia
-em 1992. Já estão Sendo tomadas medidas
corretivas para recuperar o comêreio regional,
mas ainda há muito o_ que fazer.
O quadro económico da Amérlca Latina,
em suma, é esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Se por um lado ele é francamente desalentador, porque mostra que nos~últímos dez
anos n~o conseguimos sair do lugar em matéria de desenvolvimento económico. por outro
lado ele ainda não chega a ser de&esperador, porque as causas da estagnação são pettieitamente identificáveis e passíveis de solução,
ainda que demandem penosas e difíceis nego-
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dações, no tocante à questão da dívida exter~ clicar outras classes que precisavam ter corrina, ou exijam providências corajosas e nem
gidos, também, os s-eus salários imediatamensempre de aceitação interna unânime, no que
te, a retirei, num acordo de Lideranças, sob
a palavra-dãSUderanças de que o Governador
se refere aos ajustes internos a efetuar.
De qualquer forma, de todo esse conjunto enviaria outra mensagem.
de dados e circunstâncias emerge, para mim,Essa mensagem foi mandada, mas, irifelizuma convicção inabalável: a de que já não
mente, por erro técnico; _o-~Govemador veio
há tempo a perder para a retomada do pro- a vetar a sua própria mensagem, voltando tudo
cesso do desenvolvimento, pois o custo social
à estaca zero. Depois S. Ex' mandou <lutra
da estagnação atingiu em nossa região o limite mensagem, mas ainda, com o assessoramen- do suportável. Ou as mudanças começam a
to muito atabalhoado, a mensagem não corse operar imediatamente, ou teremos que ar- respondia àquilo ·que se tinha acordado. Finalcar com as conseqüências políticas de uma mente, agora, depois de entendimentos da Liconvulsão social sem precedentes nesta parte derança do Governo, da Liderança do Partido
do mundo.
-majoritário, com os Senadores que repreSentam, aqui, a proximidade do Governo, cônseEra o que tinha a diZ"er; Sr. Presidente e
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
guimos c.om as autofida.des, assessorada.
lo secretário do Gabinete do Sr. Govern dor,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) um acordo ·com as partes interessadas, fim
-Nobre Senador Jutahy Magalhães, ao con- de fazer, áfinal, urna éorreção. Essa fl!l}lsaduit V. Ex" a sua oração quase diária, ao lado gem pareSe-me agora está corrigindo delinitido louvor pela sua assiduidade e pontualidade varnente as injustiças e correspondendo aos
às sessões, louvando, Igualmente, a sua vigi- anseios d~ssa dasse que vem batalhando helãnda não só dos problemas nacionais e inter- roicamente para que os seus proventos cornadonals, mais dos problemas internos da Ca- respondam à justeza e à importâncía do seu
sa, lembrando a sua origem udenista que afir- traBalho no DistritO Federal.
mava o preço da liberdade é a eterna vigilânCongratulo-me coin S. Ex:' o Sr. ~aovemacia, lembro que _ontem V. ~ recêirninhou à
dor, pelo envio da rriensagem e espero que
Mesa um pedido de - informações a sua
na próxima semana ela entre em votação,_ em
vigilância o levou a fazê-lo - ao Ministério- - regiine de urgênda, e seja aprovada por todos
da Educação. A Mesa informa a V. Ex', nobre
nóS, Set:~adOrés...
- -Senador Jutahy Magalhães, que o pedido foi
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
encaminhado tão logo feito de devidamente _Como vê 0 nObre Senador Mário Maia, se
proces_sado.
houve falha ou erro no assunto, não foi desta
De forma que, se atraso há, não é nos de-s- Mesa, e sim, no Vaivém de mensagens, feitas,
vãos desta Casã; e sim noS- desvãos da Casa
desfeitas e refeitas, que têm vindo e voltado
de lá.
do Palácio do Bwiti.
O Sr. Márcio Mala -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Ipe-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
ordem. _Sem_ re\'.isao _rlQ_orador,)_.,..,.., .Sr. _Presidente, peço a palavra para fazer uma observação ·de louvor ao GoVernador do Distrito
Federal
Entre as-menSag-ens a queV: Ex• tez-referência, não está dtada a de n"' 144, de 1989,
mas tenho informações de que foi encaminhada a esta Casa ainda ontem. É- uma mensagem complementar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A Presidênda pode garantir a V. Ex" que
ela acabou de ser lida, foi a última a ser lida
Se não o foi com a devida oralidade para que
V. Ex" tenha percebido....

O SR. MÁRIO MAIA - Peço escusas,
pois as inform-açõeS não foram bem cfaras
para mim.
Então, a esta última mensagem a qua1 me
referi, porquanto é a síntese, o fecho de um
drama que se vem desenrolando desde a primeira mensagem que para cá foi mandada.
Apresentei emenda procurando corrigir
uma injUstiça que vinha sendo feita a:oS assistentes juridicos. Naquela ocasião, para o bom
,andamento dos trabalhos e para não preju-

~,erviço

de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Imperatriz, Estado
do /~:\aranhão, tendo
PARECER PREUMINAR, por pedido de
dilígência.

A matéria referente a este iter'n é retirada
de ·páiJti:l, de _acordo com o art. 175, letra e,
do R·~gimento Interno, para cumprimento de
diligência.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

Item 2:
(Em regime -de urgência, ncis termos
_ do art 336,~c, do Regimento Interno.)

Dis_cussão, erTl turno único, do Projeto
:de Lei da Câmara n" 41 de 1989 (n"'
1.454/89, na CaSa de:.Orige"ITI), de-(niC:ia~
- tiva_ do Tribu_nal Supe_rior_ do Trabalh_o,
que- altera a composição e a organização
interna do Tribunãl Regional do Trabalho
- da 4_• Região, cria cargos e dá outraS provi- dénCias (dependendO do parecer).
Solicito ao nObre Senador AritÔnio Luiz
Ma.Ya o Pareçer da Comissão de Constitulção,
Justiça e Ocfadania.

O SR. ANTÓNIO LUIZ MA\'A (PDC TO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores o Exmo Sr. Ministro Marcelo
Plmentel, Presidente do Egrégio- Tribunal Superior do Trabalho, com o Oficio STST.GP
n"" 409/88, de 19 de dezembro de 1988, encaminhou ao Congresso Nacional o presente
projeto de lei, objetivando "alterar a c_ompo~
sição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região", com sede
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO- em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, COm base
REs:
no a-rt 96, inciso U: alínea a, da nova Carta.
Aluizlo Bezerrã- Ronaldo Arãgão- O lavO
O projeto propõe a criaÇão de ti'êS (3) novos
Pires ...:.... Almir Gabriel - Jarbas Passarinho cargos de Juiz Togado, vitalício, a serem proviM
-Antonio Luiz Maya- João Castelo- Ale- dos de conformidade" com o art. 115 da Consxandre Costa - Alacoque Bezerra -- Od Sa~ tituição.federal,duas_(2) funções de_Juiz dasbóia de Carvalho~ Carlos Alberto- Lavoisier sista, temporário, sen-do uma representante
Maia- Marcondes_ Gadelha- Ney Maranhão dos empregados e outra para representante
- .Mansueto _de Lavor - Divaldo Swuagy dos empregadores. Com essa ampliação de
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -João Cal- sua composição, o Tribunal Regional do Tra·
mon - Nelson Carneiro - Iram Saraiva balho da fl.c Região fica acrescido .de mais uma
lrapuan _Costa Junior - Maurício Corrêa --- turma, a 'Terceira, passando a sua lotação de
Me ira Filho -:- Márcio Lacerda - Mendes Ca- 22- (vintê e dois) juízes atuais para 27 (vinte
nale - Rachid Saldanha Derzi.
e sete ) juízes.
Em face dessa ampliação e do acréscimo
O SR. -PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)
de mais uma Turma, o projelo propõe ainda
-Esgotado o tempo destinado ao Expediena criação de cinco (5) cargos em comissão
te.
de assessor de Juiz, do Grupo de Direção e
Passa-se à
Assessoramento Superior, Código DAS-1 02,
privativo de Bacharel em Direito, a serem
ORDEM DO DIA
preenchidos através de livre indicação dos ma-Item t:
gistrados junto aos quais forem servir, e de
(um) secretário de Turma, Código DAS-102.
(lnduído em Ordem do Dia nos termos
o-projeto propõe, também, a criação de
do art 353, parágrafo único,
cargos de Juiz Corregedor Regional e de Vi c~
- - do Regimento Interno.)
Corregedor, a serem providos por Juizes Ter
_p1scuss_ão, em turno único, do Projeto
gados, em escrutirlio secreto, quando da eleide Decreto Legislativo n9 36, de 1989 (n>:>
ção dos Presidente e Vic~Presidente do Tribunal.
---112/8~. na Câmara dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Por fim, o projeto estabelece que as despeImperatriz Socfedade Ltda., para explorar
sas decorrentes das medidas propostas fic_a-
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rão às expensas das lotações próprias da Justiça do Trabalho.
Em sua justifiCação, o Ministro Marcelo PiM
mente! esclarece que houve um cons1derável
crescimento de causas provindas das Juntas

tem pore", propor a criação dos seus ser·
viços e da Jurisdição trabalhista, de que
é exemplo a proposição relativamente ao
cargo de Juiz Corregedor.
Com efeito, a Primeira criação do cargo
, específico de Juíz Corregedor, bem como
a de Juiz ViceRCõfrégedor, nos Tribunais
_do Trabalho, ocorreu em 30 de abril de
1981, através da Lei n~ 6.904, na forma
Uos seus arts. J?, II. e 5o
Reçentemente, através .da Lei IT' 7 .520,
-O~de 15 de julho de 1986, que criou o TribuR
na! Regional do Tr:;tbalh0 da 15~ Região,
_com sede em Campinas, Estado de São_
Paulo, desmembrando o Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região, foi criado
também, na forma dos arts. 3? e &', os
c•~cargos de Juiz Corregedor e Vice-Corregedor.
Deve ser considerado, _ademais, que o
Tribunal Regional do Trabalho da 4• Re- ~- gião tem número consideravelmente
maJor-de-Juntas de Conciliação e Julgamento do que aquele que veio a ter o
·Tribunal Regional_do Trabalho da 15" Região,- sendo também maior sua área de
:Jurisdição, pois abrange todo o Estado
do Rio G!Wlde do Sul.
A criação des_s_es _c_argos, relevantemente, não constituirá, quanto ao número de_Juízes Togados, inovação ou exce__ _ção que desfigure ou altere as proporções
de cargos d~ Juízes d_efinidos pela C_onsti~
tuição Federal, ao_ contrário, estará rigorosamente dentro de seus parâmetros."

de Conciliação e Julgamento jurisdicionadas

ao Tnbunal Regional do.Trabalho -da feferida
4P. Região, com substancial elevação do núme~
rode prócessos em grau de recurso, acrescen.tando, ainda, que:

"Em 1986, cerca de setenta lnii feitos
receberam solução nas citadas juntas,
ano em que: o Tribunal conseguiu julgar,
na fase recursal, aproximadamente. dezessete mil processos, o que aponta um
crescimento anual médio de 14,59% nos
ú1timos (cinco) anos.

O número insuficiente de Juíz.es que
compõem aquela Corte tem sacrificado
não só os jurisdicionados, que buscam
o abrigo da Justiça Trabalhista, como os
próprios julgadores, em face do volume
de processos a serem apreciados diuturnamente.
Assim, para minor'ar esse problema,
acelerar o julgamento de tais causas e
satisfazer as partes, que buscam, na Justiça do Trabalho, a solução de conflitos
sociais, propõe--se a criação de mais uma
turma junto àquela Corte regional, aumentando-se, desse modo, o total de
seus juízes, de 22 (vinte e dois) para 27
(vinte e sete), quantitativo suficiente ao
atendimento das pré-faladas demandas."
Quanto à c'riaÇãó dos cargos de Juiz Corregedor Regional e Vice-Corregedor Regional,
esdarece o referido magistrado:
"Entre as peculiaridades da organização da Justiça ·do Trabalho,- está a de
que o Presidente, além das funç6es ã'dmi~
nistrativas _e judiciais, que não são de pequena monta, cumpre-lhe, ainda, a de
COrregedor ReQiOnal, consoante o disposto no art. 682, inciso XI. da CLT.
Em fac-e do elevado número de Juntas,
sobretudo quando a jurisdição é interiorizada, no caso da 4• Região, de longa
data se tomou impraticável compatibilizar
o exercício de Presidente com a prática
da correição regular.
Por essa razão, ao propor o Tribunal
o aumento do número de seus Juízes,
reivindica também, a criação dos cargos
de COri"egedor Regional e de Vice-Cor·
regedor Regional.·
Ao contar, atualmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região com 57
Juntas d.e Conciliação e Julgamento e
havendo projeto de tramitação -para a
Criação de mais 12, evidencia ser de todo
impraticável realize o Pr~sidente Corregedor correíção anual em todas as Juntas
e justamente quando, pelo seu grande
número, é que se toma mais viva e necessária a manutenção de um controle da
prestação jurisdicional.
Tem o Tribunal Regional do Trabalho
da 4• Região a tradição ae, "oportuno

-A proposição, ·vale salientar, for examinada
e aprovada pela Câmara dos Deputados.
Em face dá exposto, e considerando inexistirem impedimentos de natureza constitucional, jurídica e de técnica legislativa que inviabilizem a tramitação da matéria, somos pela
aprovação deste projeto de lei.
---E:~o parecer, Sr: Presidente.
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
O parecer conclui favoravelmente ao pro__
~
__ _
jeto.
_
_
E.m discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encer·
ra-se a discussão.
A votação fica adiada por falta de quórum.
-

9 S_R. ~!ffiSIDENTE_ (Pompeu de Sousa)
'Item 3:
-(Em regime de urgência, nos termos
-do art. 3~6, e; do Regimento Interno.)
DiscuSs_ão, effi turno único,- do Projeto
de Decreto Legislativo nQ 55, âe 1989-(n~
164/89,_ ~_Câmara dos DeputaâóS), que
aprova o texto_do acordo para a construção de uma ponte _s_obre o rio Uruguai,
entre as Cidades de São Borja ~ São Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Góvemo da República
_Argentina, concluído em Uruguaiana, em
~~22 de agosto de 1989 (dependendo de
parecer).
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Concedo a PalaVra ao nobre" Senador Francis_co Rollemberg, para emitir o parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Para Pfoferir parecer.) - Sr.
Presidente, Sis. Senadores, esta comissão é
chamada, nos termos regimentais, a manifestar~se Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n? 55, de 1989, que "aprova o texto do acordo
para a construção de uma ponte sobre o rio
Uruguai, entre as cidades de São Borja e São
TóinéÇeritre o Governo da RePública Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, concluído em Uruguaiana em 22_ de
agOsto 'de 1989".
O acordo em tela cria uma Comissão Mista
Binadonal destinada a reunir os antecedentes
necessários para elaborar os termos de referência relativos aos aspectos técnicos, econômicps ·e financeiros- dã -obrã, qUe deverão ser
realizados sob o regime de concessão de obra
pública, e atribuída a consórcio brasileiro-argentino. Deverá ainda a referida comisSáo preparar a licitação pública e a posterior adjudicaÇão p-ara a cons&U.Çao; -eXplOração e manu·
tenção aa-ponre·e das obras complementares,
e supervisionar e fiscaliZar, durante_ a construção,_o desenvolviinenú)- dos trabalhos--contratados. -A-comissão--Será integrada por repreSentantes dõs Governos Federais, Estaduais (Estado. dp Rio _Grande do Sul e Provinda de
Coirienfes) -e_ pelos reSPe<:tivos organismos
técnicos de ambos os países.
Os gaStOs relativOs à obra correrão por conta da iniciativa privada, e quanto às ligações
rodoviárias ou ferroviárias até o acesso às
obras contratadas, seu custeio será objeto de
acordo interno por parte de cada governo, a
quem caberá decidir quanto à participação
federal, _estadual e mun_iCi]:>al.
Tiatã-sé da ierceirá ponte _a ·ser conStriiída
eritr-e Os dOis países, de. acOrdo cOm a decisão
tomada por ocasião da visita do Presidente
José Samey à J\rgentina em 28, 29 e 30 de
novembro de 1988, e" 'rue conStitui rriãis- um
marco na política adotada pelo Brasil, de
maior aproximação com os países irm~os da
América Lil.linã.
·-Conforme assinala em sua exposiÇãO de
motivos, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, "além d6Seu significadO simbólico como
traço de união ~ntre o Brasil e a Argentina,
um empreendimentO dessa natureza proPiciará malór Integração física é facilitará os transR
portes entre os dois países, bem como tenderá
a adensar os inúmeros cantatas entre as populações fronteiriças".
Pelo exposto, somos pela aprovação do
acordo sub examen.
.J:: 6- parecer, Si. Presidente.

OSR: PRESIDENTE (PompeÚ de SoÚsa)
~ O parecer conclui favoravei_!Oente $10 pro·
7
Jeto.
-Eni. ,diScussão _o projeto, ~m turnO único.
(Pausa.)
·
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

!1" 5, grafar-se a palavra conferida, erl_1 lugar

de "devida", como consta ali.
8. O art. 3" deve ter seu "parágrafo único"
redigido de forma extensa, inadmitida a reduO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ção_ ali constante: "parágrafo único".
Item4:
9. Parece-nos que no art 5o mais se preten(Em regime de urgência, nos termo:S do
deu operar a ocultação dos dados relativos
art 336,_c, do Regin1eilto iflterno.)
ao registro que atender ao dispositivo constituDiscussão, em turno único, do Projeto cional de proibir a discriminação de filhos. Asde Lei do Senaâo n~ 218, de !989, de sim, entendemos mais pertinente que o cartóautoria do Senador Nelson Carneiro, que rio ~registre em seus assentamentos os fatos
regula a investigação de paternidade dos apresentaaos, mas que da certidão constem
filhos havidos fora do casamento e dá tão-só os elementos informativos essencíais,
sem menção às condições que propiciem disoutras providências (dependendo de pacriminação.
recer).
1O. E o art. 6~, a nósso ver, mereceria redaConcedo a palavra ao nobre Senador Mârio
ção mais condizente com o objetivo de evitarMáia, para emitir o parecer da Comissão __c;!_e se a discriminação sein omitir os nomes dos
Constituição, Justiça e Cidadania
genitores do registrando, haja vista que os próO SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para prios nomes de família são elementos passíemitir parecer.)- Sr. Presjdente, Srs. Senado- veis de interpretação.
Inferir, afinal, é possível sempre. O que não
res, o Projeto de Lei do Senado na 218, de
1989, ora sob exame, dispondo sobre a regu- se deve é declarar o desnecessário ou o que
lamentação da "investigação de paternidade propicie discriminação.
11. A redação do art. 79 faz supor que a
dos ffihos havidos fora do casamento ê provisentença de primeiro gr~u sempre será favorád~ndas Iigiferante Que vem banir do ordenamento jurídico nacional intolerável preconcei- vel ao. investigante da paternidade. Presume
to em relação a filhos outrora chamados ilegf- ainda que o investigante seja necessariamente
o mho havido de relação extraconjugal. Ora,
timos.
2. O banimento deste preconceito_está ins- o própiio 'projeto, rio § !)9 do art. 29, deixa
cuJpido no "caput''' do art. 227, e seu § 6~. à mostra que o Ministério Público, ou terceiros,
da Carta Política de 1988. O -primeiro dispo- podem ser investigantes. Ademais, há investisitivo toma defeso o ato de. diScriminar criança gãçóeS de patei-nídàde com vistas a dirimir
ou adolescente, ainda que não seja o próprio conflitos patrimoniais, ou em que há partes
fllho; o parágrafo repete a proibição assinalada falecidas. Por este motivo, deve-se banir do
e enfatiza quanto à igualdade entre filhos "ha- texto a pré-interpretação de que a investigação
objetiVã tão-somente a fixação de pensão aliR
vidos ou não da relação:do casamento".
3. Infere-se daí que a nove! Constituição mentícia.
12. Por outro lado, deve-se_dispor quanto
- sem reduzjr o casamento a condição _conceitualmente inferior - _estabeleceu, no art. à_yjgência da teí, sendo necessário, a;ssim, o
226, § 4~, novo concejto de grupamento fami- acréscimo de um artigo ao projeto.
1.3. Finalmente, é imperioso aprimqrar-se
liar mais consen~neo com a verdade social.
Por isSo mesmo, não exclui do novo grup:::r- - a redação do último _artigo da proposição, pois
menta acolhido a possibilidade de prole. E não seria conveniente revogar-se integralmené clarcr se o casamento já não se constitui te a Lei n~" 6.0 15, de 1973, que cuida- dos
em eXJgência estatal inscrita na Constituição, regístros públicos em geral e não apenas dos
tampOuco se poderia discriminar os filhos ha- reglstrOs de nascimento.
Diante do expçsto, somos pela aprovação
vidos de relação não matrimonial
do PLS n9 218, de 1989; Com as seguJrites
4. Evidente, portanto,_ a oportunidade do
emendas:
projeto. Alguns aspectos, porém, nos parecem
passíveis de aJterações, corúorm~ s_e_expende
EMENDA N' 1 (CC!)
a seg4ir.
5.-_oA bem técnica legislativa, os art.s _19 e
Dê-se aos arts. }9 e 2 9 a seguinte redação:
2 9 deveriam subdividir~se em parágrafos. ain·
"Art 19 O reconhecimento dos fdhos
da no art. 2°, para que haja uniformiulção vO·
havidos fora do casamento é irrevogável
cabular, deve-se substituir o termo "apelidos",
e -será (eito:
ali empregado com o sentido de "prenomes"
l-no registrO-de nascimento;
ou de "nomes" (de família). Com a sUbsti·
II- por escritura pública ou escrito
tuiç:ão teremos apenas nomes e prenomes,
particular, a ser arquivado em cart6rio:
e não nomes e apelidos.
- III- por testamento, ainda que inci6. No mesmo art 2~. caput e seus n?s 1,
dentalmente manifestado;
3 e 4, seria oportuna a substituição do termo
(V- por manifestação expressa e dire"pretenso" por "suposto", porquanto este últita perante o juiz, ainda que o reconhemo guarda melhor sentido com a condição
cimento não haja sido o objeto único e
de pessoa "admitida por hipótese". O termo
principal do" ato que o contém.
pretenso assume conotação de pretendido.
Art 2~ . Em registro de nascimento de
querido, isto é, agente da vontade ou sobre
menor apenas com a maternidade estaquem a mesma recai.
belecida, o oficial remeterá ao juiz certi7. No n? 3 daquele art. ~deve-se, ademais,
dão integral do registro, e o nome e pregrafar corretamente o vocábulo "para" e, no
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nome, profissão, identidade e residência
do supoSto pai, a fim de ser averiguada
ofidoSãmente a procedência da alegação.
§ 19 O juiz, sempre que possfvel, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada
e maridará, em qualquer caso, notificar
o suposto pai, independente de seu esta__ _do _civiJ, para que se manifeste sobre a
paternidade que lhe é atribuída.
§ 29 O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja
realizada em segredo _de justiça.
§ 39 No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será
lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao o fi dai do registro, para
a devida averbação.
_
§- 4~ Se o suposto pai não atender
_ no prazo de 30 (trinta) dias a notificação
judicial, ou negar a alegada paternidade,
ci juiz remeterá os autos ao representante
do Ministério Público, para que intente,
havendo elementos suficientes, a ação de
investigação de paternidade.
§ _5:?: A inidativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha
legitimo interesse de intentar ação de investigação, visando a obter o pretendido
re~l?tJe_dmento da paternidade."
EMENDA No 2 (CC!)

No art. 3~. onde cOnsta"§ úni~o", seja grafada a expressão "parágrafo único".
EMENDA N" 3 (CC!)
Dê-se ao art. 6° a -redã.ção se9uinte:
"Art. 6" Das certidões de nascimento
não constarão indídos de a concepção
haver sido decorrente de relação extraconjugal.''
EMENDA :No 4 (CC!)

9 art. 7

9

passa a ter _a segufnte redação:

-"Art. 7 9 Sempre que na sentença de
primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos proVi..
sionais ou defmltivos do reconhecimento
qUti deles necessite". -

EMENDA N• 5 (CC!)

Acrescente-se ao projeto o seguinte _art. 99,
renumerando-se para art 1O o seu atual art
99, com a redação abaixo:

"Art 99 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação." _
_ "Art 1·0. Ficam revogados os arts.
332, 33_7 e 347 do Código qvil e- demais
disposições_ em contrário."
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto, com emendas que apresenta.
Passa-se à discussão do projeto e das
emendas. (Pausa.)
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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A votação da matéria ficará adiada por falta
dequorum

-

-

·O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Maurício
Corrêa.

-Item5:
Ó SR. MAORiCIO CORRÉA (PDT- DF.
Para l:iíscutir. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presi9ente e Srs. Senadores, para que haja
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 80, de 1989, de iniciativa ·maior compreeensão da matéria, -gostaria de
dizer que o quadro de advogados do Governo
do Governador do Distrito Federal que
do DQ;trito Federal, como de resto o da União,
dispõe sobre reajuste dos vendmentos,
~~ compõem, em sfn~ese, do seguinte:_ os adsalários, prOventos e demais retribuições
vogados que integram a Procuradoria-Geral
dos servidores civis da administração di~
do Governo do Distrito Federal, os adVogados
reta, autárquica e fundacional do Distrito
das fundações, os adVogados das empresas
Federa~ e dá outras providências (depenpúblicas e esse quadro à parte dos assistentes
dendo de parecer.}
jurídicos.
Solícito à nobre Senadora A1acoque Bezerra
___Q~pois de toda essa epopéia de equívocos,
o parecer da Comissão do Distrito FederaL
de enganos, promovida pelo Governo do Distrito Federal, em que se injustiçou uma das
ASRA. ALACOQ(IE BEZERRA (PFL-categorias que têm prestado relevanteS serviCE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidentê,
Srs. Senadores, origináriO do Governo do Dú;.. -ços às camadas mais pobres, no caso os assistrito Federal, vem a exame desta Casa, nos ~t:~t~s j~rfdíc:os; o Governo acaba de remeter
a_ mellsagem que V. Ex" deu Coi1hecimento
termos do art. 16,_ -§ 1~. do Ato das DiSposições
à Casa; corrigindo uma injustiça gritante, tanto
Constitucionâis Transft6rias, o presente Promais que envolve até a falta de cumprimento
jeto de lei, que visa reajustar em vinte e seis
da palavra empenhada pelo próprio Goverinteiros e seis centésimos por cento, a titulo
nador, e aqui coonestada, ratificada pelas lidede reposição salarial relativa ao IPC do mês
de junho de 1987 (Plano Bresser ), os venci- ranças majoritárias da Casa.
Sr... Presidente, SrS. Senadores, os advogamentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis da administração di- dos das empresas públicas não poderiam esreta, autárquica e fundacional do Distrito Fe- tar induídos em nenhum tipo de regime dessa
natureza, porq!Je, _como· a própria palavra está
deral, a partir do mês de novembro de 1989.
dizendo, são empresas públicas do Governo
A presente proposição constitui m-edida
que gozam· de uma sistemática jw:ídica difeidêntica à adotada com relação aos servidores
rente. Todavia, as fundações são públicas, insda União, por intermédio da Medida Provisória
n9 106, de 14 de novembro de 1989, a qual tituídas pelo Governo- do Distríto Federal. E
concedeu o mesmo- reajuste, ora proposto, a pergunta que faço é a seguinte: por que,
de 26,06% aos servidores daquela esfera ad- uma vez que se deu a lsonomia aos proCUradores do Governo do Distrito Federal, corriministrativa. Considerando que a situação dos
ge-se a-gora a situação dos assistentes jurídiservidores do DiStrito Federal nada difere da
dos servidores federais, está, assim, justificado_ cos e se- deixa ao relento toda essa categoria
de advogados das fundações públicas do Diso presente projeto de lei.
Durante o período regulamentar, na Comis- trito Federal? E os advogados da Fundaç"ão
são do Distrito Federal, esta proposição rece-: Edl!cadol}al e de tantas outras? De sorte que
beu uma emenda do nobre Senador Maurício a nao aprovação dessa emenda evidentemenCorrêa, propórido acrescentar dispositivo (art te traduz uma iniqüidade, uma injustiça- irreparáveJ, porque se dá um tratamento igual a de7~}. visando aplicar aos advogados das fundaterminadas situações anteriores e se discrições públicas _o mesmo tratamento dado aos
mil_1am os procuradores das fundações públiprocuradores autárquicos do DF.
cas do Distrito Federal.
Somos de parecer contrário a esta emenda,
Dir-se-á que a emenda que apresentei não
por gerar aumento de despesas, o que contraria o parágrafo únlco do art 3<:> da Resolução goza da inconstituciona1idade, porque envolve
Wfi ·aumento de despesa Mas o que vamos
rt' 157/88, desta Casa; C:Oriibinado com o inci- fazer? A emenda se torna inconstitucional à
so I do art 63 da Cóhsbluição.
Diante do exposto, somos, no âmbito desta ·medida que o Governo a veta. Se o Governo
Comissão, de parecer favorável ao méritO do vetar, vamos examinar a situação depois. T anta .que chamaria atenção dos Srs. Senadores:
presente projeto de lei, e, poro considerarmos
constitucional e jurídico, opinamos pela sua os procuradores das fundações estão alijados
de t0do e qualquer aumento, estão com o
aprovação na forma como foi apresentado.
piso ,SalafÍ~I def~sado e aquele princípio da
É o parecer, Sr. Presidente.
__
!Sonomia guardado na_ Constituição não está
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
S~!ldo respeitado pelo Governo do Distrito Fe-O Parecer é favorável ao projeto e contrário
detal.
à emenda apresentada, perante _a comissão,
D~ modo que, Sr. Presidente, só quero corpelo Senador Maurício Corrêa.
rigír ã rrililha emenda, para excluir os assisEm discusS_ão o projeto e a emenda, e-m
tentes jurídicos, na medida em que já passaturno (mico.
ram a se_ beneficiar desse projeto de ,que V.
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr, Presidente, Ex~' deu conhecimento e ao qual o Senador
Mário Maia fez referência.
peço a palavra para discutir.
(Em regime de úrgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno.)
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Tiraria a expressão "assistefite- jurídico",
mas manteria exatamente_ "os advogados das
fundações públicas do DistritO ·Federal".
Acredito que é a maior injustiça que se vai
perpetrar, ·caso se exclua essa categoria, não
lhe se dando o aumento que estão tendo todas
as outras categoi'ias funcionais.
Portanto, Sf. Presidente, mantendo minha
emenda e espero a compreensãõ da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de S_ousa)
- f'ião havendo mais quem peça a pa1avra,
encerro a discus_sáo.
_
A votação fica adiada por falta de quorum.
~,O

SR. PRESIDENTE (Pompeu· de Sousa)

;:..;;(tem 6:

(Incluído em Ordem do- Dia nõs termos do
art. 376, e, do Regirri~mto Interno.)
Discussão, em twno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 48, de 1989 (n?
77/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão,
ao uso Indevido e ao Tráfico IJidto de
Entorpecentes e de Substâncias PsicOtrópicas, entre o Governo da República Fed~rativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, assinado
em GeorgetOwn, em- 16 de setembro de
·1988. (Dependendo de parecer.)
SOlicito ao nobre Senador Márto Maia o pada Comissão de Relações Exteriores e
Defes_a Nacional.
re~er

O SR. MÁIUÓ MAIA (PDT - AC. Para
einitir pare-cer:)- Sr. Presidente, Srs. Senadofés, sob a apreciação desta ComisS8o o iext:o
do Projeto de Decreto Legisltivo no 48, de
1988, que- "aprova o texto do Acordo sobre
Prevenção, -controle, Fiscalização e Re"pressão
ao Uso lnd~do e;_a:o Tráficoll_ídto~de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo· da RePública CÔOperaôviSta daGui~na, ãssiila:do em Georgetown; em 16 de
setembro de 1988.''
- -Acompanhando a Mensagem Presidencial,,
que remeteu o referldo Acordo para os fins
previstos no art. 49, I, da Constituição Federal,
vem Exposiçã-o- de Motivos do Exm9 Sr. Minis·
tro das Relações Exteriores, na qual consta
que:
~O-Acordo estabelece mecanismo for·
mal enire os dois países que permitirá
equacionar, de forma sistemática, a coope~ação no campo do combate às droga~.

-

O Acordo enfoca a questão de maneira
atua1 e equilibrada, procurando tratar não
só da repressão ao tráfico, mas também
de .outros importantes aspectos da questãO; cõmo a prevenção do uso indevido
e a recuperaçêo dos dependentes. Trata
ainda do controle dos precursores-e produtos químicos essenciais utilizados na
,fabrtcação e na transformação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas."
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Tfata-se de matéria de grande relevância
.a.os interesses nadonais, com a forma de tratamento das crudais questões ligadas ao pro-

blema da droga, sendo plenamente_ compatível com o que se tem de mais eficiente em
matéria não s6 de reperessão, mas também
de prevenção.
A própria Constituição brasileira é reveladora da importância que se quer dar ao tema,
ao estabelecer a imprescritibilidade do crime
narcOtráfico, no art. 5°, XUU.
Há que se cons'iderar que o flagelo -do consumo da droga só poderá ser eficientemente
combatido a partir de uma comum vontade

política dos Estados, com a adoção de medidas supranacionais, como a que ora se formu-

la entre a República Federativa do Brasil e
a Rej:>óblica Cooperativista da Guiana.
Por todo o eXJJoStO, somos pela aprovação
do presente projeto de de<:reto legtslativo, para
que se ratifique o Açerdo Sob exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmente ao p.i'o~
jeto.
Em discussão o projeto, em turno úntco.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por faJta de quorum.

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa)
-Item 7:
(Incluso em Ordem do Dia nos termos do
art 376, do Regimento lntemo.)

e,

DisCUssão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n 9 49, de 1989 (n~
96/89, na Câmara dos Deputados)~ que
aprova o texto do ajuste complementar
ao Acordo Básico de Cooperação Qen,
tifica e Técnica céJebÍ'ado entre o Governo da República Federativa do Brasl_l_e
o Governo dã República do Suriname,
para estabel_ecimento de um programa
de cooperação na área de pesquisa sobre
agentes patógenos do dendê, firmado em
Paramaribo, em 3 de março de 1989.
.(Dependendo do parecer.)

Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Solicito ao nobre Senador Antônio Luiz
Maya o parecer da ComissAo de Relações Ex·
teriores e Defesa Nacional.
O SR. ANTÓNIO LOIZ MAYA (PDCTO. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores,_sob a apreciação desta comissão, o texto do projeto de decreto legislativo
que "apróva· o-texto do ajuste complementar
ao Acordo Básico de Cooperação Científica
e Técnica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRepública do Suriname, para estabelecimento
de um Programa de Cooperação na área de
pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê,
firmado em Paramaribo, em 3 de março de
1989"".
.
Acompanhando a mensagem presidencial
que remeteu o referido acordo pata os fins
previstos no art. 49,1, da Constituição Federal,

vem Exposição-de Motivos do Exrn9 Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual consta
que:

"O novo instrumento, que resultou de
prolongada e cuidadosa negociação, estabelec~ as bases para a cooperação entre a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária: - Embrapa, e a Universidade de Anton de Kom- do Suriname,
com vistas à implementação de um Programa de Intercâmbio Científico na área
da "podridão da flecha" do dendê, e de
outras doenças que afetam a referida cuJ~
tura, no Brasil e no Suriname.
O ajuste em apreço prevê que, para
a realização dos trabalhos conjuntos de
pesquisa, a Embrapa e a Universidade
Anton de Kom, através de suas unidades
de pesquisa sobre o dendé, colocarão à
disposição do programa labor.atórios,
campos expefimentais, equipes de pesquiSadores, bem cOmo campos de produção de produtores privados, mediante
acordos que venham a estabelecer com
os mesmos."
·

O Ajuste ora em exame constitui medida
de considerável importância para a política externa brasileira, s·eja pela matéria que constitui
o seu objeto, seja pelo "partner" considerado,
com o qual necessitamos ter relações cada
vez. mais privilegiadas. A República do Suriname, nosso vizinho setentrional, pelas suas característicS~S políticas _e geográficas, constitui
evidente prioridade em nossa política exterior,
haja vista o grande número_ de atos internacionais que temos celebrado, bem como o
estreitamento constante de nossas relações.
Quanto ao objeto do ajuste, ficou de todo
evidente a sua importância, por referir-se a
questão crucial a am!;!os os países, nos quais
os temas de saúde públtca são prementes em
quaJque_r projeto político que se queira razoavelmente desenvolver.
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
/to parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmenteao projeto.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
1
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discu.ssão.
Avotação fica adiada, por faJta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem8:
Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 4,
_deJ-989 de autoria do Senador Leopoldo
Peres e outroS Senhores Senadores, que
acrescenta um § 6~ ao art. 5 9 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
7

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 29,
do Regimento Interno, transcorre hoje o terceiro· dia para a discussão da proposta e apresentaÇão de emendas.
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Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
Não há oradores que desejem discutir a pro·
-posição na presente sessão.
A discussão terá prossegujmento na sessão
de segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Con-cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGAÍHÃES (PMDBBA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. SenadoM
res, eu nunca tive vocação para diplomata.
Nunca desejei f~er o curso _do Instituto Rio
Branco, porque sabia qu__e não tinha condições
de exercer a nobre profissão de diplomata.
Por isso mesmo é que vou levantar uma ques·
tão, que sei deveria tratar pessoalmente com
o Presidente do Senado, porque partiu de S.
& a medida sobre a qual pretendo discutir
e pedir a V. Ex', como Presidente eventual,
leve ao conhecimento do Presidente do Congresso.
Criamos, aqtii, no Senado FederaJ, uma Comissão que tratou do CódiQo ·de Defesa do
Consumidor. A matéria teve andamento pró·
prio, hoU'iie ampla discussão, e chegamos ao
final dos trabalhos apresentando uma proposta, que deve ter sido encaminhada à Câmara
dos Deputados.
__ O Presidente do senado e Presidente do
CongreSSO determinou a criação de uma ComissãO-Mista para tratar do mesmo assunto.
Levantamos uma questão de ordem no momento em que foi criada a Comissão e tam~
bém o Senador Dirceu Carneiro tratou do assunto.
A solução, no meu entendimento. não foi
a mais pr_ópria, não foi a maiS"ãcertada. Tenho
declarado, reiteradamente, que, por maior que
seja o meu respeito aos Componentes e, prin·
cipalmente, ao Presidente e ao Relator da Co·
missão Mista, considero a Comissão ilegal e
inconstitucional.
Entretanto, não fui eu quem fez o recurso,
quem o fez foi o Senador Dirceu __Cameiro,
que o apresentou na Comissão Mista, perante
o Presidente do Congresso Naciqnal, e remeteram-no à Comissão de Constituição, Justiça
e CídQdania.
A Comissão de Constituição, JUstiça e Oda·
dania, oritem, por unanimidade, atendeu a um
parecer minucioso do Senador Francisco Ro·
llemberg, que estudou a matéria com todo
o cuidado merecido, considerando que havia
um equívico ao se constituir a Comissão Mista
do Congresso NacionaJ, o que não atendia
às condições para a sua constituição.
Assim, Sr. Presidente, pergunto a V. ~. no
exercício dos trabalhos desta sessão, s_e pode
incluir logo essa matéria na Ordem do Dia,
para a deliberação do Plenário.
Em se:gundo lugar, sei que houve o encerramento dos trabalhos da Comissão Mista, e
foi apresentado, também, um projeto.
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Desejava saber qual vai ser o andamento
s~- vai ser concomitante com
o do Senado, e não sei para onde pode _ser
encaminhado_o projeto _da Comissão Mista;
porque se está determinada a sua ilegalidade,
desse projeto.

eu gostaria de saber: para onde será

encami~

nhado esse parecer? Qual o andamento do
projeto? Qual Q andamento da proposta feita
pelo Senado?
_
É por isso que digo, Sr. Presidente, que não
tenho vocação para diplomata. Muitas vezes,

---Com

referência~

segunda proposição, se-

a Constituição ê irregular, quem tem, sem dú·

vida ·alguma, competência para dirimir esta
questão é a Comissão de Constituição, Justiça
e Odadania.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peçO a palavra para uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

sou mal compreendido por querer, de público,

~OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB~

tratar de matérias que acho que, normalmente, podem ser tratadas. As divergências porventura existentes não têm razão para animosidade.
Sr. Presidente, desejava saber qual o caminho que deve ser tomado para dirimirmos essa dúvida. O que devemos fazer? lnexiste o
projeto do Senado, inexiste o projeto da Comissão Mista? OS dois não podem prevalecer,
não podem ter um tratamento conjunto. Então, tem que haver uma deliberação. É esta
deliberação que desejo seja enocontrada com
a devida urgêncta, para sabermos qual o encaminhamento que deveremos dar _a esta questão.

BA. Para explicação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, a matéria foi realmente enviada à Câmara dos Deputados, depois de deb.9les aqUi ocorridos. Não tenho como explicar, não tenho como saber qual o andamento
de dois projetas; existe um, no meu entendimento, a tramitação normal, é aquele projeto
ser aprovado aqui, no Senado, para posteri,ar
eJ@me da Câmara, e esta o aprovará ou n·ão,
o modificará ou não. Se aprovado na íntegra,
será enviado à sanção; se não re_ceber emenda, retornará ao Senado, e, se o recusar; seráarqutvado.
Como ter andamento dois projetas - concomitantemente - é que não s-eL Baseado
em qual artigo do Regimento, também não
sei.
Tenho. procurado ler o Regimento, tenho
procurado ler a Constituição, e, como não SC?U
douto no assunto, a Comissão de ConstituiçãO; Justiça e Gdadania foi quem resolveu,
e o fez de acordo exatamente com aquela
forma que imagino seja a mais correta.
Por isso que quero saber.
Sei que foi enviado à Câmara, mas lá, talvez,
não lhe tenha sido_dado andamento, porque
foi .enviado também à Comissão Mista.
Estou ignorante no assunto. Com toda a
tr_anqüilidade e com todo o respeito que me
merecem a Mesa do __Senado e a Mesa do
Congresso Nacional, é que, tenho _c!ivergido
no momento- próprio e havendo -ãgora uma
decisãO da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, segundo disse o Senador Antônio
Luiz Maya, que é também componente da Mesa do Senado e da Mesa do Congresso, já
temos a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça ~Gc!adania. O que fazer com
ela? Como respeitá-la? Como atend~!a? Ou
iremos desconhecê-la?
Por isso, Sr. Presidente, as medidas têm que
ser tomadas com certa- urgência. porque lá
termtnararn também um trabalho que, acredito, foi feito minuciosamen_te e com toda a
atenção, com todo o cuidado que o assunto
merece. Conhe.ço o Relator e conheço o Presidente, sei da capacidade de ambos, da honestidade de proPósito de ambos, e S. Ex"fdevern
ter estudado também essa matéria. No entantO; não sei como será feltaa tramitação, respeitando qual Consõtuição, respeitando q_ual Regimento.
É este O pedido que faço a V. Ex" Sr. Presidente. A re_sposta é simples, mas pe~ apenas
que: seja urgente.
O SR.I'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~A resposta, como foi dito anterfofmente,
será .devidamente dada pelo Presidente da Ca-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Louvando, mais uma vez, o espírito de vigilância, e até de autovigilâncía, do nobre Sena·
dor Jutahy Magalhães, o presidente eventual
dos trabalhos responde a S. ~que o assunto
será levado imediatamente ao Presidente da
Casa, e Presidente do Congresso Nacional,
que seguramente na próxima sessão terá condições de dar as devidas informações ao nobre
Senador J_utahy Magalhães.

O Sr. Antônio Luiz Maya -

Sr. Presi·

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~a)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eStando nós na Presidência
eventual da Mesa, anteontem, o assunto foi
trazido à baila pelo nobre S~nador Dirceu Carneiro, exatamente sobre a inviabilidade de
prosseguimento dos trabalhos da Comissão
institUída para tratar de assunto que já estava.
de algum modo, resolvi~o por uma Comiss~o
Especial do Senado Federal, quer dizer, projeto de lei referente exatamente ao Código do
consumidor teria sido encaminhado à Câmara
dos Deputados.
A informação _que, na oportunídade, demos
ao nobre S_enador Dirceu Carileiro foi que esse
projeto realmente fora encaminhado pela Pre·
sidência da Mesa do Senado Federal à Câmara
dos Deputados, e apenas subsidiariamente
uma cópia daquele projeto teria sido encaminhada à Comissão Mista constituída. Portanto,
está em tramitação regular na Câmara dos
Deputados. Creio que o nobre Senador Jutahy
Magalhães tem c.onhedmento disso.
Essa -é a pfirheii'á proposição que S. EX
fez C! qual teria sido o encaminhamento.
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sa e_ Presidente do Congresso Nacional. (Pausa.)
Com_ a palavra o nobre Senador Francisco
Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitamme V. E# traçar um parelelo, mutatis mutandis, entre o vendaval democráticO- que agita
os povos do Leste Europeu e o nosso lento
e pOr vezés indeciso processo de redemocratizaÇão. Tanto lá corno cá, o que se quer é
o retorno ao Estado de Direito, isto é, aO governo das leis, para se pôr a salvo do governo
dos homens, dos caprichos e dos humores
dos ditadores do momento. Lá e cá a sodedade quer retomar_ a um regime de impessoalidade, que gararita a toâos os seus membros
a tranqüilidade e a certeza de que, sob a
proteção da lei, estão a salvo de perseguições,
de injustiças .e de desman~os_ a1::1toritários. O
que se quer, afinal, Srs. Senadores, é ver a
coisa pública ser gerida, não mais ao sabor
do favoritiSmo a pesSoas e --grupOs menores
da socieda_de, mas voltada para a consecução
dos interesses públicos consagrados nas leis.
Entre nós, Srs. Senadores, é forçoSo reconhecer que, nos quase quinhentos anos de
histófía, ·nünca- vigorou um Estado de Direito
em toda a sua plenitude, mesmo naqueles
períodos de maior abertura política, quando
vigoraram as chamadas liberdades democráticas, como a liberdade de imprensa e de pensamento;· a administração do Estado foi sempre orientada pelo favoritismo ã grupos econômicos cartoriais e- pelo clientelismo político,
segundo o princípio de que é dando apoio
político que se recebe_os favores e as benesses
do Estado. Nunca, Si'S. Senadores,
rriOmento algum da nossa História. o povo brasileiro teve___a garantia da impessoalidade na gestão dos recursos público. Viu senipre os interesses cartoriais, clientelísticos e fisiológicos
sobreporem-se aos interesses maiores da Nação.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Estado
de Direito pleno, os governantes e os administradores não são os donos do Poder. Eles ge~
rem os negôcios, os bens e os interesses da
coletividade, debaixo da égidé das leis. Não
detêm a coisa pública corno própria, mas
agem de conformidade com as leis para a
consecução' dos interesses públicos.
No estado de Direito, a função do corpo
administrativo permanente, ou seja, do funcionalismo público, é operacionalizar as normas
legais. A sua ação deve pautar-se "secundum
legem", nunca "contra legem" ou '"'praeter Iegem".
No Estado do Direito, ·a função do.áparelho
administratiVo de agir estritamente dentro das
leis o resguarda dos riscos de ser manipulado
em proveito dos governantes eventuais, em
detrimento dos interesses permanehtes da co·
letiVidade.
Esta é a grande e superior "função" do fundonali~o público, resguardado pelo princípio da impessoalidade e neutralidade admiiltstrativas: dar garantias aos_ cidadãos de que
as leis serão cumpridas, não obstante as su-
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cessivas trocas no comando do Poder Central.

Srs. senadores, foi em reconheci-mento
dessa função superior da Administração Públi-

ca, como condição sfhe quQ non_ de um· Estado de Direito modema, eficiente_ e a serviço
da sociedade, que a nossa Carta Magna ado-

tau uma s_érie de dispositivos que estabeleceram novas formas e .condições na relação

entre o Estado, a sociedade e os servidores
públicos.
O caput do art. 39 dÕ texto constítudonal
estabelece oregfme jurídico único sob a forma__
estatutária para o funcionalismo público, o sistema de_ carreira com a obrigatoriedade do .

concurso público com9 pré-reqUisito de entrada Já o art. 24 do Ata das Disposições Constitucionais Transftón'as estabelece. o prazo de
18 meses, a partir da sua promuJgaç.ao, para
que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Munidpios procedam a respectiva reforma administativa, como preceitua o art. 39__
da ConstituiçãO. Este prazo se esgota em abril
do próximo an-o.
Parã dar cumprimento a esses dispositivos
constitucionais, o Decreto ne 97.885, de 28
de junho de 1989, criou uma Comissão lnterministerial -com a incumbência de elaborar
projetes de Jei instituindo o regime jurídico
único e estabelecendo as diretrizes para os
planos de carreira dos servidores civis da Administração PCiblica Direta, das Autare1uias e
das Fundações Públicas.
A Comissao JnterministeriaJ adotou as seguintes diretrizes na condução do processo
de ~boração dos anteprojetos de lei:
-:-todo conhecimento adquirido em torno
do tema deve ser aproveitado;
-todos os segmentos envolvfdos no assunto devem ser ouvidos;
- a decisão sobre a proposta final, a nível
de Poder Executivo, só ocorrerá após manffestação dos segmentos envolvidos;
- o Poder Legislativo deverá ser permanentemente informado sobre o andamento do
processo de elaboração dos anteprojetos;
-depois da tramitação técnica, a.propost~
deverá ser submetida à audiência pública para
aperfeiçoamento;
- o conjunto de sugestões que adviessem
da sociedade deveria ser enviado ao Congresso, mesmo se não incorporadas à proposta
preparada pela Comissão lnterministerial;
- o princípio da impessoalidade deveria ser
seguido durante todas as fases do processo.
Este criteriosO trabalho da Comissão InterministeriaJ, de coleta de informações e suges·
tões,_ e de elaboração final da proposta resultou em dois projetes de lei, que ora tram!tam _
na Câmara O prinleiro dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públtcos Civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federals. O segundo institui o Sistema de Carreirà
do SeJViço Qvil da União.
_ _
Srs. Senadores, quero deixar aqui registrado, para que se consigne nos Anais desta Casa, o meu reconhec::lmento da qualidade superior do trabalho da Comissão lnterministerial.
[ndiscutivelmente ela elaborOu propostas- da
mais alta relevância que, tranformadas em leis
pelo Congressõ Nacional, resultarão, sem dú-

-

vida, em instrumentos hábeis para o processo
de mOdernização do aparelho admini::::trativo
do Estado brasileiro. Criarão, por fim, aquelas
novas formas e condições na relação entre
o Estado, a sociedade e os servidores públicos,
de modo que sejam estabelecidos entre nós
o verdadeiro Estado de Direito e a Democracia
política, social e econômica.
Para_ Inim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a leitura do proíeto de lei que dispõe sobre
o Estat_uto dos Funcionários Públicos Federais, que ora tramita na Câmara, foi motivo
de especial gratificação, pois iniciativas legislativas minhas foram incluídas no corpo do projeto de lei.
No ano passado, antes mesmo da constituição da Comissão lntermlnisterial, apresentei, --pãia trarriitação, três projeios de lei do
Senado, alterando a redação de dispositivos
da Lei n" 1.711, de 28 de_ qutubro de 1952,
o EstatUtO dos Funcionários Públicos Civis da
União, tendo em vista a modernização desse
instrumento legal que rege o corpo adminis~
trativo da União.
O primeiro Projeto de Lei, de número 92,
_de 1988, altera a- r-edação e acrescenta parágrafo ao art. 84 daquele Estatuto de 1952,
irata-ae de conferir ao funcionário públtco tratamento idêntico àquele dado, desde 1946,
a todos os trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, no que se
refe~:e à faculdade de optar pela conversão
de um terço do período de férias a que tiver
direito, em abono pecuniário. Esta proposta
está incluída no § 1ç do art. 88, no projeto
-de lei em tramitação no Congresso, o qual
réza: "É facultado ao funcionário converter um
terço das férias em abono pecuniário, desde
que o requeira com pelo menos sesSéhta dias
de ~ntecedência do seu infdo". Este tratamenti) Pertíi1ente e isonômico, facultará aos funcionários a conversão de parte do seu período
de férias em retribuição pecuniária.
Esta medida não se confunde com a concessão inscrita no art. 79, inciso VIl, na Constituiç.§o Federal, que concede, em caráter obrigatório, um abono no_ valor de um terço a
mais do que o salário normal.
Tanto a medida preconizada pela mínha
proposta e pelo projeto de lei encaminhado
pelo Executivo, como também o preceito
constitucional oferecem aos servidores a possibilidade de se afastar em férias condignamente, Isto é,_ cqmo os meios suficientes para
a realização do Jazei-, do descanso e da recuperaÇão das enei'gias.
O segundo projeto de lei altera o art. 116
da Lei no 1.711, de 1952. Trata-Se de modernizar e atualizar o instituto da Jicença~prêrrtlo.
Pela lei de 1952, o terripo necessário ~ aquisiÇâ9 do direito à licença-prêmio de seis meses
de afastamento é de dez anos. De logo se
vê que é excessivamente longo o período necessário à aquisição, o que desestimula o servidOr, e é também por demais extenso o período de licença, o que desserve o Serviço Público.
Seis meses ~o meiO anO. Considerando-se
os meios atuais de transporte, o funcionário
pode, em muito menos tempo realizar longa

-
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viagern~ou dedicar-se demoradamente ao
desc_anso- e à recuperaçãO das energia-s; é ain·
da assim lhe sobrarâ tempo e tédio, o que,
certamente, não coristitui o objetivo da licença
como-prêmio.
Em vfsta disto, pelo projeto de lei por mim
apresentado no ano passado, bastam cinco
anos para que o servidor venha a adquirir o
direito à licença e, igualmente, bastam-lhe três
meses de afastamento, tempo suficiente para
o justo ócio e o lazer recuperador de energias.
Igual à minha proposta é o que estatUi- o
art. 97 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, {iue ora tramitâ no Congresso.
Reza o art. supra~referido:

"Após cada qüinqüênio ininterrupto de
exercido, o funcionário faz jus_ a três me~
ses de licença, a titulo de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo
efetivo."
A adoção dessa medida, como se vê, trará
grandes beneficias, tanto para a saúde e bemestar deis servidoreS, como para o bom andamento dos serviços públicos. É uma medida
altamente modemizadora da Administração
_Pública, pelo que ela propordona de recupe·
ração e de aproveitamento racional dos rec:ur·
sos humanos do estado.
Já o Projeto de Lei do Senado de I)? 98,
de 198_8, dá-nova redação ao art. 146 do Esta·
tuto dos Funcionários Públicos, de 1952. Trata-se da chamada gratificação p9r tempo de
serviçO~ "que, pelo Estatuto em vigor, é t:once~
dida ao funcionário que completar vinte anos
de serviço público efetivo, no valor de 15%
do respectivo vencimento, a qual será elevada
a 25% quando o tempo de serviço do funcionário for de vinte e cinco anos. Pela proposta
do projeto de lei por mim apresentado o tempo para a aquisição do direito à gratificaçáo
se reduz para três anos e esta corresponde
a 3% para cada triênio de seiViços prestados.
Esta medida atende à uniformidade de trata·
mente entre iguais, hoje inobservada, pois
apenas alguns estados da Federação e alguns
órgãos da Administração FederaJ pagam a
chamada gratificação por tempo de serviço
nos termos da Lei n? 1.711, de 1952.
O pagamento de adicionais por tempo de
serviço a cada três anos de efetivo exercido,
ao invés de 20 anos - uma vida! - terá
o condão de transmitir ao funcionário o sen~
tido progressívo da retribuição pecuniária, por
menor _que seja este progresso, pois as atualizações monetárias aplicáveis a vencimentos
e salários não se podem registrar à conta de
aumentos salariais.
Já o projeto de lei do Poder Executivo em
tramitação vai mais além, quando, no art 76,
preceitua a concessão do adicional por tempo
de serviço à razão de 1% (um por cento) ao
ano de serviço público efetivo, incidente sobre
o vencimento do cargo efetivo. E acrescenta,
em parágrafo único, que o funcionário fará
jus a este adicional a partir do mês em que
completar o uniênio.
Sr.Presidente e Srs. Senadores, essas medi·
das preconizadas pelos projetes de lei por mim
apresentados a esta Casa, no ano passado.
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e agora incluídas no corpo do projeto de lei sbbre o rio Uruguai, entre as Cidades de São
do Executivo, em tramitaçãO na Cán1ãra, li=-- Borja e Santo Tomé, entre o Governo da Repünham um objetivo modernizador, qual seja: blica Federativa do Brasil e o Governo daReresgatar do vilipêndio o poder aquisitivo e a pública Argentina, concluído em Oruguaiana,
em 22 de agosto de 1989, tendo
honra do servidor público. Tinham também
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pleeste outro objetivo, não menos modemizador:
estimular o fundonário público a exercer com nário, da Comissão
-de· Relações EJáeriores e_ f;Jefesa Na_cio~
ânimo e coragem a sua nobre função de ser
o guardião do Estado de Direito, o executor na/.
das leis e o promotor da democracia pol[tica,
social e econômica.

Sr. Presidente e SrS. Senadores, convençamo-nos esta verdade: a redemocratização da
sociedade brasileira, a sua recuperação econômica e o -seu desenvolvimento soda! passam, necessariamente, por um fundonalismo
público bem pago, treinado e motivado para
exercer aquela sua nobre funçáo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o que
tinha a dizer no momento. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunda~feira a seg!Jinte.

ORDEM DO DIA
-1-

PRü,JETO DE DECRETOLEGISLATNO
N• 36, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do
art.. 353, parágrafo únicO,
do Regimento Interno)

Discussão, êm turno único, do Projeto _de
Decreto Legislativo_ no 36, de 1989 -(no 112/89,
na na Câmara dos Deputados), que aprova
a concesão outorgada à Rádio lmperatiz SOciedade Ltda., para explorar setviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
lmperéU.riz. Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMINAR, por pedido de diligência.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•41, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9-41, de 1989 (n~ 1.454/89, na
Casa de origem), de injciativa dq_Tnbunal Superior do Trabalho, que altera a composição_
e a organização interna do Tribunal Regional
do Trabalho da 4~ Região, cria cargos e dá
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ptenário, da Comissão
-

Constituição, Justfçll e Gdadania.

-3PROJETO DE DECRETO !EGISLATNO
N' 55, DE 1989
(Em regime de urgência, nos terl}los do
art. 336, c, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 55, de 1989 (n9 164-/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo para a construção de Lima ponte

-4PRCJJETO DE LEI DO SENADO
N• 218, DE 19B9
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Votação, em turno ünico, do Projeto de Lei
do Senado n" 218, de 198"9, de autoria do
_S~riador Nelson Carneiro que regula a investigação-de paternidade dos ftlhos havidos fora
do casamento e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Planário, da Comissão
-de Constituição,Justiça e Gdadania, _favorável ao projeto com as emen_das que apresenta de n_'?'i 1 a 5-CCJ.

-5PROEJETO DE LEI DO DF
N• 80, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; -do Regimento Interno)
o:: Votação, em turno único, do Projto de Lei
do DF-~ 80, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dipõe sobre
re~uste dos vencimentos, salários, proventos
e demais retribuições dos servidores civis da
administração direta, autárquica e fundacional
do Distrito Federal, e dá outras providências,
tendo
- --------

PARECER, proferido em Plenário, da Comissão
- do Distrito Federal favorável ao projeto e
contrário à emenda apresentada perante a comissão.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N• 47, DE 1989
(Em regime de urgência,
nos termos do
_
art. 336, c, dO ~egiJTlento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 47, de 1989, de autOria
Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre a renumeração dos Ministro.s de Estado
(de'pendendo de parecer).

-ao

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N• 378, DE 1989
(Em regime de urgência,
nos termos do
art. 336, c, do Regimento lntemo)

Discussão, em tu_rno único, çio Projet9 de
Lei do Senado n'~ 378, êie 1989, de autoria
dÓ Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
pãrágrafo único dO art. 185 da Lei n9 4.747,
de-1965 (dependendo de parecer).
-
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-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N• 48, DE 1989
(Incluído _em Ordem do Dia nos termos do

art. 376 e, do Regimento Interno)
-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 48, de 198Sf..(n9...77/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso li1devido e ao
Tráfico Dícito de Entorpecentes e_de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da Repú·
blica Federativa do Bra_sil e Q G_ove.rno çooperativista da Guiana, assinad_o em Georgetown,
16 de setembro de 1988, tendo
PARECER FAVORÁRVEL, proferido em Plenário, da Comisssão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-

em

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N'49, DE 1989
(b1cluido em Ordem do Dia nos termos do
art 376, e, do Regimento Interno.)

Votação, em tUmõ único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 49, de 1989 (n9 96/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ajuste complementar ao Acordo Básico
de Cooperação Científica e Té.cnil:a celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname,
para estabelecimento de um programa de
cooperação na área de pesquisa _sobre agentes patógenos dó dendê, firmado em Paramaribo, em 3 de março de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
-de 7?e!ilções Exteriores e Defesa Nacional.
~-lO-

Discussão, em turno único, do Projeto de
·Lei do Senado n9 259, de 1989, de iniciativa
da Comissão Diretora, que regula o direito
-de aces@ a informações e disciplina o rito
processual do habeas data, tendo
PARECER, sob n~ 344, de 1989, da Comissão
Consãtuição, Justiça e Cidadania, pela
constitudonalidade, juridicidade e, no mérito,
favorável, nos tennos de substitutivo que oferece.

-de

=11- Discussão, e_m turno único, do Projeto de
Lei do DF no 31:- de 1989, de inciativa da Comissâb do Distrito Federal (apresentado por
sugestão do Deputado Augusto Carvalho),
que dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais funcionais do Governo do Distrito Feden~.l e a utilização dos recursos dela oriundos
na -recuperação das escolas da rede oficial
de ensino, tendo
PARECER, sob n• 345, de 1989, da Co·
missão_
·-do Distrito Federal, favorável a.o projeto,
nos termos de substitutivo que apresenta
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-12Dtscussão, em primeirO tufno, ·da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989 de

autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senadores, que acrescenta um § 6~ art. 5° do
Ato das Disp-osições CohsUtucioriãíS Tran.Sí·
tórias.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessáo às -10 hoiiJS e 50
minutos.)

· -ATO DA COMISSÃO DIRETORA

1'1• 34, DE 1989
A Comissão Diretora do Senado Federal,
no uso de sua_ competência regimental e de
.sllilS._aitibuições regulamentares, resolve:
Art. 19 Fica prorrogado o prazo previsto
no art. }9 do Ato da Comissão Dfretora n9 11,
de 19 de junho de 1989, por mats seis meses,

contados a partir do término d'a suspensão
determinada por aquele Ato.
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Art. :29_ Este Ato entra em vlgor na data
de sua publk:açâo.
Art. 3? Revogam-se as -.4ispasiç:ões _ern
contrário.
Art. _39 Revogam~se as ,disposiÇÕes -.em
contrârlo.
_Sala da Comissão Diretora, 30 de novembro
de 1989. -Nelson Cameiro -Iram Saraiva

-Alexandre- Costa·- Mendes Cana/e - Di~
valdo Suruagy- Pompeu de_Sousa- Nabor

Júnior- Antnm"o L ui;! Maya.

República Federativa do Brasil
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CONGRESSO NACIONAL
PARECER ri• 140, DE 1989- Cri

Da Comissão Jvfjifa incumbidà de examinar e emiti/parecer quanto_ aOS as~c
tos·de Constitucionalidade e Mérito, sobre

a Medida Provisória n? 104, de 13 de novembro de 1989, submetida à delibera-

ção do Congresso Nacional pelo Senhor
Presidente da República através da Mensagem n? 793, de 1989, que "Cria empregos, funções comissionadas -e funções
gratificadas nas tabelas permanentes das

instituições de ensino superíot Que menciona e dá outras providências".
ReJator: Deputadb Alcides Lima
A Medida Provisória no 104, de 13-de novembro de 1989, publlcada na edição de 14 de

novembro e republicada na edtção de 16 de
novembro de 1989 do Diário Oficial da União,
encaminhada aos membros do Congresso
Nacional através da Mensagem Presidencial
n? 793/89, cria empregos, funções comissionadas e funções gratificadas nas tabelas permanentes da Universidade Federal de Roraima UFRR, Fundação Universjdade Federal de
Rondônia - UNIR e da Fundação de Ensino
Superior de São Joáo Dei Rei - Funrei, e
dá outras providências.
Tendo esta Comissão se pronunciado sobre
a admissibilidade da Medida Provisória em
exame, nos termos do .art. 5° da Resoll!ção
n9 1, de 1989- CN, cumpre-nos, neste momento, proferir Parecer acerca dos aspectos
de constitucionalidade e mérito.
Da Constituc/Onaú'dade

Aluz da Constituição brasileira inexiste qualquer obstáculo à edição e conversão em lei
da Medida Provisória n? 104.

E;sta espécie normativa. dispõe sobre matéria de competência privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 61, § 1°, lf, a.
da Lei Maior, e S!Ja edição foi consoante os
ditames constitucionais (art. 62, C. F.).
Sob o aspecto constitudonal somos, pois,
pela aprovação da presente Medida Provisória.
·_ Do .Mérito
A espécie normativa ora _em exame propõe

a criação de .;!mprego·, funçõeS c,emlssionadas
e funções gratificadas nas tabelas permanentes de três diferentes instituiçó_es de ensino
superior, por razões distintas_ e peculiares a
cada estabelecimento, que merecem, portanto, análise em ~eparado.
_
Em primeiro lugar, trata a medida de criar
a tabela permanente da Universidade Federal
de Roraima, condição básica para a efetiva
implantação e funcionamento daquele estabelecimento de ensino.
Tendo em vista o processo de transformação do Território Federal de Roraima em Esta~
do, torna~se inadiável a aprovação de medidas
que oportunizem uma adequada formação de
recursos humanos capazes de fazer frente às
mudanças ec.onômicas e reformas estruturais
daí decorrentes. Cumpre ressaltar, além disso,
a situação pecUliar da UFRR, por não dispor
de servidores oriundos de quadro de pessoal
do Estaçlo ou de outros órgãos.
De outra parte, as demais instituições abrangidas pela medida revelam falta de pessoal
indispensável ao funcionamer'lto e manutenção de seus encargos acadêmicos. A Fundação Universidade Federal de Rondônia- Unir,
com uma relação de 19 aJunos por professor
em efetivo exercido, uma média de 21 horas/
aula e de 3,8 disciplinas por docente, viu-se
obrigada a deixar de oferecer váriaa disciplinas

regulares e a fazer uso de professores cedidos
pelo Estado. A Fundação de Ensino Superior
de São Joâo õel Rei- Funrei,' por seu tUrrio,
também apresenta corpo docente e técnicOadministrativo .reduzido e insuficiente para
atender à demanda crescente da comunidade.
Neste sentido, considerando a.situ,ação ex~
cepcional das instituições de ensino superior
mençionadas, concluímo~ serem de mérito
irrefutável as razões que nortearam a edição
da presente norma.
Ante o expo-$:0, nosso Parecer conclui pela
aprovação da Medida Provisória- n9 "1 04/89.
Sala das Se;ssQes, 30 de noveinbro de 1989.
-Senador Leopoldo Perez. Presidente-Deputado Alcides lima, Relator - Deputado
Crlst6vam Chiaradia- DeputadoRonaro Cor·
réa -Senador Oscar Corrêa-- Sénador Alexandre Costa- Senador Cid Sabóla Carvalho
-Senador Carlos Patrocínio.

PARECER ri" 141, DE 1989-Cri
Da ComiSsão Jvlísta, incUmbida de exam!ilar e emitir parecer quanto à-COnstitucionalidade e o .Mérito da Medida Provisória n? I 07, de 17 de noveriibro de 1989~
que "dispõe sobre a transferência das
ações representativas do capitt!il da Nuclebr&s Engenharia S. A - Nuden, na
Nuclebrás Equiparneritos PeSildos S. A

-l'iuclep e do acervo do Ceritro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuc/e~r
CDT/'1, e dá outras providências':·_

RELATOR:. Deputado Marcelo Cordeiro
A Medida Provisória, que tomou o n<? 107/89,
ora em apreciação no Congresso Nacional,
é parte Integrante do amplo processo de revisão do Programa Nuclear Brasileiro. Reda-
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mada pela Nação e, mais particularmente, peJos segmentos de opinião mais especializados
- comunid<;~.4e científica, universidades, setor
elétricç:> e outros - tal revisãO era imprescindível. O Poder Executivo vem adOtandci lu-Tiasérie de_ medidas- destinadas a ~::umprir este
objetivo'e-n·as novas condições legais, decorrentes 'da Col'lstituição de 1988, o Congresso
Nacional ter'n'partldpação efetiva e fundamental na ftXação das diretrizes de política nuclear,
envolvendo todo o seu contencioso:
Entre outros aspectos importantes, convêm
. destacar alguns que se inserem na nova formulaçãú'"do Programa Nuclear e que, em par~-,
te, é objeto desta Medida Provisória.
Primeiramente, a reforrriuJaçao institucional
do_setor nuçlea,r, cujo obj~tivo principal é a
redução do seu tamanho,- o ajustamento .do
sistema de empresas às ctittdições reais do.
País, de modo a que elas possam servir ao
desenvolvimento da tecnologia nuclear no
Brasil sem impor custos exagerados e desne~
cessários.
Eftf se-gundo lugar, proceder à Ul-n redêfinição do-papel e da extensão da energia nuclear cómo SUpridora de energia elétrica, no
conjuhto do SiStéma elétrko -nacional, a fim
de que Se possa concluir os esforços materiais
atê aqui despendidos e planejar a longo prazo'
os passos seguintes, respeitando a capacidade
de investimento do setor público.
Finalmente, outro ponto que deve ser real~
çado, é o ajustamento do Programa Nuclear,
à capacidade brasileira de fJXação de tecnologia transferida da República Federal da Alemanha, seu desenvolvimento no País. a adequada solução dos financiamentos e compras_
efetuadas por força dos _cotratos comerciais,
enfim, trazer o Programa Nuclear, cuja importância para o País e seu futuro é indiscutíveJ,'
para as dimensões consentâneas com as possibilidades do nosso País.
A Medida Provisória n9 107/89 promove medidas no campo institucional e cria condições
legais para a conclusão das usinas nucleares
de Angra 11 e !IL
_
O Decreto-Lei rf 2.464, de 31 de agosto de.
1988, que reestruturou o SE!tor nuclear brasileiro, deixou de ser apreciado pelo Congresso
Nacional no prazo previsto no art. 28, § 1 ~.
inciso D, do Aro das Disposições Transitórias
da Constituição Federal. Em conseqüência,

Exemplar Avulso ....................,~.-...... :::.:....... .'.. NCz$ 0,11,
Tiragem: 2.200.exemplares.

algumas medidas não puderam ser concluídas dentro da vigência desse DeCreto-Lei, deixando inconcl~sa. a reestruturaçãO do setor·
nuclear a que. ~. pr9punha.
Assim, as açõ,e~ :de propríedádes da JNB,
representatiyas dO capital da t'l'uclebrás Enge~~
nh_aria S. A. - ·Nuclen, e os -be'ns que c~ónsti_: ,
tuern o acervo do Centro do DeSenvolvimento
. de Tecnologia Nuclear, da INB, foram recebi~
das pela União mediante dação em pagamento de seus créditos junto à esta empresa, Conforme incisosTe-11 do art 39 do DL2.464,
Entretaritó, -a·traitSfêrêricia das ações da Nuclen à CerltralS Eléhíca.S Btasi1elras S..A.- ;- .
Eletrobrás, mediánté ca'phalização, prevista n~
alínea a-, do parágrafo único, do mestno artigo,
e a transferêitciá dOs bens constituintes do
acervo do CDTN à ComissãO NaCioriai -- çle
Energia NuClear ~ CNEN, prevista na ~[nea
b, do parágrafo único, do mesmo artigo,_ indispensáveis à coÍ1clusão da reeStruturação do
setor nuclear a que se propunha o DL 2.464,
não mais fórain pOssíveis, pelo térmir:tQ da .
vi9ência de~sé D'ecreto-lei, por ter deix_a~ÇI ~e ;
ser aprecia?<? p'elo Congress.o. Nacic;tnal ~o ,
prazo constitucionaL
,
. . . . .
Propôe~.Se, ·c·om· o art 1" da Medida P~;ovi- ,
sória n9 107, dar respaldo jurfdico para çon·
duir e consolidar a ree_struturação do_ ~to r
nuclear, em s_ua maior parte já praticada..
_Pelo Decreto nç 84.771, de 4 de_ junho de
1980, foram declaradas de Utilidade Pública
para fins de desapropriação ·pelas Empresas
Nucleares BrasiJeiras S. A -.,. NudePrás, uma
área entre as localidades de Peruíbe e lguape,
no litoral sul_do Estado de São Paulo~ _onde
se previa a construção daS usinas nucl~qe
létricas n" 4 e 5 _do Programa Nuclear Brasileiro.
·
f:. Nuclebrás iniciou o processo de deSaP~o
priação, propondo junto à Justiça Federal as
competentes ações, as quais, com o cancelamento da construção daquelas usinas, perderam seu objeto, tendo sido conseqüentemente
iniciado pela Nuclebrás o processo inverso,
de desistência das aÇões e restituição aos ex- pi0Pi18ridos d.:is respectivas áreas. -Com a reorganização do setor nuclear e
a tra.nsformação ·da Nuclebrás na INB, com
a alteração substancial de seu objeto social,
não cabe à nova empresa, a INB, pross_eguir
promovendo as medidas processuais de re-

versão à situaçã'o· ántériór'ad Decreto n?

84.771, citâdo: Por esta razãb,' deve a •União,
autora da meéii"da irliciaJ.:..... êanstruir as usinas
d~ PeiuíbeJlQúape '__,é da medida· fmm

-7

cancelar: sua. ConstruçãCi ~suceder a ~tiucle-

nas

brâs
aÇões de desat?rdpriação e- Pf<?SS~
guir nas medidas processuais de desisténc~a
dáS âç:Oes restitUição t!ZI,s áreas aos· exprOprià(iqOS:, ):,_eJo que se tor,l"'.a' necessáfio o' ips~ ,
da Medida
truffiento legal estatuido no art.
·
Provisória' ora _em apreciação.

e

zo

'•

Com relação às usinas nucleares_ de ~gra
11 e Angra [][, forma-se, no País, uma. çons-. _
ciência Conststente e bem fundamentada favorável à conclusão das obras e a cons.eqüente ·
colocação em operaç:a.o de seus reatqres Rara
o .fornecimento de- en~rgia el~triça,_N_a a,tualidade1 temos; um quadro p[eocupante que pr.e-cisa ser analisado.e ettfre'otado com reaijsmo
e objetividade.
0

_Os inVeStU:nê_ntoS i'ealizádos totalizam 69%
do .cus'tt:l total- da U'sina· de Angra 11 e 3õ%
da Usina'_ de' Angra 111 (AneJ<o_[) e, do~ ~quiR~- ·
ménto_S inip:irtados de Angra II, 89_%-- estão
entreg~e5 -e de Angra III, "88% (Anexo )!):.O~
País não 'podé dar-se ao luXo de Sucatear este
esforÇá e deVe, deritro de um cronograma.tec·- ·
nicam ente pcissivel e serh ·esforços extr~9r~i: .'
nários, concluir a (Jsinade Aogra II em mç"dps
de l995_eAngra III em meados de I997,exata- ·
mente quando o País estará diante de' uffia
prievisfVel crise de aQasteÇi.mento de energiá
elétrlca'qüe ameaça o·seu,proces'so de de.Sen:
volvimento. Vale salienta_r ,que a falta de conti~
nuidade dos investimen~os em geração- de
ei"!Sfgia: elétrica!_ reveladq, ~m ma_is. de_ 3,9 .(~in:
ta) obras paralizadas ou em ritmo extrema_mente lento, provoca que os custos fJX9.5
mantenham elevados e os custos fmanceirOs
se elevam a cada dia, tornando intolerável o
perm de endividamento do setor.

se.

Em- recente Seminário na Confederação
Nacional das Indústrias ( 18 e 19 de outubro
deste ano), com a participação de autoridades
federais e estaduais, representantes do setor
energético (principalmente dÕ setor elétrico)
e das princlpais lideranças empresariais, 'o problema foi analisado e debatido em profundidade, resultando um consenso de que:
a) para a retornada do desenvolvimento, é
mandatório que se inicie, já, os investimentos

'
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para aumentar a oferta de energia, em particular da energia elétrlca;
b) mesmo mantido o quadro atual de muito
baixo crescimento econômico, haverá falta de
energia elétrica no Nordeste e no Sul-Sudeste

a partir de 1992-1993.

O quadro descrito acima recomenda que
o setor público redirecione, em medidas que
se compatibilitem com os investimentos dire-

tos na área social, os seus recursos para setores que se apresentam como verdadeiros nóduJos de estrangulamento do processo de ex-

pansão da economia pacional.
É neste contexto que se inserem as usinas

nudeoelétricas de Angra I1 e Angra DI, ainda
mais pelo que dispõe o inciso XXVI do art.
22 da ConstitUição Federal, que manda à
União legislar sobre "atividades nucleares de

qualquer natureza". E assjm procede a presente Medida Provisória no? 107/89.
.Muitas outras razões conclamam a necessidade de um equacionamento racional com
vistas à conclusão das usinas nudeoelétricas
referidas.
Por razões técnicas de localização e operação de sistemas elétticos, a energia elétrica
de Angra n e Angra DI faz diminuir sensivelmente as perdas na transmissão, baixando o
custo total da energia da região Sudeste, na
medida que introduz uma potência reativa no
sistema.
Em recente estudo apresentado ao Banco
Mundial, pelo Ministério da Minas e Energia
e Eletrobrás, foi êlemonstrado que o custo da
energia de_corrente da conclusão de Angra DI
é menbr ou no máximo igual ao custo incremental do sistema elétrfco com base na hidroelebiddade (Anexo DI).
, É alarmante _constatar que a indefinição de
prazos para conclusão dessas usinas e a falta
de recursos firmes em moeda nacional, a serem gastos no País (a parte importada está
quase 100% concluída e foi financiada em
moeda forte), está levando ao paradoxo de
se gastar um milháo de dólares por dia de
custo fJXo - o que será incorporado ao custo
final das duas usinas -sustentando o círculo
vicioso do atraso anualmente repetido.
Esta última realidade nos indica ser urgente
dar uma soJuçáo a esta evasão improdutiva
de recursos: ou se para defmltivamente a construção de Angra II e Angra UL jogando a carga
ao mar e desperdiçando cerca de 3 bilhões
de dólares já investidos ou se decide concluílas em prazos técnica e economicamente ade-quados.
A conclusão das usinas de Angra ll e lU no
quadro da revisão radical que se procede do
Programa Nuclear Brasileiro, com a participação do Congresso Nacional e da opinião
pública, se harmoniza com a estratégia de assegurar ao País o pleno domlnlo da tecnologia
nuclear para usos pacíficos, a expansão da
oferta de enérgia elétrlca, o crescimento do
nível geral da atividade econômlca industrial
entre outras vantagens indiscutíveis.

Resta analisar, no escopo de matéria desta
natureza, a conveniência de nosso País- ressalvadas as restrições quanto à dimensão do

Programa Nuclear c;oncebic;lq irra·çiQI)almente
à époe<! do regime autoritário - perseverar
na política de incluk a núcleo-eletricidade no
conjunto de seu balanço energético; Todas as formas de energia comportam ris_cos e ameaças ao meio ambiente e à segurança das populações. A hidroelétrica, pelas
inundações que provoca, as térmicas convencionais pelos rejeites que despejam na atmosferã, as de origem agrícola por outras formas
de agressão de seus subprodutos e a nuclear
pelos resíduos atômicos decorrentes. Todavia,
nada configura que a energia nuclear represente uma forma de geração condenável. Pelo
contrário, as técnicas disponíveis de segurança dos reatares e estruturas civis, além da segurança dos depósitos de lixo atômico, fazem
da energia nuclear uma modalidade absolutamente compatível com as justas e irremovíveis
exigências ecológicas emanadas da opinião
pública em todo o mundo.
Embora devamos ãfirmar i::om ·relativa reserva, a energia nuclear Qferece algumas van_tagens comparativas que devem ser levadas
em conta, tais como:
-maior fator de capacidade-o que significa maior volume de energia gerada por potêilcia instalada; -menos agressão efetiva ao meio ambiente- Pois não desprende co2 , não gera chuva
ácida e, ao contrário das usinas a óleo e, principalmente, à carvão, não aumenta a radioatividade local;
-maior garantia de suprimento de energia
e custos crescentemente menores de quilowatt/hora de energta elétrica gerada.
Apesar de outros e diferentes fatores atuarem para o crescimento da energia nuclear
no mundo, estas vantagens comparativas levaram a que os Estados Unidos da América
já possuam 11 O usinas nucleoelétricas em
funcionamento, com uma potência instalada
duas vezes e meia a total do Brasil, consideradas todas as fontes; a França, com 55 usinas
e potência instalada uma vez e meia a total
do Brasil, vai mais longe: 73% de toda a energia elétrica gerada é de origem nuclear; o Japão tem uma potência instalada de origem
nuclear igual a total do Brasil; fmalmente, o
total de usinas nucleares em operação em
todo o Planeta ultrapassa 420 unidades e as
em construção 120.
Este panorama serve apenas e todavia para
eliminar preconceitos e ·arrastar o tema para
o terreno da análise racional. Nunca para mascarar ou minimizar a relevância do debate democrático que incorpore, além da ampla divulgação de todos os ângulos da geração nucleoelétrica e seus aspectos sensíveis e perigosos, também a emergência de mecanismos
eficazes de fiscalização e controle que sobre
as usinas nucleares e a própria política nuclear
brasileira, como um todo, devem exercer os
organismos da sociedade civil. as instituições
representativas do povo, especialmente o
Congresso Nacional conforme. é meridipnamente co~grado na ConstitlÚçào Brasileira
de 5 de outubro de 1'988.
A reestruturação do setor nuclear iniciada
com o Decreto-Lei n~ 2A64, de 31-8-88, trans-
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formou a Nuclebrás na INB, modificando seu
objeto s_ocial, reduzindo sobremaneira seu escopo de atividades e adequando suas subsidiárias à nova estrutura do setor.
A adequação das subsidiárias da Nudebrás
ao escopo de atiVidades e ao objeto social
da INB se fez pela criação de uma empresa
especializada na produção de concentrados
de urânio, o Urânio do Brasil SA - UB (Decreto n9 9622, de 31-8-88); na dissolução de
duas empresas, a Nudebrás Eruiquedniento
Isotópico S.A -- Nuclei e Nuclebrás Auxili.ar
cte Mineração S.A - Nuclan (qecreto n 9
96.621, de 31 ~8-88); na transferência do controle acionário da Nuclen para a União, que
depois o transferiria para a Eietrobrás (art. 3 9,
do DL 2.464-, de 31-13~88); e-na inclusão da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A- Nuclep e Nuclebrás de Monazita e Associados
Ltda - Nudemon, no Programa Federal de
De.sestati:taç~ão (Decreto n 9 96.623-, de
~ 31.8·88).
- No que díz respeito à Nuclep, há que considerar que ela se constitui em uma empresa
altainente especiaJizada, de tecnologia sofisticada, destinada à fabricação de componentes
pesados para usinas nucleoelétricas, entre os
quais o vaso de pressão do reatar, fatores que
estão levando, independentemente dos aspectos conjunturais, quer políticos. quer económicos, a não se poder prever o prazo de atingimenta dos objetivos da reestruturação do seter nuclear.
Para que a lNB possa se tomar efetivamente
uma empresa leve, competitiva e espe.cializada
no ciclo do combustível nuclear, que se busca
obter com a reestruturação do setor nuclear,
há necessidade de se retirar de sua subordinação a Nudep, que, para ter preservado seu
acervo tecnológica especializado na indústria
nuclear, não pode ser desllgada desse setor.
O art 4'? transfere o controle acionário da
Nudep para a CNEN, Autarquia Federal detentora das ações representativas do capital
da lNB, o que, de um lado, preserva não só
a integridade patrimonial da União, mas também a da capacidade tecnológl.ca e, de outro,
cumpre um dos objetivos da reestruturação
do setor._
O art 5<? que os recursos da Urúão transferido à INB e suas subgjdiárias, a qualquer titulo,
sejam contabilizados dentro dos preceitos da
Lei das Sociedades Anónimas, Lei n~ 6.404,
de 15-12-76. ,
Tendo o Decreto n9 96.622, de 31-8-88,
que autorizou a INB a construir a subsidiária
Urânio do Brasil SA - UB, permitido que
a iniciativa privada viesse a participar com até
49% do capital da UB, o aparte de recursos
da União sob a forma de subvençAo ou "a
fundo perdido" privilegiaria o capital privado,
diminuindo seus riscos e aument?~ndo indevida e gradosament~ sua remuneração. A
igualdade de tratamento do capital de origem
pública (da União), e de origem privada será
obtida na medida em que não se permita privilégios e submeta ambos os capitais aos mes=
mos preceitos legais, como determina os §§
1~' e 29 do art. 173 da Constitutção Federal.
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Diante de todo. o expost9 e para que se

recursos do conlribuinte brasileiro e para que

rejeitamos·--a -emenda apresentada em

,observe o disposto no art 16.7, § 1"'• da Constituição Federal e, l~vanQq em_ conta o art 38
e seu § J?, .da Lei. de Dir~l;r~~s Orçamentárias,
que deteiTJJio.,_ que na prograriJ.ação de investi-

se pfepare o País em face da crise de abasteci-

diência ao disposto no§ }9 do art. 4 9 da Resolução n9_1, de 1989-CN.
. __É_ o pai"ecer.
-Sala das Comissões~_3.Q de. nov:embro de
1989--Senador Carlos Patrocínio, Presidente -_Deputado Marcelo Coideiro, Relator Deputado José Jor{Je - Senador /rapuan
CoSta Júnior- Deputado l-1'ctor Fontana Senador Marco Maciel- Senador Jutahy Magalhães- Sen~or__Ronaldo Aragão .......... Deputado Luiz Albertà ROdrigues- D~utado Fernando Bezem!J.
·

mento de energia eléti"iCa que se pronuncia,

faz-se neCeSSário ultimar as medidas de reéstruturação institucional do setor nuclear e a
conclusão das Usinas Nucleoelébicas de An~
gra II e A]l__gra lU.
As providências propostas na Medida Provi~
só ria n9 107/89, por serem consentâneas com
as reformas do Programa Nuclear Brasileiro,
merecem a acolhida do Congresso Nacional,
pelo que proponho sua conversão em lei, e

mentos sejam observadas as prioridades do

Anexo Ili desta lei, que manda no tocante à
"Energia Elétrica =-dar continuidade a obras
em andamento, de geração, transmissão edistribuição de energia, a cargo do Sistemé1 _E;letrobrâs _e_ da Jtaipu-BinadOnal", para que se
defenda o património público constituido com

ANEXO I
Afi.K!RA I! E ANGR.l. 111- CUSTO TOTAL DOS INVESTH.IENTOS
Realizado até 1989

•

US$ milhões

Usina
Angra 2
Angra 3 Angra 2 ,. 3

A Rea 1i zar após 89

2.230
6S2
2.882

Total

•

US$ milhões

30
53

•

US$ milhÕes

31
70

1. 019
1.531
2.5_50

69

,47

3.249
Z.TSa5.432

100

-Teu--100_

1) Não inclui _juros_ durantE .1 construção

2) CustoS fixos e {:le infra·e~;trutura intciaTml?nte alocados à Angra li

NUCLEN- apresert;tr;ão aos Exmos. Srs. Ministros das l.linas e
Energia, do PTanéjamento e ~mfe do Gabinete 1.411 itar em 4-5-89.

3) Fonte:

ANEXO I!
ANGRA 1! E ANGRA 111 ...; ESTIG\0 ALCANÇADO.;.. MARC0/89

Item

Angra Ir

ENGENHARIA
. Projeto Básico
Projeto Detalhado
OBRAS CIVIS
lnfra-EstPutura
Estruturas
Acabamento
MONTAGEM
. Contenção

An_gre IIE

50X

71X
Ti%

54%
,,.

70%
74<

2<

100~

lOOX

a
c:r.

ox

...

ox
ox
o'
ox

sa:

94<

Sistem::~

af.:t:-

SUPRIMENTO_
Importado
Nacional

78%

89't
7&<

88~

..

- 46t

~------

-~--

Fonte: NUClEN ~ _Apresenter;.la aos Exmos. Srs. Mln. das Minas e
Energia, do Pl3nejamento e Chefe ctõ Gabiriete Militar em 4-5-89.

ANE':XO III
1. Custo médio da Energia f lP.tr lca
gerada em Angra III para o oJsto
de conclusão.
rAT~

DE

VIDA ÚTIL (.INOS)

CAPACIDADE

...ao

(<)

75
70

<O
38,4
40,0
41,8

3(

25

38.8 39,l

40,4
42,0
45,9

35

40,0
42,2

41,(1
42,13

Unidade US$/Wt'l.
11. Compet ft i v idade de Angra 11 I com
a expansão do sistema previsto
no Plano 2010 da Eletrobrás.

obe~
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paite"-dcis"-hans-enfaflos. -TãiS -condiçÕes, face
Oiscrimin'açiio

US$/MWh

-------

A. Custo médio da energia ar· unda da
e>:pansão do si~tema pr·ev1:ta no
p!ano 2010 da Eletrobrás
e. Custo mêdio da energia de Angra

rrr

C. Ganho·(pérda) da entrada cte Angra III

fonte:

n_-

43,5

admissibilidade.

38,4 a 43,9
12%

~-(!%}

Conclusão _de Angra !
Viatt111dade econõm'ica'..:.'
Jan./89-..:. "MME Sii!pían -- EStlldo apresentado ao
Banco Mur.dia l. ·

e

aos avanços~ terapêuticOs nO tratarpento da
hanseníase; configurain, hoje, inquestionável
díscrimihaÇão aoS infeli2;es portadOres do mal.
Daí a p'róPtislçáo da Medida Provisória em
análise que, por sinal, já recebeu parecer pela

Nos termos do art 5':>, § 1\ I e § 29, da
Resolução n?_~, de 198~. do Congresso Nacional,
foi apresentado recurso submetendo
a admissibilidade ao Plenário, razão pela qual,
agora, compete a esta Cómissáo - arl 7 9
da citada Resolução - examinar a matéria
quanto aos aspectos constitucional e de mé-

-nao

I

rito.

· râmetro objetivo otereddo pela própria Constituição, que é o regime de urgência a ser solid-·
tado pelo Presidente da República, conforme
previsto no art. 64.
Com efeito, entendemos que uma medida
provisória pode ser enquadrada nO pressuposto de urgência quando a matéria por ela
disciplinada não puder aguardar pelo menos
100 (cem) dias, para a tramitação de projetas
de iniciativa do Presidente da República.
Mesmo que não se adote o critério acima
indicado e se opte pelo juízo discricionário
cías':
parà saber-se o que é urgência, ainda assim,
entendemos que ela está presente no caso
Relator: Deputado Frtmtfsco Carneiro
da Medida Provisória n9 109.
A Medida Provisória n9 109, publicada no
Ela cuida de assuntoS urgentes e relevantes,
Diário Oficial da União, de 21 de novembro
não se podendo negar-lhe admissibilidade.
de 1989, faxa o soldo dos postos ou graduaConclui-se, assim, pela urgência e relevânções do pessoal da Polida Militar e do Corpo- cia da mãtéria versada na Medida Provisória
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, assen9 109, diaríte do que nosso parecer é favorável
gurando-lhes a revisão de sua remuneração,
à sUa admissibilidade.
na mesma proporção e na mesma data, sem. Sala das Comissões, 27 de novembro de
pre que se modificar a remuneração dos servi1989,- Deputado Etevafdo Nogueira, Presidores militares da União; determina seja aplidente - Deputado Francisco Carneiro, Relacado aos integrantes da Carrefra Policial Civil
tor - Deputado Mauro Campos - So:mador
do Distrito Federal idêntico tratamento remu- JarbasPa$58J"ínho- DeputadoManoel Castro
neratório dispensado aos policiais federais, na - Senador Nabor .Júnior- Deputado .Daso
conformidade da Medida Provisória no 106/89;
Coimbra - Deputado Haroldo Sanford
restabelece o pagamento de_ gratificações e
complementação salarial que vinham sendo
PARECER N•143. DE 1989-CN
~gas e foram extin~yela Medida Pr9visória
n" 95/89, confirmada pela Medida Provisória
Da Comissão Mista incumbida de emirt' 106/89, a servidores do Ministério da Edutil' parecer sobre a Constitucionalidade e
cação, do MinistériO das Minas e Energias,
o mérito da Medida Provisóda n" 103, de
da Superintendência do DesenvoMmento da
13 de novembro de 1989, submetida J
Região Centro-Oeste e da Superintendência
deliberação do Congresso Nacional pelo
da Zona Franca de Manaus, passando tais
Senhor Presidente' da República, medianacréscimos remuneratórios a serem pagos cote a Mensagem nP 789, de 1989-CN. que
mo diferença individuai nominalmente identi''revoga dispositivos do _Código Eleitoral
ficada; e restabelece a gratificação de _estímulo
e dá outras providências·:
à fiscalização e à arrecadação que vinha sendo
recebida pelos fiscais e técnicos da Receita
Relator: Senador Mauro Benevides
Federal até a edição da Medidé! Provisória n"
1.0 -Relatório
95189.

PARECER N• 142, DE 1989·CN

Da Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pareCer sobre a Admissibilidade da Medida ProviSória nP 109, de
20 de novembro de 1989, subinetída à
deliberação do Cohtfressa Nacional pelo
Senhor Presidente da República, mf!d~an
te a Mensagem n? 246. de 1989:.c:l"4 que
"!ixrJ o valor do Soldo dos Postos de CorOnel PM. do Corpo de Bombeiros Militi!lr
do Distrito Federal, e dá outras providên-

Nos termos do_ disposto no art. 5 9 da Resolução rt' 1, de 1989, do Congresso Nacio_na!,
cabe a esta Comissão emitir parecer, prelum~ _
narmente, sobre a admissibilidade total ou
parcial da Medida Provisória, com o fim- de
examin211" a existência ou não dos pressupostos de urgência e relevância de que trata o
art. 62 da Constituição.
O pressuposto de urgência exigido para a
edição de uma medida provisória tem um pa-

Em 13 de novembro último, mediante a
Merisãgem n9 789, de 1989-CN, o Senhor Presidente da República submeteu à apreciação
do Congresso Nacional a Medida Provisória
n~ 103, que objetiva revogar os arts. 51 e parágrafos, 151 e incisos e 157 d~ L:ei n" 4.7~7,
de 15. de julho de 1965, que instituiu o Cód1go
Eleito_rai.
Refetidos dispositivos estabelecem condições para o exercício do direito de voto por

2.0 - Constitucionalidade
Preceitua o art. 62 da Constitl.,liç_ão Federal
que "em caso de relevância e urgência, o Pre-

sidente da República poderá adotar medidas
provisórias com força de lei".
Atendidos os pressupostos de relevância e
urgênda, cabe verificar a competênda presidencial para tomar semelhante iniciativa. Ora,
a Carta Magna, em seu art 22, estabelece que
à União compete legislar privativamente sobre
"direito·cíviJ, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial
e dO trabalho".
Assim, não há dúvida quanto à constitucionalidade da Medida Provisória n 9 103, eis que
versa a respeito da questão sobre a qual o
Presidente da República pode ter a iniciativa
de lei.
3.0-Mérito

Tanto na exposição de motivos dos Minis-·
tros da Justiça e da Saúde quanto no parecer
desta Comissã,o, quanto à admissibilidade, fi-

cou clara a inadequabilidade dos dispositivos
que se pretende revogar com a realídade contemporânea. Afinal, os recursos terapêuticos
existentes tomam dispensáveis as precauções,
ali determinadas, para com os portadores de
hanseníase.
Por outro lado, ao ser editada em 13 de
novembro último, a Medida Provisória, por força do disposto no art. 62 da Constituição Federal, já tornou sem efeito, no primeiro turno
da eleição presidencial, os mencionados dispositivos da Lei n" -4.737, de 15 de julho de
1965.
Dessa forma, em todo o País, após vinte
e quatro anos e quatro meses, os hanseníases
puderam exercer o direito de voto sem o constrangimento ao qual foram submetidos ao longo de mais de duas décadas. Anão aprovação
da Medida Provisória n9 103 ocasionará, da
parte do Executivo, a sua reedição para garantir, em 17 de dezembro, idêntico procedimento. Ademais, deixará o Legislativo com a responSabilidade de dificultar a revogação de
mandamentos legais não condizentes c_om a
realidade do mundo atual.
Assjm, também quanto ao mérito, opina~
mos pela aprovação da MP nQ 103/89.

4.0-Voto
Pelo exposto, observado o que dispõe a ResOlução CN n" 1189, particularmente o § 1"
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do art. 79, opinamos pela aprovaç-ão total da
Medida Provisória n.~ 103, sem quaJquei alteiação em seu texto original.
J:: o voto.
Sala das Sessões,30 de novembro de 1989.
- Deputado Eduardo Moreira, Presidente Senador Mauro Benevides, Relator - Deputado Jorge Vianna - Senador Marcos Mendonça- Deputad~_ OeraldoA!ckmin--- Deputado Furtado Lelre-_ Senador U11son Martins
-Senador Jarbas Passarinho -Senador Antonio Luiz Maya.

PARECER N•l44,DE 1989-Cl'l
Da Comissão Mista de Orçamento ~
bre o Projeto de Lei n" 6~ de 1989-CN

que "autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento FJScal da Gnião r:réditos

adicionaiS até o limite de NCz$

2.247.104.945,00 e-dá outras providên-

cias':

Relatan Deputado José Carlos Vasconcelos
O Senhor Presidente da República encaminhou a apreciação do Congresso Nacional,
nos termos do arl 61 § 1", inciso IL alínea
b, da Constituição Federal, através da Mensagem. n" 689/89 na origem (n" 197 de
1989-CN), Projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir no Orçamento Fiscal da
União créditos adicionais, em favor do Ministério dos Transportes, no valor de NCz$
2247.104.945~00 (dOis bilhões, duzentos e
quarenta e sete milhões, cento e quatro mil,
nOvecentos e quarenta e cinco cruzados novos).
Os· recursos necessários para atender os
créditos adicionais, sugeridos no Projeto de
Lei em pauta, têm seguintes origens:

NCzS

- Excesso de arrecadação de recursos
Ordinário do Tesouro
- Excesso de ar-recadação do pedágio
que trata a Lei 7. 712 de dezembro de 1989
- Ingressos de recursos prov(m~entes de
operacaes de créditos externos
- Incorporacão de saldos de exercícios anteriores

Milhões

2.074,9
124,0
29,2

19,0

Dezembro de 1989

-Atender somente projetas e atividade~
com instrumentos contratuais e convênios devidamente homologadOs pelo Conselho de
Administração do DNER.
Com base nesses critérios e devidamente
assessorado pelo pessoal técnico do próprio
DNER, foi feito o levantamento de emenda
por emenda relativa. aquele Órgão.
Para as emendas relativas as demais Unidades Orçamentárias, cerca de 130, considemndo aquelas apresentadas aos projetes de
lei retirados pelo Executivo (PL 16189, 35/89
e 36/89) ,ãcrescidas daquelas apresentadas ao
próprio Projeto de Lei 65/89, foram feitas avaliações caso a caso, sempre levando em conta
a priorização dos projetes já em andamento.
VISando criar reserva para atender as emendas dos· senhores parlamentares, foram necessários córtes nos valores: propostos pelo
ExecutivO, conforme critérios estabeleCidos
pelo relator.
·
Remanejou-se, assim, dotações, sempre
com a decisão de atender os interesses da
. coletividade expressos através dos seus representantes,_ os senhores deputados e senadores.
.
Os mesmoS prini:fpios nortearam a análise
dos projetas e atividades induídos no-Projeto
de Lei n" 65/89, expurgando-se desse as dotações ql,!e não atendiam as exigências do tela-

ror.

Por frm, optou o relator por apres_entações
de substitutivo ao projeto de lei.
2.247.1
Ao mesmo os membros da Comissáo apreSentaram destaques.
Da apreciação da Comissão resultaram modificações por destaques aprovados de dois
Transportes apresentando a seguinte cOmpo- tipos: a) de alguns critérios; b) de descritores
Esses recursos foram distribuídos, confore de reduções e acréscimos de diversas Unidame proposta do Poder ExecutiVo, entre diversição:
des OrçamentáriaS.
sas Unidades Orçamentárias do Ministério dos
Submeteu-se o relator à soberania e inteligência do plenário da Comissão Mista de OrNCzS MI lhães
_çame_nto_ do Congresso Nacional apresentan~
do Substituição Final, que nao mais lhe pertence, mas a Çomfssão que a Constituição
-Secretaria Geral
26_9,6
do Brasil determinou como fórum de debate
-Departamento Nacional de Eptradas de Rodagem
867,5
e decisão dos mais legítimos interesses brasi- Empresa de Portos do Bra:; 11 S/A
30,0
leiros.
- Empresa de Trens Urt'l30os do Porto AJegre
20,0
-Companhia Brasileira de lr11ns Urbanos

60,0
2.247,1

Ao pr<?jeto em epígrafe foram apresentadas
776 emendas, a grande maioria propondo
modificações em projetas ou atividades de
responsabilidade do Departamento Nacional
de Estrada de Rodagem.
Al~m da emendas ao Projeto de Lei n9
65/89, foram também apreciadas as emendas
dos Projetas de Lei n~" 16/89, 35/89 e 3_6189,
que foram apresentados pelo Sr. Presidente
da República ao Congresso Nacional, e posteriormente retirados. Esses projetas de lei, que
também tratavam de créditos adicionais ao
Ministério dos TranSportes, tiVera-m, no total,
751 emendas apresentadas pelos Senhores "
Parlamentares.

Para efeito de avaliação das dotações do
Projeto n9 65/89-ê das 1527 emendas a ele
apresentadas, diretamente ou através dos Projetas de Lei n9a16/89, 35/89 e 36/89 antes referidos, das quais mais de 90% relativas ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foram estabelecidos os seguintes critérios:
· ·
-Atender tão-somente as Estradas Fede~
rais;
-Atender as obras com contrato;
--.:_Atender somente os projetes e atividades
cujas dotações sejam possíveis de serem realizadas no corrente ano;

SUBS1ITU11VO AO
PROJETO DE lEI

N• 65 DE 1989-CN
Autoliza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal ela (Jnfão Créditos AdicionaiS até O limite de NCz $

2247.104.945,00 e da outras providên~
elas.
O Congresso Nadonal decreta:
Art 1q Frca o Poder Executivo autorizado
a abrir ao Orçamento Fiscal da Onião (Lei
n~ 7.715, de 3 de janeiro de 1989, Anexo O,
com -respectiva aplicação no Anexo lll). em
fãvor do Ministério dos Transportes, créditos
Suplementares e especiais no valor de NCz$
2214.104.945,00 (dois bilhões, duzentos e
quatorze milhões,· cento e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco cruzados novos)
de conformidade com a programação const.aitte do Anexo I ~est21 Lei.

Dezembro de 1_989 .
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Pafágfa"fo único:..-- ·os recursos necessáriOs

~e nove ri1ilhÇl_e~. ~ duzentçis rriil_cruzados no-

a exe·cução do disposto neste artigo são prove- . vos);
niel'l.tes de:
'
a) Excesso de arrecadação de recursos
ordiriálibs do·Tesouro Naclonal, no Valor de
NCz$~2.041.870. 177;00 (dois bilhões, qUarEm-

ta e Um milhões, oitocentos e setenta mil, cen- :
to e setenta e sete cruzados· novos);
· -:-·
· - --b) ExceSSo- dê. "arr~cadação de_ pe<iágio,,
receita vinculad~ P,o Tesouro Nacional, de que
trata a Lei. n~ .7.Z1;2.~ . .de 22 de' deZéi'T)bro- de

1988,.no valo.< de.. NÇz_$ l.<.~·o...oo.o.oo.o.o ('en.c '

_<.
d
)
to ~ yinte_quatro'';lijhoes de ,c~ ~~ r-ovos =
i:) lhgresso· de recursos provenientes de .
operaÇõeS de_créditol'> externos....,.. outras fon-

tes; nO valor de NCz$ 29200.000,00 (vinte

-

d} __ Incorporação de Saldos de exercícios
anteriores no valor de NCz$ 19.034.768,00
(dez.enove milhões, trinta e. quatro_ mil, setecentos e sessénta e oito crUzados novos).
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ç""ã·cnr PavimentaÇão de Estradas", NC~$
5.000.0_00,00 (cinco milhÕes de cruzados novos) Para o projeto "Apoio ao Estado de Ser--

gipe- Construçã_o e Paviffientação de Rodovias_" e NCz$ 3.000.0QO,OO (três milhões de
cruzados novos) para o projeto "Apolo ao _MuArt. 2<:> ~ Fica o Poder Exe_cutivo autorizado nicípio de Trajano de Moraes-~ RJ".
a_ abrir ao_ -Orçamento fiscal da (Jni~o (lei
Pg~rágrafo úriiCo. Os recursos necessárioS
n9 ?.715 de 03 de janeiro de 19á9, Anexo · a execução do disposto neste artigo são proveO, co. m à..re.sp· e.ctiV.á a. p-li.ca.ção
.. _nq _Anexo 11.1), . nientes de exçessQ de arrecadação -de recurem favo.r ~o _f:1.inistéri~ c;lo l11t~r!-9r o crédito sos Ordinários- do Tesouro Nacional no mes- especial de NCz$ 33.000.qoo;opc(!J"Í/IIa e três. mo valor do crédito.
milhões de ~dos novos), ~ra•atender a
Art. 39. · Esta lei entra em Vigor na data de
Unidade Orçamentária Secreh)nà: Geral, sen- · · - :
do NCz$ 25.000.000,00 (v!n~e· e c;ll]co milhõe~ sua publiCação. ';
Art.
49
Revogam-se_ ~ ~i_spos_içõe_s em
C:l.e .cruza_d~_.J:I.O~~?~). para_ o p_r.qjet~.-~:Apoio a.
contrário. - ·
-Criação do EstadO de Tocantins- Constru-_

·~·

, Mil Kll.l

MINISTÉRIO DOS IRANSí'OHirS . .

87.330.000 ..

Construção de Ramais Ferroviários
.· lrcicho: Colina de Goiâs/Pequiá/
Parángatu/Senador Canedo

33.250.000

EF ~290 .Implantação do Ram;.ll
Ferrovlár i o de Cachoeir·a r10 Su I/RS

2.576.000

EF-i"16._Remodelacao dâ~t~SChóJ ·--~-Genera 1 luz.
Uvaranas · - : ·
Malha Fcrroviãri;:, dO NÕ,rder:Ü•
?te. do tJuixeramc>Uim/Cl

644.000
ll.f}Oü.OOO

Construção do Cotorno Ferroviário
do Cachoeiro do ltapemirim

4.200.000

··:lrav~ssia'Jm·r·oviórw :cJi:L.lnrp~~ina

:JO.OOO 0()0

Man1:1 i'arrllVrari<. do N<,r!:t.•:;tt•
COTlStr·uç5() da Va1 i<lrl\Ó de

(:ontor

110

~561J. 0')0

do Sistema de Qu 'ncoe/CE
Malha Ferrovtarit: do

Norcm;te

nc:nodelação·Estunos e Qt)ral; do Ramal

rerroviário Satguei1·o/Recile

2.100.000

- .,,alha Ferroviária do Nor·cente

Remodelação-Estur.los e (lbra~; c:to Ramal
Ferrov i ár tQ JuazL iro/S;t 1" arlor·

2. 100.000

Anel Ferroviârio de Sele l.;Jqoas/f..tG

? . 000 000

2) Empresa de Po·r·tc•s_.do nrasi.l- Portubf·ãS

3~ 000.000

- Contrucão de Eclusa: rEi. B.arragem de Tucurui
- Fornecimento de PQu.ipamentus, matec_iats
-o m.1o ·de~ oUra par· a mon I ~Ç"len e lnt r·01Ti-?!cni, icn

20.000.000

das eclusas I e I I da !lar ragP.n! <ir• ItJr:uru í

fl 000 001)

Co;1servaç:ão e· manutenção

d~~ vias

da Bacia do São lrancíscc ·

inter.:-_iores

1.000.000
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- Modernização do
Urban~

3) EIIIPresa de Trens

de Porto Alegre

(Trensu..b)

- Ouplicacão e recuperacão ela malha
ferroviária (extensão Sapucaia do Suli
São Leopoldo)

26.CXXJ:c:x::Q

4) Co!llPanhia Bras i leil"a de T:-er1s Urbanos
{CBTU)

tran.::~:~rte

fcrroviârlo

urbano de Natal

26.000.000

560.000

- Mcdernizacão do transporte ferroviário
urbano de João Pessao-

140.000

'"· Mudern lzação do transporte ferroviário
urbano de Mace lo

35o.ooa· -

- Moderniz.atão do transporte ferroviário
urbano de Aracaju

70.CXXI

. 47_670~000

- ldOde,•nização·ào tnJ.n,.nor1e ftwroviário
urb<:~no

do RüJ de

Janeiro

16.450.000

to}

Empresa Brasileira de Transp_orte Urbanos

45.000.00_0_

(EB11J)

-Modernização do transporte rerrovtário
1.750.000

urbano de São Paulo
- Modern lzação do transporte ferroviário

14.000.000

urba11o de Belo Horizonte
- Modorn1zaoão do __transporte ferroviário

11.200.000

urbano de Farta Jeza
- Moderniz<ljião do transporte ferroviál"io
urbano de Recife

2.800.000 -

-Modernização do transporte ferroviário
urbano de Sa 1vador

350.000

-Apolo ao PJane.jrunento e Oparaç:ões de
transportes urbanos em cid..Jdes de portE:!
médio e regiões metropol ítanas

23. co::u:x:o

-Convênio com a PrefeitUra- ~funiclpal de
S. Vicente. p-ara conclusãn da Pte. São
1/Jcente/Sanrarfta em São Paulo

10.GOO.OOO

- Convénfo com Prefeitura de Terez:ina/PI
para obras de ·correcbres da transporte
urbano

12.000,000

l~}.~~-~:C/ ~
0

SENADO HPHMl

r.<!Sl

OE

~ÇAt~ ENTO

6)

DEPARTAlfENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM • DNER

AllitÍNISTRACAO CENTRAL
Encargos cc1 Inat i vos e Pensionistas
A1ort izacao e Encargos de fi nane iuento
Estudos e Pesquisas Rodoviarias
Coardenacao e 1anuh:ncaó dos Servicos Ad1inistrativos
Hanutencao e Operacao da Patrulha Rcdoviar ia Federiil
tlanutencao de Sinal izacao Rodovi ar ia
tlanutencao e Operacao de Pat i o~ e Postos de Pesige•
Assistencia Medica e Odontologica a Servidores

1,978,104,945
37,!58,965
1,742,240

329,040
7,600,000
2,547,000
4!4,873
9,974.882

7.651),930
6,901.000
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tONSTRUCAO € PAVIH€NTAtAO OE RODOVIAS
JR-0201135/BA
BR-0201135/BA
BR-040/GO
BR-040/HG
BR-060/153/GO
BR-!!!IRN
BR-101/PE
BR-111/ES
BR-101/RJ
BR-101/SC
BR-101/RS
BR-101/SC
BR-1!0/BA
BR-116/SP
BR-1!6/CE
BR-1!6/BA
BR-1!6/RS

ANEL ROOOV!AR!O OE BARREIRAS
BARREIRAS - DIV. BA/Pl
OIV. OFIGO - LUZIANIA
VIADUTO DO HUTUCA
ANAPOL!S - GO!AIIIA
TOUROS/NATAL, PTE. 00 IGAPO
GOIANA - PRAZERES - CABO
PONTE EH UNHARES
HANILHA RIO BONITO
OIV.PR/St - O!V. St/RS
CAPIVARI - B. TAVARES AO P. DO SUL
VIAOOTOS NOS KH 203 E 209
JEREHOABO - CICERO OANTAS
S.PAULO - DIV. SP/RJ
PONTE EH ROSARIO
TUCANO - DIV. BAIPE
VIADUTO VILA SHARLAU
BR-122/BA
GUANAHBI - ESPINOSA
BR-135/259/HG CONTORNO OE CURVELO
dR-158/HT
CANARANA - ENTR. HT-424
RIO CASSIPORE - OIAPOQUE
BR-156/PA
DIV. HT/PA - SANTAREH
BR-163/PA
BR-163/PA
PONTE SIRIO TAPACURA
CUIABA - DIV. HT/PA
BR-163/MT
BR-222/PA
HARABA- D.ELIZEU
TIHON - PORTO FRANCO
BR-226/HA
BALSA NO RIO BRAIICO
BR-174/RR
BR-343/324/PI SERTOLIIIEA - ELISEU HARTUIS
FLORIAIIO-JERUHENHA - B8HOLINEA
BR-343/PI
CURRAIS NOVOS - DIV. RH/CE
BR-226/RN
AGUAS CLARAS - TRES LAGOAS
BR-262/MS
CONTORNO DE CAMPINA GRANDE
BR-230/PS
BR-251/HG
HONTES CLAROS - EIITR. BR-116
HONTES CLAROS·- VALE DAS CANCElAS
BR-25i!MG
DIV. ES/HG -- COLATniA
BR-259/ES
BR-2S9/HG
RESPLENDOR - DIV. HG/ES
BR-259/ES
PTE. S/RIO DOCE EH COLATINA
BR-262/ES
ACESSO-~Uk-OE VITORIA
BR-262/MS
RISAS - AGUAS CLARAS
BR-262/HG
UBERABA-CAHPO FLOR!DO-ENTR. BR-153
BR-267/HS
JARDIM - PORTO HURTINHO
BR-282/St
PALHOCA - LAJES - CAHPOS NOVOS
BR-282/SC
PTE. S/RIO MATIAS
VACARIA - BOH JESUS
BR-285/RS
BR-316/HA
CONTORNO STA,INES E ACESSO AB.JARDIH
SANTANA 00 IPANEMA - DI\T:AL/PE
BR-316/AL
BR-316/HA
ACESSO ABACABAL E ALTO ALEGRE
BR-317/AH
BOCA DO ACRE - PIQUIA.
BR-317/AC
RIO BRANCO - BOCA 00 ACRE
BR-343/PI
PIE. S/RIO JENIPAPO ICAHPO HAIORl
BR-364/RO/AC PORTO VELHO - RIO BRAliCO
BR-376/PR
CURITIBA - GARUVA
BR-377/RS
CRUZ ALTA- ENTR. RS/223
BR-381/HG
D!VINO DAS tARAilJEIRAS - HANTENA
BR-381/HG
HANTENA - GOVERHAOOR VALAOARES
JR-381/HG
BRUHAOINHO - RIO HANSO - !!AGUARA
BR-392/RS
CERRO LARGO - PORTO XAVIER
BR-492/CE
GRANJA - HARCO
BR-4&8/232/PE CURADO - BICOPEBA
BR-414/GO
COCALZINHO - NIQUELANOIA
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1,147,074,1!7
1,00&,000
3,300,000
20,000.000
9,974,1!7
30,801,000
21,400,000
25,001,000
18,901,000
15,80M00
6,500,000
18,00&.000
3?500,000

25,100,000
34,qB0.000
50M09
1,280,000
7,200,000"
4\,000,000
1!,000,000
10,000,0~0

1,500,100

2,500;000
280.000
3,100,000
23,000,000
37,000,000
520,000

17,000,000
27,000,000
10,000,000
17,480.000
. 15,000,000
13,000,000
35,000,000
28,000,000
6,300,000
8.000.000
400,000
13;000,000
8,500,000
7,701,000
3,400,000
789,000
9,000,100
3,200,000
2,001,008
2,00&,900
400,000
721,100
3,000,000
161,008,000
23,600,000
12,700,000
3,300,000
800,000
15,000,900
13,600,000
2,200,000
13,010,000
11,099,011

7473

74 74
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BR-425/RO
DR-~29/RO

BR-453/RS
BR-~53/RS

BR-470/RS
BR-471/RS
BR-481/RS
BR-487/PR
BR-494/RJ
BR-381/HG
BR-494/HG
BR-230/PB

JR-324/116/BA

BR-101/ES
BR-262/ES
BR-484/ES
BR-259/HG
BR-405/P8
SR-020/PI
BR-163/PR
BR-1161277/PR
BR-363
BR-158/RS
BR-2WSC
BR-156/AP
SR-116/CE
BR-487/PR
BR-482/HG
BR-25l!H6
BR-135/HG
. BR-342/HG
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GUAJARA HIRIH - ABUliA
PTE. S/RIO MACHADO
CAXIAS - LAJEADO GRANDE
TEOTONIA - GARIBALDI
BARRACAO-NOVA PRATA, INCL.PTE. S/RIO PELOTAS
CAP!VARITA - ENCRUZILHA 00 SUL
SOBRAOINHO-A. 00 TIGRE-S. DO JACUJ
PIE. S/RIO PARAIIA EH PORTO CA!!ARGO
GETULANDIA - ENTR. BR-116
BETIH - BRUHAD!NHO
S.JOAO DEL REY -5ANTIAG0-HORRO DOS FERROS
ESTRADA ACESSO TERH!IlAL DE J. PESSOA
OBRAS VIARIAS UO DISTPJTO FEDERAL
ELAS, PROJETOS OE CONSJRUCAO E PAV. DE RODOVIAS
CONTORNO F.SANJANA E DUPL. FEIRA-TANQU!NHO
CONSTRUCAO DA TERCEIRA PTE. EH VITORIA
SENDO NCZI 3,0 H!LHOES P/l!G.DA PTE. A VILA VELHA
ACESSO AO PORTO DE SAO MATEUS
..
DOMINGOS MART!I!S/AFONSO CLAUDIO/HUNÍZ FREIRE
ACESSOS APIACA/B.JESUS DO NORTE
• ,
ANEL ROOOV!ARIO OE MONTES CLAROS/MG
GOV. VALADARES - RESPLE!iDOf
.
.
HARIZOPOL!S-ANTENOR liAVARRO-D!V. P8/RN
S.JOAO DO P!AU!-SIHPLIC!O HENOES
PTE. S/RIO PARANA, EH GUA!RA .
CONTORNO LESTE OE CURITISA
ALTO DA BANDEIRA - ~!LA DOS REMEDIOS
PALHEIRA DAS H!SSOES - ESQUINA SOA VISTA
COR UPA - S. SENTO
HACAPA - TARTARUGALZlNHó"'
L!GACAO C/CARACANGA
CAMPO MOURAO - CRUZEIRO O'OESTE
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEL. FIRM!NO
ACESSO A TA!OSEIRAS
JANUARIA -!TACARAHB!, IliCLU!NOO NCZS 500.000,!0 PARA A
FONTE SOBRE O RIO SAO FRANCISCO
ARA,UAI - SAL!IiAS
,' ,.

!HPLANTACAO DE PAT!OS E POSTOS-DE PESAGEH

' __: -

.3_,300,000
.. ' ,1,300,000
6,700,000
4,000,000
9,600,000
4,900,000
2,700,000
13,500,000
'4,900,000
15,0&0,000
"- .. - .. !4,501.000
10;000,000
2,500,000
240,000
1,50M00
14,500,000
·400,000
. 1,700,000
. 500,000
500,000
' 16,000,000
1,700.000
-· -- aso, 000
1,700,000
3,800,000
7;500.000
8SM00
,8,600,000
6,000,000
1,200,000
4,000,000
8,500.000
!,7ij0,000

8,601,000

496~863

CONSERVACAD PREVENTIVA - ROTINEIRA E EHERGENC!AL.
CONSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS
CONSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS NO ACRE
CONSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS EH RORAIHA
;ONSERVACAO OE RODOVIAS FEOERA!SEH RONDON!A
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS NO AHAPA
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS NO AMAZONAS
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS NO PARA
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS NO TOCANTINS
CONSERVACAO DE RODOVIAS fEDERAIS NO MARANHAO
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS NO P!AU!
CONSERVACAO DE RODOVIAS F<DERA!S NO CEARA
CDNSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS NO RIO GRANDE NORTE
CONSERVACAO OE RODOVIAS FmERAtS NA PARA!BA
CONSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS EH PERNAMBUCO
CONSERVACAO OE RODOVIAS FEDERAIS EM ALAGOAS
CONSERVACAO DE RODOVIAS FEDERAIS EH SERGIPE
CONSERVACAO OE RODOVIASFEOERAIS NA BAHIA

74,838,000
2,00&,000
3,400,000
950,000
590,000
3,400,000
4,100,000
900,000

1,900,&00
1,600,000
3,100,000
1,100,000
1,100,000
2,600,000
680,000
440,000
4,200,000
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CONSERVACAO DE
CONSERVACAO OE
CONSERVACAO DE
CONSERVACAO DE
CONSERVACAO DE
;oNSERVACAO DE
CONSERVACAO OE
CONSERVACAO OE
CONSERVACAO DE
CONSERVACAO DE
CONSERVACAO DE
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RODOVIAS FEDERAIS EM MINAS GERAIS
RODOVIAS FEDERAIS ESP!ii!TO SANTO
RODOVIAS FÉDERA!S NO RIO DE JANEIRO
RODOVIAS FEDERAIS EH SAO PAULO
RODOVIAS FEDERAIS No PARANA
RODOVIAS FEDERAIS EH S.CATARINA
RODOVIAS FEDERAIS R.GRAIIDE SUL
RODOVIoS FEDERAIS NO MATO GROSSO
RODOVIAS FEDERAIS EM HATO GROSSO SUL
RODOVIAS FEDERAIS EH GOlAS
RODOVIAS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

RESTAURACAO OE RODOVIAS
BR-0101PA
8R-0101MA
8R-il01HA
BR-040160
BR-040/MG
BR-IWHG
BR~0401RJ

BR-000/GO
BR-0601GO
BR-IIIIAL
BR-li!IPE
BR-111/SE
BR-IIIIBA
BR-II!IRJ
BR-!I!ISC
BR-1111ES
BR-111/ES
BR-!14/AL
BR-111/BA
BR-11813!6/PE
BR-116/CE
BR-116/RJ
BR-1!6/RJ
RJ
BR-116/SP
8R-1!61SP
JR·1161RS
BR-116/RS
BR-116/BA
BR-1161HG
8R-1161SC
BR-1351MA
BR-1531GO
8R-!631HS
BR-I631HT
8R•174/AH
BR-222/HA
8R-2311AH
BR-23e!P8
BR-2331AH/PA
BR-2WCE
BR-232/PE
BR-0201242
BR-2591ES
BR-262/ES
JR-262/HS
BR-2671MG

DIV. HAIPA - SELEM
O!V. TOlHA - DIV. HAIPA
IMPERATRIZ - CAJUAPARA
DIV. DFIGO - DIV. GO/TO
FELIXLAIID!A - Eli!R. BR-!35
DIV. GOIMG · DIV. HG/RJ
DIV. HGIRJ - RIO JANEIRO lEHERGENCIAl
CRISTALINA - O!V. GOIHG
DIV. DfiGO · DIV. GOIHS
D!V. PEIAL - DIV. ALISE
DIV. PBIPE - DIV. PEIAL
DIV, ALISE - DIV. SEIBA
orv. SEIBA - orv. BAlES
OIV. ESIRJ - DIV. RJISP
OIV. PRISC·DIV.SCIRS, INC. PTE.SIR!O TUBARAO
orv. BAlES - Drv. ESIRJ
AEROPORTO DE VITORIA - TIHBUI
O!V. ALIPE - HACEIO
OIV. ALIBA - ENTR. BR-324
SERTANfAICRUZ. NORDESTEIIB!HIRIHIINAJA
FORTALEZA - DIV. CEIPE
DIV. HGIRJ - RIO JAIIEIRO - DIV. RJ/SP
RIO JANEIRO - DIV. RJISP !RECICLAGEM)
AVENIDA BRASIL
DIV. RJ/SP · OIV. SPIPR
S.PAULO -·OIV. RJISP <RECICLAGEHl
DIV. SCIRS - JAGUARAO
SAO LEOPOLDO - ENTR. JOAO CORREIA
DIV. PEIBA - OIV. BA/HG
DIV. BAIHG - DIV. MGIRJ
DIV. PRISC - DIV. SCIRS
SAO LUIS - DIV. HAIPI
DI~. TO/GO - DIV. GOIHG
OIV. PRIHS - DIV. HSIHT
DIV. HSIHT - DIV. HT/PA.
HANAUS o DIV. AHIRR
DIV. HAiPA - DIV. HA/PI
APUI - HUHAITA
JOAO'PESSOA DIV. PBICE
ESTREITO - APUI
BR-116 - FARIAS BRITO
RECIFE - PARNAM!RIH
O!V. GO/BA - BARREIRAS EIITR. BR-!!6
J. NEIVA - COLATIIIA
VITORIA - DIV. ESIHG
C.GRANDE - AIIIISTACIO
CAXAHBU - DIV.' HGISP
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9.700.000
1,100,000
5,303,000
5,800,000
4,!00,000
2,700,000
5,800,000
2,600,000
-2,300.000
2,900,000
478,600
776' 637' 000

3,400,000
6,000,000
6,000,000
I,000,000
3,000,000
14,900,000
4,300.000
1,000,000
7,200.000
9,000.000
24,000,000
3-,560,606

7,301,000
24,000,000
14,500,000
6,!00,000
16,001,000
. 2,566,000
9,301,000
7,300,000
9,600,000
13,400,000
6,000,000
25,000,000
31,500,000
6,000,100
16,009,000
5,000,000
16,600,000
17,600,000
5,00!,000
14,000,000
18,800,000
5,800,006

!4,000,000
12,SU,000

15,000,000
6,500,000

6,600,000
6,500,000
500,000
!1,000,000
20,000,000
4,000,000

5,40M00
2,700,000
11,501.000

7475

7476
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Pt.ll!.r:.i5'.!.~ - Fõ~ DO IGi:o<CU
fLQR!MiOr~JUS - :;.~<!GUt.l 00 OESTE
lP.GOf't VrF.I:Elfífl ~ WJU1~lA
[·IV. SC7Y..S - SAO S(1~JH

BR-277/P,:
$R-:!H2/SC

eR-2B5/RS
HR-285/RS
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H,6fi:.~•Jí7

4.~C'~.Hl~

-

.o~,v.Je,oí\e

11,00M{10
a.e~o.&~O

6R-~90'rS

BR-36~n.c

H::LCli\S ~ Elifí1 •. aR-29\l, r, CESSO A !l,~•:it.
tlWl - I>I'J. rt:í'RÀ
OJV. tiA!rA ~ DI~'. ht./PI
n~i!US - rc.Ho ÇEUió
S~LV~~lJóf- fi.IF.(I ['Z ·s~,!-;it,H~
fSiREHif- EIHR. C·~·Jl6
lUiZ CO~;i;[IA ~ fLC'.HMlO
DH'. HG(RJ ~ JTAPEWiiA
DI\.'. r.TI~O • f'~RTO 'JCL!i3
~lO Eefl!l~i! ~ S!IM tlíWUR.E'rl{,f·"

B~-369/llG

Oli~'UP.A- 01~1 •

0!!-293/RS
&R-3\MP-A
BR-316ftíl\

BR-3i7/fl:i/RO
l!R-324/Bf'.
BIHJO!TO
BR-3~3/?1
BR-356/~J

BR-3é4/RO

BR-Ji3/PR
BP.-376/Pil
BR·JEilllG
BR-393/RJ

BíHB2111I
BR-~08/rE

BIH65/t:J
Bi"-~70/SC

BIH71/PS
BR-<.95/RJ

tR·H6/F!!
eR-369/PR

BR-HH/RS
OR-235/SE
B:HS31TO
JR-259/Mll

Dr.-42il/PE
fiR-Hfl!O,~

BR.·:l!J7/A!i
C!H20/tE
ER-~6/tE

BR-1~2/cr

BR-163/364/HT

BR-1t1J(S
BR-26UttG

BR·H6/Pf
!:~·210/PR

IlR-02il/CE

14,çe~.ovo
3,0<1~,ll(l\)

_9,2t·a,111:~
29,ru~.eve
13.~1':~.~~0
ó,u~g,e~e

__

2,SC€,~í.'i~
3,\lOO,U~O

~,B~-~.~~~

3,2ao,~~o

tiU/SP

t,7{l_a,e-~~

CPJ: SP/PR ~ e,\~RM.i\0
- OI!J. KS!fP. :. Drv. PR/SC
DIV." (S/r.~ - DH'. JiG/SP
O!V. CSnJ- DPJ.! RJ/MG
fARAIIAIBi\ ~ CI/H~(ll
Dl\1. fB/Pt - P.f.C.IfE
f!!TRA FR·116 ~ f.HfR. ~IH01
-iliii1EGANES ~ fJI~. SC/RS
S(llfor'i ~ CHOI •
TERf!CI'US: ~ ITAIPI\WI
ELAB. I'R~JETOS RE.!:.TWP..t.cr,o DE RODOVIAS
Rf:STAURi<úfõ thili!A RCDCVli.R!A rtUti!~L
D:t,r. SPifK ~ DlV. PP./SC
O!V. Sf'ln ~ Ci<SCt,VEL
REST. RO~ÕVIAS ftW:AlS f~ RORAHilt
01\1, ~"'C/RS • Rl~ GIMI!OE
AMCAJ!J- OIV. S(I~A
P~P.t.iWATU- GURU~ I
PlilMANTHiA - fJ/TR. SR-135'
CIIBROEO ~ POP..OUNA
-PTE. S/RlO MIJCURI
S.üt1!;R Ul. C!l.CHOE!P.A ~ CUC.UÍ
CRUZETA~ ÕÍV. tEfP(1:2!JZETA:: CP.ATEUS
U~IRit\- HAPIPOCA
DIV; KS/,iT ~ROI/001\0P~ll S·SD!R1l' S. t'í\:E~tt
ACESSO A~ACAnst,.lflt't!lli
--- 'oJV. E5/X3- Di[}. MG/Si'
DIV. CEIPE- !HV. P(!!;l'l
r~:lflCt.RA! - íiiV. RRIA~
tlf,f,C/.0 A PARfltlOTI

2,C0tl.~O~
16,[l~V,O~C

3J,~~O,IHJ\l

6,10::0,0::\l'
6,tQn.t~a
-i,.al~ll.0-3~
4,00:C,I!V~

S,003,C00
15,tl00,C·:Ot.l

7,7\'>il',li~\o
3,~oa.cr.e

__ .o!,tlOMH.II'l
1,2CO, Ot\0

1,7ee,ee.G
S,C00,0'a6
5,N!0,1Hra
i,_C~I'l.M'J

1,CiJ\.l,eQo

B•.~N.Jl~0 _
9,000,600
1;!,0(10,_~(1 \1

BM,IHHI
_ijj}0',~0\l

i_,5íi3, 60í:l

3,Scn.o_c~

1,7e~.e0o
1,_2_0~!0~0
ts,ao~.eco

837 .c~o

_.,aco,eeí.l
1,030,0f.O

POSIÇÃO DAS EMENDAS
APRESENTADAS AO PL-65/89
As Emendas rejeitadas o foram por não
atenderem aos critérios estabelecidos pelo Relator, explicados no Parecer. As aprovadas, em
aJguns casos parcialmente, se enquadraram ,
nos citados critérios.
N'~'Emenda

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

Parecer
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
- Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
, Aprovada
Rejeitada

N•Emenda
11
12
13
.. l4.
15
16

17
18
19
20

Pare_c::~

Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
__ Aprovada
Aprovada
Rejeitada-

Parecer

l'I•Emenda
21
22
23

24
25
26
27

28
29
30
31

Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
___ Rejeitada
Rejeitada
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r~" En:cil::.!a

I·.,<~t~_c-r:r

32
33

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6061
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96
97
98

Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada

RejE>itad.a
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeita_da
Rejeitada

Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
_ Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejei~da

Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada

/

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
II3
114
115
116
117
j 18
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
!53
!54
155
156
157
158
159
160
161 .
162
!63

164
165

Pm\~ccr

Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeítada

Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada

Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada

Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
-Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
·Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
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.

Vnrc::cr

1'\" E:mcn:J.a

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
!95
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

7477

Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeftada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Aprovada
Rejeitada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Rejeitada
-Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada
Rejeitada

7478 Terça'feira 5
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233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

~'·

253.
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274.
275
276
277

278
279
"280
28( -,,
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

295
296
297
298
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ral"ccCi"
Rejeitada
Rejeitada

Rejeitada
Rejeitada.
Rejeitada
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A Comissão Mista de Orçamento, em reu~
niáo eXtraordinária, realizada em 29 de no vem~
bro de 1989, aprovou, unanimerriente, o Pare~
cer do Relator, Deputado José Carlos Vascon·
cellos, Favorável ao Projeto de Lei nç
65/89·CN, nos termos do Substitutivo por ele
apresentado.
Compareceram os Senhores Deputados:
Od Carvalho, Presidente; Ziza Valadares, Segundo Vice~Presidente; José Luiz Maia, Ter~
ceiro Vice~Presidente; Nilson Gibson, Victor
Fontana, Darcy Pozza, Genebaldo Correia, Ruy
Nedel, Nyder Barbosa, Humberto Souto, Fran·
cisco Dornelles, Abi_gail Feitosa, Salatiel Carva·
lho, Gidel Dantas, Atila Lira, José Carlos Vas·
cCfncellos, José QUeiroz, José Tavares, Manoel
Moreira, Djenal Qonçalves, lúcio Alcântara,
Santinho Furtado, César Maia, Darcy Deitos,
Márcio Braga, José Outra, João Agripino, Paes
Landim, Jonival Lucas, Fábio Raunheitti, Ar·
naldo Prieto, Henrique Eduardo Alves, Jovanni
Masini, Firmo de Castro, João Paulo, Renato
Vianna, Marcos Uma, Max Rosenmann, João
de Deus, Manuel Domingos, Simão Sesslm,
Domingos Juvenil, Maria de Lourdes Abadia,
Lúcia Vânia, Felipe Mendes, Denisar Arneiro,
Renato Johnsson, Chico Humberto, Tidei de
lima, José Geraldo, Levy Dias, Roberto Balestra, João Carlos Bacelar e Eraldo Tinoco; e
os Senhores Senadores: Louremberg Nunes
Rocha, Francisco Rollemberg, Ruy Nedel, Ro·
naldo Aragãcr, Edison _Lobão, João Calmon,
Teotónio Vilela Filho, Juthay Magalhães, Aluírio Bezerra, LourivaJ Baptista, Mansueto de Lavor e Pompeu de Souza.
Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989. - Deputado Cid Carvalhq Prestdente
- Deputado José_ Carlos Vasconce/Jos, Relator.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Cameiro, Presidente, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N• 79, DE 1989

Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor equivalente a até US$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de
dólares americanos).

Art 1' É a República Federat!Y_a do Brasil, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constituição
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 47,000,000.00
(quarenta e sete milhões de dólares americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinada a fmanciar parcialmente o Terceiro Projeto de Pesquisa Agropecuária,
tendo por executor a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Art 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
1. -ATA DA 190" SESSÃO, EM 4
DE DEZEMBRO DE 1989

1.1 -ABERTURA
12-EXPEDIENTE

boabas de Minas Gerais Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média, na ddade de Tiradentes, Estado
de Minas Gerais.

1 .2.4 -Pareceres

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

- N" 322 a 325/89 (n'' SilO a-843189,
na origem), restituindo autógrafos de pro-

jetes de lei sancionados.
1.2.2 -Aviso do Ministro da Aero-

náutica
-N· 10/GM-7/55B, de 1989, encaminhando informações prestadas pelo Minis-

tro da Aeronáutica sobre o Requerimento
n9 500/89, de aufõria do Senador João Menezes, formulado com o objetivo de instruir
a tramitação_ do Projeto de Lei do Senad9

n• 219/89.

1.2.3 -Ofícios do Sr. 1~ Secretário
da Câmara dos Deputados
Encaminliindo à revtsdo do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetos:

-Projeto de Lei da Câmara n9
77/89-Complemefltar (n-:o 177/89, na

casa-

de origem), ql,Je dispõe sobre _critérios_ e_

prazos de crédito das parcelas do produto
da arrecadação de impostos de competência dos estados e de transferências por
estes recebidas, pertencentes aos municípios, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n1 78/89
(n'l 3 ..529/89, na Casa de origem), que (!ispõe sobre o refinanciamento pela União
da dívida externa de responsabiüdade dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas entidades da administração indireta, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 79189
(n9 2255/89, na Casa de Origem), que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o SuperiCifTribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n" 80/89
(n? 2.255/89, na Casa de origem), que insra o art. 3" da Lei n" 7,735, de 22 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre a Tabela
de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -lbarna, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 81189
(no 3.737/89, na Casa de origem), que reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 82/89
(no 3.736/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a redução de incentivos fis_cais.
-Projeto de Decreto Legislativo no
66/89 (n9 115/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Em-

Referentes às seguintes matérias:

-Oficio "S" n·- 12/86 (n• 34/86-P/MC.
na origem), do-Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas taquigrC:.ficas e
do acórdão _proferido nos autos do Recurso Extraordinário n 9 103.700~8 do Estado
de Minas Gerais, o qual declarou a in.consti~
tucionalidade do parágrafo único do art
45 da Lei úrgânlc~ Nacional (Lei Complementar n• 35!79).
. .
_
-Projeto de Lei do DF n~ _16/89 (119
9/89, nã-origem), que altera a Lei rr 4.545,
de 1O de dezembro de 1964, que dispõe
sobre a reestruturação administrativa do
Distrito F_e_d_eraL __
-Emendas n9s 2 e 4, oferecidas ao Projeto de Lei do. Senado n 9 162/89-Cómplementar, que dispõe sobre a tributação de
grandes fortunas, nos te.rmos do art. 153,
índsri VII, da Constitui_ção Federal.
-Projeto_ de. Lei do Senado n9 51/89,
que dá nova redação ao item I do § 4 9
do art 64 da Lei n9 3.807, de 26 de agos~o
de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica
da Previdência Social.
-Anteprojeto de Lei do Distrito Federal,
que dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regiohal do Gama (Reg!~o Admini:$trativa 11). (COncluindo pela apresentação
do Projeto de Lcei do DF n• 94/89).
·

1.2.5 -Comunicações da PresJdência
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do__DF n 9 ·~/89,lido anteriormente.
..__Prazo para tramitação e re<:ebimento
de emendas dos Projetos de Lei da Câmara
n~ 78, 81 e ff2189; e Projéto de Decreto
LegisJativo n 9 66/89, lidOs -anteriorinenie.

1.2.6 -Leitura de proj~tos
-ProjetO d_e Lei do Senado n9 385/89,
de autoria do Senador Maurício Corrêa.
que dispõe sobre registro de entidades sindicais e dá outras provídêndas.
-Projeto de Lei do Senado n" 386/89,
de autoria do Senador Odacir Soares, -que
define como crime contra o livre exercício
do Poder Legisli:iti\i'O ·a Ofensa à integfidade
corporal ou à saúde de parlamentar e dá
outras providências.
1.2.7- Oficlos

,;;_ N~ 33/89, do PreSidente da Coffiissão
de Assuntos EcOnômicos, comunicando
a aprovação do Projeto de Lei do Senado
no 121/89, que protege tempOfilriamente

os inventos industriais, nos termos do art.
59, XXIX, da· Constituição.
- N9 34/89, do Presjdente da Comissão
de Assuntos Ecóriôrrtic-os, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 ··
81/89, que dispõe sobre o salário mínimo
e dá outras providências.
- N?1 35 a 38/89, do Presidente da Comissão de Assuntos Ecohômicos, comunicando a aprovação dos seguintes prçjeto.s:
.;.;_Projeto de Lei do Senado n9 158/.89,
que dispõe sobre o Fundo Nacionai de
Reforma Agrária e dá outras providên-cias.
-Projeto de Lei do Senado n9 357/89,
que dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de EXpOrtaÇão no Município de Rio Grande, riO Estado do RioGrande do Sul.
-Projeto de Lei do Senado n9 60/89,
que dispõe sobre o vencimento das çontas
de serviços públicos.
-Projeto de Lei do Senado n9 119/89,
que dispõe sobre a propaganda comercial
de agrotóxfcos, pesticidas e produtos congêneres.

1.2.8- Comunicação da Presidência
-Abertura de pr,azo de 5 dias para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetes
de Lei do Senado n• 60,81,119,121,158
e 357/89, sejam- apredados pelo Plenário.
1.2.9- Oficlos.

..._Nos 89 e 90189, do Presidente da Comissáo de Constituição, JUstiça e Cidadania, comunicandO a aprovação dos seguin·
tes projetas:
-Projeto de Lei do Senado n'l 59/88,
que prorroga o prazo de aplicação ·de in~
centivos fiScais do imposto sobre a renda
p~ra empreendimentos localizados nas
áreas da Sudene e da Sudam.
-Projeto de Lei do Senado n 9 72/89,
que indica os cargos, referidos no art. 8;4.
inciso XIV, da Constituição Federal, cujos
atOs de nomeaç!o, pelo Presjderite da Re~
pública, 4-ependem ~e _p~évia autorização
pelo Senãdo Federal.

1.2.10- Comunicação da Presldêncla
·-Ab~<,:rtura de prazo de 5dias para int~r
posição 'de recurso, por um décimo da
composição da CaSa, paia qUe os Projetas
de Lei do Senado n~ 59/88 e 72/89, sejam
apreciados pelo Plenário.
-Prazo para oferecimento de emendas
ao Projeto de Resolução no 91/89.
-Recebimento da Mensagem n9
326/89 (n• 847/89, na ongem), pela qual
o Senhor Presidente da República propõe
seja autorizada a República Federativa do
Brasil,- através do Ministério da Aeronáu-
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ti c a, a ultimar a contratação de_ operação
de crédito externo, no valor que menciona,
para os fins que especifica.
-Recebimento da Mensagem no.
327/89 (no 846189, na Orlgi:mlf,- pela qual
o Senhor Presidente da República, solicita
autorização para que a República Federativa do Brasil, através do Ministério da
Aeronáutk:a, possa ultimar contratação de
operação de crédito extémo no valor que
menciona, para fins que _especifica.
·
-Recebimento da Mensagem n9
328/89 (n~ -848/89, na origem), pela qual
o Senhor Presidente _da República solicita
que seja autorizada a contratação do. saldo

'/

/'

deUS$ Hung 7,634,33S:Oo"entre a RepúbUca Federativa do Brasil e o Hungarian
Foreign Trading Company de Budapest,
Hungria.
-Recebimento do Ofício n~ SJ36/S"9-(n?
446/89,
origem), da Prefeitura Muriicipal de Araxá, solicitando autorização para
contratar empréstimo externo no valor que
mendona, para os fins que especifica

na

1.3-ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Leg!slativo n 9 36, de
1989 (n 9 112/89; na Câmara dos Deputa~
dos), que aprova a concessão outorgada

à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

onda média, na Cídade de fmp€ratrlz, Estado do Maranhão, Retirado da pauta para
aguardar cumprimento de diligência.

Projeto de Lei da Câmara n9 41, de 1989
(n9 1.454/89; na Çasa de orlgerri), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a çomposfção e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
4~ Regí~o. cria cargos e dá outras providências, Votação adiada nos termos regimentais..

Projeto de Decreto Legislativo n9 55, de
1989 (n9 164/89, na Câmara çl0s Deputados), que aprova o texto do acordo para

a c:::onstru~~o de uma ponte sobre o rio
Uruguai, entre as cidades de São Borja
e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, concluído em Uruguaiana, em 22 de agosto de 1989. Vota1.2.11- Comunicação da Uderan~
ção adJ'ada nos termos regimentais.
ça doPFL
Projeto de Lei do Sen;:tdo no 218, -ae .
-Referente à substituição do Senador · _1989, de _autoria d_o Senador Nelson Carneiio que regula a investigação de patemiHugo Napoleão pelo Senador Carlos Chiarelli na Corhi2são Parlãmentar de fnquêrito,
dade dos filhos havidos fora do casamento
destinada a examinar a licitude e a Jegalie dá_outras providências, Votação adiada
dade de operação- de compra ele platanos termos regimentais.
Projeto de Lei do DF n9 80, de 1989,
forma de perfuração semi-st,.~bmersíVeis
tipo TH-2800, do consórcio de Empresas·- -ae iniciativa do Governador do Distrito F!Metâlicas e União Industrial de Empresas,
.deral que dispõe sobre reajuste dos vencirealizada pela Petróleo BrasileirO - Petro- - menta-?, salários, proventos e demais retribrás.
buições dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal, e dá outras providências,
1.2.12- Comunicaçáo da PresiVotação adiada nos termos regimentais.
dência
Projeto_de Decreto Legislativo n9 48, de
- Comparecimento no próximo dia 6
1989 (n9 77/89, na Câmara dos Deputado corrente, às 14 horas e__30 minutOs do
dos), que aprova o texto do Acordo sobre
f\1inistro da Previdência e Assistência so:
Prevenção, Con'troje, FiscalizaçãO e Redai, Jader Barbalho, e abertura de incripressão ao Uso Indevido e ao Tráfico llídto
çóes para interpelações ao Senhor Minisele Entorpecentes e de Substàndas Psicotro.
trópicas, entre o GOverno da República Federativa do Brasil e o GQ'.lerno da República Cooperativista da Guiana, assinado
1.2.13 -Discursos do Expediente
em Georgetown, em 16 de setembro de
- SENADOR MAdRI
CORRI!A, ;,_ 1988, V:otaç4o {ldiada nos termos regimo Uder- Declarações atribuídas ao Gomentais.
verno do Distrito Federal, veiculadas no
Projeto de Decreto _Legislativo no 49, de
jornal Correio BrazJ7iense, contendo acusa1989 (n9 96189.,_na Cârilara dos Deputa~
ções a S. Exe
ao
$eriii4_os
.Pompeu
de
do~). que aprova·o texto do ajuste comple.
... ..
So usa.
mentar_ ao A_cqrdo Básico de Cooperação
-crerifffiC::,
e Té'cnic;;a,- celebrac...'t. entre o Go-'-SENADORJaTAHYMAGALHÃES_:_
vernO da_ República Federativa -do Brasil
,i'Ap~se do primeiro turno das eleições pree_ o Governo da República do Suriname,
('' ~fdêilciais e das candidaturas do _segundo
J)ai'a estabelecimento de um programa de
. cooperação -na área de peSqUisa Sobre
' ) tu;:.l4agentes patógenos do dendê, firmado em
I 656/89; de ãutõfía do Senador Má- · Paramaribo em 3 de março de 1989, Vota~
ção adiada nos termos regimentais.
_
rio.Maia, solicitando licença para se afastar
Projeto de Decreto L_eQislativo-~o 47, de
dos trabalhos da casa, no período de 5
.1989, de autoria do Senador JarbasPassaa 15 do corrente.

ao

t

N~

Requeriment~
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rinho, que dispõe sobfe a remuneração
dos_Ministros d~ Estado, Discus_sJ_~ ef1r;t;rrada, após parecer favorável da comissão
competente, ficando a votação adiada nos
te!TTlOS regimentais.
Projeto de Lei do Senado no 37_8•.. de__ _
f989, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, que acrescenta parágrafo único do
art 185 da Lei n>4.747. de 1965, DíScuSSiio
e11Cettaâa, após parecer favorável da comissão competente, fi_cando a votação
adiada nos termos regimentais.
Projeto de Lei do Senado n" 259, die
1989, de iniciativa da Comissão Diretora,
que...reg~,.tla o direito de acesso a informações e Cusciplina o dto processual do ha~
beas data, ·Discussão encerrada, ficando
a votação adiada .nos termos regimentais.
Projeto de Lei do DF n~ 31, de· 1989,
de iniciativa da Comissão dá Óistrito Federal (apresentado por sugestão do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre
a alienação de imóveis res!denciais furicionais do Governo do Distrito Federar
utilização dos recursos dela oriundos na_
recuperação das escolas da rede oficial de
ensino, Discussão encerrada, ficando avotação adiada nos termos regim_~tais.
__
Proposta de Emenda à Constituição no
4, de 1989 de autoria do Senador Leopoldo Peres e outrOs Senhores Senadores,
que acrecenta um § 69 ao_ art 5? do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, (4~ sessão), A diSCussão prosseguirá
na próxima sessão.

e- a

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia

SENADOR JOTHA Y MAGALHÃES. pela
ordem -Indagando da Presidência sobre
a tramitação do projeto de lei que trata
do Código de Defesa do Consumidor.
OSR PRESIDENTE- Resposta à indagação do Sr. Jutahy Magalhães.

SENADOR MARCO.MACIEL- Papel
da Imprensa em prol da causa republicana
no Brasil.

SENADOR RONAWOARAGÃO~ Debate na televisão dos candidatos à Presidência da República
SENADOR OLA VO PIRES- Noticia publicada no jornal Est11dão do Norte, em
Rondônia, sob o título "O Governador processa Odadr Soares e Olavo Pires".
SENADOR ODACIR SOARES- Príoridade para conclusão da BR-364.
SENADOR FRANCISCO ROLLEM-

BERG - Situação em Cjue se enCOntra
a seguridade soda! em nosso País.

SENADOR LOORJVAL BAP77STA ~ Solidaried.:de ao Embaixador Paulo Tarso
flexa de Uma em face das insinuações
veiculadas em órgãos da Imprensa.

1.3.2 -Designação da Ordem do
Dia da próxima Seuão.
1.4-ENCERRAMENTO
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,2- COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAI,.

3 - A.TA. DE COMISSÃO

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PA.RTIDOS

- Ccnvocação de reunião a realizar~se
no dia 5·12-89.
- --

4 - MESA. DIRETORA.

j;_-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 190" Sessão, em 4 de dezembro de 1989
39 Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidênciél dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
As 14HORASE30fo1JNUTOS,ACHNI· _ NCz$"3.473.000,00, em favor do Supremo Tribunal Feder.al, para os fins que especifica.
SE PRESE!YTES OSSRS. SENADORES:
(Projeto que se transformou na Lei n 9 7 .900,
Alu[zfo Bezerra- Nabor Júnior-Leopoldo
de 30 de novembro de 1989.)
Peres- Odacir Soares- Olavo Pires- AleN• 325/89 (n' 843/89, na origem), de 30
xandre Costa - Edison Lobão - Alacoque
de novembro último, referente ao Projeto de
Bezerra-Marco Maciel- Francisco Rollem- Lei n9 75, de 1989-CN, que autoriza o Poder
berg - Lourival Baptista -João Calmon Executivo a abrir ao Orçam~nto Fiscal da
Nelson Came'iro- Pompeu de Sousa - Mei- União crédito especial até O limite de NCz$
ra Fdho -Mendes Canale -Rachid Saldanha
500.000.000,00, para os fins que especifica.
Derzi - Carlos Chiarem.
(Projeto que se transformou na Lei 0'17 ,901,
de 30 de novembro de 1989.) .
-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo núme-

ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos

trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário irá proceder à
tura do Expediente.

lei~

É lido.o Seguinte

EXPEDIENTE

Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA

Restituindo autógrafos de Projetas
Lei sandonados:

"c:

N• 322/89 (n' 840/89, na origem), de 30
de novembro ú.ltimo, referente ao Projeto de
Lei n 9 51, de 1989~CN, que autoriza o Poder
Executiv? a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar, até o limite de
NCz$ 4.353.367,00.
(Projeto que se transformou na Lei n 9 7 .898,
de 30 de novembro de 1989.)
N• 323/89 (n' 84 !189, na origem), de 30
de novembro último, referente ao Projeto de
Lei no 61, de 1989-CN, que autoriza o Poder
~ecutivo a abrir ao Orçamentei Fiscal da
União créditos suplementares até o limite de
NCz:$ 46.000i>OO,OO, em favor do Poder Legislativo, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .899,
de 30 àe novembro de 1989:)
N• 324/89 (n' 842/89, na origem). de 3Õ
de novembro último, referente ao Projeto de
lei n' 72, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
Uni~o crédito ~plementar até o limite de

Aviso

DO MII'IISTRO DA AERONAUTicA

N9 10/GM·7/558, de..30 de novembro últi·
mo, encaminhando informaçõés prestadas
pelo MiniStro dei Aeronáutica sobre- o Requerimento n9 500, de 1989, do Senador Joáo Me-nezes, formulado com o objetivo de instituir
a tramitação do Projeto de Lei do Senado nQ
219, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo
Peres, que concede reparação de natureza
econômica ao cidadão impedido de exercer
na yida civil atividade especifica em decorrência das Portarias Reservadas nçs S-50GM-5
e 5-285CiM-5 do Ministério da Aeronáutica.

Ofícios
DO SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dOs seguintes projetas:
·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N? 77, DE 1989- COMPLEMENTAR
(1'1' 177/89, na Casa de Origem)

Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecaditçiio de- iinpostos de ·0Jmpetência dos
Estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos Municípios, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o As parcelas pertenCentes aos_ Municípios do produt~ da arrecadação de impos-

tos de competência dos Estados e de transferências par estes recebidas, conforme os incisós III e IV do art. 158 e inciso II e § 39 do
art. 159 da CoJ}stltuição Federal, serão creditadas segundo oS critérios e prazos previstos
nesta .lei _complementar.
Parágrafo único. As parceJas de que trata
o caput deste artigo compreendem os juros,
a multa moratória e a correção monetária,
quando arrecadados como acréscimos dos
impostos nele referidos.
Art. 2 9 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto motores licenciados
n_o território de_cada M_Lmicípio serâ imediatamente creditado a este, através do próprio documento de_ arrecadação, no momento em
que esta estiver sendo realizada.
Art. 39 25% (vinte e cinco por cento) do
produto da arrecadação do Imposto sobre
Operações relatiVas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e lntermunicipal e de
Comunicação será creditado, pelos Estados,
·ao_s respectivos Municípips, conforme os seguirites critérios~ ·· ·

1-3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações _de s_erviços~ realizadas em seus territórios;
O-até 1/4 (um quarto), de acordo com
o que dispuser lei estadual ou, no caso dos
territórios, lei feder~!.
§ 19 O valor adicionado corresponderá,
para cada Município, no valor das mercadorias
saídas, acrescido do valor das prestações de_
serviços, no seu território, deduzldo o valor
das mercadorias entradas, em cada ano civil
§ 2 9 Para efeito de cálculo do valor adidonado serão computad~s:
· l~as oper.:iÇOes e preStaÇõ'es.. que constitUam fato gerãdor do imposto, mesmo quando _o pagamento f()r antecipado ou diferido,
o-u @ando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em vil\ude de isenção ou
outros beneficias, íncenUvos ou favores fiscais;
U- as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do 29 do
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art. 155, e a alínea d do indso Yl dO .art._l5Q,
da Constitutçãb Federal.
_ _ __
_
§ 39 O Estado apurará a relaÇão percen·
tua! entre o valor adicionado em t:a'da Município e o valor totifJ d? EStadO, devendQ ~~e
índice ser aplicado para a entrega das par<:: elas·
dos Municípios a- partír do primeiro dia do

ano imediatamente seguinte ao ~a apuração.
§ 49 O índice referido no pari!Qí-afo a6terlor corresponderá à média dos índices__ apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração.
_.
__
- ""
§ 59 Os PrefeÍtos Municipais, as_associa-

ções de Muntcípios e seus representanteS te~
rão üvre acesso às iriformaçõe.S e dócumentos
utilizados pelos Estados no- ·cákUlo
adicionado, sendo vedado, a estes, orriitif
qualsquer dados ou critéríõs, oU dificultàr ou
impedir aqueles no- acompanhamento· ~os

ao-valor

cá1culos.

.
. .
Para efeito de entrega das parcelas
de um determinado ano, o Está-do Iará pUblicar, no seu órgão oficial, até_Ó dià".30 de junho
do ano da apuração, o valor adicionado elJ1
cada Munkípio, além dos índice~ percen~is
referido nos §§ "Ji' e 49 deste artigo:·~
§ 1~ Os Prefeitos Municipáls é aS assodações de Municípios, ou seus' repres_entantes,
poderão impugnar, no prazo_de 30 (trinta) dlas
corridos contados da sua publicição, oS da·
dos"e os índices de que trata o paráQrafo an~e
rior, sem prejuízo das ações cíveis criminais
cabíveis.
· - ·. . ·
§ 8" No prazo· de 60'(seSSerifa}diêis coirl·
dos, contados da data da prlm~ira pUblicação,
os Estados deverãO julgar e publiC* -as impug·
nações mencionadas no paráQfafo antefior,
bem como os índices defmitivoS dé c~da Mul)i·
"_i.
cípio.
§ 6°

e

§ gç Quando decorrentes de prdern juc;lic:ial, as correções de índices d~verão :ser publi·
cadas até o_ dia 15 (quinze) do ·mês seguinte
ao da data do ato que as dete~i~~§ 1O. Os Esta.Cios manterão um sistema
de informações baseadaS etn d6cüfrren~sdiS
cais obrigatórios, c3paz de apurar, Com preci·
são, o valor adicionado de cada Município.
§ 11. O valor adicionado feJativo a operações constatadas em ação fiscal será considerado no ano em que o resultado desta se tornar
definitivo, em vútude da dedsão administrativa
irrecortigível.
· _§ 12. O valOr aa.1C!Onid0-relativo a opera·
ções ou prestações _espontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado no
periodo em que· 9correr a confiSsão.
·
§ 13. A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar Municípios levará
em cónta, no ano em que ocorrer,· à ·vaJor
adicionado de cada àrea abrangida
Art 49 Do produto da arrecadação do im·
posto de que trata o artigo anterior, 25% (vinte
e cinco por cento) serão depositados ·ou reme-tidos no momento em que a arrecadação esti-.
ver sendo realizada à "conta de participação
dos Municípios no Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
PrestaçõeS de ServiçOs Interestadual e_ e de
Comunicação", aberta erri estabeleCimento
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9fi.çial de créc;lito e .O e que são titulare~ conjl}nou transferidos no mês anterior," discriminadas
tQs_. todo.s os. Municípios do Estado.
as parceJas entreguEis 'a· cada -Ml.ui.icípio.
§ 19 Na hipótese de ser o crédito relativo
Parágrafo único: A falta ou a incorteçãb"
ao Imposto ·sobre Operações relativas à Circuda publicação de que trata este. artigb iniplica. ·
laÇão de Mercadorias e sobre Prestações de
a presunção da falta de entrega1 aos muni·
ServiÇos de. Tri3nsporte Interestadual e fnter-cípios, das reCeitas tributárias que lhes pertenmi.Jnicipal e d~ Comunicação extinto por com~
cem, salvo erro devidamente Justificado e pu~
pensafãO ou transação, a repartição estadual
blicado até 15 (quinze) dias· após a ·data da·
deverá, no mesrrio a.to, efetuar O depósito Otl
publicação incorreta.
a·[emessa dos 25% (vínte e cinco por cento)
- Art. 99 O estabelecimento oficial de crépertencentes aoS Municípios na conta de que·
dito que não entregar, no prazo, a qualqUer
_ tr~.a est~ artigo.
município, na forma desta lei complementar,
-__ § 29 ·o~~à.9#1)té(.arféçadad0res farão os
as importâncias que lhes pertencem, ficará
depósitos e ~messas a que alude este artigo
sujeito às sanções aplicáveís :abs -estabeleér~:.;
__ !J1d~e_n.dentemente de ordem das autorfda~
mentes bancários que deixam' de cumprii sã.:.
des superiores, sob pena de responsabilidade
ques de depositantes.
pessoal.
·
§ 19 Sem prejuízO do diSPosto no capuf: '
Art. 59 Até o segundo dia útil de cada sedeste artigo, o estabelecimento oficial de crémana, o estabelecimento oficial de créditq en~ dito será, em qualquer hiPOteSe, proibido. de
tregará, a cada municfpio, mediante crédito
receber as remessas e OS depóSitOS mencioem conta individual ou pagamento em dinhei· nados no art 49 desta lei complementar, por
ro, à cónveniênda do beneficiário, a parcela
determinação do Banco, Central do Brasil, a
que a este pertencer, do_ valor dos depósitos
requerimento do Município.
'OU remessas feitoS,- ria- sert)fma imedíatamente
§ 2 9 A ptoibiçáo vigor,ará·po"t" pr~zcrnãa····
<interior, na conta_a que se refere o artigo anteinferior a 2 (dols) nem superior a 4 (quatro)
rior._
· - -~
.
anos, a critério do Banco Central do Brasil.
- .Ãfi:: 69 - CrS/Y'n.inidpiOs pÕderão verificar os
§ :39 Enquanto durar a proibição, os depó•
dqcumentos·fisc·ais que, nos termos da lei fesitos e as reme;;sas _serão ,obr_ig;:,rtoríament~,_--.
deral ou estaçlual, devam acompanhar as me r·
feitos ao· f$a~co do Brasil -$/A, para ·o _·qual •·
cadorias, em operações de que participem
deve ser imediatamente transferidO Sàldo ein ·
produtores," industriais e comerciantes estzlbe~
poder do estabelecimento irifrator."
_ '·.' ·
lecidos em seus territórios; apurada qualquer"
§ 4? O Banco do Brasil S/A obserVará os'
irregularidade, os agentes· municipais deverão · Prazos previstos nesta lei complementar sob
cOmunicá-la à repartição estadual incumbida
pena de responsabilidade de seus dirigentes.
do cálculo do índice_ de que tratam os§§ 3o;.
§ 59 Findo o prazo da pr-oibição, o estab~:
9
e 4 do art 3~ desta lei complementar, assim
lec:imento infrator poderá tcifnar a receber os
como à autoridade competente.
depósitos e remessas, se escolhido pelo Poder
§ 19 Se_m -prejuizo do cUmprimento de
Executivo Estadual, ao qual será facultado eleóufrás obrig8Ç~s a que estiverem sujeitos por· ger qualquer outro estabelecim~nto oficial de
lei federal ou estadual, os produtores serão
crédito.
.
obrigados, quando solicitados, a informar, às
Art 10. A falta de entrega, total ou parcial,
autoridades municipais, o valor e o destino _ aos Municípios, dos recursos que lhes perten~
das mercadorias qUe tiverem _produzido.
çem na forma e nos prazos previstos nesta
§_ ~ 9 ~ca· V~~_d9 aos Municípios apreen- - l_ei complementar, sujeita o Estado faltoso à
der ffiercadoJjaS qu çlocumentos, impor penaintervenção nos termos do disposto na alílidades ou cobrar quaisquer taxas ou em olu~· neabdo inciso_ V da art. _3_4_ da Constituição
mentes em fazão -da verificação de que trata
Federal.
_este artigo.
Parágrafo único. lndepéndentemente da
§ 3~ Sempre que solicitado pelos Municí~
aplicação do disposto nocaputdeste artigo, o
pios, ficam os Estados obrigados a autorizápagamento dos recursos pertencenteS aos ·'
los a promover a verificação de que tratam
Municípios, fora dos prazos estabelecidos nes-:
o Caput e o § 1~ Cleste artigo, em estabelecita lei complementar, ficará sujeito à atualiza~
mentos situados fora de seus territórlos.
ç:ão mOnetária de seu valor. e ajuros_de mora
· § 49 Ó diSPOsto ~o parágrafo anterior não
de 1% (um por cento) por mês ou fração
prejudica a celeÇlraç:ao, entre os Estados e
de atraso.
_seus Municípios e entre estes, de convênios
Art. 11. _Esta lei complementar entra em
_para asslstênciii mútua na ftseallzação dos trivigor na data de sua publicação.
,
butos e permuta cj.e informações.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
Art. 79 .Dos recursos recebidos na forma
contrário, especialmente o Decreto-Lei n9
do inciso~ do art 159 da ConstituiçãO ~ederal, 1216, de 9 de maio de 1972.
os Estadqs ~ntr"egarão, imediatamente, 2.5%
(vinte e ciricO por tento) aos respectivos MuniLEGJSLAçAO OTADA
cípios, observadps ç~ critérios e a forma estabelecidos nos arts. 39 e 4 9 desta lei compl.eCONSillUJÇÃO DA REPGBUCA
mentar.
FEDERATIVADÓBRASJL-1988
Arl 89 Merisal'merite, Os Estados publicarão no seu órgão oficial a arrecadação total
Tfruwm
dos impoStos a que se referem os arts. 29
Da OrganiZação dó Estado
~ 39 desta. le( Ç,Qmplementar e o valor total
dos recursos de que trata o art 79, arrecadados·
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I - o produto da arrecadação do imposto

CAPITULO VI
Da intervenção
Art. 34. A União não intervirá nos Estados
nem no Distrito Federal, exceto para:

da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre_ r.endimentos pagos, a qualquer título, por el.es, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem

······················--···--·-·-···"'-··-····--·-...,•. ·-e mantiverem;

U- vinte por cento do produto da arreca-

V- reorganizar as finanças da unidade da
Federação que:

dação do imposto que a União instituir o exercício da competência que lhe é atribuída pelo
art 154,1.
-- -Arl 158. Pertencem aos munlcípios:

........................
b) deixar de entregar aos munidpios recei-

tas bibutárias fixadas nesta ConStituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei:

TITULO VI
Da Tributaçáo e do Orçamento

CAPITULO I
Do Sistema Tributário Nacional
·········~··--·······--····

.....-······--'--·~---·-

~--·----·

..-..----.--·-·----"

Til- cinqUenta por c~nto do_ produto da ar-

recadãção do imposto _do Esta99 sqbre a propriedade de veículos automotoresJk:~ciados
em seus territórios.
- ,
IV -vinte e cinco por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à- Circulação de mercadorias
e sobre prestações de seiV:iços de transporte
interestadual e intermunicipa1 e de comunicação.
H ..

M."i"59:""A Uhião_entr~~,__.._..__

"''""'"''0HOOOo>oOo0""'"""'''"'"'"~000------·-0oOoo"'"""'

SEÇÃOII
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a
(Jnião, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

U- do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
de produtos industrializados.

-·--·... ................., .. ., ...............
~

§ 3<:>

~--~"·-·-·--·----··

Os Estados entregarão aos respec-

tivo$ municípios

vi~e _e

cinco _por _cento dos

-··-··········--······-·-···----..···--·-··-·-·-- - ·reCUrsos 'qUe oreceberem nos termos do inciso
II, observados os critérios estabelcidq_s no art.
Vl- instituir impOstos sobre:
158, parágrafo único, I e li.
Art. 160. É vedada a retença,.o ou quai-CJUer restrição à en-~ega_ e ao_ emprego dos
recursos atribuídos, nesta seçáo, aos Estados,
d) livros, jornais, periódicos e o papel desti- ao Distrito Federal e aos municípios, neles
nado a sua impressão.
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único.. Essa Vedação não impede a União de condicionar a entrega de recurSEÇÃOIV
sos ao pagamento de ~eus créditos.
Dos Impostos dos Estados e do
Art. 161. Cabe à h~l Corrlplementar;

__

Di5trlto Federal

...........................__._,..,, .. ,

,

.......

__

.................. ..-..-..-....... ............ ............ ........................... .
-

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

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:

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

__ __.....,.,

-

.........

X- não incidirá;
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados defindos em lei complementar;
b) sobre operações qlie destinem a outros
Estados pertóleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados,
e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definldas no
art !53, § 5•;

_,_ ....................__sE:'Ç:Ão VI"--"-··-·
Da Repartição das Receitas Tribután'as
Art. 157.

Distrito

Pertencem aos Estados e ao

Federa~

-

~

~

. UI- dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da
liberação das participações previstas nos arts.
!57, !58 e !59.

........

~

....

___

-

,,,.,,... ..

-~.,_,,

__..

DECRETO-LEI N•l216,
DE 9 DE MAIO DE 1972

Dispõ~ sobre .a entrega das parcelas
pertencentes 8Q$ municfpios. do produto
de arrecadaçãO do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.
Art. 1~ Do produto_ da arrecadção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, 80%
(oitenta por cento) constituem receita dosEstados e 20% (vinte por cento) dos municfp!os.
As parcelas pertencentes aos municípios serão creditadas em contas especiais, abertas
em estabelecimentos oficiaiS de crédito e entregues, segundo o disPosto neste decreto-lei.
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na proporção do valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias, realizadas
no território de cada municipio. _ ,
- § 19 Na apui-ação do valor adicionado, o
Estado poderá adotar a diferença_ entre o valor
das mercadorias -saídas e das mercadorias entradas no periodo fiXado no presente decreto--lei.
§ 29 Para efeito de cálculo do v~or serão
computadas:
· a) as operações que constituem fato ger~- .
dor do imposto, mesmo quando o crédito tri~
. butárlo for diferido, reduzido _ou excluído em
· virtude de isençãO;
·
.
b} as operações não sujeitas ao imposto,
-pelo art 19, item Jlf, letra de art, 2~. §_ 7~,
da Constituição..
§ ~ O Estado apurará a relação percen·
tua! entre o valor adiclçmado o<;orrido em cada
rnuniciplo e o_ valor total do Estado, devendo
este índice ser aplicado para entrega da parce.Ia municipal do Imposto sobre Circulação
Mercadorias. .
-Art. 29 Para_ efeito_ da entrega das parcelas
.de um determinado ano, o Estado fafâ publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 d~ junho
do ano anterior, o valor adiciona9o OGorrido
em cada municipio e os índices_ percentuais
a que alude o art. 19, baseado no valor adicio-·nado nos dois anos civis iinedíatamente ante. riores.
§ 19 Os municípios terá o prazo de _30
(trinta) dias a contar da Publicação dos índices,
para efetuar reclamações devidamente comprovadas, devendo 9 Estado publicar os índi·ces definitivos 60 _(:?e!>_sent_a) d~as após_ a primeira publiCação.
. . . .
. " § 29 O valor adicionado será apurado ex·
clusivamente com base em documentos e livros fiscais obrigatórios, nos termos da legista., ção estadual.
- ·, · § -39 Para determinação_ da relação percentual referida" neste decreto-lei, observar-se- _
"á;
... -·
! a) o valor adicionado relativo a operações
'r apuradas mediante ação fiscal será conside-., rado no período· em que se tomar definitivo
em virtude de decisão irrecorrív~l;_ "-_.; 1 b) o. valor adicionado relativo a operações
· -den_unciadas pelo contribuinte será c:onside, rado no período em que _ocorrer a denúncia .
.--:: '§ 4~" Alei estadual que criar município no~
vo determinará em que proporçãb o· índice
percentual do município ou municfplos que
_...sofreram desmembramentos será __atribuído_
·- ao muniêíJ)ió que for criado; a proporção será
mantida até que o Estado possa determinar
o índice percentual do município novo na forM
,.ma deSte decreto-lei.
. Art 39 Até o terceiro dia útil seguinte ao
do recebimento do Imposto de Circulação de
; Mercadorias, as· repartições estaduais deverão
depositar 20% (vinte por cento) do produto
dª_arreca:daç_ão_em conta especial de que sejam titulares conjuntos__ tod~ O§_ municípios
do Estado, aberta em estabeledmento oficial
de crédito sob o título de "Conta de Partfc;:ípação dos Municípios no Imposto de C'rrculação de Mercadorias".
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§ 19 A legislação estadual regulará a for·
ma e prazo do dep6sito a que alude este artigo,

para os municípios onde existir agência do

estabelecimento oficial de crédito ou de respeCtivo correspondente, podendo levar em
conta as peculiaridades locais e estabelecer
normas de aplicação regionais, para atender
a diversidade de condições.
§ 29 O prazo do depósito referido no parágrafo anterior não poderá ser superior a três
dias contados do encerramento do mês em
que a arrecadação tiver sido escriturada pela
repartição que centralizar a contabilidade re·
glonal ou, na falta desta, a que_ centralizar a
contabiUdade do Estado.
--§ 3<? Na hipótese de ser o crédito relativo
ao Imposto de Circulação de Mercadorias ex·

tinto por compensação ou transação,- a repartição estadual deverá efetuar, em dinheiro, o
depósito dos 20% (vinte por cento) pertencentes aos Municípios.
§ 4~ Os agentes arrecadadores farão o
depósito a que alude este artigo independentemente de ordem das autoridades _superiores,
sob pena de responsabi!idde pessoal.
Art. 49 Até _os dias dez e vinte e cinco de
Cada mês o estabe1ecimento oficial de crédito
entregará a cada município, mediante cré-dito
em conta individual ou pagamento em dinhei·
ro, à conveniência do beneficiário, a parcela
que a este pertencer no valor total dos depósitos feitos pelos Estadqs, na_ c;onta a que alude
o art. 3~. respectivamente, entre o 169 e o_últi·
mo dia do mês anterior e .entre o 1" e o 15~
dia do mês em curso.
§ J9 A parcela de cada município será cal·
culada mediante a aplicação_ do índice percen·
tua! a que se referem os arts. 19 e 2 9
§ 29 O estabelecimento oficial de crédito
poderá utilizar-se das repartições arrecadadoras do Estado para entregar a pa~cela pert~!:?-~
cente a qualquer município, mediante anuên·
da deste e desde que nele não exista agência
bancária.
Art. 59 Mensalmente o Estado deverá pubücar no seu 6rgào oficial a arrecadação total
do Imposto de CircuJação de Mercadorias do
mês anterior.
Parágrafo_ único. Quim:enalm~nte o estabelecimento oficial de crédito deverá publicar
no órgão _oficial do Estado o total_ do saldo
existente na "Conta de Participação dos Municípios nO Imposto -de Circulação de Mercadorias" nos dias em que proceder a entrega
a que se refere o arl 4 9
Arl 6~ O Poder Executivo de_ cada Estado
escolherá o estabelecimento oficial de crédito
em que devem ser feitos os depósitos a que
Se refere o art: 3o .
Art. 79 O estabelecimento oficial de crédito que não entregai',_ no prazo,_ a qualquer
município, a parCera 'que ã este pertencer das
quantias depositadas na quinzena anterior, fiR
cará sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de cumprir
saques de depositantes.
§ }9 Sem prejuízO do disposto no caput
deste artigo, o estabelecimento oficial d~ crédito será, em qualquer hipótese, proibido de
. receber os depósitos mencionados no art. 39,

por determinação do Banco Central do ~rasil,
a requerimento do município e mediante prova do fato.
§ 29 A proibição vigorará por prazo não
inferior a dois nem superior a quatro anos,
a critério do Banco Central do Bréisil.
§ 39 Enquantci durar a proibição, os depó·
sitos serão _obrigatoriamente feitos no Banco
do Brasil S.A., para o qual deve ser imediatamente transferido o saldo _em poder do estabelecimento infrator. -§ 49 Findo o prã2:6âa proibição, o estabeR
lecimento infrator poderá tCirhar a receber os
depósitos, se_ escolhido pelo Poder Executivo
estadual, ao qual será facultado eleger qualquer outro estabelecimento oficial de crédito.
Art. 8? Os municípios terão acesso aos
documentos fiscais que tiverem servido de baR
se à ftxação de valor adicionado ocorrido em
seu território.
§ 1o Sem prejuíio do cumprimento de
outras obriga:çóes a que estiverem sujeitos por
lei federal ou estadual, os produtores serão
obrigados, quando solicitados, a informar às
autoridades munidpais o valor e o destino das
mercadorias que tiverem produzido.
§ 29 _Os muri:JdPios poderão verificar os
documentos fiscais que, -nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as me rR
cadorias em operação de que partidpefrf ProR
dutores, industriais e comerciantes estabelecidos em seu território; apurada qualquer irregularidade, os ag_entes municipais dev.erão__comunicáRJa à repartição estadual competente.
§ )9 Aos muniCípios é vedado apreender
mercadorias ou documentos.

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 78, DE 1989
(N• 3.529/89, 118 Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente
da 'República)

Dispõe sobre o refinanciamento pela
Onião da dívida externa de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal
e dos .Municípios, inclusive suas entidades
da administraçiiO indireta, e dá outras
providências.
O Congre-s·so Nacional decreta:
O Poder Executivo refinanciará, no
prazo de 20 (vinte) anos. em prestação semestrais, as dívidas de entidades da administração
dlreta e indiretà, estadual e municipal, derivadas de empréstimos que lhes tenham sido
concedidos pela União, com a finalidade de
honrar compromissos fmanceiros decorrentes
de operações de crédito externo, garantidas
pelo Tesouro Nacional.
_Parágrafo único. Em relação a cada enti-dade, o valor _do financiamento de que trata
o caput deste artigo será limitado ao montante
correspondente ao saldo da dívida existente
em 1~ de ·janeiro de 1990.
Art. 1~

_))_ezeml;>ro de !989

Art. 2~ ObseNados_os limites fJXados nos
respectivos OrçanientoS dà União, será objeto
de financiamento, a partir de 1990, nas condições preViStas nesta lei, o montante da dívida
externa, vencível em cada exercido civil, das
entidades referidas no artigo anteder, contratada até 31 de dezembro de 1988. com a
garántia do Tesouro Nadonal e prazo superior
a 360 (trezentos e sessenta) dias.
Parágrafo único. O prazo máximo de vigência dos contratos a serem celebrados com
base nas disposições ·deste artigo não poderá
ser superior ao prazo Verificado ·entre a data
da respectiva assinatura e o termo final da
vigência dos contratos de que trata o art. 19
desta lei.
Art. 3~ Os contratos de financiamento e
refinanciamento de que trata esta lei Serão
firmados pelo Banco do Brasil S/A, na quaJidade de agente do T escuro Nácional, e conterão necessariamente, cláusulas estipulando:
I - torreçãd monetária e juros equivalentes
àqueles pagos pelo Governo Federal nos respectivos contratos externos;
U- vinculação das CJUotas ou parcelas referidas no art. 159 da L:onsi:ttuição Federal, em
garãritia;
IJI- pagamento integral dos juros, inclusive
nos períodos de carência;
!V- demais dáusuJas e condições usualmente pactuadas em negócios jUrídicos da
espécie; e
V- o pagamento semestral, pelo mutuário,
ao Banco do Brasil S/A, de uma comissão
de administração, correspondente a 0,20%
(vinte centésimos por cento) ao ano, calculada
sobre o saldo devedor existente no último dia
dvil dos meses de junho e dezembro de cada
ano, no vencimento e na liquidação do contrato.
Art 49 Todos os eventuais beneficias que
a União vier a obter em futuras renegociações
com credores externos, referentes aos débitos
financiados e refinanciados nos termos desta
lei, serão automaticamente repassados às entidades referidas no arl }9 desta lei.
Art. 59 Os contratos de refinanciamento
e de ftnanciamento de que tratam os arts. 19
e 29 deSta lei estabelecerão prazo de carência
para o pagamento do principal até o último
dia civil do exercido de 1994.
'
Art. 6_~_ Serão refinanciadas, nos prazos
desta lei, as operações de créditos interno realizadas com base no disposto_ nos Votos n 9
340, de _30 de julho de 1987, e n? 548, de
14 de dezembro de 1987, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM n' 495, DE 1989

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso "Nacional:
Nos termos do parágrafo 19 do art. 64 da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos-dos Senhores Ministros do Estado do Pia-
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nejamento e da Fazenda, o aitexo projeto de ExCelência contempla a institucionalização de
lei que ''dispõe sobre o refinanciamento pela ~ mecanism~s de longo_ prazo de 20 (vinte:_}
União .da dívida extema de responsabilidade anos, bem assim estabelece ql!e• em 1990,
dos Estados, do Distrito Federéil e dOS Munid- deverá ser exigido dos mutuános a parcela
pios inclusive suas entidades da administração de, pelo menos, 5%.
Aprovado a oportunidade para renovar _a
indireta, e dá outras providências".
Brasília, 5 de setembro de 1989: - José Vos_sa Excelência protestos do nosso mais
profundo respeito. -João Batista de Abreu.
Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 172, bE 5 DE Ministro do Planejamento - Maflson_Ferreira
da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
SETIEMBRO DE 1989, DOS SENHORES MI- (Às Comissões de COnStituição, Justiça
NISTROS DE ESTADO DO PL'INEJAMENTO E DA FAZENDA. • .
.. - .
e Cidadania (;de Assuntos Econômlcos.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Com a crise do mercado fmanceiro, internadona! ocorrida em 1983 e as dificuladades
adicionWs- supervenientes até mesmo para a
realizaçâd':de_ operações de refinanciamento
de dívidas externas do PaiS, o G-OVerno instituiu
mecan!smo de financiamento interno com su-

primentos do Banco Central do Brasil, Jastreado_ em recursos em moeda estrangeira ali depositados e, posteriormente, a partir do processo de unificação orçamentária, com recursos do TesourO Nacional, a fim-de permitir
a rol agem de tais compromissos de responsabilidade do setor público.
2. O referido instrumento; denominado
"empréstimo-ponte", que objetivavã PrOpiciar
o pagamento tempestivo dos compromissos
externos garantidos pela União, à medida que
se venciam, até a normalizaçao do fluxo de
recursos externos ·que se destinariam à sua
6quidação, tinha como prazo inlcial o período
de um ano._ .
3. Diante, porém, do fato de que o ingresso. desses recursos não se normalizou e considerando aind~ o agravamento da situação de
liquidez do setor público, o prazo dessas operaçõ_es vem sendo sistematicamente prorrogado, por um ano, dando-lhes a falsa conotação de empréstimo de curto prazo, o que,
dado o volume expressivo dos vaiÇJres em causa, vem atribuindo perfil inadequado para o
passivo dessas entidades.
4. A questão no entanto não se resume
ao_ "estoque" de compromissos já financiados
pela União, na qualidade de garantidor. Ela
se estende também ao serviço da dívida externa que, a cada ano, vem sendo financiada
pelo Tesowo Nacional quase que integralmente, provocando sérios reflexos para a administração orçamentária federal, principalmente a partir da promulgação da nova Constituição Federal, que elevou <.. "Ível de transferências aos Estado~ e Munic'~.piv..., ao que veio
somar-se a decisâct .de restringir a emissão
de títulos públicos fedêrals.
5. Fica evidente, assim"a necessidade <I e
se implementar instrumenfu.Jinanceiro que
venha a alongar o pagamento de tais compromissos honrado_s pela União, de rrlo.do a permitir ao GovernO Federal e aos próprios devedores que, a partir da montagem de cronograma. de retomo dessas operações, possam
ajust~r, de melhor modo, seus fluxos de caixa
ao contexto de suas propostas orçamentárias.
6. O projeto de lei, que ora temos a honra
de submeter à superior aperciação de Vossa

PROJETO DE LEI DA <:AMARA
N' 79, DE 1989
(N• 2.255/89, na Casa de origem)
Institui normas prcx:edímentais para os
processos que específica, peral}te o Superior Tríbumú de Justiça ~:> do Supremo

Tribunal Federal

O CongreSSõ Nacional decreta:
TfrULOI
Processo de Competência Origínáriil

CAPITULO/
Ação Penal Originária
Art }9 Nos crimes de ação pública, o
Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze)
dias para oferecer denúnda ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas.
§ J9 Diligências complementares poderã_Cl ser deferidas pelo relator, com interrupçáo
do prazo deste artigo.
§ 2~> Se o _indiciado estiver preso:
,. .tJ)_ o prazo para oferecimento da denúncia
será de 5 (cinco) dias;
b)- as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao
deferi-las, determinar o relaxamento da pris!o.
Art. 29 O relator, escolhido na forma regimental, será o juiz da instrução, que se realizará segundo disposto neste capítulo, no Códi~
go de Proc~?sso Penal, no que for aplicável,
e no Regimento Interno do Tribunal.
Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação process_uai confere aos
juízes singtJiares.
Art. 39 Compete ao relator:
I - determinar o arquivamento do inquérito
ou de peças informativas, quândo requerer
o Ministério Público, ou submeter o requerimento il decisão competente do Tribunal;
II- decretar a extinção da punibilidade, nos
casos previstos em lei.
Art 49· Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15
(quinze) dias.
§ 1'"~ Com a notificação, serão entregues
ao acu~do cóPia da denúncia ou da queixa,
do despacho do relator e dos documentos
por este indicados.
§ 2 9 Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuJdades para o que
o oficial cumpra a diligência, proceder-s~á
a sua notificação por edital, contendo o teor
resumido da acusação, para que compareça
ao Tribunal, em 5 (cinco) dias, onde terá vista
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dos autos p~o prazo de 15 (quinze) dias, a
fim de apresentar a resposta prevista neste
artigo.
Art. 59 Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos; ·s-erâ intimada
a parte contrária para sobre ele se manifestar,
no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único.- Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido, em igual prazo, o
Minlstério Público.
Art. 69 A-seguir, o relator pedirá dia para
que o Tribunal delibere sobre o recebimento,
· "a_rejeição da denúncia ou da queixa, ou a
improcedência, da acusação, se a dedsão não
depender de o.utras provas.
§ J9 No julgamento de que trata este artigo, será (acuitada sustentaçao oral p~lo prazo
de 15 (quinze) minutos, primeiro à acusação,
depois à defesa.
-§ 29 Encerrados os debates, o Tribunal
passará a deliberar, determinando o Presid~
te as pessoas que poderão ~.:o.,·~anecer no
recinto, observado o disposto no inciso II do
art. 12 desta leL
Art. 79 Recebida a denúncia ou a queixa,
o ~elator designará dia e hora para o ínterro~
gatório, mandando citar o acusado ou querelado a_ intimar o órgão do Ministéflo Público,
bem como o querelante ou o assistente, se
for o caso.
Art. 89 O prãzo para defesa prévia será de
5 (cinco) dias, contado do interrogatório ou
da intimação do defensor dativo.
Art._ 9~ A "iti.Strução obedecerá, no que
couber, ao procedimento comum do Código
de Processo Penal.
§ J9 Q_ielator poderá delegar a realização
do interrogatório ou de outro ato da instrução
ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da
carta de ordem.
§ 2~ Por expressa determinação do relator, as intimações_ poderão ser feitas por carta
registrada com aviso de recebimento.
ArL lO. Concluída a inquirição de testemunhas, serãO intitnàdas a acusação e a defesa, para requerimento de di11gências no prazo
de 5 (cinco) dias.
Art. 11. Realizadas as diligências, ou não
sendo estas requeridas nem determinadas pe~
lo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no
prazo de 15 (quinze) -dias, alegações escritas.
§" J9 Será _comum o praia do acusador
e do assistente, bem·como o dos co-réus..
§ 29 Na ação penal de iniciativa prfvada,
· o Ministéri Público terá vista, por igual prazo,
após as alegações das partes.
§ 3~ O relator poderá, após as alegações
escritas, determinar de oficio a realização de
provas reputadas imprescindíveis para o julga·
mente da causa.
Art. 12. Finda a instrução, o Tribunal procederá ao julgamento, na forma determinada
pelo regimento interno, obse!Vando-se o seguinte:
. I - a c;tcusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 (uma) hora
para sustentação oral, assegurado ao assistei1te 1/4 (um quarto) do tempo da acusação;
c
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H- encerrados))s debates, o ."Tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o Presi-

dente limitar a· Prleseilça nO reciJ:ttO às partes
e seus advogados, ou somente- á estes, se
o interesse público ~gir.
CAPfTULOII
Reclamação

Art 13. Para preservar a competência do
Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.
Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao
Presidente do Tribunal, instruída com prova
docwnental, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível.

Art. 14. Ao despachar a reclamação, orelator:
I - requisitará informações da autoridade
a quem for imputada a prática do ato impug-

nado, que as prestará no prazo de 10 (dez)
dias;
-

II- ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou
do ato impugnado.
Art 15. Qualquer interessado Poderá impugnar o pedido do reclamante.
_ _
Art. 16. O Ministério Público nas reclamações que não houver formulado, terá vista do
processo, por 5 (cinco) dias, após o decurso
de prazo para informações.
Art 17. Julgando procedente a reclamação, o Tribunal cassará a d.e<:Wío exorbitante
de seu julgado ou determinará medida adquada à preservação de sua competência.
Art. 18. O Presidente determinará o imediato cumprimento da decisão,· lavrando-se o
acórdão posteriormente.
CAPITULOJII
lntervençAo Federal
Art. 19. A requisiçao âe íÍ"liervenção federa1 prevista nos incisos [I e N do art. 36
da Constituição Federal será promovida:
I - de oficio, ou mediante pedido de Presidente de T rlbunal de Justiça do Estado, ou\
de Presidente de Tribunal Federal, quando se
tratar de rever a execuçao de ordem ou decisão judicia~ com ressalva, conforme a matéria,
de competência do Supremo Tribunal Federal
ou do Tribunal Superior' Eleitoral;
n- de ofido, ou mec:WAnte pedido da parte
interessada, quando se irà'tar de prover a execução í:le ordem ou decisão do Superior Tribunal de Justiça;
III- medí,ante representação do Procurador-Geral/cfa República;· quando se tratar de
proVer a execuçao de lei federal.
Art. 20'.- o p-residente, ~io receber o pedido:
1- tomará as providências que lhe parecerem adquadas para remover, administrativamente, a causa do pedido;
n- mandará arquivá-lo, se for manifestamente infundada, cabendo do seu despacho
agravo regimental.
Art. 21. Realizada a Qestão prevista no inciso I do artigo anterior, solicitadas info,rma~
ções à autoridade estadual e ouvido o Procura-

dor-Geral, .o pedido será distribuído a-um rela-

tor.
Parágrafo único. _-tendo _em vista o inte__r:esse público, poderá ser permitida a presença
no recinto às partes e seus advogados, ou
somente a estes.
Art. 22. Julgado procedente o pedido, o
Presidente do Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a decisão aos _órgãos do poder públicO. interessados e requisitará a int~~_çaq_ ~-o Presidente. da RepúbUca
- -· ·
· CAPITULO IV
· ''Habeas Çorpus"

Art. 23. Aplic_am-s~ ao Habeas Corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça as normas do Uvro II~ TítuJo I~ Capítulo X do Código
de Processo Penal.
CAPITULO V

Outros Procedimentos
Art. 24. Nã 'ação resdsóiia;:nos cohflttos
de competêrida, deju.risCiiÇão e de aÚibuições,
l}_a_ Jmlisão _c(imjf!al ~ no mandado de segurança, será aplfcada a legislação processual
em vigor.
Parágrafo ún[c_o. No mand~do de injução
e no habeas data, serão observados, no que
couber, as normas do mandado de segurança,
en(jtianto não editada legislação específica.
Art. 25. Salvo quando a eausa ~Ver por
fundamento rhatérla constitucional, éompete
ao Presidente do. Superior Tribunal de Justiçe~,
a requerimento c;lo Procurador-Geral da Repóbllca ou da pessoa jurídica de direito público
interessada, e para evitar grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança e à economia públ1ca,
suspender, em despacho fundamentado, a
execução de liminar ou de decisão concessiva
de mandado de segurança, proferida, em úni~ e última lrurtâl)cia, P.e_los tr!b1.,m~is. ~ionais
federais ou pelos Tribunais dos Estados ~ do
Distrito Federa1.
- § 19 O Presidente po~e oLNir o irnpetrante, em 5 (cinco) dias. e o Procurador-Geral,
~ando não- for o requerente, em igual prazo.
!
§ 29 Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
§ 3'? A suspen~â'o d~ segurança vigorará
enquanto pender o recurso; ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo
Superior Tributial de Justiça ou transitar em
julgado,
TfTULO H

--Recursos
CAPITULO!

Recurso Extraordinário' e Recurso Especial
Art 26. Os ·recúrSos extraordiilário" e especial, nos casos previstos na Constituição Fed_eral, serão interpostos nd prazo comum de
15 (quinze) dias, perante o Presidente do Tribunal recorrido, em petições distintas, -que
conterão:
r- exposição do fato e do direito;
l i - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
_
.. _
·m- as razões do p_edido de reforma da decisão recorrida.
·
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Parágraf9 únk:o. Quando o recurso se
fundar em disídio entre a interpretaçao da lei
federal adotada pelo julgado recorrido e a que
lhe haja dado outro Tribunal, o recorrente fará
a ·prova da divergência mediante certidão, ·ou
indicação do número e da página do jornal
oficial, ou do repertório autorizado de jurisprudência, que o houver publicado.
Art. 27. Receblda a petição pela Secretaria do Tribunal e aí protocolada, s_erá intimado
o recOrrido, abrindo-se-lhe vista pelo prazo de
15 (quinze} dias para apresentar contra-razões._ ·
.§- 19 Fíndo esse prazo;s·erão os autos conclusos para admissão ou nãd do recurso, no
prazo de 5 (cinCo) dias.
§ 2 9 OúecurSos extraordinário e especial
serão recebidos no efeito devolutivo.
§ 3 9 Admitidos os recursos; os autos serão imediatamente remetidos ao SúperidrTribunal de Justiça.
§ 4 9 Concluído o julgamento do recurso
especial, serao os autos remetidos ao Supremo Tri!?unal Federal para apreciaçllo do recurso extraordinário, se não estiv-er prejudicado.
§ 59 Na hipótese de o relator do recurso
especial considerar que o recurso extraotdinário é prejudicial daquele em decisao irrecorrível, sobrestará o seu julgamento e remeterá
os autos ao Supremo Tribunal Federal, para
jufgar o extraordinário:
§ 69 No caso do parágrafo anterior, se o
relator do recurso extraordinário, em despacho irrecorrfvel, não o considerar prejudiciaJ,
devolverá os autos ao SuperioiTribunal de
Justiça, para o julgamento _do recurso especial.
Art. 28. Denegado o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de
instrumento, no prazo de_.5: {cinco) dias, para
q Supremo Tribunal Federal ou para o Supe~
rior Tribunal de Justiça, conforme o caso~
§ 19 Cada agravo de instrumento será i_nstruído com as peças que forem indicados pelo
agravante e pelo agravado, dele constando,
obrigatoriamente, além das mencionadas no
parágrafo únko do art. 523 do Código de PrO~
cesso Civl1, o acórdão recorrido, a petição de
interposição do recurso e as contra-razões,
se houver.
§ 2 9 Distribuído o agravo de instrumento,
o relator proferirá decisão.
§ 3? Na hipótese de provimento, se o ins~
trilmentO ~contiver os elementos necessários
ao julgamento do mérito do recurso especial,
o relator determinará, desde logo, sua indusão
em pauta, observando-se, daí por diante, o
procedimento relativo àquefes recurs_os, admitidà a sustentação oral.
§ 4 9 O disposto no parágrafo anterior aplic~-se também ao agravo de instrumento contra denegação_ de recurso extraordinário, salvo"
quando; hã. mesma causa; houver recurso es-peCial admitido e que deva ser julgado em
primeiro lugar.
§ 59 da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo do instrumento·, caberá agravo para o órgão julgador
no p~~o de 5 (cinco) dias.

Art 29. E embargável, no prazo, de 15
(quinze) dias, a decisão da turma que, em

recurso especial, divergir do julgamento de
outra turma, da seção ou do órgão especial,
observando-se o procedimento estabelecido
no regimento interno.
CAPITULO D
Recursos Ordinário em "Harbeas Co,Pus"

Art 30. O recurso ordinário para o Supe.:.
rior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de Habeas Corpus. proferidas pelOs tri~

bunais regionais federais ou pelos tribunais
dos Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de 5 (cinco) dias, com as razões do pedido de refo!TTla.
Art .31. Distribuído o recurso, a secreta-

da, imediatamente, farâ os autos com Vista
ao Ministério Público, pelo prazo de 2
dias.

(dois~

Parágrafo ónico, Concluso$ os autoS ao
relator, este submeterá o feito a julgamento
independetemente de pauta.
Art 32. --Será aplicado, no que couber, ao
processo e ju1gamento do_ recurso, o·dispO$to
com relação ao pedido originário de Habeas

Corpus.
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CAPITULO lU

Recurso Ordinário em .Mandado deSegurançir
Art. 33. O recurso ordinário para o Supe-rior Tribunal de Justiça, das decisões denega~
tórias de mandado de s_egurança, proferidas
em única instância pelos tribunais regionais
federais ou pelos tribunais de Estado._ e do
Distríto Federal, será interposto no" prazo de
15 (quinze) dias, com as razões_ do pedido
de reforme.:
·
Art .34. Serão aplicadas, quanto requisi~
tos de admissibilidade e ao procedini.en~ no
Tribunal recorrido, as regras do Código de:
~recesso CIVil relativas à apelaç~o.
Art 35. Distribuído o recurso, a Secreta~
ria, imediatamente, fará os autos com vista.
ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cincO)
,dias.
Parágrafo único. Conclusos· os autos dõ
relator, este pedirá dia para julgamento.
CAPITULO IV
Apelação ave! e Agmvo de InstrumentO
Art 36. Nas causas em que foram partes,
de um lado, Estado estrangeiro ou organismo
internacional e, de outro, município ou pessoa
domiciliada ou residente no País, caberá:
I - apelação da sentença;
II- agravo de instrumento, das decisões interlocutórias.
Art 37. Os recurSos ineliêionados no artigo anterior serao interpostos para o Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto
aos quesitos de admissibilidade e ao procedi-'
menta, o cUsposto no Código de Processo O-

VIl
TITULO III
Disposlç6e5 OerCiis

Art 38.. __O Relator, no Supremo Tribunal
Federal ou no Superior Tribunal de Justiça,

decidirá o pedido oU o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improceden~ ou ainda;
que contrariar, nas· questões predominante-mente de direito, Súmula do r8pectivo Tribunal.
Art. '39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que
causar gra~e à parte, caberá agravo para
o Órgão especial, seção· ou'Tvrma, conforme
o caso, no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 40. Haverá revisão, no Superior Tribunal de Just!ça, nos :;;eguintes processos:
1- ação rescis6ria;
D-ação penal originária;
DI- revisão criminal.
Art. 41. Emcasodevagaouafastamento
de Ministro do Superior Trfbunal de Justiça,
por prazo superior a 3Q (trinta) dias, poderá
ser __coriVOcãâo Juiz ele Tribunal Regional Fe4~Jal_ou__ Oesembargapor, par~. substituição,
pelo voto da maioria absoluta
.
• dqs
. ' s~us membros.
.Àrt 42. Os a~. 496, 497. 498, inciso 11
do art._,500, e 508 da Lei n~ 5.869, de 11
de jane.iro d,~ 1~73 --:-_ Çódigo de Processo'
CIVil, passam a vigorar com a seguinte reda-.
ção:
"Art. 496. São CâbíVeis OS seguintes·
recUrsOs:'
'1 · ' •
1- apelação;
_ 11_-agravode instruínei-rto;
ID- embargos infringentes;lV ~ einbargos de dedaraçãb;
V-recurso ordinário;·
·VI--recurso especial;
VI(- r~curso extraorcünário_.
Art. 497. O recurso· extraordinário ·e
·o_ ~ecurso especial não impedem a exe,cu~
. ção da s~tença; a interposição do agravo
de instrumento não obsta o andamento
do pro_cesso, ressalvado o disposto no·
art 55_8 _desta lei.
- Art 498. Quando o dispositivo dO,
acórdão contiver ju1gamento por maioria
de votos e julgamento Wlânime e forem
interpostos simultaneamente embargos
ínfringentes e recurso extraordin_?rio ou
recurso especial, ficarão estes sobresta-:
dos até o_juJgamento daqueles.
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CONSffiUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA 00 BRASIL"198B ~

..................................Tfiiio.iü··---··
Da Organização do .Estado

··· ·········---··········· c:APiiui:o·Vi·····-··----Da Intervenção
_ Art. ~6. .A ~ecretação da intervenÇão d~
penderá:
.. _.,, ..•.............,..•...........•.,....
H- no Caso de desobediênda a ordem ou
deciSão judiciária, de requisição do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

..

--.

""···-·

__

····--·-··-··········-····-------··-...........
IV-de provimento pelo SuperiorTripunal
~

de Justiça, de representação do ProCU1'11dorG~ral da República, no caso de recusa à execução de lei federal.
§ 19 O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as concüç:ões
de execução e que, se couber nomeará o interven~r, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa
do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2~ Se não estiver fundonando o--ConQreSSQ Nacio.[181 ou fa Assembléia Legtslativa,
far-se@ Convocação extraordinária, no mesmo prazo d_e vinte e quatro horas.

-DECRETO-LEI N• 3.689,

DE 3 DE OUTUBRO DE I 941
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO m_
Das Nulidades e dos Recursos

r:!m

Geral

TITULO I

Das Nulidades
TITULO II

Dos Recursos em Geral
CAPITULO X
Do "Habeas Corpus" e seu Processo

Art.

500.~ -~

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

·······················-·················································

11 - será admissível na apelação, nos
embargos infringentes, no recurso ex-.
traordinário e no recurso especial;

·--'---·--············-···--···················
emba~

Art 508. Na apelação e nos

raças infrigentes, o prazo _para interpor
e para responder é de 15 (quinze) dias."
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente os arts. 541 a 5:46
do Código de Processo CMI e a Lei rr' 3.39-6,
de 2 de junho de 1958.

Art 647. Dar-se-áhabeas corpussempre
que alguém sofrer ou se achar na iminênçia
de sofrer violência ou coação legal na sua
6berdade de ir e vir, salvo nos casos de punição
_
_
di$ciplinar.
- Art 648. A coação considerar-se-á ilegal:
I_- ctttando não houver justa causa;
R-quando alguém estiver preso por mais
tempo do que determina a lei;
iii- quando quem ordenar a coação não
tiver competência para fazê-lo;
IV- quando houver cessado o motivo que
autorizou a coação;
.
V- quando não for alguém admitido a
prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza:
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VI- quando o processo for manifestamen~
te nulo;
·
-

VIl- quando extinta a__ punibilfdad_e,
Art. 649. O}ulz áu õ tribunal, dentro dos
limites da sua jurisdição, fará passar imediata-

mente a ordem impetrada, nos casos em que

tenho cabimentO, seja qua1 for -a autori.4ade
coatora.
Art. 650. Competirá conhecer, originaria!Jlente, do pedido dehabeas corpus:

I-ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no art. !01, n" I,
tituição;

-
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·

·

Jetrag, da Cons~
~

'

ll- aos Tribuilais de Apelação, sempre que
os atas de violência ou éoação fOrem atribuí·

dos aos gove111a~ores- _bti interventdres, _dos

dade judiciária ou policial que embaraçar oO
procrastinar a expedição ae ordem de habeas
corpus, as ·informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentaçao do paciente,
ou a sua soltura, será multado na quantia de
vinte. centavos a um cruzeiro, sem prejuízo
das penas que incorrer. As multas serão im~
. postas pelo juiz ou tribunal que julgar o habeas
corpus, salvo_ quando se tratar de autoridade
judiciária, casõ_-_em que éaberá ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Tnbunal de Apelação
impor as _"!~tas.

.

Art. 656 ... _Recêbidã- a petição de habeaS.
corpus, o juiz, se julgar necescSário, e estiver
preso o paciente, _mandará que este lhe seja
imediatamente apresentado em dia e hora que
desig!lar. _
Parágrafo único. Em caso de desobediênda, será ~~di9o mandado de _prisão contra
o detentor, que será processado na forma da
lei, e ·o juiz provldeO.ciãrá -pãia que o paciente
seja tirado d~ pri~:o_ e ~pres~l)ta~o em juízo.
Art. 651. Se _o paciente estiver preso, nenhum motivo eScusará a sua apresentação,

Estados oU Tertitóiros é ao Prefefi:O dO Distrito
Federal, ou a seus secretários, a·u aos chefes
de Polida.
§ 1~ A competêncía do juiz ceSsará seriípre que a violência ou coação proVier de autoridade jud[ciáriá _de igUal õu superior jurisdição.
_, •- - · ·~ ·. ~-·
___,
§ 2~" Não cabe- o· habeas' corpus contra
a prisão administrativa atual ou ín'linente, dos salvo:
responsáveis por 'dinheiro ou Valor pertencen· ·_
r- grave enfermidade do paciente;
te à Fazenda PúbliCâ; alcançados-ou omissos
ll- não esta ele sob a guarda da pessoa
em fazer o seu recolhimento nos·prazos legais,
salvo se o pedido for acompanhado de prova a quem se atnbuí á detenção;
lll- se o comparecimento não tiver sido
de quitação ou de depósito do alcance verifideterminado pelo juízo ou pelo tribunal.
cado, ou se a prisão ex·etédiM" _ó'pfàzo legal.
Parágrafo único. -0 juiz poderá ir ao local
Art. 651. Seohabeascoipusnãoobstará,
nem porá termo ao procesSo~ -desde que eSte em que o _paciente se enc:ontrar, se este não·
não esteja em -·conflito com "oS ·rundarneri.tos puder ser apresentado por motivo de doença.
Art. 658. O detentor declarará à ordem
daquela._--·_
. __ ,,,_
"
de quem o paciente estiver preso.
Art. 652. A,corrcessão do habeas corpus
Art. 659. Se o juiz ou o tribunal veríficar
for concedido em virtude de nulidade do proque já cessou a violência ou coação ilegal,
cesso, este será renovado.
Art. 653. Ordenada a soltura do paciente julgará prejudicado o pedido.
Art 660. Efetuadas as -diligências, e interem virtude de habeas corpus1 será condenada
nas custas a- aütofiâade que, pdr má fé ou rogado o paciente, o juiz decicürá, fundamen~
evidente abuso de poder, tiver determinado · tadamente, dentro de vinte e quatro horas.
§ 19 Se a deciSão for favorável ao paciena coação. _.
:..
"1
Parágrafo úriko. - .Neste casq", será reme- te, será logo posto em liberdade, salvo se por
tida ao MinistériO Público, cóp"ia das peças ne- outro motivo dever ser mantido na prisão.
§ 2~ Se os documentos que instruirem a
cessárias paia Ser promovida a responsabi·
__ petição evidenciarem a ilegalidade da coação,
lidade da. autoridade.
Art 654, O hábtias corpus poderá ser im-· - o juiZ ou o tribunal ordenará que cesse imediapetrado por qualquer pessoa, em seu favor tamente o constrangimento.
ou de ordem, bem como pelo Ministério Pú§ 39 Se a ilegalidade decorrer do fato de
blico,
·
não ter sido o paciente admitido a prestar fian§ }9 A petição do habeas COipUS conterá: ça, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá
a} o nome da pessoa que sofre o_u está ser prestada perante ele, rementendo, neste
emeaçada de sofrer violência ou coação e o · caso, à autoridade os respectivos autos, para
de quem exercer a violêndã, ê:õcição ou amea- serem lançados aos do inquérito policial ou
ça;
aos do processo judicial.
_
49 Se a ordem de habeas corpus for
b) a declaração da espéCie de constraiigimento ou, em casos de simples ameaça de concedida para evitar: ~rne_aça de violência ou
cOação, as razões em qúe funda .e seú temor; coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conc) a assinatura do impetrante, ou de ai~ duto assinado pelo juiz.
§ 5? Será incontinenti enviada cópia da
guém a seu roQo, quan~o não souber ou não
puder escrever, e· a desigriaçào dãs respectivas decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a
residências,
§ 29 Os juízes e oS tribunais têm .compe- fim de juntar-se aos autos do processo.
§ 6" Quando o paciente estiver preso em
tência para expedir de ofício ordem de habeas
corpus, quando no cürso· de prcx;ess6 verifica]J,Jgar que não seja o d~ede do juízo ou do
rem que alguém sofre ou está t1à iminência tribunal que conceder a ordem, o alvará de
d,e sofrer coação ilegal.
soltura será expedido pelo telégrafO, se hduver,
Art. 655. o carcereiro ou o diretor da pri- Observadas as formalidades ~;abelecidas no .
são, o escrivão, o ofiCial de justiça ou autori- art. 289, parágrafo único, in fine, por via postal.

*-

Art. 661. Em ·cas-O de_ compêtênda"--onginária çlo Tribunal de Apelação, a petição- de
h4beas corpus será apresentada ao seCretário,
que a enviará imediatamente ao presidente
do Tribunal, ou da câmara criminal, ou da
turma, que estiver reunida, ou primeiro tivér
de reunir-s_e.
_
- Art. 662~- Se a cohtivér- OS r-eCjuiSltOS- dó
art. "654, § I 9 o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora
informações por escrito. Faltando, porém,
qualquer daqueles requisitos, o presidente
mandará preenchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição.
Art. 663. As diligências do artigo anterior
não serão ordenadas, se o presidente entender
que o habeas corpus deva ser indeferido ln
!!mine. Nesse caso, levará a petição ao Tribunal, câmara ou turma, para que delibere a
respeito.
- · ----- - ----

Art. 664. RecebidaS as informações, ou
disPenSadas, o habeas corpus será julgado
na primeira sessão, podendo, entretanto,
adiar-se o julgamento parã a seSsão seguinte.
ParágrafO Uriico. A decl_são será tomada
por maioria de votos. Havendo empate, se o
presidente nãO tiver tomado parte na votação,
proferirá voto de desempate; no caso corttrário, prevalecerá a decisão. mais favorável ao
paciente.
Art 665. O secretário do Tribunal lavrará
a ordem que, assinada pelo presidente do Tribunal, câmara ou turma, será dirigída por <?fíclo ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro
OLCaUtoridade que exercer ou ameaçar exercer
o constrangimento.
Parágrafo único. A ordem transmitida por
telegramas obedecerá ao disposto no art. 289,
parágrafo único, in fine.
Art. 666. Os regimentos dos Tribunais de
Apelaçãó estabelecerá as normas complementares para o processo e ju1gamento do
pedido de habeas corpus de ~ua compe.t~~c;~a
orifiinár_ia.
. _
Ãit. 667. No prÕcesso ·e jU!gamei-lto- dô"
habeas-coipus de competências originária do
Supremó Tribunal Federal, bem como nos
de recursos das decisões de última ou única
instância, denegatórias de habeas corpus,. observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento
interno do Tribunal estabelecer as regras complementares. _

-·----·····-··--·
-·
...... __

........~.~-.....__,___.
....... .-..

..

-·--··~-----.:.-..--

_.,..,.

LEI N• 5.869, DE: ll DE
JANEIRO DE 1973
/nstftui o Códigi::i'de Processq Ovil.

TíTULO X

-Dos_ R_ecurssos

CAPÍTULO UI

__ .............

_Do Agravo de fnsl:n!mento

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

,

--·-·"-~-
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Art. 523. _O_agravo de instrumento será
interposto no prai:o de cinco (5) dias por petição, que conterá:
1- a exposição do fato e do direito;
D-as razões do pedido de reforma da de~
dsão;
UI- a indicação das peças do process_o que
devam ser trasladadas.
Parágrafo único. Serao obrigatoriamente
trasladadas a decisão agravada, a certidão da
respectiva intimação e a procuração Outorgada ao advogadQ do agravante, salvo se outra
instruir a petição' de agraVei. ·
·
························--·--·.;.,.,__ ,,,......._._...~ __

mas igualmente_ oriundos da Sudhevea, do
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do lbama serão incluídos em Quadro ou Tabe-

lBDF, da Sudepe ou da SEJVIA, desenvolvam,
las Suplementares, em extinção, regidOS pela
no JB.Afv\A. atividades típicas de serviço público,
Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970.
e desde que tais servidores:
·
Parágrafo único. Os cargos -e empregos
a)_ não tenham outro vínculo empregatído,
do Quadro ou Tabela Suplementar serão ex-

ressalvadas as acumulações_ _constitucionais,
ou tendo, façam opção pela Tabela de Pessoal

tintos à medida que vagarem.
Arl 69 O pessoal incluido em Quadro ou
do lbama;
Tabela Suplementares perceberá, a título de
b) não tenham sido aJocados, em quais- vantagem Individua], a diferença verificada enquer dos órgãos que deram orfgem ao lbama, tre sua rem!Jileração e o sa_lário~base dos serpara execução de serviços de conservação,
vidores da mesma categoria pertencentes à
Umpeza e vigilância; e que
Tabela de Pessoal do Ibarna.
· C)· na dàtã de 5 de outubro de 1988 estaw
Pi3rágrafo único. A diferença iridiVidUar.
vam, comprovadamente, prestando serviços percebida pelos servidores, sobre a qual inci~
aos órgãos que_ deram origem ao lbama;
dirá a contribuição previdendária, será incor..............: ............
.....
III- Pelo aproveitamento de servidores, cu- porada aos proventos.t'te aposentadoria e terá
jos processos de redistribuição estiverem em
os mesmos r~ajustes que incidirem sobre a
(À Comissão de Constituição, Justiça
tramitação até a entrada em vigor desta lei.
tabela de salários vigente.
e Gdadania.)
§ 19 As inclusões na Tabela de Pessoal
Art. 79 Aca instituída a Gratificação de Indo lbama, de servidores oriundos da Sudhe- teriorização, no limite máximo de 40% (quaPROJETO DE LEI DA CÁMARA
vea, do lBDF, da Sudepe ou -da SEMA, obederenta por cento) sobre a referência inicial da
N•80,DE 1989
cerá a correlação de cargos ou empregos, en- Tabela de pessoal do Ibama, para os seM(N• 3.306/89, na Casa de origem)
cargos e atribuições na forma estabelecida em
dores lotados em locais de trabalho inóspitos
(De iniciativa do_Senhor Presidente
regUlamento e sempre em níveis salariais não
e carentes de infra-estrutura.
'
da República)
inferiores aos percebidos nos órgãos ou entiParágrafo Urlico. Cabei'á ao Poder Execudades de origem.
tivo fiXar percentuais e critérios, quanto à gratiAltera o art 3? da Lei nP 7. 735, de 22
§ 2 9 Os servidores que estavam em exerficação de que trata este artigo.
d(t fevereiro de 1989, dispõe sobre a Tacício, como requisitados, nos· mencionados
Art. 89 Os serVidores da Tabela de Pessoal
bela de Pessoal do lnstitutoBrasileiro do
órgãos ou entidades extintas poderão optar
do lbama farão jus a um adidona1 de 1% (um
Melo Ambiente_ e dos Recursos .Naturais
pela Tabela de Pessoal do lbama.
por cento) sobre o salário-base, para cada 12
Renováveis .- lbama e dá outras provi~
§ 3 9 A lotação 'do_s servidores menciona(doze) meses de efetivo exercício, até o máxidências.
dos neste artigo far-se-á em locais onde o
mo de 35.% {trinta e cin<;:o por cento).
O Congresso Nacional decreta:
Art 99 O lbama poderá, observada a leJbama mantenha programas, projetes, e ativiArl 19 o art. 39 da Lei n9 7.735, de 24
dades prioritárias para a exe_cução dos seus
gislação vigente e a sua dotação orçamentária,
® fevereiro de 1989, passa a ter a redação objetivos e a implementação da Política Nacio- requisitar pessoal de órgãos na entidade da
seguinte:
- nal do Meio Ambiente.
Administração Federa] Direta oU Indireta e de
Fundações instituídas ou manti.das pela União,
§ 4 9 Para o atendimento do disposto nes"Art. 39 O lnstituto Brasileiro do Meio
te artigo, ficam criados 700 (setecentos) car- _ assegurados os seus direitos e vantagens.
Ambiente e dos Recursos Naturais B.eno§ 19 Os seJVidores requisitados pelo lhaváveis ....:.-lbama, será administrado por · gos técnicos de nível superior e 500 (quinhentos) cargos de nível médio, na Tabela de Pesma para cargos comissionados, perceberão
um Presidente e cinco Diretore;s,_ çlesigsoal do- lbama.-a remuneração correspondente ao cargo que
nados em comissão pelo Presidente da
Art. 49 Os servidores do lbama, oril.mdos
nele exercerem, assegurado o _direito de opção
República"
da Sudhevea, do lBDF, da Sudepe ou da SEpela remünéração do órgão de origem, acresArt. 29 A Tabela de Pessoal çlo Instituto MA. pertencentes aos Quadros e às Tabelas
cida da gratificação correspondente.
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Permanentes do Plano de Classificação de
§ 29 Ã05 d.elpa[,s servidores ~quisítados
Naturais Renováveis -lbama, entidade autárCargos, instituído na conformidade da Lei n9
pelo Ibama será assegurada, a titulo.de gratifiquica de regime especial, criada pela Lei no 5.645, de 1O de dezembro de 1970, poderão
cação, a diferença entre sua remuneração na
7.735, de 22 de fevereiro de 19a9,_dotada optar pelo seu aproveitamento na Tabela de
origem e a __ correspondente ao seu cargo no
de persona1idade jurídtca de direito públi~o, Pessoal do Ibama, no prazo de 90 (noventa)
lbama.
com autonomia administrativa e finance1ra, dias, contados a partir da publicação desta
Art. 10. __ Ficam aprovadas, com vigência
vinculada ao Ministério do Interior, será organi- lei.
a partir de J9 de novembro de 1989, as Tabelas
zada nos termos desta Lei.
§ 1? Os servidores que optarem pelo seu
Salariais do lbarria, que constituem os Anexos
Art 39 A Tabela de Pessoal será regida aproveitamento na Tabela de Pessoa] do lhaI e D desta Lei, tendo como data base 19 de
pela Legislação Trabalhista e Fundo de Garan- ma farão jus, unicamente, à remuneração re- · setembro.
tia por Tempo de Servfço-FGTS, c,-·prOvi- . sultante de sua classificação na tabela consArt. 11. O reajustamento de salários a ser
tante do Anexo l desta lei, vedado o recebimento ínlcia1 se fará:
aplicado à Tabela de Pessoal do lbama, terá
I -Pelo aproveitamento, mediante opção, mento de gratificações de qualquer natureza,
o mesmo percentual e será concedido na
dos funclonários e servidores ocupantes de anteriormente concedidas no âmbito do se!Vimesma ocasião do reajuste dos servidores pú~
cargos efetivos dos Quadros e Tabelas Perma- ço Público_ Federal.
blicos da. União.
_
§ 2~ As gratificações e dema-is vantagens
Art. 12. --As funções de confiança, pertennentes da Superintendência da Borracha centes aos extintos Sudhevea, lBDF, Sudepe
Sudhevea, Instituto Brasileiro de Desenvolvi- pecuniárias concedidas, a partir da vigência
mento Aorestal - IBDF, extintos pela Lei n9 desta lei, pelo Governo Federal aos servidores
e SEMA, 1rltegrantes dos Grupos de Direção
7.732, de 14 de fevereiro de 198g, bem como civis da União - serão estendidas, nos mese Assessoramento Superior (DAS) e Direção
da Superintendência do Desenvolvimento da mos percentuais, aos servidores do Jbama.
e Assistência Intermediária (DAI), de que trata
§ 39 O_ aproveitamento dos servidores na
a Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
Pesca - Sudepe e Secretaria Especial do
Meio Ambiente - SEMA, extintas pela Lei n9 Tabela de Pessoal do lbama não exclui a possibem como as Funções de Assessoramento
7. 735, de 22 de fevereiro de 1989 e transfe- bilidade de serem submetidos a regime juriSuperior (FAS) de que trata o Decreto· n 9
-dico que legalmente venha a ser estabelecido.
ridos para o lbama;
75.627, de 18 de abril de 1975, com as altera~
Art. 5 9 Os servidores que não optarem pe11- Pelo aproveitamento dos demais servições dadas pelos Decretos n~"' 77.475, de 23
.dores que, não incluídos no inciso anterior, lo seu aproveitamento na Tabela de Pessoal
de abril de 1976; 79.398, de 15 de març'!

___

____,··------·

e
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de 1977; 79.824, 'de 20 _de julho de 1977 e
9U09, de ii de abril de 1985, ficam extintas

humana e também a qualtdade do ar, da água,
a flora e a faun~.

4. CARGOS COMISSIONADOS. 2.716.844
(sub total)

a partir do- enquadramentO preVisto nesta lei.

Art. 14. Os efeitos financeiros decorren·
tes da e?(ecução desta lei vigorarão a partir

5. ENCARGOS SOCIAIS

'

'

.

'

'

'

-

. /ut. .13: 0 Ib~rn~ fiê'l aUtôijz~do a con- , do dia t9 de_l').ovembro de i989.
tratar p~al pqr temp_o_ qeten:mnado nao su- .
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de
perfor a 180 (cento e oitenta) dias para atender
30 (trinta) dias, aprovará o Regulamento da
os seguintes imprevistos:

Tabela de Pessoal do lbama, de que trata esta

1- prevenção, controle e combate a incên. ·dips florestais nas unfdades de conservaçao;

IeL

II- Preservação de" áreas-de 'relevante inteArl IB. Esta Lei entra em vigor na data
~.
·• _desuaJiubÚCaÇão.
ress.e eco- 1y!-dit;Q;
_
. , ,- ~__ • ~·
Art 17. -, Revogam-se as disposições em
1ll- Confrole ·e combate· de fontes polui~ :
contrário.
dores imprevistas e que p6Ssaril afetar a vida

(sub total)
Total Geral. 24.672.914
COMPARATIVO

A) Folha de Pagamento Setembro/1989 ....................... ~···············-· I 1.121.544

B) Siniulação de Enquadrame'nto ................................:..................... 24.672.914

··········--··Ã~;ê;~;:;·(i;;;;;;~)~.~--~.--i2I.ã4%

· :ÁNEXO •1
TAD,ELA

D~ SAL~RIOS

HCa:$

CLASSE s
·, ·lktf'ER!NCIÁ

CARGOS DE

NfVEL SUPERIÓR

NÍVEL HfDIO

dCNICOS' DE
~!VEL SUPERIOR

.-.- ..

....

CARGOS DE

'

2.265,80
2.356,44

01
02
03
04

2.450,09

2.548,28
2.649,49'
2.755,22
2,865,49
2.900,29
3.099,63

os
06

07

. . ...

os

09
10
11

u

13

14
1$
16

17
18

19.

~o

21
22
23
24
25
26
27
28

·zg
30

'.rfCNICOS E

.

ADMINISTRATIVOS

AUXILIARES

981,85
1.021,12
1.061,91
1.104,21
1.1-48,01
1.193,33
l.241,67
1.291,51
1.342,87
1.397,25

679,71
706,93
735,63
764,34
794,53
826 .. 27

'"

3,223,~~

4.462,13

4.596,57
4. 734,02
4.876,02
5.022,54
5.173,60
5.218,32
5,489,29
5.653,94
5.823,13

»atei eetembro/89
Vlsénc!a: Ol/out./89

859,49

894,24.
930,49

963,25
~

~

1.439,54
1.-483,35
1.527,15
1.572,47
1.619,29
1.667,64
1.717,48
1.756,52
1.821, 71
1.876,08

3.320,17
3 .... 19,85
3.522,57
3._628,31
3.737,07
3,848,78
3.963,65
4.082,99
4.205,34
4.332,22

•

1.931,98
1.989,38
2.049,80
2.111, 74
2.175,17
2.240,19
2.306,59
2 .. 37G, 07
2.-447. 08
2.521,08

996,96
1.027,16
1.057,38
1.089,10
1.122,33
1.155,56
1.170,30
1.226, 56
1.262,62

1.300,57

•

5.693.799

l. 339, BS
1.380,63
1.421, .. 2
1.463,70
1.507,27
1.552,83
1.599,66
1.647,99
1.697,84
1.749,21
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fA,tLa pr; BtMtmp;BAç'ip N.B! tP.BGQS CQMJSSIONÀtip$'

, t; ,., i! ,G O

Nl

. ,

'Hotor~ata

01
02
04
02

2·~

. t>IIftrOR .

os

1•

'

'

PR'ESID~TE

Aa8eoaor ~b Presl~ência
Sceretdria :X
''

' ' · ,t Ae:seaeor. cSe Dir.etorie

10
lO

Seerot&r,ia I

os

Motoriiit~

3. PROCURADOR GERAL
Sub Procurador Regional
Aat.~eel!l'or

Secretória II
4. CHEFE-DE GABINETE
Coordenador
Asse!l~or

Seeretl!iria II

s.

AUDITOR CHEFE

Assef!Bor
Secretário II

''

6• CHEFE DA OUVIDORIA

Assef!sor
Secretária II

'.

•

o

7. CHEFE DA ASCOM
Ae:!lesaor
Secretório II
''

8. S!:CRET..(RIO

''

.

As~ea~or ~a Secretaria
'
CoordenBCor
Secretáric II
9. CHEFE DE DEPARTAMENTÓ
Ae:seosor de Departamento
Secretária II··
--- -

lO.CHEFE DE DIVISXO
Gerente 4e l'trea

'

.

ll.SUPERINTENDENTE
' ' ..
Anseaaor da SUpe:rfntl!!:ndêix:ia
Secretária I I
o.

12.COORDENADOR ESTADUAL
13 .CHEFE DE IJNIDADE
Chefe t:!e Uni<Sade I
Chefe de Unid~~o I I .

''

SALMJO (1)

5.923,13

2.329,26
1.397,25

2.329,26
1.164,63
5.241, 58
4.658,50
2.329,26
1.164,63

699,39

01
05
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
.01
03
01
01
02
'06
01
13
26
13
31
103

4.6ss.so

I· 2s
28
28
84

4.658,50
4.076,95
1.747,69
4.076,95

173
1M

3.493,89
2.912,32

.C.076,95

.C.076,9S

293,51

1 .. 572,(7
1.3.9,7,25
6_9-9. 39
293., ~l

1.397,.25
1.223,55
1.223,55

1.747,69

524,16

.f.6SS,50
4.076,95
4.076,95

1.397,25
1.223,55
1.223,55

1.747,69
4.658, 50
4.076,95
1.747,69
4.658,50
4.076,95
1.747,69
4.658,50
4.076,95
1.74.7,69
4.658,50
4.076,95
4.076, 95
1.747,69

.c.6se,so

4.076,95
1.747,69
4.076,95
3.493,89

524,i6

1.397,25
1 .. 223-, 55
524,16
1.397,25
1.223,55
524,16
1 .. 397,25
1.223,55

'

52~,16

1.397,25
1.223,55
1.223,5_5
524,16

'

'
'

1.3~7.25

1.223,55
524,16
1.223,55
1.048, JJ.
1.397.25
1.• 223, 55
524,16
1 .. 223,55_
1.048,33

873,11

''
'
'

I
.

'

MENSAGEM N• 402
Congresso Nacional:
Nos termos do a:rt. 61 da ConstitUição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado do Planejamento e do Interior, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
gratificações a serem conced[das aos seMdores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis -lbama,
e dá outras providências".
Brasma:, 14 de agosto de 1989. -José
Samey.

LEGISLAÇÃO CrTADA
LEI N• 4.771 DE 15 DE
SETEMBRO DE 1965

Institui o Novo Código Florestal

B'm:: eetembro/89
Vig~nciaz Ol/Out./89..

Ex<: e! entfssimos Senhores membros do

2. O prOje!to de lei objetiva, fundamentalmente; .crin.férii' ·aOs serVidores do lbama ln. centivó FuilC:Ional e estímúlo p8ra o exercido
-deSuas-atrlbutções erh ·reQiões· irlteiioranas,
çom_ precária infra-estrutura social e wbana,
. de sorte' à posSibilitar 'intefi6rizaÇão das
a~ôes dá PolítiCa Nacio'naJ- dO 'Meio Ambiente.
3. A implementação dessas ações assume
especia1 relevo em face do acelerado processo
·de expansão das' fronteiras agrícolas e da crescente ocupação territorial dO País, tomando-se
instrume-nto .essencial à manutenção dos
·ec:osslSteiinaS brasileiros, Crijô património abriga um terço_.das reservas de florestas tropicais
da Terrã-·e utn quin~ do volume de água doce
Que_desãQua'rids o<::eartbS. ·
4. Saliehte:.se; por nécess'álio, Senhor Presidente, que o acréscimo de despesas com
·o pessoa] do Ibama tem seu._ retorno asseguré!do, não só pela preservação dos ecossistemas antes mencionados, como também pela ordenação dos processos de o·cupação do
solo e utilização de recursos naturais.
5~ De- dutró lado, o projeto, em face da
escassez_ de pessoal, autoriza a descentralização-interna e eXterna das atividades de fiscalização do lnstituto, que importem na prática
de ato_s_ de embargo, interdição ou apllcação
de multas, previStos na legislação vigente, de
sorte a posSjbiUtar a otimização dos recursos
humanoS' .disponíveis nos tr_ê& níveis de governo.
.
6. Estas;-- Senhor PreSidente, as nossas
c_o~siderações sobre_ o conteúdo de projeto
de lei, que submetemos, respeitosamente, à
consideração de Vossa EXcelência. -João
Batista de Abreu, Ministro de Estado do Planejamento -João Alves FDho, Ministro de Estado do Interior.

a

GRATlFICAÇAO (2)

4.658,50
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Em 11-8-89
Excelentfssimo Senhor Presidente· da Rep'ú1
blica
Te mOs a-honra' de submete( à elevada apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto
de lei, que concede GratificçlçãO de Atividade
Ambiental aos servidores do Instituto BraSileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- lbama, bem assifn estende
aos mesmos servidoreS a "Gré!ilijcação qe lnterforização, instituída pelo Decéeto-Lei n9J.873,
de 27 de maio de 1981.

Art. 19 As florestas existentes no território
nacional e as demais formas de vegetação,
·.reconhecidas de utilidade às terras que reves. tem,_ são bens de iilteresse comum a todos
habitantes do País, exercendo-se os direitos
de propridade, co~ as limitações_que a legislação erii geral especialmente esta lei estabelecem.
Parágrafo único. As ações ou. omissões
contrár_~s às-disposições deste Código na utili'z,açàd e exploração das florestas são consideradas u~ nodvo~da p,rop_ricjade (art.302, XI,
b, dó C6dÍgo de.Processo Civil).
- · Ait. 29 -êoilsidE:ram-se de preservação
pérrnaÍ1ente, pelo~ efeito desta lei, as flores-~5- e de_mái~ formas. çle_ vegetaçao natural si·
tuadas:
a) ao longo dos rios_ ou de outro qualquer
<;ursq .c::f~gua, -~-rn faixa marginal cuja largura
míniiila será: ~ ·
·1. -~ dê. metrOs Para os rios de menos
de 1o metros de iargura;

·s
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2 - igual à metade da largura dos cursos
que meçam de 1o a 200 metroS ·de distancia
entre as margens;
3--. de 100 metros para iodos os cursos
cuja largura seja superior a 200 metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados
"olhos d'água", seja qual for a sua situação

topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas

e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com decUvidade superior a 45°, equivalente a 100%
na linha de maior declive;

I) nas restingas, como fJXadoras de dunas
ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 rrietros, noS
campos naturais ou artificiais, as florestas nati-

vas e as vegetações campestres;
_ _
i) nas áreas metropolitanas definidas em

lei.
Art.

3~' Consideram-se, ·ainda, de preservação permanente, quando assim· declaradas
por ato do Poder Público, as florestas e demais
formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovif!S; a auxiliar a defesa do
território a critério das autoridades tnilftares;
d) a auxiliar a defesa do territôrlo nacional
a critério das autoridades militares;·
e) a proteger sítios de excepcional beleza
ou de valor cientifico õu histórico; I) a asilar exemplares da fauna ou Hora
ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário _à vida
das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar plÍ·
blico.
§ 1~ A supressão total ou, parciasl de florestas de preservação permanente s6 será ad- _
mitida com prévia autorizaçãç fio poder Executivo Federal, quando for nec_essária à execu- ·
ção de obras, plana-s, tividades ou projetas
de utilidade públfca ou interesse social.
§ 29 As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente Oetra g ) pelo s6 efeito
desta Lei.
Art. 4" Consideram-se de ln~eresse públi- .
co;
a) a limitê!ção e o controle do pastoreio em
determinadas áreas, visando à adequada conservação e propagaÇão da vegetaçã:o florestal;
b) as medidas com o fim de_ prevenir ou
erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal;
c) a'difusão e a ado"çiio de métodos tecno·
lógicos que visem aumentar economicamente
a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e
transformação.
Art 5" , O Poder Público criará:
a) Parques Nadona"is, Estaduais e Municipaís e Reservas Biológicas. com a finalidade
de resguardar atributos _excepecionals da natureza, conciliando a proteção integral da flora, .

da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos
e cientificas;
b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com ftns econõmicos, técnicos ou sociãfs, inclusive reservando áreas não florestadas e destinadas a atingir aquele fim.
Parágrafo único. Fica proibida qualquer
fornia de exploração do_s recursos naturais nos
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.
Art. 6~ _ O proprietário da floresta ttão pre·
setVada, nos termos desta Lei, poderá gravá-la
com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público peJa autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado
perante a autoridade florestal e será averbado
à margem da inscrição no Registro PúbUco.
Art 7 9 Qualquer ~re poderá ser dedarãda imune de corte, mediante ato do Poder
Público, por m9tivo de sua localização, raridade, beleza ou condiçôes de porta·sementes._
Art 89 Na distribuição.de lotes_destinados_
à- agricultura, ern plano _de colonização e de
reforma agrária, não devem ser_ incluídas_ as.
áreas florestadas de preservação permanente
de que trata este Lei, nem as. florestas necessárias ao est.:~beiecimento IocaJ ou nacional
de madeiras e outros produtos florestais.
Art. 99 As flOrestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas
a regime especial, ficam subordihadas às _disposições que-vigorarem para-estas.
Art. 1O. Não é permitida a derrubada de
florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, só sendo nelas tolerada
a extração de toros, quando_ em regime de
utilização racional, que vise a rendimentos permanentes.
Art. 11. O emprego de produtos florestais
ou hulha como combustfveJ obriga o _uso de
dispositivo, que impeça difusão de fagulhas
suscel:ívies de provocar incêndios, nas florestas e demais formas de vegetação marginal.
Art. 12. Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre
a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais
florestas dependerá de norma estabeJedda
em ato do _Poder Federal ou Estadual, em
obediência a prescrições ditadas pela técnica
e lls pecu1iaridades locais.
.
Art. 13. O comércio de plantas vivas,
oriundas de Horestas, dependerá de licenç:;)
da autoridade competente.
M- 1-4;- Além-dos-preeeitos-·gerais--a ·queestá sujeita a utilização das florestas. o Poder
Público Federal ou Estadual poderá;
a) prescrever outras normas que atendam
às peculiaridades locais;
b) proibir ou limitar: o corte das espécies
vegetais consideradas em via de extinção, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender nessas áreas, de licença pré_via O corte de outras espécles;
_c) ampliar o registro de pessoas físicas ou
jurídicas que se dediquem à extração, indústria
e comércio de produtos ou subProdutos flo·
restais.
Art._ 15. Fica proibida a exploração sob
forma empúica das florestas primitivas da Ba-
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da Amazónica, que s6 poderão ser utilizadas
em observância a planos técnicoS de condu~
ção e manejo a serem estabelecidos por ato
do Poder Público, a ser baixado dentro do
prazo de um ano.
Art. 16. As florestas de domínio privado,
não sujeitas a preservação permanente, previstas nos arts. 2" e 39 desta Lei, são suscetiveis
de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro·Oeste, esta na parte Sul, as derrubadas
de florestas nativas, primitivas ou regeneradas,
só serão permitidas, desde que Seja, em qualquer caso, respeitado o limite míhimo de 20%
da área de cada propriedade com cobertura
arbórea loca_lizada, a critério cfa autoridade
competente;
b) nas regiões dtadas na letra anterior, nas
áreas já d'esbravad~~ e previamente delimitadas pela autoridade competente, ficam proi~
bidas as derrubadas de florestas primitivas,
quando feitas para ocupação do solo com cul~
tura e pastagenS, permítindq-$._e nesses casos,
apenas a extração de árvores para piódução
de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas
a formas de desbravamento, as derrubadas
de florestas primitivas, nos trabalhos de insta..
lação de novas propriedades agrícolas, s6 se-rão toleradas até o máximo de 30% da área
da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente de
formações florestais em que ocorre o-pinheiro
brasileiro, "araucaria angustifolia" (Bert- O.
Ktze), não ·poderão ser desflorestadas de for~
ma a provocar a eliminação permanente das
florestas, tolerando-se somen~ a exploração
racional destas, observadas as prescrições ditadas pela t~cnica, com a garantia de permanéncia dos maciços em boas condições de
desenvolvimento e produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrlo~
nal. inclusive nos Estados do Maranhão e
Piauí, o corte de árvores e a exploração de
florestas só será permitida com observância
de norams técnicas a serem estabelecidas por
ato do Poder Público, na formà do art. 15.
Parágrafo ónico. - Nas propriedades rurais,
compreendidas na alínea a deste artigo, com
área entre 20 e 50 hectares computar~se-ão,
para efeito de fixação do limite percentual,
além da cobertura de florestas de qualquer
natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam
frutícolas, omamen!!!is ou industriais.

Art 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limi~
te percentual fiXado na letra a do artigo antecedente, poderá ser agrupada numa só proporção em condomínio entre os adquirentes.
Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou
o reflorestamento de preservação permanente, o Poder Federal poderá fazê-lo sem desapropriá·las, se não o fizer o proprietário.
§ 19 Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o proprietário.
§ 29 As áreas assim utilizadas pelo Poder
Público Federal ficam isentas de bibutaç~.
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Art: '19: ViSán"do ao maior rendimentO
ecoilôrilii::o- 'é pe'rffiitido aoS proprietários de

florestas hetefogêneas transformá-las em homo9êneas, executandO trabalho de derrubada
a um s6 tempo ou :sucessivamente, de toda
a vegetação a substituir, desde que assinem,

anteS do iniciei dos trabalhos, perante a autolidaae cOmpetente, termo de obrigação de reposição" de tiatos culturais.
·
Art 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantida-

deS de' rriátéría-prini.a florestal serão' obrigadas
a rriailte"r, dentrO de Um raio em que a exploração e O trarisP6rl:e sejam julgadOs econômico's,- úril "sêrvíçô orgahií:ádo, que assegure
o planiiO de nOvas ái-eas, em terras próprias

ou pertencenteS á tei"Ceiros, cujã produção sob
exploração racional, seja equivalente _ao consumido.para, o_ seu.abastecimento.
Parágrafo úriico .. -0 não cumprimento do
disposto neste_ artigo, além das penalidades
preyistas neste Código, ·obriga os infratores
ao pagamento de uma multa e_quivalente a
1O% .do .valor comerdal da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção da
qual participe.
Art. 21. As _empresas siderúrgicas, de
transporte e_ outr:as,_à base de carvão vegetal,
lenha ou .outra matéria-prima florestal, sãõ
obrigadas a mantner florestas próPrias para
exploraç_ão racional ou a formar, dir_etamente
ou ·por intermédio de _empreendimento dos
quais participem aS florestas, destinadas _ao
seu suprimento..
Parágrafo único~ A autoridade competente frxará para cada empresa o prazo que lhe
é facultado para atender ao disposto neste
artigo, dentro dos limites de 5_a 10 anos.
Art. 22: A União_ fiscalizará diretamente,
pelo órgão executivo ·específico do Ministério
da Agricultura, ou em convênio com os Estad~ e Municípios, a aplicação das norm~s deste cqd!go, podendo, para tanto, criar os serviços, indispensáveis.
Aft- 23. A fiscali~ão e a guarâa das fiorest~~ pelos serviços _especializados não eXcluem a ação da autoridade policial por inicia- tiva própria.
Art. 24. Os funcionários florestais, no
exercício de suas _funções, são equiparados
aos_agentes de seg.urança pública, sendo-lhes
as~egurado o porte de armas.
Art. 25. Em caso _de incêndio rural, que
não se possa extinguir com os recursos or-dinár;ios, compete não só ao funcionário flores-tal, como a qualquer outra autoridade pública,
requisitar os seus materiaiS e cOnvocai' os ho-·mens em condições de prestar auxflio.
Art. 26. Constituem contravenções ·pe- ·
nais, puníveis com três meses a um ano de
prisão simples ou multa de uma a cem vezes
o salário-mínimo merisal, do lugar e da data
da infração ou ambas as penas cumulativamente:
,
a) destruir óu danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que
em formação ou utilizá-la com infringência
das normas estabelecidas ou previstas nesta
Lei;
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a) diretos;
~ b) cortar árvores em florestas de preserb) arrendatários, parceiros, posseiroS, gevação permanente,_ sem permissão da autoridade competente;
rentes, administradores, 'diretores, promitenc) penetrar em floresta de preservação pertes-cumpradores ou proprietários. das áreas
manente conduzindo armas, substâncias ou
florestais, desde que praticadas por prepostos
ou subordinados e no interesse dos prepoinstrumentos próprios para caça, proibida ou
para exploração- de produtos ou subprodutos
nentés ou dos superiores hierárquicos;
c) autoridades que se omitirem ou facilitanorestais, sem estar munido de licença da aurem, ·por consentimento legal, na prática do
toridade competente;
ato.
d) causar danos aOs Parques Nacionais,
Art. 30 .. Aplicam-se às contravenções
Estaduais ou MunicipaiS, bem como às Reservas Biológicas;
previstas neste Código as regras _gerais do Có~
e). fazer fogo, por qualquer modo, em flo- . digo Penal El çfa Lei.de Contravenções Penais,
resta e demais formas de vegetação, sem to- , sempre que a .presente Lei não .disponha de
. modo diverso.
mar as_precauções adequadas;
Art. 31. SãQ cinscunstândas, que agra·
f) fabricar, vender, transportar ou soltar bavam a pena, além das previstas no Código
lões que possam provocar incêndios nas floPenal e na Lei de Contravenções Penais:
restas e demais formas de vegetaçãot
a) cometer a infração no período de queda
g) impedir ou dificUltar a regeneração natudas sementes.ou de formação das vegetações
ral de florestas e demais formas de vegetação;
prejudicadas, du~ante a noite, em domingos
h) receber madeira; lenha,. carvão e outros
prcrdutos procedentes de floreStas, sem exigir
ou dias feriados, er.n,épocas d.e .seca ou inundações;
a eXibição de licença do vendedor, outorgada
b) com~ter <\ lnfração contra a floresta .de
pela autoridade competente· e sem munir-se
da via que deverá acompanhar o_ produto, até
preservaçãd perrnan~nt~ 91,1 mftl;eçi.:~ll.dela profiOãJ beneficiamento;
·
·
vindo.
. ,
i) transportar ou guardar madeiras, lenha,
Art. 32. f!\ aç~o penal indepençlee 4a queicarvão e outros produtos procedentes de flo- - xa, mesmo eil). se tratando_ de lesão~ell) propriedade privada, quando os bens atingidos- ·
restas, sem 1icença válida para to.çlo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada
são florestas e demais formas de vegetação,
pela autoridade competente;
instrumentos de.tcabalho,- documentos e· atos
relacionados çç»:n.a proteção flo~estal disciplij) deixar de restituir à autoriqade, licenças
nada nesta Lei. .
,
. , __
extintas pelo decurso elo prazo ou pela entrega
ao consumidor dos produtos procedentes de
Art. 33. S_ã9 ~81,ltoridad~~ çqmpetentes paflorestas;
ra instaurar, pre$içlir e proceçl~r-~ inquéritos
policiais, lavrar autos de prisãq em flagrante
I) empregar, como combustível, produtos
e intentar a ação penal, nos casos de crimes
florestais ou hulha, com uso de dispositivo
ou contravençôes, previstos n_esta Lei, ou em
que impeça a difusão de fagulhas, suscetíveis
outras Leis e que tenham por objeto florestas
de provocar incêndios nas florestas;
e demais formas de vegetação, instrumentos
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua · de trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas:
propriedade rião penetre em florestas sujeitas
a- regime especial;
a) as indicadas no ·códigO de Pi"ocesso Pen) matar, lesar ou maltratar, por qualquer
nal;
· ·
modo ou meio plantas de ornamentação de
b) os funciolJ.ário-s·cta repartiçãO flOrestal e
logradouros públicos ou em propriedade pri- • de autarquias; Ccini. atribuiçõeS Coirelátas, devada alheia ou árvore frnune de corte;
signados para ~ ~ivídade de fis·calizãÇão.
o) extrair de florestas de domínio público
Parágrafo único. Em casO de açôes penais
OU cOnSideradas de preservação permanente
simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por
sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou
várias autoridades, oJ_uiz reunirá os processos
qualquer outra espécie de minerais;
na jurisdição em que se firmou a competência.
p) Vetado.
Art. 34~ As aUtoridades- r_eferidas no item
q) transformar madeiras de lei em carvão,
b do artigo anierior, ratificada a denúncia pelo
inclusive para qualquer efeitO indusbial, sem
Ministério Público, terão ainda competé:ncià
licença da autoridade competente.
Art 27. É proibido o Uso de fogo nas flo- legal à deste, p~ Ç(Ualidade de assistente, perante a Justiça. comum, nos feitos de que t(ata
restas e demais formas de vegetação.
esta Lei.
Pafágreifo único. -se peCulii:lridades locais
ou regionais justificarem o emprego do fogo
Arl 35. A autoridacle apreenderá os prodtitOS-eOSiriStfUrrientos- utniiã-dos na infração
em Práticas aQropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Púe,
não puderem acompanhar o inquérito,
blico, circunscrevendo as áreas estabelecendo
por seu volume e natureza, serão entregues
normas_ de _precaução.
ao depositário público local, se houver e, na
Ãrt 2& Ãlém das contravenÇões estabe- . sUa falt"ã ao que for ilõmeadÕ pelo Juiz, pára
lecidas no artigo precedente, subsistem os disulterior devolução ao prejudiCado. Se pertenpositivos sobre cOiltravenções e crimes preViscerem ao agente ativo da infração, serão ventos ho Código Pen'al e nas demais Leis, com
didoS em hasta públiCa.
as pen~l~da~~es nelés cominadas.
.
Art. 3P. O processO das contravenções
ob~_decerá ao ritmo sumário da Lei n~ 1.508,
Art. 29. As penalidades incidirão sobre os
autores sejam eles!
_:1~_19-dedezemtiro de 1951. no que couber.

se
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Art. _37. _ Nilo serão transcritos ou averba~

dos no Registro Geral de Imóveis as atas de
transmissão inter vivos ou caustJ mortí~bem

como a CCihstituição de ónus reais, sobre im6~
, veis da zona ruraJ, sem a_ apresentação de certi~
dão negativa de dívidas referentes a multas
previstas nesta Lei ou nas Leis estaduais supJe..
tivas, por decisão transitada em juJgado.
Art 38. As florestas plantadas ou naturais
são declaradas imunes a qualquer tdbutação

e não podem determinar, para efeito tributário,
aumento do valor das terras efll que se encon1ram.
· § 19 Não s_e considerará renda tributável
o valor de produtos florestajs obtidos em flo-

restas plantadas, por quem as houver forma-

do.
§ 29 As lmportândas empregadas em fiorestam ente e reflorestamento serão deduzidas
integralmente do impost~ de renda e das taxas
específicas ligade1s ao reflorestamento.
Art. 39. Revogado.

Art. 40. Vetado.
.
Art.. 41. Os estabelecimentos oficiais de

as florestas .como recurso renovável, de eleva~
do valor _social econômico.
Art 44. ' Na Região Norte e na parte Norte
da RegiAo Ceritro-OeSte, enquanto não for estabelecido o Decreto de que trata o art 15,
a exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea,
pelo menos 50% da área de cada propriedade.
Art. 45. O Poder Executivo promoverá no
prazo- de 180 dias, a revisão de todos os contratos, acordos e concessões relacionados
com a explor~ção florestal em geral, a fim
de ajuSta-los- ãs normas_adotadas por esta Lei.
Art. _46, · Fica mantido o Conselho florestal
Federal, com sede em Brasília, como órgão
cof?.sultivo normativo da política florestal braSileira.
Parágrafo único. A composição e a atribuições do Conselho Florestal Federal, integrado,
no máximo, por 12 membios, serão estabelecidos por Decreto do Poder Executivo.
Art. 47. · O Poder Executivo regulamenta--:
rá a presente lei no que for julgado necessário
à sua execução.
Art 48. EstaLeientraráemvigor120dias
ap6s a data _de_ sua publicação, revogado o
Decreto n 9 23.793 de 23 de janeiro de 1934
(C6digo florestal) e demaJs disposições em
contrário.

crédito concederão prioridades- aos projetes
de florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecânicos necessários
aos serviços, obedecidas as escalas anterior'meri.te fiXadas em Lei.
Parágrafo único. Ao Conselho Monetário·
LEI N• 5.197 DE 3 DE
Nacional, dentro de suas atribuições legais;'
como Orgão disciplinador do crédito e das
JANEIRO DE !967
operações creditícias em todas suas modaliDispõe'sobre a proteção à fauna e dá
dades e forrrlas,. cabe estabelecer as normas
outras protlfdências.
para os financiamentos florestais, com juros
Art 1"' .Os: ~Ím~is de _quaisquer espécies
e prazos compatíveis, reladonados com os
planos de florestamento e reflorestamento em qualquer fase do seu desenvolVimento e
que vivem naturalmente fora do cativeiro,
aprovados peta Conselho Florestal Federal.
Art. 42. - Dais anos depois da promulga- · constituindo a fauna silvestre, bem c:omo seus
ção desta Ie~ nenhuma autoridade poderá per- · ninhos, abrigos e criadouros naturais são promitir a: adoção de livros escolares de leitura . predades do Estado, sendo proibida a sua utilique não contenham textos de educação flo- za~o perseguição destruição caça ou apanha.
§ 1"' Se peculiaridades regionais comporrestal, previamente aprovados pelo Conselho
Federal de Educação, ouvido o órgão florestal tarem o exercido da caça1 a_ permissáo será
estabelecida _em -ato regulamentar do Poder
competente.
§ 1~ As _estações de rádio- e televisão in- Público Federal
§ 2<;' A utilização, perseguição, caça ou
cluirão, obrigatoriamente, em suas progr<1mações textos e dispositivos de interesse florestal, apanha de espécie da fauna silvestre em terras
e1prova:dos pelo órgão competente no limite de_ dominlo privado, mesmo quando permiminimo de 5 minutos, semanais, distribuídos tidas na forma do parágrafo anterior poderão
ser igualmente proibidas pelos respectivos
ou não em diferentes dias.
§ 21 Nos mapas e cartas oficiais serão proprietários, assumindo estes a responsabiobrigatoriamente assinalados os Parques e lid_ade da ftsc:alização de seus domínios nessas
áreas, para a· prática do ato de caça é necesRorestas Públicas,
§ 3o;o A União e os Estados promoverão sáriO o consentimento expresso ou tácito dos
a criação e o desenvolvip1ento de escolas para proprietários, nos termos d~ artigos 591, 595,
o -ensin-o florestal, em seus diferentes n[veis.
596, 597 • 598" do Código Civil.
Art. 29 É proibido o exercido da caça proArt 43. Fica instituida a Semana Florestal
ern datas fiXadas para as diversas regiões do fissional. .
Art 3?.- É Proibido o''comércio de espéciPaís, por Decreto federaL Será a mesma comemorada, obrigatoriamente, nas escolas e mes da fauna silvestre e de produtos e objetos
estabelecimentos públicos ou subvenciona- que Impliquem na sua caça, perseguição,· desdos através de programas objetivos em qt,ie truição ou apanha.
§ 1Q Executam-se os espécimes provese ressaJte o valor das florestas,. face aos seus
nientes de .criadouros devidamente legalizaprodutos e Utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzi-las e perpetuá-las.
dos.
~ 2'? .será. permitido mediante licença da
Parágrafo único. Para a Semana Florestal
serão programadas reuniões conferênc~a.:jor-· aJ.Itorid_ade_ competente, a apanha de ovos, larnadas de reflorestamento e outras solenidades vas e filhotes que se destinem aos establecimentos acima referidos bem como a destriuic festividades com o objetivo de identificar
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ção de animaJs silvestres considerados nocivos à agricultura ou a saúde pública.
Art. 49 Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial
favorável e licença expedida na forma da Lei.
Art. SQ O Poder Público criará:
a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais; ciride as atividades de utilização persegUição, CaÇa,-apanha ou introdução de espécimes de fauna e flora silvestres
e doméstica bem como modificações do meio
ambiente a qualquer título, sáo proibidas ressalvadas as atividades cientificas devidamente
autorizadas pela autoridade competente: _
b) Parques de Caça Federais, Estaduais e
MuniciPais, cinde o exerdtió da caça é permitida, abertos total ou parcialmente ao público
em caráter permanente óu temporário, com
fins recreativos educativoS e turisticos.
Art. 6~ D Poder público estirriulará:
a) a formação e o fundonamento de clubes
e sociedades amadoristas ·de caça e de tiro
ao vôo, objetivando alcançãr. o espírito associativista para a prática desse esporte;
b) a construçád de criadoaros ·destina_c(os
à criação ·de anlmàis sllvesttes para fins ecQnômicos é:. industriais.
·
Art. 79 A lrtÍJizaçao; perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna
silvestre, quando consentidas na forma desta
lei, serão considerados at9s de caça.
.
Art.- 89 -O órgão público -federal competente, no prazo de 120- dias pUblicará e atuaUzará anualmente:
a) a relação das espécies cuja utilização,
p-erseguição, caça ou apanha será permitida,
indicando- e delimitando as respectivas áreas;
b) a época e o· númef'_o_ de_ dias em que
o ato acima será permitido;
__
c) a quota diária de exemplares cuja utiliza~
ção, persegui!i;ão, caça ou apanha será permitida.
Parágrafo único. Pode.rão s_er, igualmente,
objeto de utilização, caça, perseguição ou apa- .
nha os animais domésticos que, por abandono, se tomem selvageJ?S ou feras.
Art. 9 9 Observado o disposto no art. 8? e
satisfeitas as exigências legais, poderão ser
capturados e mantidos em cativeiro espécimes da fauna silvestre.
Art. 1O. A utilização, perSeguiçao, Clestrulção, caça ou apanha de espécimes da fauna
silvestre são proibidas:
a) com visgos, atiri3dEiiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que
maltratem,_a _caça;
b) com armas a bala, a menos de três quilôrrtettos de qualquer via férrea ou rodovia pública;
c) com arma de Calibre 22 para animais
de porte superior ao tapiti (Sylvilagus brasilienses);
d} com armadilhas constituídas de armas
de fogo;
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas;
f) nos estabelecimentos oficiais e açudes
do domínio público~ bem como nos terrenos
adjacentes, até a distância de cinco quilômetros;
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Parágrafo único. O não cumprimento do
disposto neste artigo além das penalidades
previstas nesta lei obriga o cancelamento do
h) nas áreas destinadas à proteção da fau- registro.
na, da flora e das belezas naturais;
Art 18. É proibida a exportação para_o
i) nos jardins zoológicos, nos parques e jar- Exterior, de peles _e couros de Anfíbios e rép_teis, em bruto.
dins públicos;
j} fora do período de permissão de caça, -- -Art.I9. O transporte interestàdual e para
o exterior, de animais silvesttes, lepidópteros,
mesmo em propriedades privadas;
outros insetos e seus produtos depende de
I) à noite, exceto em casos especiais e no
caso de animais nocivos;
Q-uia de trânsito, fornecida pela autoridade
m) do interior de veículos de qualquer es- competente.
pécie.
Pa.rágrafo único. Fica isento dessa exigênArt.- 11. os clubes ou sociedades amadocia 0 material consignado a instituições cienti~
ristas de caça e de tiro ao vôo poderão ser
ficas oficiais.
organizados\.distintamente ou em conjunto
Art. 20. As licenças de caçadores serão
com os de pesca, e só funcionarão valida- concedidas mediante pagamento de uma taxa
mente após a obtenção da personaUdade jurí- anual equivalente a um décimo do salário mícUca, na forma da lei civil e o registro no órgão nimo mensal.
público federal competente._
Parágrafo único. Os turistas pag<irão urila
taxa equivalente a um salário mínüno ·mensal,
Art. 12. As entidades a que se refere o
e a licença será válida por 30 dias.
artigo anterior deverão requerer licença espeArt. 21. O registro de pessoas físicas ou
cial para seus associados transitarem com arjurídicas, a que se refere o art 16, será feito
ma de caça e de esporte, para uso em suas
mediante 0 pagamento de uma taxa equivasedes, durante o período defeso e dentro do
lente a meio salário mínimo mensal.
perúnetro determinado.
Art. 13. Para exercício da caça, é obrigaParágrafo único. As pessoas físicas ou jurí·
tória a .licença anual, de caráter específico e
dicas de que trata este artigo pagarão, a título
de âmbito. regiona1, expedida pela autoridade
de lfcença, uma taxa anual para as diferentes
competente.
formas de comércio até 0 limite de um salário
mínimo mensal.
Parágrafo único. A licença para caçar com
Art. 22. 0 registrO ·de clubes ou soCfedaarmas de fogo deverá ser acompanhada do
porte de arma emitido pela Polida Civil.
des .amadorJ"stas, de que trata o art. 11. sera'
Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas,
concedido mediante pagamento de uma taxa
pertencentes a instituições científicas, oficiais
equiva1ente a meio salário mínimo mensal.
ou oficiali_zadaS, ou por estas indicadas, licença
Parágrafo único. As licenças de trânsito
especial para a coleta de material destinado
com arma d.e caç-ª e de esporte, referidas no
a fins científicos, em qualquer época.
art. 12 . estarão sujeitas ao pagamento de uma
§ 19 Quando se .tr-atar de dentistas estra;ntaxa anual equivalente a um vigésimo do salário mínimo mensal.
geiros, devidamente credenciados pelo país
de origem, deverá o pedido de licença ser
Art. 23. Far-se-á, com a cobrança da taxa
aprovado e encaminhado ao órgão público
equivalente a dois décimos do salárlo mínimo
federal competente, por intermédio de ins.tituimensal, o registro dos criadouros.
ção científica oficial do país.
Art. 24. O pagamento das licenças, regis§ 29 As instituições a qUe se refere este
tros e taxas previstos nesta lei, será recolhido
artigo para efeito da renovação anual da licenao Banco do Brasil S.A. em conta especial,
ça, darão ciênCia ao 6rgá0 público federal
a crédito do Fundo Federal Agropeq;ário, sob
competente das atividades dos cientistas lio título ''Recursos da Fauna".
cenciados no ano aotedQr._
Art. 25. A União fiscalizará diretamente
§ 3" As licenças referjdas neste artigo não
pelo órgãO, executivo espeCífico, do Ministério
poderão ser utilizadas para fins comerciais ou, da Agricultura, ou em convênio com os Estaesportivos.
dos e Municípios, a aplicação das normas des§ 4" Aos cientistas das instituições nacio- . ta lei, podendo, para tanto, criar os serv:lços
nais. que tenham por lei a atribuição de coletar indispensáveis.
material zoológico, para fins dentfficos, serão
Parágrafo (mico, _ A fiscalização da caça pe·
concedidas licenças permanentes.
los órgãos especia1izados não exclui a ação
Art. 15. _ O Conselfio de Fiscalização das da autoridade policial ou das Forças Armadas
Expedições Artísticas e Científicas do Brasil por iniciativa própria.
ouvirá o 6rgão público federal competente toArt. ·26. Todos os funcionários, no exerda vez que, nos processos em julgamento, cicio da fiscalização da caça, são equiparados
houver matéria referente_..à fauna.
aos agentes de segurança pública, sendo-lhes
Art. 16. Fica instituído _o registro das pes- assegurado o porte de armas.
soas físicas ou jurídicas que negociem com
Art. 27. Constituem contravenções pe~
pflimais silvestres e seus produtos, __ _
. nais,_puníveis com três meses a um ano de
Art 17. As pessoas físicas ou jurídiCas, de prisão simples ou multa de uma a dez vezes
que trata o artigo anterior, são obrigadas á o salário mínimo mensal do lugar e da data
apresentação de declaração de estoques e va- da infração, ou ambas as penas cumulativa~
lores, sempre que exigida pela autoridade _ mente, violar os arts. J9, e seus §§ 2;9, 39, 4~ _
competente.
e 89, e suas alíneas a, b, e c, 10 e suas alíneas
g) na faixa de quinhentos metros de cada

lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas;

-

-

-
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a, b, c:. d, e, f, g, h, 1:.t 1em. 13 e seu paiágrafo·
úruco 14. § 39, 17, 18 e 19.
Art. 28. Além das contravençõ_es estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivossobrecontrave~_çõesecrimeSprevis-

tOs, nO Código Perlal e nas demais Leis, com
as penalidades neles contidas.
·
Arl 29. São- circunstâncias que agravam
a pena, afora aquelas constantes do Código
Penal e da Lei das Contravenções Penais, as
seguintes:
a) cometer a infração em período defeso
à caça ou durante a noite;
b} empregar fraude ou abuso de confiança;
c) aproveitar indevidamente licença de autoridade;
·
d) incidir a infração sobre animais silvestres
e seus produtos oriundos de áreas onde a
caça é proibida.
Art. 30. As penalidadeS incidirão sobre os
autores, sejam eles:
aj diretos;
b) arreencadatários, parceiros, posseiros,
gerentes, administradores, diretores, premitentes corrlpradores ou proprietários das
áreas, desde que prãticada por prepostos ou
subordinados e no interesse dos proponentes
ou dos superiores hierárquicos;
c) autoridades que por ação ou omissão
consentirem na prática do ato ilegal ou que
cometerem abusos do poder.
Parágrafo único. Em caso de ações penais
simultâneas pelo mesmo fato, iniciadas por
várias autoridades, o Juíz reunirá os processos
na jurisdição em que se firmar a competência.
Art. 31. A ação penal independe de queixa, mesmo __ em se tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos
são anima[s silvestres e seus produtos, instrumentes de trabalho, documentos e atas relacionados com a proteção da fauna, disciplinada _ne.st<!.. Lei.__
Arl 32. São autoridades competentes para inStaurar, presidir e proce.der a inquéritos
policiais, lavrar autos de prisão em flagrante
e intentar a ação penal, nos casos de crimes
ou de contravenções previstas n_esta Lei ou
em outras Leis que tenham por objeto os animais silvestres, seus produtos, instrumentos
e documentos relacionados com os mesmbs
as indicadas no Código de processo Penal.
Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos de caça e os instrumentos utilizados
na infração e se, por sua natureza ou volume,
não puderem acompanhar o inquérito, serão
entregues a depositário público local, se hou·
ver, e_, na sua falta, ao que for nomeado pelo
juíz.
Parágrafo único. Em se tratando de produtos perecíveis, poderão ser os mesmos doados às instituições_científicas, hospitais e casas
de caridade mais próximos.
Art. ;34. O processo das contravenções
obedecerá ao rito sumário da Lei n" 1..508,
de 19 de dezembro de 1951.
Art. 35. Dentro. de dois anos a partir da
promulgação desta Lei, nenhuma autoridade
podei".á permitir a adoção de livros esCOlares
de leitura que não contenham textos sobre
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~ proteção da fauna, aprovados pelo <;~n.seJ~o
Federal de educaçãf?.
_ _ · _ ~ .,. __
§ 1~ Os progiarnas de ensina de nível primário e médio deverão contar pelo nienos
com duas aulas anuais sobre a matéria a que
se refere o presente artigo.
§ 2 9 Igualmente os programas de rádio

e televisão deverão incluir textos e dispositivos
aprovados pelo órgão público federal competente, no limite mfnimo de_ cinco minutos se-

manais, distribuídos ou não em diferentes
dias.

Art. 36: FiCa instituído o CóriseJhõ NaCiOnal de ProteçãO à fauna, com se'de em Brasíliã.,
como órgão consultivo e normativO,_ ·da polí-

tica de proteção à fauna do Pa:ís.
Parágrafo único. O Conselho, diretamente
subordinado ao Ministério da Agricultura, terá

sua composição e atnbuições estabelecidas
por Decreto do Poder Executivo.
Art. 37. O Poder Executivo regulamenta·
rá a presente Lei no que for julgado neces~ário
à sua execuçao.
· . _ ..
Art 38. _Esta lei entra em vigor na d?Jta
de sua publicação, revogados o Decreto-Lei
no 5.894, de 20 de outubro de 1943, e dem_c;l.is
disposições em contrário.
LEI N' 6.938, DE 31 DE
AGOSTO DE \9.81

Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação aplicação, e dá outras

providências.

e

O Presidente da República
Faço Séiber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1o esta Lei, com fundamento no art
a~. item XVII, alineas c, h e i, da Constiti.ução
Federal, estabelece a Política Nacional do Meio
Ambiente, -seus fins e mecanismos de formu·
lação e aplicação, constitui o Sistema Nacional
do meio Ambiente, cria o Conselho Nacional
do meio Ambiente e ·institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental.
Da Polftíca Nacional do Meio Ambiente

Art. 2~ A Polítlca nacional do meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melho·
ria e recuperação da qualidade ambiental pro·
pícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à pro·
teção da dignidade da vida humana, atendidos
os seguintes princípios;
1-.ação governamental na manutenção_do
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um património público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo
em vista o uso coletivo;
D- racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill- planejamento e fiscalização do uso-c:los
recursos ambientais;
N- proteção dos ecossistemas, com a
preservação de áreas representativas;
V- controle e zoneamento das atividades
potencial ou efetivamente poluidoras;

VI- incentivos ao estudo e á pesquisa de
tecnologias orientadas para o uso racional e
a proteção dos recursos ambientais;
Vll- acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
vm-recuperação·de áreas degradadas;
IX- proteção de áreas ameaçadas de degradaÇão;
X- educação ambiental a todos os níveis
do ensino, inclusive a educação da comuni·
dr;tçle, objetivando capacitá-la para participa·
ção ativa na defesa do meio ambiente.
Art. 3o Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
.
I-meio ambiente, o conjunto_ de condi·
ções, leis, influências e interaçóes de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga
e rege a vida em todas as suas formas;
11- degradação da qualidade ambiental, a
alteração adversa das _características do melo
ambiente;
lll--:- poluição, a degradação da qualidade
ambiental resultante de ç:~tjyidades que direta
ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança _e
o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atlvidades
sociais e económicas;
c) .afetem desfavoravelrÍlente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacOrdo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV- poluidor, a pessoa frsica ou jurídi_ca,
de direito público ou privado, responsáv..eL direta ou indiretamente, por atividade causadora
de degradação ambiental;
V- recursos ambientais, a atmosfera, as
águas interiores, superficiais ·e subterrânea~,
os estuários, o mar territorial; o solo, o subsolo
e os elementos da biosfera.
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Vl- à preservação e r~s.ta_uraç~o dos recursos ambientais com vistas à sua utilização raciof]al e disponibilidade permanente,· concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; ·
Vil-à imposição, ao poluidor e aa·preda·
dor, da obrigação de reé!,Jrsos e/ou indenizar
os dados causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais
com fins económicos.
Art. 5~ As diretrizes da Politicã Nadonal
do Meio Ambiente serão fórinuladas em normas e p_Janos, deStihados, a orientar a ação
dos Governos da União; dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
no que se relaciona com a preservação da
qualidade ambiental e manutenção ·d,o equilíbrio ecológico, observados os princípios esta·
belecidos no art. 2" deSta lei- - Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou priVadas serão exercidas _em
·consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
'

Do Sistema Nacionai do .Meio Ambiente

Art. 6° Os órgãos e· entidades da~ União,
dos Estadas, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público; responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o_ Sistema Nacional do
Meio Ambiente - Sisnama, assim estrutura-

do'
I - Órgão SuperiOr: õ Conselho Naciofl"al
do Meio Ambiente - Conama, com a funçãb
de assistir o Presidente da República na formulação de diretrizes da Política Nacion"al do Meio
Ambiente;
11 ~órgão Central: a Secretaria Especial dO
Meio Ambiente- Sem a, do Ministério do lnte·
rior, à qual cabe promovei", disciplinar e avaliar
a implementação da Política Nacional do Meio
Ambienle;

Dos Objetivos da Polfú"ca Nacional

do Meio Ambiente

Art. 4< A Política Nacional do Meio Am·
biente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
D- à definição de áreas prioritárias de ação
-governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios;
lU- ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
N- ao desenvolvimento de pesquisas e de
tecnologias nacionais orientadas para o uso
racional de recursos ambientais;
V c- à difusão de tecnologias de manejo do
mero· ambiente, à divulgação de danos e informações ambientais e à formação de uma
consciência públi<:a sobre a necessidade de
preservação da_qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

UI- Órgãos Setoriais:. os órgãos ou entidades integrailtes da Administração Pública F_edel'al; direta-OU-Iildíreta, bem como as fundaçÇ)es instituídas pelo Poder Público, cujas atiyidades estejam, total ou parcialmente, associa·
das às de preservação da qualidade ambierrt.al
Ou de disdplinamento do uso de recursos ambientais;
________ _
!V--:..-Órgãos SecciOmiis: os- órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas e projetes e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradárem a CJ!.Ialidade ambiental;
V- Órgãos Locais; os órgãos ou entidades
municipais responsáveis pelO controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas
áreas de jurisdição.
_
§ J9 Os_ Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e
padrões relacionados com o rrteio ambiente,
observados os que forem estabelecidos pelo
Conama.
§ 2° Os Municípios,· observadas as normas e os ·padrões federais e estaduais, tam·
bém poderão elaborar as norri1as ment-íonadas no parágrafo anterior.
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§ 3? Os órgãcis- central, setoriaiS, seccionais e locais mencionados neste artigo deve·
rão fornecer' os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados
por pessoa legttimamente interessada.
§ 4~ De acordo com a Jegts1ação em vi. gor, é o Poder Executivo autorizado a criar
uma Fundação de apoio técnico e científico
às atividades da Sema.
Do Conselho Nacional do Meio Ambiente
Art. 7~ I:: criado o Conselho Nacional do
Meio Ambiente- Conama, cuja composição,
organização, competência e funcionamento

ções, mediante audiêncià dos 'Ministérios
competentes;
VII- estabelecer normas, critérios e pa·
drões relativos ao controle e à manutenção
da qualidade do meio ambiente com vistas
ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hidrtcos.

Dos Instrumentos, da Política Nacioiral
do Meio Ambiente

Art. g~ São Instrumentos da Política Nacional do Melo Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
serão estabelecidos, em regulamento, pelo
ll- o zoneamento ambiental;
Poder ~~cutivo.
III - a avaliação-de impactos ambientais;
Parágr"afo único. Integrarão, também, o
IV - o licenciamento e a revisão de ativiCone.ma:
dade efetivéi ou potencialmente poluidoras;
a) representantes dos Governos dos EstaV-os incentivos à produção e inStalação
dos, indicados de acordo com o estabelecido
de equipamentos e a criação ou absorção de
em reSuJamento, podendo ser adotado urn
tecnologia, voltados para a melhoria da qualicritério de delegação por regiões, com indicadade ambiental;
ção alternativa do representante comum, gaV!....:..a criação de reservas e estações ecolórantida sempre a participação de um representante dos Estados em cujo território haja área ·gicas, áreas de proteção ambiental e as de
relevante interesse ecológico, pelo Poder Púcrítica de poluição, assim considerada por deblfco Federal, Estadual e MunkipaJ;
creto federal;
VII- o sistema nacional de informações sob) presidentes das Confederações Naciobre o meio ambiente;
nais da Indústria, da Agricultura e do ComérVUI-o Cadastro Técnico Federal de Ativicio, bem como das Confederações Nacionais
dades_ e Instrumento de Defesa Ambiental;
dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura
IX-as penalidades disdplínares ou come no Comércio;
pensatórias ao não cumprimento das medidas
c) presidentes da Associação Brasileira de
necessárias à preservação ou correção da deEngenharia Sanitária e da Fundação Brasileira
gradação ambientai.
para a Conservação da Natureza;
Art. W . . A construção, instalação, ampliad) doís representantes de Associações leção e funcionamento de estabelecimentos e
galmente constituídas para a defesa dos recuratividades utilizadoras de recursos ambientais,
sos naturais e do combate à poluição, a serem
· considerados efetiva ou potencialmente poluinomeados pelo Presidente da Repóblica.
Art. 8"' lncluir-se-ão entre as competên- dores, bem como os capazes, sob qua1quer
forma, de causar degradação ambiental, decias do Conama:
I - estabelecer, mediante proposta da Se- penderão de prévio licenciamento por órgão
estadual competente, integrante do Sisnama,
ma, normas e critérios para o licenciamento
de atividades efetiva ou potencialmente polui- sem prejuii:o de outras licenças exiglvets.
§ 1~ Os pedidos de Jicenciame_nto_,_&ua reM
doras, a ser concedido pelos Estados e supernovação e a respectiva concessão serão publivisionaâo pela Sema;
cados no jornal oficial do Estado, bem como
O-determinar, quando julgar necessário,
a reaJizaçáo de estudos das alternativas e das em um periódico regional ou local de grande
circulação.
possíveis conseqüências ambientais de projetas públlcos ou privados, requisitando aos ór·
§ 2 9 Nos casos e prazos previstos em regãos federais, estaduais e municipais, bem co- solução do Conama, o licenciamento de C(ue
mo a entidades privadas, as informações indis- trata este artigo dependerá de homologãção
pensáveis ao exame da matéria;
da Sema.
III- decidir, como última instância admi·
§ 3"' O órgãq estadual do meio ambiente
nistrativa em grau de recurso, mediante depó·
e a Sema, esta em caráter supletivo, poderão,
sito prévio, sobre as multas e outras penali- se necessário e sem prejuii:o das penalidades
dades impostas pela Sema;
pecuniárias cabíveis, determinar a. redução
IV- homologar acordos visando à transfordas atividades geradoras de poluição, para
mação de penalidades pecuniárias na obriga·
manter as e_rpissõ_es gasosas, os afluentes líção de executar medidas de interesse para quidos e os resíduos sólidos dentro das condia proteção ambiental (vetado);
ções e limites estipulados no licenciamento
. V- determinar, mediante representação concedido.
da Sema, a perda ou restrição de beneficias
§ 4~ Caberá exclusivamente ao Poder
fiScais concedidos pelo Poder Público, em ca~ Executivo Federal, ouvidos os Governos Estaráter geral ou condicional, e a perda ou sus~ dual e Municipal interessados, o licenciamento
pensão de participação em linhas de financia·
previsto no caput deste artigo, quando relativo
mento em estabelecimentos oficiais de cré· a pólos petroquímicos e cloroquímicos, bem
dito;
como a instalações nucleares e outras definiVI- estabelecer, privativamente, normas e. das em lei.
padrões n.:1clonais de controle da poluição por
Art. 11. Compete à Sema propor ao Coveículos automotores, aeronaves e embarca· nama noiTnas e padrões para implantação,
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acompanhamento e fiscalização do licencia·
mento previsto no artigo anterior, além das
que forem oriundas do próprio Conama.
§ 1~ A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pela Sema,
em caráter supletivo da atuação do órgão esta~
dual e municipal competentes.
§· 2~ Inclui-se na competência da fis~a!i
zação e controle a análise de projetas de enti~
dades, públicas ou privadas, of?jetivando apreservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração
predatórios ou poluidores.
Arl 12. As entidades e órg~os de fmanciamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetas habilitados
a esses beneficias ao licenciamento,_ na forma
desta !e~ e ao cumprimento das normas, dos
critérios e dos padrões expedidos pelo Cana-

ma.
Parágrafo úrllco. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetas a realização de obras e aqutsiç:ão de equipamentos destinados ao controle
de d_egradação ambien~ e __a fl}_elhoria da qualidade do meio ambiente.
Art 13. O Poder Executivo incentivará as
atividades voltadas ao meio ambiente, visando:
I - ao desenvolVimento, no Piís, de pesquisas e processos tecnológicos _destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;
II- à fabricação de equipamentos antipoluidores;
III-a outras iniciativas que propiciem ara·
cionalização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e
progrélJTlas do Poder Público, destinados ao
incentivo das pesquisas científicas ou tecnológicas, considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetas que vis-em a adquirir e deSenvolver-conhecimentos básicos e
aplicáveis na área ambiental e ecológica.
Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela _degradaçãO da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores
_correspondentes, no mínimo, a 1O (dez) e,
no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do T escuro -Nadonal - ORTN, agravada em casos de reincidência específica, con·
forme dispuser o regulamento, vedada a sua
cobrança pela União se já tiver sido_ aplicada
pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou
pelos Municipios;
II- à perda ou restrição de incentivos e benefícíos fiscais concedidos pelo Poder Público;
IfJ- à perda ou suspensão de participação
em linhas de financiamento em estabeleci·
menfos oficiais de crédito;
IV- à suspensão de sua atividade.
§ 1"' Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existêncía de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causa- .
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dos ao meio ambiente e a terceiros, afetados

por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e crimi-

nal, por danos causados ao meio ambiente.
§ 2 9 No caso de omissão da autorídade
estadual ou municipal, caberá ao Secretário

do Meio Ambiente a aplicação das penalidades
pecuniárias previstas neste artigo.
§ 3 9 Nos casos previstos nos incisos li e

mdeste

artigo, o ato declaratório da perda,

restrição ou suspensao será atribuição da au-

toridade administrativa ou fim:inceifa que concedeu os benefíclos, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do Cornima.
§ 4\> Nos casos de poluição provocada
pelo derramamento ou lançamento de detritos

Art. 10. (Vetado.)
Art 20. .Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília,31 de agosto de 1981; 160~dalnde
pendência e 939 da República.

LEI N' 7.804~. DE !8 DE
JULHO DE 1989

Altera a Lei n? 6.9.38. de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Polftica NaciOnal do Meio Ambiente,_ seus fins e mecanismos de formulaç~o e_ aplicação, a
Lein" Z735,,de22 de fevereiro de 1989.
a Lei n" 6.803, de 2 de jupho de _1980.
a Lei n? 6.902, de 21 de abril de 1981,
e dá outras providéncias.

ou óleo em águas brasileiras, por embarcamarítimos ou fluviais, prevaleO Presidente da República,
cerá o disposto na Lei n9 5.357, de 17 de
Faço saber que o Congresso Nacional denovembro de 1967.
-_ ____ __
creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 15. É da competência exclusiva do
Art. lç A Lei no 6.938, de:-31 de agosto
Presidente da República a suspensão prevista
de 1981, passa a vigorar com as seguintes
no inciso IV do artigo anterior por prato supe-' alterações::
rior a 30 (trinta) dias.
,·
1- o art 1o passa a ter a seguinte redação:
§ 1o O Ministro de Estado do Interior, me"Ait. 19 Esta lei, com fundamento
diante proposta do Secretárto dó Meio Amnos indsos VI e VI! do art. 23 e no art
biente e/ou por provocação dos governos lo225 da Consb1uição Federal, estabelece
cais, poderá suspender as atividades referidas
- ---a ?_"olítica Nacional do Meio Ambiente
neste artigo por prazo· não excedente a 30
séus finS e mecanismos de formulaçã~
(trinta) dias.
e aplicação, constitui o Sistema Nacional
§ :29 Da decisão proferida com base no
do Meio Ambiente - Sisnama, cria o
parágrafo anterior caberá recurso, com efeito
--coriSelho Superior do Meio Ambiente suspensivo, no prazo de-5 (cinCo) dlas, para
CSMA, e institui o Cadastro de Defesa
O Presidente da República.
_
Ambiental."
Art. 16. OS Governadores dos Estados,
11-,o art. 3o passa a vigorar na forma
do Distrito Federal e do_s Territórios poderâo
seguinte:
adotar mecüdas de emergência, visando a reduzir, nos limites necessários, ou paralisar, pe"Arl Je ......:.-------··-·•··-··-~
lo prazo máximo de 15 (quinze) dias, as atividades poluidoras.
V- recursos ambientais; a abnosfera,
Parágrafo único. Da decisão proferida com
as águas interiOres, superficiais e subter~
base neste artigo, caberá recurso, sem efeito
i-âneas, os estuários, o mar- territorial, o
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao
solo, o subsolo, os elementos da biosfera,
MiniStro do lnterlor.
-a fauna e a florà"
Art. 17. É instituído, sob a administração
lll- o art 6" passa a vigorar com a seguinte
da Sema, o Ca:dastro Técil:ico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, redação:
para registro obrig_atório de pessoas tisicas ou
'"Art. 6' ···············--····---··-···-----·
f-órQa:O Superior: o Conselho Supejurídicas que se dediquem à consultorla técnirior do Meio Ambiente - CSMA, com
ca sobre problemas ecológicos ou ambientais
a função de assessorar o Presidente da
e à indústria ou comércio de equipamentos,
República na formulação da política na~
aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente
dona! e nas diretrizes governamentais pa~
ra o meio ambiente e os recursos am·
poluidoras.
bientais·
Art. 18. São transformadas em reservas
Jl- Úrgão ConSultivo e Deliberativo: o
ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da Sema, as florestas e as demais formas
êonselho Nacioi1al do Meio Ambiente Conama, adotado nos termos desta lei,
de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no .art. 29 da Lei n~ 4. 771,
para assessorar, estudar e propor ao Con·
_seJho Superior do Meio Ambiente- CSde 15 de setembro de 1965-Código FloresMA. diretrizes políticas governamentais
tal, e os pouses das aves de arribação protepara o meio ambiente e os recursos natugidas por convênios, acordos ou tratados assiM
nados pelo Brasil com outras nãções.rais, e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compaParágrafo único.As pess6as ·tisicas ou jurídiK
cas que, de qualquer modo, degradarem retíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
servas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de relevante intequalidade de vida;
III- Órgão Central: o Instituto Brasiresse ecológico, estão sujeitas às penalidades
previstas no art. 14 desta lei.
leiro do Meio Ambiente e Recursos Natuções~ terminais
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rais Renováveis - lbama, com a fmaü~
dade de coordenar, executar e faz~r exe·
cLrtar, como órgãO federal, a política na·
dona! e as diretrizes governamentais fiXadas para o meio ambiente, e a preservação, conseNação e uso racional, fiscali·
zação, controle e fomento dos recursos
ambientais;
_. _
IV- ÓrQ-ãos Setoriais: os órgãos ou
entfdades integrantes da administração
federal direta e indireta, bem como as
fundações instituídas pelo Poder Público,
cujas atividades estejam associadas às de
proteção da qualidade ambiental ou
aquelas de disdplinamento do uso de re~
cursos ãffibieiitals; _
V- Órgãos Secdonais: os órgãos _ou
entidades_ _estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetas e pelo
controle e fiSCalização de atividades capa·
zes de: provocar a degradação ambiental;
VI- Órgãos Locais: os órgãos ou enti~
dades municipais, reSponsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas
suas respectivas jurisdições;
···············----·----~----~-

IV- o art. J9 passa a vigorar cOiri a seguinte
redação:
"Art. 79 O Conselho ·superior do
Meio Ambiente - CSMA tem por finalidade assessorar o Presidente da República na formalização da Politica Nacional
e das diretrizes governamentais para o
meio ambinete e os recursos ambientais.
§ 19 O Conselho Superior do Meio
Ambiente- CSJv\A é presidido pelo Presi~
dente da República. que o convocará pelo
__ -menos 2- (duas) vezes ao ano.
§ 2 9 São membros do Conselho Supertor do Meio Ambiente"- CSMA:
I - o Ministro da Justiça;
U- o Ministro da Marinha;
III- o Ministro das Relações Exteriores;
_
IV- o Ministro da Fazenda;
V- o Ministro dos Transportes;
VI- o Ministro da Agricultura;
VIl- o Ministro da Educação;
Vlll- o Ministro do Trabalho;
IX- o Ministro -da Saúde;
X- o Ministro das Minas e Energia;
X1- o Ministro do Interior;
XII- o Ministro do Planejamento;
XIII- o Ministro da Cultura;
XIV- o Secretário Especial de Ciências e Tecnologia;
XY- o Representante do Ministério
Público Federal;
XVI- o Representante da Sociedade
- Brasileira para o Progressõ da Oênda SBPC;
XVII- 3 (três) representantes do Poder
Legislativo Federal;
XVJU-5 (cinco) cidadãos brasileiros
indicados pelo c-onjunto das entidades
ambJentais não governamentais.
§ 3 9 Poderão pprticipar das reuniões
do Conselho Superior do Meio Ambiente
-CSMA, sem direito a voto, pessoas es-
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peciaJmente convidadas pelo seu Presi·
dente.
§ 49 A participação no Conselho Superior do Meio Ambiente- CSMA é_considerada como de relevante interesse pú-

blico_ e não será remunerada.
§ 5 9 O Ministro do Interior é, sem prejuízo de suas funções, SeCretário-Executivo do Conselho Superior do Melo Am-

biente- CSMA."
V- O art. 8" passa a vigorar com a seguinte
redaçào:
"A.rt

89

l l - determinar, quando julgar neceiS-

sário, a realização de estudos das alternativas e .das passiveis conseqüências ambientais de projetas públicos ou privados,
requisitados aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entida-

des privadas, as informações indispensáveis; o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama apreciará os estudos
de Impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto ambiental, no caso de
obras ou atividades de significativa degradação ambiental, nas áreas consideradas
Património Nacional pela CóiistitU1Ção
Federal;
VI- o art. SF passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art 9'
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Vl- a criação de espaços territorials
especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, estadual e municipal, tais
como áreas de_ proteção ambiental, de
relevante interesse ecológico e reservas
extrativistas;

X-a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anua1mente pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -lbama:
XI- a garantia da prestação- de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las,
quando inexistentes;
XII- o Cadastro Técnico Federal de
atividades potencialmente poluidoras ef
ou utilizadoras dos recursos ambientais."
VIl- o art. 1O pas·sa-a Vigorar na forma seguinte:
·
"Art. 10. A constr_ução, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,- considerados efetiva
e potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambfental, dependerão
de prévio licenciamento de órgão estadual competente, Integrante do Sistema
Nadonal do Meio Ambiente e Recursos
NaturaiS "Renováveis_ -lbama, em caráter
supletivo, sem prejufzo de outras licenças
exigíveis.

§ 4ç COmpete ao InstitutO BrasileirO
do Meio Ambiente e Recursos Naturais
RenováveiS-___: lbama o licenCiamento
previsto no -caput deste artigo, no caso
de atividadeS e obras com significativo
impacto ambiental, de âmbito nacional
ou regional."

Vlll-o art. 15
guinte redação:

~ssa

a vigorar com a se-

"Art. -15:- O poluidor que expuser a
perigo a incolumidade humana, animal
ou vegetal, ou estiver tornando mais grave
snuação de perigo existente, fiCa sujeito
à-pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três)

anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil)
M\iR
§ 1~ A pena é aumentada até o dobro
se:
1- resultar:
a) dano irreversível à fauna, à flora e
ao meio ambiente;
b} lesão corporal grave;
D-a poluíção é decorrente de atividade industrial ou de transporte;
lll- o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado.
§ 29 Incorre no wesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas_ acima descritas."

IX- o ait. 17 passa--a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. -Fica instituído, sob a ad.mi-riiStrãÇão do Instituto BraSileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - lbama;

___ I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e [nstrumentos de De-fesa AmbiEintal, para registro obrigatório de pessoas
fisicas ou jurídicas que se dedicam a consultaria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comé~
do de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva: ou potencialmente poluidoras;

11- Cadastro Técnlco Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, para
registro obrigatório de pessoas físicas ou
jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração,
produção, transporte e comercialização
d~ produtos p_ot~nc_ialmente perigosos ao
meto ambiente, assim como de produtos
e subprodutos da fauna e flora."
X-fica revogado expressamente o arl 16
da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1-981.
XI- Inclua-se, na referida Lei, o seguinte

art. 19:
"Art. 19. Ressalvado o disposto nas
Leis n~s 5._357, de 17 de novembro de
1967 e 7.66], de 16 de maio de 1988.
a receita proveniente da aplicação_ desta
Lei será recolhida de acordo com o 'disposto no art~-"49 da Lei n" 7.735, de 22
de fevereiro ae _1989."
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Art. :2? -O .art.--29 da Lei_ n" 7.'735, de 22
de fevereiro de 1989, passa: a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 29. - Fica criado o Instituto Brasiletro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -lbama, entidade autárquica de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, au~
tonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Interior, com a
finalidade de coordenar, executar e fazer
executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, conservação e
uso racional, fiscalização e controle ·dos
recursos naturais renOváveis."

Art. 39 Nos dispositivos das Leis n~ 630B,
de 2 de junho de 1980, 6.902, de 21 de abril
de 1981 e 6.938, de 31 de agosto de 1981,
substitua-se, onde couber, a expressão Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA. por
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur~
sos Naturais Renovávejs - Ibama
Art. 41 Esta· Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, em 18 -de julho de 1989; 1689 da
fndependênda e 101 9 da República. -JOSÉ

SARNEY- João Nves Filho -Rubens Bayma DenJ'$.
DECREfO-LEl I'!e 221,
.. DE 28 DE FEVEREIRO DE 19&t

Dispõe sobre a proteção e estfmu/os

à pesca, e dá outras providências.
CAPITULO!
Da pesca

Art. 1ç

Para- oS efeitos deste decreto-lei
por pesca todo _ato tendente a captur.ar ou extrair elementos animais ou vegetais
que tenham na água seu normal ou mais fre-qüente meio de vida.
Art. 2ç A pesca pode efetuar-se com fins
comerciais, desportivos ou científicos.
§ 1o Pesca comercial é a que tem por finalidade realizar ates de comércio na forma de
legislação em vigor.
§ 2? Pesca desportiva é- a que se pratica
com linha de mão, por meio de aparelhos
de mergulho ou quaisquer outros permitidos
pela autoridade competente, e que em nenhuma hipótese venha a importar em atividade
comercial.
§ 3o Pesca científica é a exercida unicamente com fins de pesquisas por instituições
ou pessoas devidamente habllttadas para esse
fif!l.
.
- ~ .
Arl 3~ São de domínio público todos os
animais e _vegetais que se encontram nas
águas dominiais.
Art. 4o Os efeitos deste decreto-lei, de
seus regula_mentos, decretos e portarias dele
decorrentes, se estendem especialmente.
· a) às águas interiores do Brasil;
b) ao mar territorial brasileiro;
c) às zonas de alto mar, em conformidade
com as disposições dos tratados e convençOes internacionais, ratificados pelo Brasil;
define~se
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zona

d; à
contígua, conforme o estabelecido no Decreto-Lei n9 44, de 18 de novembro
de 1966;
·· · e) a plataforma submarina, conforme o estabelecido no Decreto n 9 28.840, de 8 de novembro de 1950, e até a 'profundidade- que
esteja de acordo com os tratados e Convenções internacionais ratificados pelo Brasil.
CAPÍTULO II
Da Pesca Comercial

TITULO I

Das Embarcações PesqueiraS
Art. ,5o Consideram-se embarcações de
pesca as que, devidamente autorizadas, se dediquem exclusiva e permanentemente à caputra, transformação ou pesquisa dos seres animais e vegetais que tenham nas águas seu
meio natural ou mais freqüente meio de vida
Parágrafo único. _As_embarcaçôes de pesca, assim como as redes para pesca comercial
ou cientifica, são consideradas bens de produção.
·
Art 6? Todã-embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca comercial,
aJém do cumprimento das exigências das autoridades marítimas deverá estar inscrita e autorizada pelo órQão público federal competente.
Parágrafo único. A inobservância deste artigo implicará na interdição do barco até a
satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes.
Art. 1~ As embarcaçóes de pesca de qualquer natureza, seus tripulantes e proprietários
excetuada a competência do Ministério da Marinha, no que se refere à Defesa Nacional e
à segurança da navegação, e a do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, no que se
refere à previdência social, ficam sujeitos às
disposições deste_Decreto-Lei.
Art. & O registro de propriedade de embarcações de pesca será deferido pelo Tribunal Marítimo exclusivamente a brasileiros natos e naturalizados ou a sociedades organizadas no País.
Art. go;o As embarcações estrangeiras so-mente poderão realizar atividades pesqueiras
nas águas indicadas no art. 4" deste decreto-lei
quando autorizadas por ato do Ministro de EstadÇ> dos Neg6dos da Agricultura.
Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto-lei a infração a este artigo constitui delito
de contrabando, podendo o Poder Público determinar a interdição da embarcação, seu
equipamento e carga, e responsabilizar o comandante nos termos da legislaçao penal vigente.
Art. 1O. As pequenas embarcações de
pesca poderão transportar livremente as famflias dos pescadores, produto de pequena lavoura ou indústria doméstica.
Art. 11. Os comandantes das embarcações destinadas à pesca deverão preencher
os mapas fornecidos pelo órgão competente,
entregando-os ao fim de cada viagem ou se~
manaJmente.
Art. 12. As embarcações de pesca desde
.que registradas e devidamente licenciadas, no

curso normal das Pescb.rias, terao livre acesso
a qualquer hora do dia ou da noite aos portos
e terminais pesqueiros nacionais.
Art. 13. O c6marido das embarcações de
pe:;ca costeira ou de alto mar, observadas as
definições_ constantes ao Regulamento do Tráfego Marítimo, só será permitido a pescadores
que possuam, pelo menos, carta de patrão
de pesca, conferida de acordo com os regulamentos.
Art. 14. Os regulamentos marítimos incluirão dispositivos especiais que favoreçam
às embarcações pesqueiras no que se refere
à fJXação da lotação mínima da guarnição,
equipamentos de navegação e pesca, sáidas,
-esca1as e arribadas, e tudo que possa facilitar
uma operação mais expedita.
Art. 15. As embarcações de pesca devidamente autorizadas ficam dispensadas .de
qualquer espécie de taxas portuárias, salvo dos
serviços de carga e descarga, quando, por solicitação do armador, forem realizadas pela respectiva Administração do J?orto.
-Art. I 6. O Instituto de Resseguros do Bra·
si! estabelecerá prêmios especiais para as em·
barcações pesqueiras legalmente autorizadas.
Art. 17. Não se aplicam às embarcações
de pesca as normas reguladoras de tráfego
de cabotagem.
TÍTULO !i
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TÍTULO UI
Da Organízação do Trabalho a Bordo das
Embarca~es

de Pesca

Art. 22. O trabalho a bordo dos barcos
pesqueiros é essencialmente descontinuo,
tendo, porém, os tripulantes o direito a um
descanso· diário ininterrupto, seja a bordo ou
em terra, de pelo menos oito horas, a menos
que se tome necessário interrompê-lo para
a efetivação de turmas extraordinárias que terão duração máxima de duas horas.
Art 23. A guarnição das embarcações de
pesca é de livre determinação do seu armador,
respeitadas as normas mlnimas estabelecidas
pelo órgão competente para a segurança da
embarcação e de sua tripulação.
Art. 24. Na composição da tripulação das
embarcações de pesca será observada a pro·
porclonalidade de estrangeiros prevista na
ConSolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25. Os tripulantes das embarcações
pesqueiras _d~ve:r~o. obrigatqriamente, estar
segurados contra acidentes de trabalho, bem
como Miados a instituições de Previdência So-

cial.
Parágrafo único. O armador que deixar de
observar estas disposições será responsabilizado civil e criminalmente, além de sofrer
outras sanções de natureza administrativa que
venham a ser aplicadas.

Das Empresas Pesqueiras

Art. 18. Para os efeitos deste decreto-lei
defme-se como "indústria da pesca", sendo
conseqüentemente declarada "'indústria de
base",~ o exerc_ício _de atividades de captura,
conservação, beneficiamento, tranfermação
ou industrialização dos seres animais ou vegetais que tenham na água seu meio natural
ou mais freqüente meio de vida. '
Parágrafo único. As operações de captura
e transformação de pescado são consideradas
atlvidades agropecuárias para efeito dos dispositivos da Lei n9 4.829, de 5 de novembro
de I 965 que institucionalizou Ç> crédito rural,
e do Decreto-Lei n~ 167, de 14-2~1967, que
dispõe sobre titu1os de créditO rural.
Art. 19. Nenhuma indústria pesqueira, seja nacional ou estrangeira, poderá exercer suas
atividades no território nacionàl ou nas águas
sob jurisdição deste decreto--lei, sem prévia
autorização do órgão público federal compet~mte, devendo estar devidamente inscrita e
cumprir as Obrigações de .informação e demais exigências que forem estabelecidas.
Parágrafo único. QUalquer infração aos
dispositivos deste artigo importará na interdição do funcionamento do estabelecimento
respectivo,
prejuízo da multa que for aplicável.
Art. 20. As ·indústrias pesqueiras que se
encontrarem em atividade na data da vigência
deste decreto-lei, deverão dentro de 120 dias
soUcitar sua inscrição, na forma do artigo ante-

sem

rior.
Art._ 21. As obras de instalações de novos
portos pesqueiros, bem como a reforma dos
atuais estão sujeitas à aprovação do órgão
público federal competente.

TÍTULON
Dos Pescadores Profissionais
Art. 26. Pescador profissiOnal é aquele
que, matriculado na repartição competente,
segundo ãs leis e regulamentos em vigor, faz
da pesca sua profissão ou meio principal de
vida.
§ 39 Ficam dispensados da licença de
que trata este artigo os pescadores amadores
qu~ utilizem linha Qa mão e que não sejam
filiados aos clubes ou associações réfertdos
no art._31, desde que, em nenhuma hipótese,
venha a importar em atividade comercial.
Parágrafo único. _A matrícula poderá ser
cancelada quando comprovado que o pescador não faça da pesca sua profissão habitual
ou quando infringir as disposições _deste decreto-lei e seus regulamentos, no exercido da
pesca
Art. 27. A pesca profissional será exercida
por brasüeii"Çls natos .ou naturalizados e por
estrangeiros, devidamente autorizados pelo
órgão competente.
§ I 9 É permitido o exercido da pesca profiSsional aos maiores de dezoito anos.
§ 29 É facultado o embarque de maiores
de quatorze anos como aprendizes de pesca,
desde que autorizados pelo Juiz competente.
Arl 28. Para a obtenção de matrícula de
pescador profissional é preciso autorização
prévia da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe}, ou de órgãos nos
Estados com delegação de poderes para aplicação e fiscalizaçêo deste decreto-lei.
§ I~ A matricula será emitida pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, de
acordo com as disposições legais vigentes.
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§ 2~ Aos apie"ndizes será expedida matrícula provisória.
--

CAPITULO III

Das Licenças para Amadores de Pesca e
para CíentJ'stas

--

Art.. 29. .Será COncedida autorizaçãO pirra
o exercido da pesca a amadores, naCionais
ou estrangeiros, mediante licença anual.
§ 19 A concessão da licença subordinarse-á ao pagamentO de uma taxa mínimfl. anl:'al
de dois centésimoS aó rriáximo de um quinto
do salário~i'nínimo ineiisal vigente na Capital
da República, tendo em vista o tipo de pesca,
a Região e o turismo,' de acordo com a tabela
a ser baixada pela Sudepe.
§ 2<:> O "ainador-de pesca s6 poaeiá utilizar

embarcações arroladas na classe de recreio.
Art. 30. A autorizaÇão, pelos- órgãos competentes de expedição cientifica, cujO piograma se estenda à pesca, dependerá de prévia
audiência à Sudepe.;
Arl 31. Será mantido urn registro especial para clubes ou associações de amadores
de pesca qu_e poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de caça.
Parágrafo único. Os clubes ou associações referidos neste artigo pagarão de registro
uma taxa correspondente a um salário mínimo
mensal vigente na Capital da República.
Art. 32. Aos cientistas das instituiç-ões nacionais que tenham por Lei a atribuição de
coletar material biológico para fins científicos
serão concedidas licenças permanentes especiais gratuitas.
CAPITULO IV

Das Permissões, Proibições e Concess6es
TITULO!
Das Normas GeraiS

Art. 33. Nos limites deste decreto_-lei, a
pesca pode ser exercida no territóri.o_nadonal
e nas águas _extraterritoriais, obedecidos os
atos emanados do órgão competente da administração pública federal e dos serviços dos
Estados, em regime de Acordo.
§ J<:> A relação das espécies, s_eus tamanhos mínimos e épocas de proteção, serão
fiXados pela Sudepe.
§ 2 9 A pesca pode ser transitória ou permanentemente proibida em águas de domínio
público ou privado.
§ 3<:> Nas águas de domínio privado, é necessário para pescar o consentimento expres.so ou tácito dos proprietários, obsenradoá osarts. 599, 600, 601 e 602 do Código Ovil:
Art 34. É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em
quaisquer estágio de evolução, bem como a
introdução de espécies nativas ou exóticas nas
águas interferes, sem autorização da Sude,Pe.
Art. 35-- É proibido pescar:
a) nos lugares e épqcas interditados pelo
órgão competente;
b) em locais onde o exercício da pesca cause embaraço à navegação;
c) com dinamite e outros explosivos comuns ou com substâncias que, em contato

com a água, possam agir de forma explosiva;
à) com sUbstâncias tóxicas;
e) a menos de500 metros da saída de esgotos.
§ 1? As proibições das alíneas c e d deste
artigi:) não- se aplicam aos trabalhos executados pelo Poder Público, que se destinem
ao extermínio de espécies consideradas nocivas.
§ 2~ Fica dispensado da proibiçãc{prevista na alínea a deste artigo o pescador artesanal
que utiliza, para o exercício da pesca, linha
de mão ou vara, linha e anzol.
Arl 36. O proprietário ou concessionário
de represas em cursos d'água além de outras
·disposições legaJs, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna.
Parágrafo únic_or S;erão_det~rminadas pelo
órgão competente medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos d'água, mesmo
quando ordenadas pelo Poder Público.
-- Art. 37. osefluEmtesdasredesdeesgotos
e os resíduos líqUidos ou sólidOs das indústrias
sementes poderão ser lançados às águas
quando não as tornarem poluídas.
§ 19 Consídera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou
biológicas das águas, que possa constituir pre__juízo,_ dlreta ou indiretamente, à fauna e à flora
aquática.
§ 2~ Cabe aos governos estaduais a verificação da poluição e a tomada de providência
para coibi-la.
§ 3?
GOverno Federal supervionará o
cumprimento do disposto no parágrafo anterior.
Art. 38. É proibido o lançamento de óleos
e produtos oleosos nas águas determinadas
pelo órgão competente em conformidade
com as normas internacionais.

o-

TITULO II
~Aparelhos

de Pesca e sua Utilização

Art. 39. A Sudepe competirá a regulamentação e controle dos aparelhos e implerhentos de toda natureza suscetíveis de serem
empregados na pesca, podendo proibir _oU interditar o u.so de quaisquer desses apetrechos.
TITULO III
Da Pesca Sub~quáticd

Art. 40. o exercício da pesCa subaquática
será restringido a membros de associações
que se dediquem a esse esporte, registrados
na forma do presente decreto-lei.
·
__ Parágrafo único. Os pesCadores profissionais, devidamente matriculados, poderão dedicar-se à extração comercial de espécies
aquáticas, tais como moluscos, crustáceos,
peixes ou algas, por meio de aparelhos de
_f!l~rg~ho ~e qualquer _natureza.
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Arl 42. A concess~o para a ~onstrução
dos estabelecimentos a que se refere o artigo
anterior _será dada a pessoa jurídica de comprovada idoneidade financeira, mediante apresentação-de plano completo das instalações.
- § 19 No caso deste artigo, o concessionário dentro de 2 (dois) anos deverá concluir
·as instalações do equipamento necessário ao
funcionamento do estabelecimento.
§ 21' Decorrido o prato previsto no parágrafo anterior sem que o interessado tenha
completado as instalações, poderá ser concêdido novo praz-o até o limite máximo de 1
(um) anO, de acordo com o resultado da inspeção-_que a Sudepe realizar, findo o qual caducará a concessão, caso as_instalações não estejam completadas.
Art. 43. A autorização para a pesca de cetáceos pelas Estações Terrestres previstas
Ii.este decreto-lei somente serão outorgadas
se· às instituições terrestres ·ou navios-uSinas
desses estabelecimentos apresentarem condições técnicas para o aproveitamento total dos
seus produtos e subprodutos.
Arl 44. A distância entre as EstaÇões Te r·
restres deverá ser no mínimo de 250 milhas.
Art. 45 Os períodos e as quantidades de
pesca de cetáceos serão fix~dos pela Suâepe,

TfrGLbV
Dos Invertebrados Aquáticos e Algas

Art. 46A exploi-ação dOs Campos natUrais
de invertebrados aquáticos, bem como de àigas, só poderá ser feita dentro de condições
qUe forem especificadas pela Sudepe.
Art. 47. A descoberta do campo natural
de invertebrados aquáticos ou de algas devet:á
ser comunicada à Sudepe no prazo de _sessenta dias, discriminando-se sua situação e
dimensão.
Art. 48. À Sudepe competirá também:
a) a f!Scaliz?-ção sanitária dos campos naturais e parques artificiais-de moluscos;_·
b)- a suspensão de exploração em qualquer
parque ou banco, quando as condições o justificarem.
Art. 49. É proibido fundear embarcações
ou lançar detritos de qualquer natureza sobre
os bailcos de moluscos ·devidamente demarcados.
TfrUL0\11
Da AqüiCtiltiiriú! seu Comi§rdo

Art. 50. O Poder Público incentivará a
criação de Estações de Biologia e Aqüicultura,
federais, estaduais e municipais e dará assistência técniCa às particulares.
Arl 51. Será mantido registro de aqüicultores amadores e profiSsionais.
Parágrafo único. Os aqüicultores profissionais pagarão taxa anual correspondente a
um quinto do salário mínimo mensal vigente
TITULO IV
na Capital da República.
Da Pesca e lndustrializaçiío de Cetáceos
M 52, As empresas que- comerciarem
Art. 41. Os -eStabelecimentos destinados com anirrtaJs aquátlcoS-flcam sujeJtaS·a i"êgisâc>apróveltamento de cetáCeos em terra deno- tro na Sudepe pagarão taxã_ãnual-equivaiiliriar-se-ãO Estaçóe_s T errestrés de Pesca da - lente à metade do saláriO míniffio mensal vigente n~ Capital da República.
Baleia.
r

e
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CAPITULO V
Da Fiscalização

Art 53. A fiScalização da pesca será exercida por funcfonárlos devidamente credencia~

dos, os quais, no exetócio dessa função, são
equiparados aos agentes de segurança pública.
Parágrafo úriico.

A esses servidores é "facultado porte de armas de defesa, que lhes
será fornecido pela Policia mediante solicitação da Sudepe, ou 6rgão com deJegação de
poderes, nos Estados.
Art. 54.

Aos servldores da fiscalização da

pesca fica assegurado o direito de prender
e autuar os infratores de qualquer dispositivo.
deste decreto-lei.
§ 19 A autorização supra é extensiva aos
casos de desacato praticado contra estes mesmos servidores.

.

§ 2 9 Sempre que no cumprimento deste

decreto-lei houver pris!o de contraventor, deve ser este recolhido à Delegacia Policial mais
próxima, para início de respectiva aç:âo penaL

CAPITULO V1
Das Inflações e das Penas
Art. 55~ As infrações aos arts. 11, 13, 24,
33, § 3~.35, alínea c,46, 47 e 49, serão punidas
com a multa de um décimo até metade de
um salário mínimo mensal vigente na Capital
da República, dobrando-se na reincidência.
Arl 56. As infrações aos arts. 29, §§ 1•
e 2 9 , 30, 33, §§ 1~ e 2~. 34, 35 alíoea_s a e
b, 39 e 5~Ç se"rão punidaS com a multa de
um décimo até um salário mínimo vigente
na Capital da República, indepentemente da
apreensão dos petrechos e do produto da pescaria, dobrando-se a multa na reincidência.
Art. 57. As infrações do art. 35, alíneas
c e d, serão punidas com a multa de um a
dois salários mínimos mensais vigentes na Capital da República, dobrando-se na reincidência.

Arl 58. As infiaÇ:õeS aos árts: 19, 36 e
37 séi'ão punidos com ri1ulta de-um a-dez
sa1ários mínimos mensais, vigentes na Capital
da República, dobrando-se na reincidência.
Art. 59. A mrraçcio d-õ -art: 38- será Purlida
com a multa de dois a dez salários mínimos
vigentes na Capital da República, dobrando-se
na reincidência.
§ 19 Se a infraCão for cometida por irnpru·
dência, negligênda, ou imperícia, deverá a
embarcação ficar retida no porto até soiuçãa
da pendência judicial ou administrativa.
§ 29 A responsabilidade do lançamento
de _óleos e produtos oleosas será do comandante da embarcação.
Art. 60. A infração do art. 45 será punida
com a multa de dois a dez salários mínimos
mensais vigente na Capital da República, ele~
vada ao dobro na reincidência.
Art. 61. As infrações aos arts. 99 e 35, alí·
neas c e d, constituem crimes e serão punidas
nos termos da legislação penal vigente.
Art. 62. Os autores de infrações penais
cometidas no exercido da pesca: ou que com
esta se relacionem serão processados e julga·
dos de acordo com os prê"cêitOs da legislação
penal vige~te.
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-- -Art. 63. Os infratores presos em flagrante~ dos pela Sudepe na forma das disposições
que resisterem violentamente, serão punidos regulamentares~
_
_.
Art. 74. Os benefíciOs do artigo anterior
em conformidade com o art. 329 do Código.>
estendem-se, p·or igual prazo, à importação
I?ena!.
Art. 64. Os infratores das dispoSiÇões de máquinas, equipamentos, aparelhos e os
respectivos sobressalentes, ferramentas e
deste Capítulo, quando cometerem nova reincidência, teráo suas matrículas ou licenças acessórios, quando seja realizada por pessoas
cassadas, mediante regular processo adminís· jurídicas que fabriquem bens de produção,
petrechos de pesca destinados à captura, in·
trativo, facultada a defesa prevista nos arts.
dustrialização, transporte e comercialização
68 e seguintes deste decreto-lei.
do pescada, de acordo com os projetes indus- Parágrafo única. Cassada a licença ou
triaiS a:provados por órgão competente da Comatricula, nos termos deste artigo, a nova reinmissão do Desenvolvimento Industrial do Mi- cidência implicará na autuação_ e punição do
nistério da Indústria e do Comérdo.
infrator de acordo com o art. 9? e seu parágrafo
da lei das Contravenções Penais. Estas dispo_ Art. 75. As isenções de que tratam os artisições aplicam-se igualmente àqueles que não
gos 73 e 74 não poderão beneficiar embarpossuam licença ou ma.trkula..
- cações de pesca, máqUinas, equipamentos e
CAPITULO VIl
outros produtos:
Das Multas
a) cujos similares produzidos no país e reArt. 65. As infrações previstas neste de- gistrados com esse_ caráter observem as secreto-lei, sem prejuízo da ação penal corresguintes normas básicas:
pondente, sujeitam os infratores ao pagamenI - Preço não superior ao custo de impor~
to da multa na mesma base estabelecida no tação em cruzeiros do similar estrangeiro, calCapítulo anterior.
culado com base no preço~normal, acrescidos
dos tributos que incidem sobre a impOrtação,
Arf. 66. As multas çle que cogita o artigo
anterior serão impostas por despacho da é_!.uto- e de outros encargos de efeito equivalente;
ridade comPetente em processo administraII- Prazo de entrega normal ou corrente
tivo.
_
para o mesmo Upo de mercadoria;·
Art. õl. V€rificàdá a infração, os fLmciolll- Qu.31idade equivalente e especificanários responsáveis pela fiscalização lavrarão
ções adequadas;
_o res_p~çtivo auto, em_ çluas vias, o qual será
b) enquadrados em legislação esp~ífica;
. assinado pela autuante e, sempre que possíc) considerados pela Sudepe tecnicamente
vel, por duas testemunhas.
obsoletos para o fim ·a que se destinarem.
Art. 68. Aos infratores será concedido,
Art.- 76. As pessoas jurídicas berieficiadas
para a defesa inicial, o prazo de dez dias, a
não poderão, sem autorização da Sudepe, aliecontar da data de autuação, sob pena de revenar ou transpassar a propriedade, uso e gozo
lia, Cabendo à autoridade julgadora prazo idêndos bens e elementos que tiverem sido impor·
tj_ço para decidir.
tadoS em Conformidade ao ari. 73 do presente
Art. 69. Cada instância admini.Strãtlvã terá
Decreto-leL
dez dias de prazo para julgamento dos re§ 1o A Sudepe concederá a referida aut(r
cursos.
rização de plano no caso de o novo titular
Arl 70. Dec.arddos os prazos e hão sendo
se também pessoa jurídica b€neficiada pela
paga a multa, a dívida será inscrita e a certidão
isenção do presente Decreto-lei ou ainda
remetida ao juízo competente para cobrança
quando os bens respectivos tiverem sido adexecutiva.
quiridos, pelo menos, com 3 (três) anos de
Art 71. A indenização do dano causado
antecedência à pretendida transferência.
aos viveiros, açudes e fauna aquática de domínio público, avaliada no auto de infração, será
§ 2 9 Nas demais casos a Sudepe só poderá autorizar a transferência uma vez comprocobrada par via administrativa ou judicial, caso
não seja ressarcida.
vado o pagamento prévio de tQdos os impostos ou ânus isentados na primeira aquisição
-Art. 72. As rendas das licenças, multas ou
e sempre que a transferência-Seja -Uma -operataxas referentes aO exerclcio da pesca, serão
ção ocasional da empresa interessada. _
recolhidas ao Banco do Brasil S.A. à ordem
Art. 7_7. fiç_am isentas do Imposto de proda Sudepe, sob o título "Recursos da Pesca".
dutos industrializados até o exercido de 1972,
CAPITULO VlU
inclusive, as embarcações de pesca, redes e
Disposições lrãhsftón"as e EstimulativaS
partes de redes destinadas exclusivamente à
TITULO I
pesca comercial ou à científica.
Das Isenções em Gemi
Art. 78. Será -isenfo dC QUaisquer iffiPoSÀrt. 73. É- concedid~. at~ o ~cio .de tos e taxas federais até o exercício de 1972,
1972, isen!;ão do impÓsto de importação, do
inclusive, o pescado industrializado ou não no
imposto de produtos industrializados, bem coPaís e destinadas ao consumo interno ou à
mo 'de taxas aduaneiras e quaisquer outras
exportação.
Art. 79. A importação de bens doados à
federais para a importação de embarcações
de pesca, equipamentos, máquinas, apareSudepe por entidades nacionais, estrangeiras
lhos, instrumentos e respectivos sobressalenou internacionais independerá de quaisquer
formalidades, inclusive iic__ença de importação,
tes, ferramentas, dlspositivos e petrechos pàra
certifieiado de cobertura cambial e fatura copesca, quando importados por pessoas juridi~
mercial.
cas de ac~)f(fo com projetas que forem aprova-
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§ 5• A análise dos projetas e programas
que absorvam recursos dos incentivos fiscais
p!'evisfOS neste Decreto~ Lei poderá sei' eire"CuArt 80. Na formã-da legislação fiScal aP_litada pela Sudepe-ou pc>r entidades financeiras
cável, as pessoas jurídicas que exerçam atiViou técnicas que tenham contrato ou delegadades pesqueiras gozarão ate o exercício fiçiio da SUdepe para a prestação deste serviço.
nanceiro de I 972, de isenção do ImpOsto d~
§ 6° OS títulos de qualquer natureza,
renda e quaisquer adídoriais a que estivere~
sujeitas, com relação aos resultados financei·'. ações, quotas ou quinhões de capita1, repre~
ros obtidos de_ empreendimentos econômicos :_ sentativos dos investimentoS decorrentes da
cujos planos tenham sido aprovados pela Su- · utilização do beneficio fiscal de que trata este
artigo terão sempre a forma nominativa e não
depe.
poder~o ser transferidos durante o prazo de
§ 1o O valor de qualqüer das isenÇões
cinco (5) anos, a partir da data da subscrição.
amparadas por este artigo deverá ser Incorpo§ 79 Excepcionalmente, poderá a Sudepe
rado ao capital da pessoa jurídica DenefiC!il:da,
admitir que os depósitos a que se refere 0
até o fim do exercíciO finánceiro seguinte
caputdesteartigosejamaplicadosnoprojeto
àquele em que tiver sldo gozado o incentivo
fiscal, isento do pagamento de quaisquer im- - beneficiado, sob a forma de créditos em nome
postos ou taxas federais e mantida em conta ·aa pessoã:juridica depositante, registrados em
conta especial, e somente exigíveis e"rU prestadenominada "Fundo para Aumento de Capi~
_ç:ões anuais não inferiores ·a 20%" Ca"da úma
tal", a fração do valor nominal das ações ou
depois de expirado o prazo de 5 (cinco) anos
valor da isenção que não possa ser comodaprevistõ-nO parágrãfã .interior deste- artigo.
mente distribuída entre os aclonistas.
§ 8~ O mesmo contnbuinte poderá utilizar
§ 2" A falta de integra1ização do capital
a dedução de que trata 0 caput deste artigo
da pessoa jurídica não impedirá a capitalização prevista no parágrafo anterior.
em mais de um prOjeto, aprovado na forma
§ 3~ A isenção de que trata este artigo
do presente Decr_eto lei, ou efetuar novos dessó será reconhecida pela autOridade fiscal
contos em exercício financeiro subseqüente,
competente à vista de declaração emitida pela
para {!plicação no mesmo projeto.
Sudepe de que o empreendimento satisfaz às
§ 9? Verificado que a pessoa jurídica não
condições exigidas pelo presente Decreto~Lei.
está aplicando no projeto aprovado os recur§ 49 O reCebimento de ações, quotas e
sos liberados, ou que este está sendo exe cu,quinhões de _capital, em decorrência decapitatado_ diferentemente das especificações com
lização preVista neste artigO não sofrEirá inCí:
que foi aprovado, poderá a Sudepe tomar sem
dênda do imposto de renda.
efeito os atas que reconheceram 0 direito da
Art 81. Todas as pessoas jurídicas regis~
empresa aos favores deste Decreto~Lei e to· tradas no país poderão deduzir no imposto
m_ar as_ providências para a recuperação "dos
de renda e seus adicionais, até o exercido
valores correspondentes aos beneficias já utili~
financeiro de 1972, o máximo de 25%- (virite
zados.
e cinco por cento) do valor do imposto devido
§ 10. Conforme a gravidade da infração
para inversão em projetas de atividades pesa que se refere 0 parágrafo anterior, caberão
queira que a Sudepe declar_e para finS exPresas seguintes penalidades, a critério da Sudepe:
sos neste artigo, de interesse para o desenvola) multa de até 10% (dez por cento) sobre
vimento da pesca no país.
os recursos liberaàos e juros_ legais no caso
§ 19 As atividades pesqueiras referidaS no
de inobservância das especificações técnicas;
caput deste artigo incluem a captura, indusb) multa mínima de 50% (cinqüenta por
trialização, transporte e comercialização de
cento) e. máxima de 100% (cem por cento)
pescado.
sobre os recursos liberados nos casos de rnu§ 2" Os benefícios de que trata o caput
ã90Ç-ª_integral da natureza do projeto_ ou do
deste artigo somente serão concedidos se o
desvio de recursos para a aplicação em projeto
contribuinte que --os pretender ou a empresa
ou atividade diversa da aprovada.
beneficiáfiada aplicação, satisfeitas as derilais
_ § 11, No processo de subscrição do capiexigências deste Decreto-Lei, concorrem efetivamente para o funcionamento das inversões tal de empresas beneficiárias dos recursos fi~
do projeto com recursos próprios nunca infe- nanceiros de que trata o caput deste artigo:
ll) não prevalecerá para a pessoa jurídica
riores a 1/3 (um terço) do montante dos recur.sos odundos deste artigo, aplicados ou inves- depositante a exigência do pagamento de
10% (dez por cento) do capital, ou seu respectidos no projeto, devendo a proporcionalidade
-tive depósito, prevista nos incis-os 2? e 3" -do
de participação ser fiXada pelo Regulamento.
art. 38 do Decreto-Lei n~ 2.627, de 26 de ·se§ 3" Para pleiteãr os benefícios do que tra~
ta o caput deste artigo, a pessoa jurídica deve- ternbro de 1940;
f?) 50% (cinqüenta por cento) pelo menos,
rá, preliminarmente, indicar, na sua declaração de rendimentos, que pretende obter os das ações representativas da referida subs~
crição serão preferenciais sem direito. a voto.
favores do presente Decreto-Lei.
independentemente do limite estabelecido no
§ 4° A pessoa jurídica deverá em seguida,
depositar no Banco do Brasil SIA, as quantiil:S parãgraro-iínféó do art. 3" do DecretO-Lei n"
que deduzir do seu imposto de renda e adicio- 2.627, de 26 de setembro de 1940:
§ 12. Os descontos previstos no caput
nais, em conta bloqueada, sem juros, que somente poderá ser movimentada após a apro- deste_ artigo não poderão exceder, isolada ou
vação de projeto específico na forma deste -conjuntamente, em cada exercício financeiro,
de 50% (cinqüenta- por cento) do véilor lotai
Decreto lei.
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do imposto de renda e adiCionais a Que estiv~r
sujeita a pêssoa juridica interessada.
Art. 82. A Sudepe poderá ftrrnar convênio
com a_ Superintendência de Desenvolvimento
da Aniazônia (Sudam) e com a Superintedênda de15eSenVolVi:mento do Nordeste (Sudene)
-Objetivi:indo simplificar a análise técnica e
aprovação dos projetas e programas reladonados com atividades pesqueiras nas áreas
de ação destes organismos de desenvolvi~
menta regional, que utiliZem recursos prove~
· nientes das deduções do Imposto de Renda.
Art. 83. Para aplicar os recursos deduzi·
dos na forma do art. 81 deste Decreto-Lei,
a pessoa jurídica depositante deverá até 6
(seisrmeses,aP6s ã dã:ta do último recolhiInento do imposto de renda a que estava obrigada:
a) apresentar de conformidade com o § 5~
do art 81, dentro das normas estabelecidas
' pela Sudepe, projeto próprio para investir o
- impdsto devido;
b) ou, indicar o projeto já aprovado na forma do presente Decreto~Lei, para investir esses recursos.
Art. 84. Se até o dia 31 de dezembro do
ano seguinte à data do último recolhimento
a que estava o!:>rigapa a pessoa jurídica não
houver vinculado os recursos deduzidos na
forma do art. 81 deste Decreto-Lei, serão estes
recolhidos ao T escuro Nadona1 por iniciativa
da Sudepe.
Art 85. As pessoas jurídicas poderão deduzir como operaciOnais as despesas que:
a) efetuarem direta ou indfretamente na
pesquisa· de_ recursos pesqueiros desde que
- realizados; de acordo cOm O projetO aprovado
pela Sudepe;
b) fizerem corno doações a InstitUições e;S~
pecializadas, públicas ou privadas, sem _fins
lucrativos para a rea1ização de prograrnas espedais de ensino teconlógico da pesca ou
de pesquisa de recursos pesqueiros, aprovados _pela Sedepe.
Art. _86. Aspessoasfisicaspoderãoãbater
da renda bruta de suas declarações de rendimentes as quantias corr_espondentes_ às despesas previstas no arl 85, relativas ao anobase do eXercício financeiro _em que o imposto
for devido, observado o disposto no art. go
da Lei n~ 4.508, de 30 de novembro de 1964.
Art. 87. Os titulares da Delegacia do Imposto de Renda, nas áreas de suas respectivas
jurisc:Hções, são também competentes para cecotlhecer: os beneficias fiscais respectivos de
que trata o presente DeCreto-Lei.
Art. BK ReSsalvados os casos de pendência administrativa ou judicial, deverão os contribuintes não ter débitos relativos a Imposto
de Renda e adicionais para poder gozar das
isenções asseguradas pelo presente DecretoLei ou aplicar recursos financeiros ·deduzidos
na forma do ari. 81. -~
Art. 89. AS dedUções do Imposto de Ren~
aa previstas neste Decreiõ"-Lei na legislàÇão
dos incentivos fiscais da Sudene e da Sudam
poderão no mesmo exercício, a critério do
contribuin_te, ser divididas desde que não ultra~
passem, no total, os seguintes limites:

7506

· DIÁRIO bo C:oriaRE:sso NAOONAL (Seçao 11)

Terça-feira 5

a) 50% (cinqúenta por cenio) do imposto
devido, quando _as deduções indtJírem a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por ·c·ento) nas áreas da Sudam ou Sudene, 1s_olada
ou conjuntamente;

b) 25% (vinte e_ cinco por cento} do imposto devido quando as deduções se destinarem
unicamente à aplicação fora das áreas da Su-

dam e Sudene.

Art. 90T Ress_alvadas as competências

pelo Decreto~Lei n~ 9.022, de 28 de fevereiro
de 1946.
·
Art. 98. O Poder Executivo regulamentar.á o presente_Decreto-J..ei, no que for julgado
necessário à sua execução.
Art. 99. Este Decreto-Lei entrará em vigor
na data de sua publicação revogados os Decretos-Leis n"' 794, dé 19 de outubro de 1938.
n" 1.631,de"27 de.SetembroOe I9.39,edemais
disposições em Contrário.

"Parágrafo único. A gratificação a
_-·- que se refere_es:t_e artigo é também devi~a,
na mesma base de cálculo, ao ocupante
de ,cargo ou emprego fncluido em categoria fundóna_l de nível superio~ do Plano
de OassificaÇão de Cargos de que trata
a Lei n~ _5.645, de 1O de dezembro de
1970, e que por força da legislação em
vigor estiver sujeito à jornada de trabalho
inferior a 40 horas semanais."

DECRETO-LEI N' 1.873,
DE 27 DE MAIO DE 1981
Dispé}e sobre a co_ncessAo de adicio~

Art. 79 O _AI-i:"exo IV do Decreto-Lei n"'
1.820, de 1980, fica a-IteradO rÍa forma do Ane-xo II deste Decreto-J..ei.
.
Art. ao O Poder Executivo baixará os ates
necessários ao cumprimento deste Decreto-

próprias de fiscalização dos tributos federais,

a Sudepe controlará o fieJ cumprimento deste

Decreto-Lei.

·
CAPÍTULO IX

Disposições FinãiS
Art. 91. O Poder Públicõ estimulará e providenciará:
a) a criação de cooperativas de pesca nos
núdeos pequeiros, ao junto às atuais Cõlônias

de Pescadores;
b) a criação de postos e entr.epostos de
pesca nas principaís cidades litorâneas 9u ribeirinhas.
Parágrafo único. Os planos e os regUlamentos dos Postos_ _e__Entrepostos_ de Pesca
serão elaborados com a audf~ncia da Sudepe.
Art. 92. Qúaqdo o interesse público O exigir, será determinada a obrigatoriedade da comerdaliz:ação do pescado através dos postos
e entrepostos de pesca.
.
Art. 93. fica instituído o Registro Geral da
Pesca, _s_o.b .a responsabilidade_ da Sudepe.
Parágrafo Õnico. O registro dos armadores de pesca e das indústria~ que se dediquein
à transfOrmaÇãO -e comercialização do pescado será feito mediante o pagamento e _um-a
taxa anual correspondente a um salário mínimo mensal vigente na Capital da República.
Art. 94. As Colónias de Pescadores, as
Federações e a Confei'edação Nacional. do-s
Pescadores serAo reorganizadas e suas atividades regulamentadas por ato do Poder Executivo.
Parágrafó único. Até que seja deflriida- a
nova jurisdição e_ regulamentado o funcionamento das Colônia$ de Pescadores, Federa-.
ções e Confei:léiaçoes dos PescadoreS poderão ser destinadas,.através da Sudepe, verbas
específfcas no Orçamento da União, para a
manutenção e execução _dOS programas de
assistência médica e educacional, propiciados
por essasentrdades..aos pescadores profissio·
nais e suas famílias.
Art. 95. A Sudepe poderá doar a órgãos
federais. estaduais e municipais. paraestatais
e associações profissionais de pe;icadores,
seus hospitais e matel·iãis hospitalares ou, mediante conVênios, acordos ou ajustes, outorgar
a administração dos mesmos a essas ehfi·
dades.
Arl _96. A Sudepe poderá fazer a revenda
de embarcações, motores e equipamentos
destinados à pesca e conceder empréstiffio
para aquisição dos mesmos, ªos pescadores
individualmente, às Colónias e às Coopera~
tivas de Pescadores.
Art. 97. Fiá! -eXtinta a taxa de 3% (três
por cento} sobre o valor de venda do pescado
nos Entrepostos e Postos de recepção, criada
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nãiS de insalubridade e de perlculosidade
aos seiVIdores públicos federais, e dá ou- Jras provídências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item lll, da
C.onatituição, decreta;
--Art. i 9 Os adicionais de insalubridade e
de periculosidade serão _concedidos aos servidores públicos federais nas condições discipli-nadas pela legislaçào trabalhísta.
Parágrafo único. O adicional de insãlubridade por trabalhos com Raios X ou substânci9s radioativas continuará a ser deferido nos
termos do art. 11 do D~creto-Lei n~ 1.445,
de 13 dé fevei€ifo de "1976, e nas demais
normas em vigor na delta de vigência deste
Decreto-Lei.
Art 29 Fica incluída no Anexo II do Decreto nç 1.341, de22 de _agosto de 1974, a Gratificação de Interiorização, com a definição, be~
neffdários e bases de concessão estabeleci~
dos no Anexo I deste decreto-lei.
-- M-39 - A Gratificação de Interiorização se~
rá calculada com base no vencimento àu safá~
rio-base correspondente ao cargo efetivo ou
emPrego permanente, não sendo considerada
para efeito de qualquer vantagem ou indeni~
zação.
Art. 49 A gratificação de que trata este De"'Creto-lei será- concedida aos servidores que
se encontrarem em efetivo exercício em cidades do interior do Pais.
Parágrafo único. Consfderar-se~ão tomo
de efetivo exercício, para os efeitos deste de_creto~lei, exclusivamente, .os afastamentos em
·
. virtude de:
.-l-férias;
I!- casamento;
UI-luto;
.JV- licenças para tratamento da própria
saúde, à gestante ou em decorrêncía de acidente em seiViço;
V- prestação eventual de seiViço por prazo
inferior a 30_ .(trinta) dias, em localidades não
a:brangida por este decreto~Lei.
· Art 59 É vedada, a qualquer título, a con- c~,ssão da gratific;ação a que se refere o art.
3o deste decreto-lei a _servidores em exercido
em Capitais de Estados, Distrito Federal e em
Municípios com popu1ação superior a 60.000
(se.ssenta mil) habitantes, bem_como nascidades distantes até SO.(cinqüenta) km das Capitais.
· Art 69 O parágrafo único do art. 7.,. do
Decreto-Lei n 9 1.820, _de_ 11 de de;embro de
1980, passa a ter a seguinte redação:

Lei.
.
Art._ ;9? Os efeitos financ-~iros de~e· D~re
to':rei vigoram a Partir de ·1 o dejunho de 1981.
Art. 1O. A despesa resultante da aplicação
deste decreto-lei correrá à c-onta das dotações

orçamentárias específicas da União e de suas
autarquias.
ArL 11._ Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis~
posições em contrário.
BraSJ1ia, 27 Qe maio d~ 1981: 16()? da Jnd.~
pendência e 939 da Repi.íl:>lica:
----~-lA

Comissão de

Constituição, Justiça

e Odadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 81, DE 1989
(N• 3. 737/89, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidehte
da República)
-ReOrganiza o Sistema de administração das receitas federais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. l ~ Fica transferida para a Secretaria
da Receita Federal a competência de administré!Ção das Receitas arrecadadas pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agi-ária
-Incra, e para a Procuradoria-Gera! da Fazenda Nadonal a compS.têncfa-para· ã apuração,
inscrição e cobrança da respectiva dívida ativa
§ 1~ A competência transferida neste artigo-à Secretaria da Receita Federal compreen~e as atividades de tributação, arrecadação
e fiSCalização, perrnartecerido no Incra, ou órgão que o suceder, a manutençãO dos cadéistros previstos nas Leis n~ 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e 5.868, de 12 de dezembro de 1972.
-§ 2? No exerddo de suas funções, poderá
o Incra realizar diligencias nas propriedades
rurais para confrontar as informações cadastrais prestadas pelos proprietários com as reai"s
condições de exploração do imóvel.
§ 3 9 Caberá ao Poder Executivo, no prazo
de 120 (cento e vinte) cliasa contar da vigência
desta lei, regulamentar os disposítivos relativos
ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, promovendo as alterações decorrentes da transferência da administração do Imposto Territorial Rural à Secretaria_ da Receita Federal.
Art. 2 9 As receitas de que trata o art ,19
desta lei, quando não recolhidas no prazo fixa.
dos, serão atualizadas monetariamente, na da-
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ta do efetivo pagamento, nos termos do art.

Nos termos do 1<>do art. 64 da Constituição

61 da Lei n• 7.799, de 10 de julho de 1989,

Federal, tenho a honra de submeter à elevada

missão, f~ns:ôes de confiança ou funções gratificadas, considerados desnecessários.
e cobradas pela União com os seguintes
Art. 69 Mediante proposta do Ministro da
acréscimos:
Fazenda, o Presidente da República aprovará,
1- juros de mora, na via administrativa ou mediante decreto, a estrutura da Secretaria
judicial, contados do mês seguinte ao do ven- . da receita Federal e da Procuradoria Geral da
cimento, à razão de 1% (um por cento) ao
Fazenda Nacional e o Quadro e Tabela Permamês e calculados sobre o valor atualizado mo- nente de Pessoal do Min!stério da Fazenda,
netariamente, na forma da legislação em vigor; resuJtante do disposto nos arts. )9 e 59 dtsta
II-multa de morade20% (vinte por cento) • lei.
sobre o va1or atualizado monetariamente, sen·
Art. 79 Até que sejam aproVados a eslrudo reduzida a lO% (dez apor cento) se o paga· tura e o Quadro e Tabela previstos no artigo
m~nto for efetuado até o último dia útil do
anterior, as atividades do órgão mendom~do
mês subseqüênte àquele em que deveria ter no art. }9 desta lei permanecerão sendo desensido pago;
.
·VO!Vidas, sem sOlução de continuidade, pelo
m- encargo legal de cobrança da Dívida Incra.
Ativa de que trata o art. ]9 do Decreto-lei n9
Art. 89 Os cargos em comissão de _Coor1.025, de 21 de outubro de 1969, e 6 art. denador da' estrutura da Secretaria da Receita
39 do Decreto-lei n<? 1.645, de 11 de dezembro Federal, mailtidos seus níveis, passam a denode 1978, quando for o caso.
mihar-se Secretário de TribUtação, Secretário
Parágrafo ú.nico. Os juros de mora não · de Arrecadação, Secretário de Fiscalização,
incidem sobre o valor de muJta de mora.
Secretário de Controle Aduaneiro, Secretário
Art 39 Aplica-se aos parcelamentos de
de Informações Econômlco-Flscais, Secretá9
débitos das receitas referidas no art. 1 desta
rio de Planejamento e Avaliação e Secretário
lei, concedidos administrativamente, a legisla- de Atividades Especiais.
ção prevista para o parcelamento de débitos
Art. 99 Fica ampliado para 10.000 (dez
de qualquer natureza para com a Fazenda Namil) o núme'ro de cargos de Auditores-Fiscais
cional.
do Tesouro Nacional da Secretária da Receita
Parágrafo únko. O disposto neste artigo
Federal, distribuído o correspondente acrésaplica-se também aos Parcelamentos de débicimo proporcionalmente ao número de cartos relativos às contribuições de que tratam
gos de cada uma das respectivas classses.
os Decretos-Leis n<:d 308, de 28 de fevereiro
Parágrafo único. Os cargos ma criadores
de 1967, e 1.712, de 14denovembrode 1979,
somente serão providos quando houver recure do adicional previsto no Decreto-Lei n 9 sos orçamentários suficientes para atender à
1.952, de 15 de julho de 1982.
respectiva despesa.
Art. 49 Os procedimentos administrativos
Arl 1O. Anualmente, a Secretaria da Rede determinação e exigência das receitas refeceita Federal promoverá concurso público paridas no art 19 desta lei, bem como_ os de
ra preenchimento dos cargos vagos de Audiconsulta sobre a aplicação da respectiva legis- tor-Fiscal do Tesouro Nacional, inclusive em
lação, serão regidas, no que couber, pelas nor·
razão de aposentadoria ou morte, a ser realimas expedidas nos termos do art. 29 do Decre- zado por intermédio da escola de Administo-Lei n~ 822, de 5 de setembro de 1969, e
tração Fazendária.
convalidadas pelo § 39 do art. 16 da Lei n 9
Parágrafo único. A Secretária da receita
7.739, de 16 de março de 1989.
Federal estabelecerá o número de cargos a
§ 19 O disposto neste artigo aplica-se aos
ser anualmente preenchido que, em hipótese
procedimentos em curso relativos aos créditos
alguma, poderá ser superior a 5% (cinco por
constituídos anteriormente à vigência desta lei.
cento) do _número de Auditores-Flscais do Te§ 29 Os órgãos da- Secretaria da Receita
souro Nacional em atividade, considerando-se
Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda
reprovados os candidatos classificados além
NaciOnal os demonstrativos de débitos das
do número estabelecido.
receitas a que se refere o art. 19 desta lei, para
Art 11. Tomam-se inexigíveis:
fins de apuração e .inscrição na Dívida Ativa
a) os laudêmios, não recolhidos, incidentes
da União.
Sóbre-fransferêndas de aforanlentos 6u de direitOs Sobre benfeitorias em ocupações de terArt. 59 Fica o Poder Executivo autorizado
a transferir para o Quadro e Tabela Perma- renos da União, realizadas até 31 de dezembro
de 1987, bem como os respectivos foros, taxas
nente de PesSoal do Ministério da Fazenda
e muJtas incidentes até àquela data;
e a alocar à Secretaria da Receita Federal e
à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
b) os foros_ e taxas sobre terrenos da União
com a denominação ajustada, os cargos em
que estejam situados dentro do perímetro da
comissão e as funções de confiança, do Gru- áreas urbanas, tombadas por órgão oficial
po-Direção e Assessoramento Superiores, e
competente, ou que contenham benfeitorias
sujeitas ao mesmo gravame.
as funções do Grupo-Direção e Assistência
Arl I 2. Esta lei entra em vigor na da~a
Jnte'rmediária do Incra, diretamente relacionade sua publicaçào.
dos com a tributação, arrecadação e fiscaliArt. 13. Revogam-se as disposições em
zação. do fmposto sobre a Propriedade T erricontrário.
torial Rural e a apuração, inscrição e _cobrança
da respectiva Dívida Ativa.
MENSAGEM N' 550, DE 1989
Parágrafo único. . No caso de ocorrer dupliExcelentísSimos senhores Membros do
cidade ou superPoslção de atribuições, dar-~e-á a extinção automática dos cargos em co~ _ Congresso Nacional:

deliberaçào de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado do Planejamento, Fazenda (mterino) e Agricultura, o anexo projeto de
lei que ''reorganiza o sistema de administração
das receitas federais, e dá outras providências".
Brasília, 22 de setembro de 1989. -José
Samey.

·

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N' 299, DE 22 DE
SETEMBRO DE !989, DOS SENHORES
MINISTROS .DE ESTADO DO PLIINEJAMENTO, DA FAZENDA (INTERINO) E DA
·AGRICULTURA

ExCelentíssimo Senhor Presidente da Repú~
blica,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceiêilciã o anexo projeto de lei que propõe
reorganizar o sistema de administração das
receitas federaiS.
2. Assim, sugerimos, no art. 19, transferir
para a Secretaria da Receita Federal a administração do ImpOsto sobre Propriedade Territorial Rural, hoje a cargo do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - Incra,
e das taxas, foros e laudêmios, arrecadados
pela Secretaria do Património da União SPU.

3. Nos arts. 29, 39 e 49 propomos aplicar
a essas fontes de receitas as mesmas regras
relativas aos impostos federais, quanto aos recolhimentos efetuados com atraso, a seu parcelamento e aos procedimentos do pro-cesso
administrativo.
4. Nos arts. 5 9 e 69 propomos ajustes relativamente aos cargos em comissão, funções
de confiança e funções gratificadas dos ór~
gãos abrangidos pelo projeto e, para evitar
solução de continuidade, o art. 79 determina
que o Incra e a SPU mantenham os seus serviços até que a Secretaria da Receita FederaJ
possa absorvê-los integralmente.
Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos do nosso mais profundo respeito. -João Baá"sta de Abreu, Ministro
do Planejamento -Paulo César Ximenes AI·
ves Ferreira, Ministro da Fazenda, Interino/ris Rezende Machado, Ministro da Agricultura.
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

N'l
I do art. 19 do Projeto

Suprima~se- 0_ inciso

de lei n9 3.7_.37/89,_ficando com-a seguinte
redação:
"Art. 19 ' Fica transferida para a Secretaria ~da Receita Federal a competência
de adminiStração das receitas atualmente
.;:~:rrecadad~ pela Secretaria do Património da União - SPU.
___Péuágrafo único. _A Competência
transferida neste artigo compreende as
a_t_~idad~s ·.de tributação, arrecadaçllo e
fiscalização, permanecendo as de cadastramento no órgão mencionado no caput
deste artigo."
·'
,
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Justificação
É de ressaltar que o Sistema Nacional de
Cadastro Rural, instituído pela Lei n9 5.868172;
tem como finalldades, além da tributação territorial rural, o apoio às atívidades de Refoima
Agrária e Desenvolvimento Rural, especialmente em relação ao processo de desapropriação por interesse social.
Os princípios e critérios adotados para o
lançamento do ITR são idênticos aos utilizados
para instrução das processos administrativos

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá o número de
cargos a ser· ànualmente preenchidos,
que, em hipótese alguma, poderá ser superior a cinco por cento do número da
Auditores-Físcais do Tesouro Nacional
ern atividade, considerando-se reprovados oS candidatos classificados além do
nómero eStabelecido.

Justificação

A Secretaria da Receita Federal é indubitade desapropriação por interesse para fins de
velmente uma das instituições mais eficientes
reforma agrária. Assim, as informações que
de que dispõe: ~ administração pública da
servem de base para o lançamento do ITR
União. Com uril re-duzido quadro de quase
são as mesmas informações constantes do oito mil cargos de Auditores-Fiscais do Tesouprocesso desaprcpriatórlo.
ro Nacional, preenchidos atualmente cerca de
Em síntese, á. Revisão de LãriÇaffiento
sete mil, a Instituição tem sob sua responsatuado pelo órgão lançador tem implicação na
bilidade a administração de todos os tributos
instrução do processo desapropriatório, efe~
federais, desde as complexas atribuições ligatuada pelo órgllo expropriador, assim coino,
das ao imposto de renda de pessoa física e
independente de desapropriação, esta Revisão
jurídica, até a obrigação de se fazer presente
·de Lançamento implica sempre em alteração
em todos o"s pontos alfandegados existentes
de dados cad~strais. Pode-se Concluir que,
no território nacional, seja nos aeroportos, nos
brevemente, estará instaJado um grande ca_os
portos ou nas estações de fronteira.
adiTUnistrativo, FOm conflitos de competência,
Não obstante a insuficiência do seu pessoal,
não uniformidade de procedimentos, não
novas atribuições lhes têm sido _cometidas.
compatibilizaçào de prazos, dúvidas legais e
Assim ocorreU recentemente com a cOritridesinformação para os contribuintes.
buição para o Finsocial e como imposto sobre
Além desse caos administrativo, acresce-se
operações financeiras, e está ocorre"ndo, por
que o ITR é uhi lllStrUmerito coffiplementar
via do presente projeto de lei, com o imposto
de política agrária, muito mais que um instru~
territorial rural e com as contribuições para
menta de obtenção de receitas, mesmo poro Serviço de Património da União, a título de
que_ seu potencial tributário é, e continuará
Jaudêmios e taxas de ocupação.
sendo, pequeno, na medida em que a Reforma
A Secretaria da Receita Federal é, sem dúviAgrária for sendo ímplementada e o País se
da, pela natureza de suas atribuições e pela
desenvolvendo económica e s_ocialmente,
especialização do seu corpo técnico, o órgão
Como lTR é um instrumento de Politica
adequado para desincumbir-se da interpretaAgrária e como as atividades cadastrais se reção da legfslação, da arrecadação e da fisçaliladanam diretamente com as ativfdades tribuzaçã:o das receitas da União. Mas é preciso
tárias, espeCialmente lançamento e fiscalizareconhecer a i~sufidência do seu quadro técção, é inconcebível a separação dessas atividanico que, se já era excessivamente reduzido
des e a sua ttansferêncfa para o Ministério
para as tarefas de que tradicionalmente se deda Fazenda, que não é o órgão competente
sincumbia, provocará, agora, seguramente,
para administrar a Política Agrária. - Depurepercussões nega~vas muito sérias sobre a
tado ltlcente Boga,
qualidade dos serviços que presta. Para se ter
uma idéia da problemática, basta que se com1'1•2
pare o Quadro da Secretaria da Receita FedeInclua-se no Projeto _de Lei n"' 3.737, de
ral com o do Banco·-do Brasil ou, mesmo,
1989, os seguintes artigos, i-enumerando-se
de quaisquer instituições privadas c:om ativios atuais arts. 99 e 1O para 11 e f2, resPectidade no campo dos serviços, desenvolvida em
vamente:
todo o território naciorlàl, como é o caso do
·•Art 9~ Fica ampliado para dez mil Bradesco, por exemplo, e se evidenciará o verdadeiro mila_gre que, com o número tão reduo número de _cargos deAuditores~Fiscais
zidQ_ çle flJ-n_çíonários, tem sido realizado por
do Tesouro Nacional da Secretária daReaquela importante instituição federal no camceita Federal, distribuído o correspondenpo dos tributos.
te acrésdmo proporcionalmente ao núÉ verdade que o -projeto de lei apreseiitado
mero de cargos de cada uma das respectivas classes.
preocupou-se Cotrf a disponibilidade, pela lnsúlÜiÇão,- de cargos de confiança e de funções
Paragráfo único. Os cargos ora criagratifi_cadas, mas foi omisso quanto à nec~s- ·
dos somehte serão providos quando hou·sídade a-o peSsoal técnico execUtivo do qual
ver recursos Ofçãmentái'ios suficientes
depende a efetiva realiZação dos serviços.
para atender à respectiva despesa.
Por tudo isso, impõe-se, ainda que moderaArt. 10. Anualmente_ a Secretarfa da
damente, em atenção às limitações financeiReceita Federal PromoVerá ConcUrso públtco para preenchimento dos cargos va- - ras da atual conjuntura do Estado brasileiro,
ampliar o Quadro da Secretaria da Receita
gos de Auditor-Fiscal do Tesouro NacioFederal, não só com o objetivo de atender
nal, inclusive em razão de aposentadoria
às novas atribuições que lhe foram conferidas,
ou morte, a ser realizado por intermédio
senão- ainda com a finalidade de assegurar
da Escola de Administração Fazeridária.

ere-

o _efetivo cumprimento das obrigações fiscais.
Gà:sto dessa natureza terá garantido um retorno infinitivamente superior, contribuindo, com
a redução da evasão tributária, não só para
o equilíbrio das finanças públicas, mas também para o aprimOramento da justiça fiscal,
que constitui princípio expressamente consagrado na Constituição Vlgente, cuja efetiva
execução depende da real observância da legislação tributária.
Por outroJado, é preciso evitar, numa instituição da natureza da Secretaria da Receita:
Federal, que o_ preenchimento de seu quadro
de pessoal ~rra de modo irregular, propiciando a entrada, a um só tempo, de contingentes elevados, depois do largo período sem
a realização _de concursos. Essa prática desorganiza a inStituição, pondo efn risco seus valores e _a continuidade de
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N'7. 799, DE 1O DE
JULHO DE 1989

Altera a Jegtslação tribután"a federal e

dá outras providências.
O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional deeu sanciono a seguinte lei:

creta~ e

CAPITULO VI

Atualização Monetária de Débitos Fiscais

· Ait 61. Os débitos de qualquer Mtureza
para com a Fazenda Nadonal e os decorrentes
de contribuições arrecadadas pela União,
quando não pagos até a data do seu vendmento, serão atuallzados monetariamente, a
partir de 1-: de julho de 1989, na forma deste_
artigo.
§ 1~ A atualização monetária será efetuada mediante a multiplicação do valor do débito
em__ cruzados novos,_ na data do vencimento,
pelo coeficiente obtido com a divisão do valor
do BTN Fiscal do dia do efetivo pagamento
pelo valor do BTN Fiscal do dia em que o
débito deveria ter sido pago.
§ 2 9 Os débitos vencidos até ~O de junho
de 1989 serãá atualiz.ados até essa data com
base na legislação vigente e, a partir de 1"
de julho de 1989, pelo coeficiente obtído com
a divisão do valor do BTN -F"iscãl do di.:i do
pagamento pelo valor do BTN de NCZ$
1,2966.

*

3" Para fins de cobrança, o valor dos
débitos de que trata este artigo, não expre~sos
em BTN ou BTN Fiscal, poderá ser convertido
em BTN Físcãf. àe-ãcOfdo com os seguintes
critérios:
a) os débitos vencidos até janeiro de 1989,
expressos em OTN, multiplicando-se o valor
por NCz$ 6,17;
b) os débitos vencidos até janeiro de 1989;

express-os em cruzados, ·convertidos em OTN
pelo valor desta no mês do vencimento, multi~
plicando-se o valor em OTN por NCz$ 6, i 7;
c) os débitos vencidos após janeiro de
1989 e até 30 de junho de 1989, dividindo-se
o valor em cruzados novos pelo valor do BTN
no- mês do vencimento;
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d) os débitos vencidos após 30 de junho
de 1989 serão divididos pelo valor do BTN

Fiscal na data do vencimento.

········································----...

--~.;;.~-

DECRETO-LEI N? 1.025,

DE21 DE OUTUBRO DE 1969
Declara extinta a parfii:lpBÇão de servjdores públicos na cobrança da Djvida A Uva da União, e dá outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando. das atribuições que lhes confere _o_art. 3_9 do Ato Insti-

tucional

n~

16, de 14 de outubro de 1969,

combinado com o § 19 do art. 2" do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, decre-

tam:
Art. 1? é: dedarada extinta a participação
de servidorês públicos na cobrança da Dívida
da União, a que se referem os arts. 21 da
Lei n~ 4.439, de 27 de outubro de 1964, e
lo, inciso II, da Lei no 5A21, de 25 de abril
de 1968, passando a taxa, no to_taJ _de 20%
(vinte por cento), paga pelo executado, a ser
recolhida aos cofres públicos, como renda da
União.
Art. 2" Fica fixada em valor corresponw
dente até a um mês _do vencimento estabelecido_ em lei _e será paga mensalmente com
este a parte da remuneração, pela cobrança
da Dívida Ativa e defesa judicial e extrajudicfal
da Fazenda Nacional, dos cargos de Procu~
radar da República e Procurador da Fazenda
Nacional, observado o limite de retribuição fiw
xado para os servidores civis e militares.
§ 11 É ftxada no valor correspondente a
um mês do vencimento do cargo de Procuw
radar da República de 1• Categoria a ·parte
variável da remuneração dos cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nadonal, ProcuradorGeral da República e SubprocuradorwGeral da
República.
§ 2? Para efeito do cálculo de proventos
da aposentadoria ou disponíbilidade, será
computada a parte variável de que trata este
artigo.
Art 3' As parcelas de percentagem pela
cobrança da Dívida Ativa da União, incorpow
radas aos proventos da inatividade dos Procuw
radares da República e dos Procuradores da
Fazenda Nacional, nos termos da legislação
vigente, somente serão reajustados quando
houver aumento do funcionalismo, na mesma
base percentual atribuída para majoração _d.:!l
parte ftxa, e será calculada em relação aos
que forem aposentados ou requererem aposentadoria até_ o dia 30 de oUtU6iO de1969,
tomando-se por base a média percebida nos
últimos doze meses. devendo ser obs_ervado,
no tocante ao total dos proventos, os tetas
previstos em leL
Art. 4o Da execução deste decreto-lei I'!,ão
poderá decorrer aumento de despesa.
Arl 5• Este Decreto-lei entrará em vigor
a 30 de outubro de 1969, salvo o art.. 3\_que
entrará em vigor na _data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro _de ·r969; 148·, da
Independência e 81 ''da República. -Augusto
Hamann Rademaker Grüneivald .:_:Aurélio de

Lyra Tavares - M.árçio de Souza e Jl1eUo Antônio Delfim Netto.
DECRETO-LEI N"l.645,
DE 11 DE DEzEMBRO DE 1978
Dispõe snbre a cobrança da Dívida Ativa da União e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, item II, da
Constituição Federal decreta:
Art. 1" Ficam canceladas os débitos de
qualquer natureza para c-om a Fazenda Nadona!, de valor originário igual ou infei'lor a Cr$
300,00 (trezentos cruzeiros), inscritos Como
Díviélã: Ativa da UnlãÕ, pelas Procuradorias da
Fazenda Nacional, até a data da publicação
do Decreto-Lei n9 1.569, de 8 de agosto de
1977, <lrquivando-se os respectivos processos
administrativos.
Parágrafo único. Os autos das execuções
fiscais dos débitos de que trata este artigo
serão arquivados mediante despacho do juiz,
ciente o representante da União em juízo.
Art. 29 Ficam cancelados os débitos concernentes ao Imposto sobre a Renda, ao Imposto sobre Produtos Industrializados, ao Imposto sobre a [mportação, as multas de qualquer natureza previstas na legislação em vigor
e a custas processuais, de valor originário igual
ou inferior a Cr$ 300,00 (trezentos crUzeiros),
constituídos até a data de publicação do Decreto-Lei n9 1.569, -de 8 de agosto de 1977.
Art. 39 Na cobrança executiva da Dívida
Ativa da União, a aplicação do encargo de
que tratam o art. 21 da Lei no 4.439, de 27
de outubro de 1964, o art. 32 do Decreto-Lei
n" 147, de-3 de-fevereiro de 1967, o art 1",
inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de abril de
1968, o art-. 1? do Decreto-Lei no 1.025, de
21 de outubro de 1969, e o ·art. 39 do Decreto-Lei 11" 1.569,·de B de agosto de 1977. substitui a condenaÇão do devedor em honorários
de advogado e o respectivo produto será, sob
esse título, recolhido integralmente ao Tesouro Nacional.
Earágrafo único. O encargo de que trata
este artigo será calculado sobre o montante
do débito, inclusive multas, monetariamente
atualizado e acrescido dos juros de mora.
Art 4~ Valor originário do débito ftScal é
o -definido no art. s~ da Lei n~ 5.421, de 25
de abril de 1968.
Art. 5o Na cobrança executiva da Divida
Ativa da União concernente a débitos de natureza não tributária, a atualização monetária
prevista no art. 1~ da Lei n~ 5.421, de 25 de
abril de 1968, será calculada a partir da data
do vencimento e mediante a aplicação dos
mesmos índices fiXados para os débitos tributários.
Art. 6~ Este decretow/ei entrârá em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.- ERNESTO GEISEL,
Presidente da República. - Már;o Henrique
Simonsen.
DECRETO-LEI N> 308, .
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
D1'spõe sobre a receita do InstitUto do
Açúcar e do Álcool (MA), e dá outras providêndas.
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_o Presfdente.da República, no uso das atri. buições que lhe confere o § 2 9 do art. 99 do
Ato Institucional n9 4, de 7 de d~zembro de
1966, decreta:
Art 19 Ficam extintas, a partir de 15 de
março de 196_7, as taxas de que trata o art.
20 da Lei n9 4.870, de 19 de dezerribro de

!965:

..

Art 21' Até a data referida no artigo anterior_ as taxas nele mencionadas serão arreca~
dadas de acordo com as normas atualmente
em vigor, observado o disposto nO art. 3;, deste
d~creto-lei.

§ 1_9 Ficam as usinas de açúcar e as destilarias de álcool obrigadas a cobrar e recolher,
ão Banco do Brasil, à contã do fnstituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), as taxas devidas em
conformidade com o disposto nos incisos I,
U, e lU, do art 20 da referida Lei n 9 4.870.
§ 2ç O Instituto dq Açúcar e do Álcool indiCãrá dentrd de 60 (sessenta) dias, contados
da data deste ,decreto-i~?~ aos d~mais órgãos
do" Governo, estabelecimentos de crédito oficiais e controlados. pela União, as usinas e
destilarias que deixaram de cumprir o disposto
neste artigO, a fim de qué nãO lhes sejam prestados quaisquer benefícios, inclusive os de assistência creditícia, enquanto não tiverem efetuado o recolhimento devido.
§ 39 . Sem prejuízo das medidas previstas
no parágrafo anterior e de outras sanções que
no caso couberem, serão instaurados simultâneamente pelo órgão cornpetent~ _os processos; por abuso de poder económico e enriquecimento ilícito.
Art. 3? Para custeio da intervenç}io da
União, através do JnstittJto do A_çúcar e do Álcool, na economia canavieira nacional, ficam
criadas, na forma Prevista no ari. 157, § 91'
da COnstituição Federal de 25 de janeiro de
1967, as seguintes contribuições:
I - de até NCr$ 1,57 (um cruzeiro novo e
cinqüenta e sete centavos) por sacO de açúcar
de 60 (sessenta) quilos destinados ao corisumo interno do País;
II- de até NCr$ 0,01 (um centavo de Cruzeiro novo) por litro de álcool de quaJquer tipo
e graduação destinado ao consumo interno,
excluído o álcool anidro para mistura carburante.
§ to? ---As contribuiçÕes a que se refere esteartigo serão proporcionalmente corrigidas pe-la Comissão Executiva do Instituto do Açúcar
e do Álcool em função da variação -dos preços
do açúcar e do álcool, fiXados para o mercado
nacional.
§ 29 Quando o açúcar for acondidonado
em sacos de peso inferior a 60 (sessenta) quilos ou a granel, a forma do parágrafo únic_o
do art. 11 do Decreto-Lei n 9 56, ·de 18 de
novembro de 1966, aS ~ontribuições a qUe
se refere este artigo serão cobradas sobre as
porç6es de 60 (sessenta) quilos, ou proporciOnalmente quando se tratar de parcelas superiores.
§ 39 A produção e _c.Oinerdaiização do
açúcar-líquido e do mel rico concentrado, desde que resulte da utilização da cana-de-açúcar,
estarão sujeitas ao mesmo regime legal da
disciplina da produção açucareira e do siste-·
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ma de cobrança das contribuições na fonna

que for estabelecida em resolução da Comissão Executiva do lAA.
Art. 4~ O custeio administrativo do JnstibJto do Açúcar e do Álcool e de seus programas de assistência à produção não poderá
exceder o Umite de 40% (quarenta por cento)
do produto da arrecadação das contribuições
previstas no art. 3?

Art. 59 O saldo da receita proveniente da
contribuição de que trata os incisos I e II dq
art 39 será destinado:
1-60% (sessenta por cento) para constituiçllo do Fundo Especial de Exportação prevista no art. 28 da Lei n9 4.870, de 19 de dezembro de 1965, pãfa defesa da produção e
garantia ao produtor do preço ofkiaJ para açú-

a

car de exportação;
U-40% (quarenta por cento) para constituição de um fundo destinado à racionalização
da agroindústria canavieira do Nordeste, através do Grupo Especial pra a Ractonalização
da Agroindústria CanaVieira do Nordeste Geran, na forma do disposto no Decreto n"'
59.033-A, de 8 de agosto de 1966.
Parágrafo único: Também constituir"Zto receita privativa do Fundo Especial de Exportação os resultados líquidos das exportações
de açúcar para o mercado preferencial norteamericano e no mercado livre mundial, mantida a prioridade assegurada à Região NorteNordeste pelo art 7~ da Lei n9 4.870, de 19
de dezembro de 1965.
Art. 69 As contribuições previStas neste
decreto-lei serão recolhidas aos órgãos arrecadadores do lAA ou da União, ao Banco do
Brasil ou outros estabele_cimentos oficiais de
crédito, autodzados pelo lAA.
§ 19 O recolhimento pelas usinas, destilarias ou cooperativas de produtores das contribuições referidas neste artigo será obdgatoriamente feito até o último dia do mês subseqüente à venda, empréstimo, permuta, doação
ou destinação como matéda-prirna pra uso
próprio ou de terceiros com tradição real ou
simbólica da mercadoria, obse!Vado, no que
couber, o disposto no art. lo e seus parágrafos
do Decreto-Lei n9 56, de 18 de novembro de
1966.
§ 29 A falta de recolhimento das contribuições a que' se refere este artigo nas datas
em que se tornarem exigfveis, sujeitará _o infrat6r à multa de 50% (dnqüenta por cento) do
respectivo valor, sem prejuízo do recolhimento
das importâncias devidas.
§ 39 O infrator que espontâneamente, antes de qualquer procedimento fiSCal, recolher
as importâncias devidas, incorrerá na multa
de apenas 10% (dez por cento).
§ 49 Sendo feincidente o inffator, as multas a que se refere este artigo serão impostas
em dobro.
Art. 79 No caso de fiXação de preço médio
nadonal ponderado; previsto no art. 13 da Lei
n9 4.870. de }9 de dezembro de 1965, ·a diferença de preço a que·se refere o aludido artigo
e seu § }9 não poderá exceder ao valor da
contribuição mencionada no inciso I, do art
3 9 deste decreto~lei.

Art. & FicaJl) mantidas como encargos
da produção as contribuições a que se referem
os arts. 36, aJinea a e c e 64 da Lei n9 4.870,
de }9 de dezembro de 1965.
Art. 9~ dependerá de prévia autorização
do Instituto do Açúcar e do Álcool a transferência do açúcar de uma para outra região
produtora, onde a produção exceda das necessidades do consumo ou onde houver preços diferentes de venda, tendo em vlsta a necessidade de proteger a produção açucareira,
assegurar os interesses do fornecedor, garantir o abastecimento do mercado intemo e evitar o abuso do poder econômico e o eventual
aumento arbitrário de lucros.
Parágrafo ónico. A violação do disposto
neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento
de multa iguaJ ao valor do açúcar, vendido
ou encontrado na região sem autorização de
que trata o presente artigo; sem prejuízo da
apreensão do açúcar que será considerado
de produção clandestina, para os demais efeitos legais.
.M 1O. Os erigerihos de aguardente fiç;_ªm sujeitos à legislação a que estão subordinadas as demais fábricas de bebidas alcoólicas, independente de qualquer registro no
IAA.
Art. 11. Aplica-se aos débitos fiscais de
que o Instituto do Açúcar e do Álcool seja
credor, o_ disposto no art._ 79 e seus parágrafos,
_e no art. 10 da Lei n"' 4.357, de 16 de julho
de 1964.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos
nos parágrafos 79, & e 99_do art. 7~ da referida
lei contar-s_e-âo da data da publicação do presente decreto-lei.
Art. 12. Sofrerão correção monetária,
além-de ficarem sujeitas aos juros de mora
de 12% (doze por cento) ao ano, as dívidas
originadas de assistência creditícia prestada
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. desde
o momento em que se tornar líquida a sua
exigibilidade, até a sua satisfação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
entrará em vigor 90 (noventa) dias após a publicação_deste decreto-lei.
Art. 13. Serão arquivados os processos
fiscais cujo valor da infração ou das multas
seja igual ou inferior a NCr$ 20,00 (vinte cruzeiros novos).
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar, por decreto, a estrutura administrativa do Instituto do Açúcar e do Álcool,
a fun de adptá~la à nova política dec.orrente
do presente decreto-lei até 31 de dezembro
de 1967,
Art. 15. A fiscalizaçáo por parte do lAA se
exercerá de modo a não onerar os custos de
armazenagem e transportes, permitida a comercialização dos tipos líquidos e a granel.
Art. 16. Feita a prova çfo cumprimento
das~õbfigãções legais estatuídas pela legislação específica vigente, as sociedades cooperativas terão automaticamente a sua inscrição
junto à Autarquia.
Art. 17. Os Planos Anuais de Safra, a partir da saha de 1968-69, deverao ser aprovados
até 30 de abril de cada ano.
·
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Art. 18. E permitida a transferência para
a Região Norte, de usinas localizadas na região
Norte, desde que possuam capacidade inferior
a 250.000 (duzentos e cinqUenta mil) sacos
por safra, bem como da respectiva cota de
produção.
_
Art. 19. Os proCessos de- financiamento
que tenham ingressado no Instituto até a data
deste decreto-lei, se deferidos, serão encaminhados ao Banco Central da República para
a observância do disposto no Decreto-Lei n"'
56,- de 8 de- novembro de 1966~ Ar. 20. Ficam as usinas de açúcar e as
destilarias de álcool obrigadas a recolher até
o dia 30 de março do corrente ano, -ao ~anc:o
do Brasil SA e à conta.do Instituto do Açúcar
e do Álcool, as taxas arrecadadas em conformidade com o disposto nos itens I, II e Ill,
do art. 20, da lei n~ 4.87ó, de 19 de dezembro
de 196.5.
Parágrafo únicO. O Instituto de Açúcar e
do Álcool enviará, dentro de 60 (sessenta) dias,
contados da data deste decreto-lei. ao Minis-tério da Indústria e do Comércio, a relação
das usinas e destilarias que deixaram de Cumprir o disposto neste artigo, o qual, por sua
vez, comunicará aos demais órgãos do Governo, induindo os estabeleciméntos de crédito
oficiais e controlados Pela UniãO, a fim de que
não lhes seja prestado qualquer benefício enquanto retiverem o numerário recolhido, inclu:sive assistência de natureza creditícia.
Art. 21. Ficam canceladas as cotas de
produç~o criadas pelas Resoluções n9s
1.761/63 e !.762/63, ambas de 12 de dezembro de 1963; e 1.859!64, de- 5
SêterTlbfO
d~ 1964, baixadas pela Comissão &eéutfva
do IAA, visando à instalação de novas usin~s
de açúcar.
Parágrafo único. Ficam ressalvadas as si·
tuações já constitufdas com autorizações para
montagem de usinas já deferidas pelo IAA.
Arl 22. Visando a assegurar condições
efetivas à rentabiJidade económica das usinas,
o IAA, por ocasião de aumento de cota de
produção, destinará o contingente necessário
a elevar a 200.000 (duzentas mil} sacas as
cotas das usinas com limites inferiores a esse
nível.
M 23. · Dentro do prazo de 180 (c~nto
e· oitenta) dias a contar da data deste decreto-lei, o IM apresentará ao Presidente da Re·
pública, através do Ministério da Indústria e
do Comérdo, relatório sobre a conveniência
de alienação da totalidade de suas ações na
Companhia Usinas Nacionais.
Parágrafo únfco. Caso se .decida pela alienaÇão será a mesma processada com observância das exigências legais relativas à aliena·
çã_o do patr!mônio público,_ouvidas as autoridades monetárias.
Art 24. Para aplicação dos recursos resultantes do disposto neste decreto-lei e de
outros que vierem a ser destinados, o Geran
efetuará cõilVérifõs com agências financeiras
oficiais.
Art 25. Ficam suspensas as cotas cOm~
puJsórias de abastecimento das refinarias, facultado ao 1M. com a aprovação do respectivo
Ministro de Estado, restabelecê-las sempre.
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clue assim o exigir a necessidade do abastecimento.
Art. 26. Os benefícios e incentivos -fiscais
conce·didos aos exportadores, serão transfe-

ridos aos produtores de açúcar, átcool e subprodutos da cana-de-açúcar, quando esses
produtos forem adquiridos e exportados pelo

DECRETO-LEI Ne 1.952,
DE 15 DE-JULHO DE 1982

Institui adicional às Contribw"ções incid_en(es sobre açúcar e álcool e dá outras
providéncitls.
-

O Presidente da República, no_uso das atriAA
buições que lhe confere o art. 55, Item 11, da
Art. 27. Revogam-se as disposições em _ÇonstituiÇão, e tendo em vista o disposto no
contrário, especifiCamente, o § 3 9 do arl 5~. __ § 29 Qo seu art. 21, d<:::creta:
os §§ 19 e 29 do art. 14, os arts. 20 a 33,Art. J9 Fica instituído adicional às contrio art. 41, o § 4"' do art. 51, os arts. 59 a 63
buições de que trata o art _39 do Decreto-Lei
e a art. 75 da Lei n? 4.870, de 1., de dez_embro
no 308, de 28 de- fevereiro de 1967' de até
de 1965.
20% (vinte por cento) sobre os preços oficiais
Art. 28. Este decreto-lei entrará em vigor
do açúcar e do álcool fixados pelo Instituto
na data de sua publicação.
do Açúcar e do Álcool para fazer face aos
Brasília, 2_8 de fevereiro ·de 1967; 146" da
disp~n_d_io~ proyocados por situações ex~p
Independência e 799 da República. -H. (JqSclonalmente desfavoráveis do mercado interTEUO BRANCO_; OctáVIo Bulhões -Paulo
nadonal de açúçar e para a formação de estoEgídio Mãitins - Roberto Campos ·- João
ques da produção exportável e complemenGonçalves de_ Sousa.
tação de recursos destinados a programas ofi~
ciais de equalização de custos.
DECRETO-LEI N• 1.712,
§ J9 Aplicam-se ao adicional de que trata
DE.14 DE NOVEMBRO DE !979
este artigo as normas legais pertinentes às
Dispõe sobre a arrecadação das cçmtri~
contribuiçõeS sobfe açúcar e álcool, nele refebuições ao Instituto doAçúcaredoAlcool
ridas.
e dá outras providências.
§ 29 Mediante proposta do Ministro da lndYs.tria e do Comércio, o Cohselho Monetário
O Presidente da Repúbl!ca, no uso das atriNacional estabelecerá os percentuais do adibuições que lhe confere o art. 55, item II, da
clonai ora instituído, considerando os tipos
Coristltuiçã_o, decreta:
de açúcar e de álcool ou a sua destinação
Art. 19 O recolhimento das contribuições
final.
previstas no a_rt. 3? do decreto-Lei nn 308, de
Art. 2° Sobre o adicional previsto no art.
28 de fevereiro- de 1967, serâ êfetuado até
o último dia útil do mês subseqüente àquele. --19 não incidirão o Imposto sobre Produtos Industrializados, a contribuição ao programa de
em que se verificar a saída do açúcar e do
Integração Social criada pela Lei Complemenálcool da unidade produtora ou dos seus detar n" 7, de_ 7 de setembro de 1970, e a contripósitos segunda saída, observado, no_ que
buição social instituída pelo art. J? do Decrecouber, o disposto no art. 1~e seus parágrafos
to-Lei n" 1 .940, de 25 de maio de 1982.
do Decreto-Lei n" 56, de 18 de novembro de
Art. 3o _ Os arts. 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei
1966.
no 1.712, de 14 de novembro de 1979, passam
Parágrafo único. Equipara-se à saída a destia ter a seguinte redação:
nação, para qualquer fim, do açúcar e do álcool dentro da unidade produtora.
Art 2° -A-eontribuição sobre o álcool inci"Art- 1o As contribuições previstas no
art. 3o do Decreto-Lei n9 308, de 28 de
dirá sobre o álcool obtido de qualquer tipo
fevereiro de 1967, incidirão exclusivade matéria-prima, excluído o álcool anidro para fins carburantes.
mente sobre a saída do açúcar ou do
Art. 3o Mediante proposta do Ministério da
álcool da .unidade produtora.
Indústria· e do Comércio, o- Conselho Mone_§ 1<> Equipara~se à saída a destina~
tário Nacional poderá reajustar o valor das
ç:ão do açúcar ou do álcool para qualquer
contribuições de que trata este decreto-lei, obfim dentro da mesma unidade produtora,
servado o limite máximo de 20% (vinte por
exceto quando destinados a beneficia·
cento) do valor dos preços oficiais do açúcar
menta.
§ 2" Nos casos em que houver saída
e do álcool.
Art. 4~ A receita proveniente da arrecada_do açúcar ou do álccol para depósito de
segunda saída ou para armazém de entição das contribuições a que se refere este
dade constituída por grupo de produtores
decreto-lei será destinada ao Fundo Especial
para comercialização de seus produtos,
de Exportação, previsto no art. 28 da Lei n~
ficará suspensa _a incidência prevista nes4.870, de 19 de dezembro de 1965, para garante art., que somente ocorrerá quando
tir ao produtor os preços ·oficiais do açúcar
houver saída desses produtos para ter·e do álcool e para atender ao custeio dos proceiros. •
gramas desenvolvidos pelo Instituto do Açúcar
_ § 39 O recolhimento das contribuie do Álcool.
ções sobre aÇúcar e álcool pela unidade
Art. 5'1 Este Decreto-Lei entra ém vigor na
produtora ou por entidade constituída por
d~ta de sua publicação, revogadas as dispogrupo de produtores para comercializasições em contrário.
ção de seus produtos será feito obrigatoBrasília, 14 de novembro de 1979; 158~ f)a
riamente até o último dia do mês subselndependência e 919 da República- JOAO
qüente ao da sua incidência, sob pen<;]
AOOEJREDO -João Camilo P"enna - Delde aplicação das sanções estabelecidas
fimNetto.
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nos§§ 21,3<> e 4 9 do art. 6? do Decreto-Lei
rl9308, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 2"" A contribuição sobre o álcool
incidirá sobre o produto obtido e qualquer
--~tipo de matéria-prima, excJuído o álcool
combustível
Art. 3" Mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, o Conselho Monetário Nacional estabelecerá os
percentuais das contribuições de que trata este decreto-lei, Observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor
dos preços oficiais 9o- açúcar e do álcool,
considerando os tipos destes produtos ou
a sua destinação final."

__ M- 49 A receita proveniente da afre~ada
ção das contribuições e do ~didon_al mencionados no art. 1~ deste decretoMiei será recolhida:
I - a das contribuições, ao T esourci Nacio~
na!;
11 - a do adicional, diretamente ao Banco
Cei1tral do Brasil, em conta eSpecífica.
.
Art 5" Além do adicioaal a que afude o
inciso li do art. anterior, serão levadas a crédito
-do Banco Central do Brasil, na mesma conta,
todas as demais receitas do Fundo Especial
de exportaÇão, previsto no art. 28 da Lei n"
4.870, de }9 de dezembro de 1965.
Art. 6" Fica assegurado ao Instituto do
Açúcar _e do }Jcool o exercício de todas as
atribuições relacionadas çom a intervençãçrda
União no domicilo económico, na área da
agroindústria canavieira do país, assim como
com-o-apoio ao setor, em todos os seus segmentos, na forma da legislação em vigor.
Art. 7~ O exercício, pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, das atribuições referidas no
artigo anterior far-se-á de acordo com programação elaborada pela mesma autarquia e
submetida pelo Ministro da Indústria _e do ComérCio ~ aprovação do Coriselho Monetário
NacionaL
_
-Pãrágc3[fo único~ Cõm a ~aprovação, péiO
Conselho Monetário Nacional, da programação de que trata este artigo, ficam ass_egurados
os r~tursos necéSsários à sua eXecução.
Art. &' O Instituto do Aç_úcar e do Álcool
efetiVã.iá õ registro extraorçanientário de todos
as operações realizadas com base neste deM
creta-lei.
Art. 9c O Conselho Monetário Naci06al,
por proposta dos Ministros da Indústria e do
ComérCio, da Fazenda e da Secretaria de Planejamento da Presidência da República; estabelecerá as medidas necessárias à execução
do disposto neste decreto-lei.
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as .-disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1982; T61~ da_fndependência e 949 da República. - JOAO F!G(JEJREDO e outros.
DECRETO-LEI N· 822

DE 5 DE SETEMBRO DET9!59
_ Extingue a garantia _de instfmcia no$recÜfSos de decisão administrativa fis'ca!,
e dá outras provídências.
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Arl 29 O Poder Executivo regulará o pro-

cesso administrativo de deterrninaç'.lo e eXi- ·

gência de créditos tributários federais. penali-

dades, empréstimos compulsórios e o de coo-·
sulta.

-. - .~

~::~::::=::::_--_··:..,__-_~---.----· -~--

LEI N~ 7.739, DE-16 DE

MARÇO DE 1980

DispOe sobre a redução de incentivos
fiscais.

O Congresso Nacional decreta;

Art. 19 A partir do exercício financeiro de
1990, correspondente ao período-base de
1989:
. :~
___.__I- passará a Ser de 18% (dezoito por centó) a alíquota aplicável ao lucro decorrente
de._exp-ortações incentivadas, de que trata o
art. 19 do Decreto-lei n9 2.413, de 10 de feve-

reiro de 1988;

U- o lucro decorrÉmte de exportações incelitivadas não será excluído da base de cálcu~
dá outrlts providências.
lo da contribuição s:ocial, de que trata a Lei
n? 7.6S9; de 15 de dezembro de 1988;
Faço saber que o Presidente da República.
m- passará a ser de 0,25% (drite e cinco
9
adotou a Medida provisória n 39, de 1989,
centésimos. por cento) a dedução do imposto
de renda devido pelas pessoas jurídicas para
que o CongressO NaciOnal aprovou, e.eu, Nel~
son Carneiro, Presidente do Senado Federal,
aplicação em ações novas de empresas que
pa~a os efeitos do disposto no parágrafo único - tenham Conio atividade a produção de bens
do art. 62 da Constituição Federal, promulgo
e sefviços do setor de informática. prevista
a seguinte lei:
no art. 21 da Lei n9 7.232, de 29 de outubro
....................... --~'-'--"-·~....--·- · ,...-.,-=-- ~-ae 1984, e alteraçõeS posteriores;
Art. 16. Compete à Se~a da Receita
[V- ficará reduzida em 50% (cinqüenta por
Federal autuar as empresas enquadradas no cento) a parcela incentivada dos coeficientes
art. ~ do De<::reto-Lei n9 2295, de .21 de no- de depre<::iação e amortização acelerada, previstos na legislação em vigor, utilizávets para
vembro de 1986, pelo não-re<::olhrrnento da
co~ de contnbuição prevista naquele artigo.
efeito de determinar o lucro real das pessoas
§ 19 O valor da cota de contribuição,
jurídicas.
y- a dedução de que trata o indso V do
quando não re<::olbido nos prazos fiXados, será
atualizado monetariamente na data do efetivo
art ·69 do" Decreto-Lei n" 2.4:33, de 19 de maio
pagamento e recolhido com os seguintes de1988,ficarállmitad9.a5% (dncoporcento)
acréscimos:
da receita líquida das vendas do produto fabria) juros de mora, na via administrativa ou
cada e vendido;
judiciai, calculados na forma da legislação
vr.:. . :.:será considerado como rendimento
aplicável aOs tributos federais;
automaticamente distribuído aos sóclos ou ao
b) multa de mora de trinta por cento sobre
titular das empresas que Optarem pela tributao ~or mon~tariamente atualizado, sendo re- ção com base no lucro presumido, de que
dUZJda a qumze por cento se o pagamento trata a Lei n9 6.468, de 14 de novembro de
for efetuado até o. último dia do mês subse* 1977, e alterações posterfores, no mínimo 6%
qOente àquele em que deveria ter sido pago;
(seis por cento) da re.ceita bruta total do períoc) encargo lega1 de cobrança da Dívida~tiR
do-bas~ (receitas operacionais sornadas às
va de. que ?'atam o art. 19 do Decreto7L~! n~ não operacionais), distribu1dos proporcionaJ1.025, de 21 de outubro de. 1969, e ..o art. mente à participação de cada sócio no capital
39 do De<::reto-Lei n9 1.645, de 11 de dezembro da emrpesa, no caso de sociedade, ou intede 1978. quando for o caso.
..
;
gralmente, no caso de fuma individual
§ 29 A falta de lançamento ou recolhi§ J9 Os adicionais de que trata o art. 1"
mente da cota de contribuição, verificada pela do Decreto-Lei rt' 2.462, de 30 de agosto de
fiscalização da Secretaria da Rece!ta Federal, 1988, não incidirão sobre o lucro de que trata
sujeitará o contribuinte às penalidades cons- a inciso 1 deste artigo.
tantes da legislação do Imposto de Renda.
§ 29 Será integralmente tributado o ren.§ 39 O p~ces~ ·administrativo d~ d~ter- diemnto efetivamente percebido, quando summação e eXIgência da cota de contribuição, perior ao determinado na forma do incisQ.VI
bem asgjrn o de consulta sobre a aplicação deste artigo.
da respectiva legislação, serão regidos pelas
Art. 2~ A partir do exercício financeiro de
normas, ora convalidadas, exp~didas nos ter- 1990, .correspondente ao período-base de
mos do art. 2~ do Decreto-Le.J n• 822, de .5 19.89, ficarão reduzidos em 50% (cinqüenta
de setembro de 1969.
por cento) os incentivos fiscais, na área do
............ __ ..._.............'"""-='--..........._~~--·--==--imposto de renda, concedidos às pessoas jurí....................... ...;.... ...._ _ _._
.. --..............--~ dicas, de que. trata a Lei n~ 7.752, .de 14 de
abrtl de 1989.
Pará garfo único. Os incentivos fiscais con(À Comissão de Constituição, Justiça
cedidos pela referida lei, às pessoas físicas,
e C"Kiadania.)
serão utilizados na forma prevista nos §§ 7""
e a~ do art. 24 da Lei n~ 7. 713, de 22 de dezemPROJETO DE LEI DA CÂMARA
bro de 1988, e sua dedução não poderá exceN• 82, DE 1989
der 5% (cinco por cento) do imposto apagar.
(N• 3.736/89, na Casa de origem)
Art. Y A partir de 1~de janeiro dê 1990:
(De iniciativa do Senhor Presidente
I-ficarão reduzidos em 50% (cinqUenta
da Repúblíca
por cento) os beneficias fiscais previstos no
Dispõe sobre a organização da Presi-

dêndd da República e dos ministérios c;o:
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inciso IV do art. 6? do Decreto-Lei n9 2.433,
de 19 de maio de 1988;
11,- ficarão sujeitas à alíquota aplicável às
operações da espécie, reduzida em 50% (cin·
qüenta por cento), as remessas de que tratam
os parágrafos e o caput do art. 21 do Decreto-Lei n~ 2.433, de 19 de maio de 1988.
Arl 4~ A partir de 19 de janeiro de 1990,
ficarão alte"rados, na forma abaixo indicada,
os percentuais ele redução do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos IndusR
trializados previstos nos dispositivos legais a
seguir enumerados:
I- para atê 40% (quarenta por cento): De*
creta-Lei n·l 2A33, de. ..19 de maio de 1988.
art. 3~, inciso lll, e art, 18, caput e parágrafo
único, alterado pelo_ Decreto-Lei n9 2.451, de
29 de julho de 1988;
.
U- para até 60% (sessenta por cento): De-

creto-Lei n~ 2.433, de 19 de maio de 1988,
art. 3~, inciso 11, ·podendo ser para até 70%
(setenta por cento) quando se tratar de empreendimentos loca li~9-os nas áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene e Superiritendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudaffi;
m- para 45% ((fuarenta e cinco por cento):
Decreto-Lei no 2.433, de 19 de maio de 1988,
art. 6?,. inciso.], e art. 8°, inciso 1;
W-para40% (quarenta porcento): Decreto-Lei~ 2.433, de 19 de maio d.e 1988, art.
_29, inciso m, combinado com o art. 39;
V- para 25% (vinte e cinco por cento}: De.creto~Lei n9 2.433, de 19 de maio de 1988,
art. 8?, indso 11.
Art. 59 A partir de 1~ de janeiro de 1990,
as isenções previstas nos dispositivos legais
a seguir indicados ficarão trans(oimadas em
reduções de 50% (dnqüenta por cento) do
Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, ou de ambos os tributos, conforme o caso:
l-Decreto-Lei n~ 2..433, de 19 de maio
de 1988, art. a~. indsos l e n, art. 17, inciso
1:
11-Lei n~7.7.52, de 14 de abril de 1989,
art. 13.
Art. 6° · A partir de 1? de janeiro de 1990,
ficará. reduzindo para 47,5% (quarenta e sete
e mejo por cento) o percentual fJXado no caput
do art. 1~ da Lei n9 7.584, de 16 de dezembro
de 1986, ressal-vada a fruição do incentivo ftSca( concedido antes da publicação desta lei.
J\rt. 7~ Fica revogado o Decreto-Lei n"
2.324, de 30 de março de 1987.
Parágarfo único. As empresas que, até 31
de dezembro de 1989, obtiverem o incremento de exportação previsto no art. 1~ do Decreto-Lei referido neste artigo poderão beneficiarse da isenção de que trata aquele dispositivo
legal atê 3 ~ de dezembro de 1990.
Art. 8"' Esta lei entra. em vigor na data "(te
sua publicação.
Art. 9" Revogam-se o art. &" da Lei n~
6-:468, de 14 de novembro de 1977, o D~çr.e
to·Lei n~ 1.692, de 29 de agosto de 1979,
o § lc do art. 17 do Decreto-Lei n~ 2.433,
de 19 de maio de 1988, alterado pelo Decreto· L-ei n" 2.451; de 29 de julho de 1988, o
o"' 3 da alínea c do § 1~ do art. 2" da Lei
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cável,_ a gravidade- da aiual situação impô~ o
emprego de rriedtdas drásticas. Desse modo,
toma-se imperiosa a reduçaõ de incentivos
MENSAGEM N' 549, DE 1989
considerados menos prioritários, em tennos
Excelentíssimos Senhores MembroS do econômicos e sodals, ou que vêm propician~
do formas de _evasão fiscal.
Congresso Nacional:
8. Ressalte-se, porém, que no rol dos.in~
Nos termos do § 19 do art. 64 da Consticentivos passíveis de modificação não estão
tuição Federal, tenho a honra de submeter
considerados aqueles cuja existênCia está asà elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos -s~gurada constitucionalmete, como é_ o caso
da Zona Franca de Manaus, ou que por razões
Senhores Ministtos de Estado do Planejamende direito adquirido devem ser prese,rvilj::(qs,
to e da Fazenda Interino, o anexo projeto de
lei que "dispõe sobre a redução de incentivos ou ainda que, devido ao fato de serem ·coiit:edidos por prazo certo e em função de detéilnifiscais'~.
nadas condições, não podem ser alteradOs,
Brasília, em 22 de setembro de 1989. JoséS~mey,·--a exemplo do que acontece com a feduçãa
ou isenção.do imposto de renda para as emEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 302, DE 22-- presas instaladas ou que vierem a _se instalar
DE SETEMBRO DE 1989, DOS EXCEnas _áreas da Sudene e Sudam,- com vigência
LENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS
até 1993.
·
DE ESTADO DO PlANEJAMENTO E DA ___9._ Na ârea do imposto de renda, desta- ·
FAZENDA, INTERINO.
cam-se as segWI)tes alterações: a) elevação,
de 6% para 18%, da alíquota do imposto sobre
Excelentíssimo Senhor Presldeitte da Repú·
·a lucro decorrente da exportação de produtos
blica,
Tetnos a honra de submeter à elevada con- manufat_urados nacionais; b) redução, de
sideraçáo de Vossa Excelência. Projeto de Lei 0,5% pãra 0,25%, do direito à dedUção do
imposto de renda devidos pelas pe~98Sj\jrídi
que altera a legislação reguladora da concescas para aplic_açâo
ações novas de empresão de incentivos ftscais no âinbito do ImpÕsto
de Importação, Imposto sobre Produtos Indus- sas que tenham ,como atividade a produçao
de bens e serviços de informática; c) requção
trializados e Imposto sobre a Renda.
_
de 50% nos incentivos fiscais às ãtividades
2. As medidas em tela, de natureza excep·
de informática; esportivas e no setor de polítice1
cíonal, integram um conjunto de prov:ldências
destinadas a reverter o grave quãdro econó- industrial.
mlco por que passa atualmente a economia
1O. No à.rnbito da legislação do iinpoSto
brasileira.
de importação e do imposto sobre produtos
3~ Conforme é de conhecimento de Vossa _ industrializadoS, pretende-se reduzir em 50%
Excelência, a despeito do êxito que o Governo a) alguns incentivos ftScais previstos ro pecreto-Lei no 2.433, de 19 de maio de 19a8, que
Federal vem conseguindo na redução gradual
dispõe sobre instrumentos relativos à politicá
do déficit público, com os valores realizados
industrial; b) na Lei n? 7.752, de 14 -de ab'ril
sendo mantidos dentro dos limites inicialmende 19S9, que concede fsenção na importação
te píogramados, a reorganização das contas
governamentais tão pode mais contemporizar de materiais esportfvos; c) na Lei n 9 7.554,
de 16 de dezembro de 1986,. que ConCede
a adoção de medidas enérgicas que, menor
prazo possível, venha transformar o presente incentivo a 1'ndústríaS do Setor siderúrgiCo; d)
quadro de insuficiência de recursos em uma na Lern~7.232, de 29 de oUtubro de-1984,
qué cOhcede iserição ou- redução na impor~
situação de superávits fiscais.
tação de mercadorias destinadas a realização
4. A obtenção de uma posição superavide projetes de pesquisa, desenvolvimento e
tária dentro do setor público é condição fundamental para conter o crescimento da divida
produção de bens e seNiç:os de informática.
11. Com as mudanças sugeridas espera-se
interna, sabidamente um dos fatores primorum aumento de arrecadação federal da ordem
diais de pressão sobre os índices de inflação.
de 0,41% do PIB, cabendo lembrar que parte
5. Uma das mais importantes razões que
desse adicionar de recursos será direcionado
explicam o desequilíbrio ftScal brasileiro con-para os Estados e Municípios, através dos Fun·
siste no elevado, ainda que declinante, nível
dos de"Partlcipação.
de incentivos fiscais. O Governo de VoSSa Ex·
celência vem, a propósito, tomando medidas
Além do ganho de receita proveniente das
medidas aqui propostas, espera o Governo
firmes na direção da concessão mais seletiVa
que sejam aprovados no Congl'esso Nacional
desses beneficias.
dos projetas de lei ora em tramitação, dispon6. Entretanto, esse processo necessita ser
do sobre a tributação da renda -rural e instiintensificado, para se contrapor às influências
tuindo o imposto sobre as grandes fortunas.
negativas sobre as receitas públicas que têm
Trala-Se_ de leis necessárias para o incresido 'exercidas pela aceleração da inflação e
m_ento da re_c..eita, de modo a permitir o -equilíp~la natureza do cresdmento_econômico re·
briO do Orçamento para 1990.
cente. Este último, ao depender preponderanAproveitamos o ensejo para renovar a Vossa
temente da evolução dos setores que pouco
EXcelênda oS protestos do nosso mais profuncontribuem para os cofres públicos, como o
go respeito. -João Batista de Abreu,_ Ministro
exportador e o agropecuárfo, acaba não tendo
dQ Planejamento- Pau/o_ Césai)Gmenes, Mi~
efeito positivo sobre os níveis de arrecadação.
nlstro da Fazenda, Interino.
·
7. Nessas circunstâncias, embora grande
parte dos incentivos seja plenamente justifr.~ Aviso n~ 621-SAP.

n9 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e demais disposições em contrário.

em
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Em 22 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Heruique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
ExCe!éntíssimo SenhOr PriiTieiro Sécretário:
Teti.ho a honra de encaminhar a essa Secretad_a_ a_M.ensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de ExpoSição de Motivos dos Senhores Ministros
de EStado do Planejamento e da Fazenda InterinO, Í'~lativa a projeto de lei que "dispõe sobre
a redução de incentivos fiscais".
Aproveito a oportunidade para renovar a
VOssa__EXcelência protestos de elevada estima
e consideração. _- Ronafdo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete Ci01.

J,.EGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI H• 2.433,
DE 19 DE MAIO DE 1988

Dls}xje sobii! os instrumentos financeiros re/8tivo5 à politica industtia!, seus obj~tfvos( revoga fnce"ntlvos fiscais e d~ ou-." -·- tj.Js providên_das.
O p~idel)te da RePública, no uso de atribuição-que lhe confere o art 55, item li, da
ConStit]JiÇão, decreta:_

CAPITULO!
Disposições Preliminares

Art 6 9 Às empresas que executarem, di~
reta ou incjir~meJ1te, programas de desenvolvimento tecnológico industrial no País, sob
dii_eção "e responsabilidade. diretas, poderão ser concedidos os seguintes benefícios,
lia~ condiç?es fiXadas em regulamento:

sua

.···-····---··-...........··-·······-'···r···············•···'·····

·• W -crédito de até cinqúenta por cento do
Imposto sobre a Renda pago e redução de
até_ cinqüenta_ po_r cento do Imposto sobre
QperaçõeS de Crédito," Câmbio e Seguro e
sobre OperaçõeS Relativas a Titulas e Valores
Mobiliários, relativos a pagamentos ao exterior,
a_título deroyafties,de assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhadas; e de
serviçQS té.cnicos especializados, previstos em
contra os averbados nos termos do Código
da Propriedade Industrial, quando o programa
se enquadrar em atividade industrial prioritária; ·
·
·
V --C:leduÇ-ão, pelas indústrias de alta tecno·
logia ou de bens de capital não seriados, como
despesa operacionaL da soma dos pagamen~
tos em moeda nacional ou estrangeira, a_título
dero)-0/ties,de assistência técnica, científica,
administrativa ou assemelhada, até_ o limite
de.dez por cento da receita lfquida das vendas
do produto fabricado e vendido, resultante da
aplicação dessa tecnologia, desde que o prograrrtã esteja Vinculado à averbação de contrato de tránsferência de tecnologia, nos termos do C(?digo da Propriedade Industrial.

·····§·:J;~~õ;p~~~~~t~~[; da dedução.~ rei;.
ç~ à_ f~ceit~ Ii~uida das vendas, a que se

refere o ~tein V, serão fiXados e revistos periodi-
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camente, por ato do Ministro da Fazenda, ouvidos os Ministros da Indústria e do Comércio

e da aência e Tecnologia quanto ao grau
de essencialidade das YJélústrias beneficiáriaS.
§ 4c O disposto n<1"ltem V não p(ejudlca
a dedução, prevista na..legislação do Imposto

sobre a Renda, dos paga_m~ntos nele referidos,

até o limite de cinco por cento da tece.ita líqui-

da das vendas do produto fabricado com a
aplicação da tecnologia objeto desses_ pagamentos, caso em que a dedução independerá
de apresentação de programa e continuará
condicionado à averbação do contrato nas termos do Código da Pr_QPriedade Industrial.

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

__..

zarem diretamente _a importação desses bens
_ para" a impressão de Jo!'llais, peri6dkos e livr~s! nas condições fiXadas em regulamento.
Art. 21. Não está sujeita à retenção do Imposto sobre a Renda na fonte a remessa destinada a solicitação, obtenção e manutenção
de direitos de propriedade industrial no exterior.
Parágrafo único. As remessas a que se refere este artigo são isentas do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações Relativas a Títulos e Valores
Mobiliários incidente sobre as respectivas operações ~-e cã~bio.

LEIN• 7.646, DE 18 DE
DEZEMBRO DE I 987

Dispõe quanto à proteção da propriedade lnte/ectual sobr~ programas de
Ficam isentos do Imposto sobre
coinputador e sua comercfa/lzaçáo no
Produtos Industrializados os equipamentos,
País e dá outras providências.
máquinas, aparelhos, instrumentos e seus respectivos acessórios, "sobressalentes e ferra- O Presidente da República, faço saber que
mentas, 'importados ou__ de fabricação nado·
Q Congr~sso__ Nacional decreta e eu sanciono
na!, quando:
.a seguinte lei: ·1- adquiridos por empresas industriais paTÍTULO!
ra integrar o seu ativo imObilizado e destinados
DISposiçõe-s Preliminares
a instalação,. ampliação ou modernização de
estabelecimento industrial;
Arl 32. As pessoas jurídicas poderão den- destinados a execução de serviços bási- duzir, até o dobro, como despesa operacional,
cos, desde que;
para efeito de apuração do lucro tributável pelo
........................................... - - - - - - ·..--·-~Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Art. 18. Poderá ser concedida a redução
Natureza, os gastos realizados com a aquiside até oitenta por cent~ dos Impostos de_ lmç:ão de programas de computador, quando
portação e sobre Produtos Industrializados inforem os primeiros usuários destes, desde que
cidentes na importação de matérias-prif!1~~·
os programas se enquadrem como de releprodutos intermediários e componentes utilivante interesse, observado o disposto nos arts.
zados na fabricação, no País, de máquinas,
15 e 19 da Lei no 7.232, de 29 de outubro
equipamentos, aparelhos e instrumentos, e
de 19_84.
seus respectivos acessórios, sobressalentes e , _- §___1_9 Paralelamente, como forma de Lnferramentas que satisfaçam, cumulativamente
centivo, a utilização de programas de compuos seguintes requisitos:_
- tador desenvolvidos no País por empres_a·s pri1- serem fabricados por empresa vencevadas naCionais será levada em conta para
dera de concorrência internacional, em que
efeito da concessão dos incentivos previstos
no arl 13 da Lei n" 7.232, de 29 de outubro
seja assegurada a participação da indústria
nacional de bens de capital;
de 1984, bem como de fmimciamentos com
II- serem destinados a projetas industriais recursos públicos.
ou na área de serviços básicos; e
§ 2" Os_ Orgãos e entidades da Adminislll- serem adquiridos 'com_ recursos oriun- Jiação Pública Direta_ ou fndireta, Fur1dações,
dos de financiainentos concedidos à Iongo
instilufda;s _ou mantidas pelo Poder Público e
pr;:p:o por instituições financeiras internadoas demais entidades sob o controle direto ou
nais ciu Por eritidades govemamentasls estranindireto do Poder Público darão preferência,
em igualdade de condições, na utilização de
geiras.
Parágrafo útiico. Aos projetas industriais
programas de computador desenvolvidos no
ou na área de serviços básicos poderá ser País por empresas privadas nacionais, de conconcedida a redução de até oitenta por cento
forffiidade com o que estabelece o art. :11
do Imposto de Importação incidente sobre
da Lei n" 7232, de 29 de outubro de 1984.
máquinas, e_quipamentos, aparelhos_ e instru§ 3~ A participação do Estado na comermentes, e seus respectivos ac:e~sórios, s<?brescialização de programas de computador obesalentes e ferramentas, adqUtndos em VIrtude
decerá ao disposto no inciso 11 do art. 2° da
da concorrência de qu~ trata o item I, obserLei n~ 7.232, de 29 de outubro de 1984.
vado o disposto no itein III.
QEÇRETO--LEI N9 2.462, .
Art. 17.
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""/irt:"·2õ.'"'"As empresas')omalísticas ;~·,;;;;-;;·
toras poderá ser concedida a redução de oitenta por cento do Imposto de fmportaçl10
incidente sobre máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos novos destinados a
integrar o seu ativo imobilizado, quando reali-

DE 30 DE AGOSTO DE I988
Altera a legislação do imposto de renda
e dá outras proYidênclâs.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item 1!, da
Constituição, decreta:

Art. ]9 A partir do exercido fmanceiro de
1989, o adicional de que trato o art. 2.5 .da
Lei n~ 7 .450, de 23 de deze-rribro de 1985,
inddirá sobre a parcela do lucro real ou arbi·
trado qu~ exceder a vinte mil Obrigações do
Tesauro Nacional - OTN, às seguintes a1·
quotas:
I - cinco por cento sobre a parcela do Iuê"o
real ou-árbitrado que exceder a vinte mil Q1N,
até quafenfu mil OTN;
II- dez por cento sobre a parcela do lu.:ro
real ou arbitrado que exceder a quarenta mil

OTN.
§ 1~ A alíquota de que trata o item [ deste
artigo será de dez por cento e a de que trata
o item li será de quinze por cento, para os
bancos comerciais, bancos de investimento,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedade de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.
§ 2? O valor do adicional prevlsto neste
artigo será recolhido integralmente como receita da Clnião, "não -sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 39 Os limites de que trata este artigo
serão reduzidos proporcionalmente, quando
o número de meses do período-base for infe·
rior a doze.

DECRETO LEI N• 1.692,
DE 29 DE AGOSTO DE I 919
Concede incentivo llsca/ às vendas de
produtos industrializados à Jtaipu Bínaciona/.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item
da Constituição, decreta;
Art. 19 Será atribuído aos estabelecimentos industriais, a título de incentivo fiscal, crédito fmanceiro sobre as vendas a·ltaipu Bina-ciôfiã.l, de produtos por eles industrializados,
ainda que efetivadas por intermédio de estabele_dmento equiparado a industrial da mesma

n,

rUma.

Art. 2? O crédito financeiro a que se refere
-o 'artigo anterior será calculado sobre o valor
das vendas, mediante a aplicação do percentual de 10% (dez por cento).
Parágrafo único._ O Ministro da Fazenda
poderá em caráter ger-'1 ou em relação a cada
produtO, reduzir o percentUal referido neste
artigo, ou elevá-lo para até 20% (vinte por.
cento).
-Art. 3 9 O Ministro da Fazenda relacionará
os produtos que devam ser incentivados com
a aplicação do estíniulo fiscal de que trata
este decreto-lei, de acordo com sua classificação na Nomeclatura Brasileira de Mercadorias.
Art: 4'9 Os créditos financeiros somente
poderão ser registrados na_ escrita f~cal do
benefidário após a efetiva saída dos produtos
do estabelecimento.
Art. 59 Os créditos-serão- deduzidos do valor do imposto sobre produtos industrializados•
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devido pelo estabelecimento_ no período de
apuração em que forem registrados.
Parágrafo único. Feita a dedução e havendo excedente de crédito, poderá o estabelecimento industrial:
a) manter o crédito excedente para compensações nos períodos seguintes:
b) transferi-lo para a escrita fiscal de outro
estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, da mesma empresa; ou
c) utilizá-lo em outras formas de aproveitamento estabelecidas pelo l\1inistro da Fazenda,
inclusjve compensação de tributos feder~ls.
Art. s~ São excluídos do estímulo ficai

provenientes de incentivos fiscais anteriores
à publicação deste decreto-lei;
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§ 1~ A isenção de que trata este artigo
abrange máquinas, equipamentos e aparelhos
industriais e de pesquisas, bem como suas
par:tes e_acessórios e produtos intennediárlos,
desde que destinados ao uso próprio do beneficiário e diretamente vinculados à sua produção de mercadorias.
S 29 _O beneficiO previsto neste artigo poderá ser exercido a partir do exercício de 1987,
com base no incremento das exportações de
1986_sobre as de 1985.
§- 39 Vigoraráaté31 de dezembro de 1991
o incentivo fiscal de que trata este artigo.
Art.- 2~ A verificação de fraude na aplicação do art. 1~ impedirá a empresa de usufruir
o beneficio ali mendonado, aliás de sujeitá-la
às penalidades previstas na legislação em vigor.
Arl 3?_ O MiniStério da Fazenda expedirá
as instruções necessárias à execução deste
decreto-le~ podendo:
I -_definir o conceito de produto manufaturado,_ para efeito do disposto neste decreto-lei;
II- definir e limitar setores ou produtos a
serem beneficiados, inclusive alterar, global ou
setorialmente, o valor referido no caput do
art: 12;
III-estender o beneficio quando as exportações se realizarem por intennédio de entidade não industrial;
~
IV- estabele_cer percentuais e limites,
quantjtativos e de valor, para importação de
partes, peças, acessórioS e produtos interme- .
diários; e
V- estender a isenção e empresas produtoras e exportadoras de produtos não manufaturados, setorialmente ou por mercadorias,
desde que o produto exportado tenha razoável
conteúdo de elaboração e seja considerado
de interesse para a política de exportação.
Art. 49 Este decreto-lei entra em vigor na
data de s_ua publicação.
Art. 5~ Rel.logam-se as disposições em
contrário.
Brasília,30demarço de 1987; 166?da lndependéncia_e 99'1 da República -JOSÉ SAR-

N- cujo titular, sócio _e respectivos cônjuges participem, com mais de 5% (cinco por
cento), do capital de outra pessoa jurídica;
V- que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação, administração e construção
de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produto
dé terceiros;
c!) cãfubio, se"guro e distribuição de títulos
e valores;
previsto neste decreto-lei os produtos obtidos
e) publicidade ou propaganda.
através de acondicionamento ou reacendido:
V(- prestadora de serviços profiSsionais de
namento de bens de origem estrangeira
Art. 79 Fica revogado o art. 49 do Decre- médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista, contador, despachante e
to-Lei n? 1.450, áe 21 de março de 1976, a
de outros serviços que se lhes possam assepartir da data de vigência do ato do MinistrO
melhar.
da Fazenda a que se refere o artigo 3? deste
decreto~lei.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no
inciso IV deste artigo, a pessqa jurídica ou emArt. 8? Este decreto-lei entrará em vigor
presa individual não pe-rderá o direito à Isenção
na data de sua publicação.
__ _
Brasília, 29Cfeagosto de 1979; 1589 da Inde- se a sorna das receitas brutas anuais de todas
as empresas interligadas for igual ou inferior
pendência e 9]? d-3 República.- JOÃO FlOUEJREDO - Karlos Rischbieter - César ao limite estabelecido no artigo 19.
Cais Filho.
Art._3~ A insençãq_ instituída neste decreto-lei não se estende aos rendimentos auferidos pelas pessoas tisicas sócias da pessoa
DECRETO-LEI N• !. 780,
jurídica ou titulares da _empresa individual, as
DE 14 DE ABRIL DE 1980
quais continuam sujeitas à legislação vigente
Concede i$ençáo do imposto sobre a
e serão tributadas de acordo com critérios fixarenda às empresas de pequeno porte e
dos pelo Ministro da Fazenda.
dispenSlJ obrigações acessórias.
Art. 49 A pessoa jurídica ou empresa indiO Presidente da República, no uso das atri- vidual compreendida na isenção prevista no
art. 19, que promova, exclusivamente, saídas
buições que lhe confere o artigo 55, item Il,
de produtos industrializados sujeitos ao regida Constituição, e teOdo em vista o disposto
no Decreto n~ 83.740, de 18 de julho de 1979, me de alíquotas zero de que trata a legislação
do imposto sobre produtos industrializados,
que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização, decreta:
fica dispensada de escrituração ftScal e do
cumprimento das demais obrigações acessóArt. }9 A pessoa jurídica ou empresa indirias relativas a esse tributo, devendo, apenas,
vidual, cuja receita bruta anual, inclusive a não
manter arquivados os documentos referentes
operacional, seja igual ou inferior ao valor noa entradas e saídas de produtos acabados ou
minal de 3.000 (três rUil) Obrigações Reajussemi-acabados, matérias-primas, produtos intáveis do Tesouro Nacional (ORTN) fica isenta
termediários. materiais de embalagem e de
do imposto sobre a renda, nos termos deste
uso e consumo, ocorridas em seu estabeledecreto-lei, a partir do exercício financeiro de
NEY- D1Yson Domingos Funaro:
-cimento.
1981, anO-base de 1980.
M- 5~ Esté Decreto-lei entrará em vigor
§ 1'? Para efeito de apuração da receita
. DECRETO'LEl N' 2.451,
na data de sua publicação, revogadas as disbruta, será sempre considerado o período enDE 2"9 DE JQLffO DE 1988
posições em contrário.
tre 1~ de janeiro a 31 de dezembro do anoAltera o Decreto-Lej nP 2.433, de 19
base.
Brasília, 14 de abril de 1980; 1599 de Indede maio de 1988.
pendência e 92~ da República.
§ 2~ O limite previsto neste artigo será calculado tendo por referência o valor nominal
O Presidente Qa República, no uso da atriDECRETO-LEl N• 2324,
da ORTN no mês de dezembro do ano-base.
buição que lhe confere o art. 55, item 11, da
DE 3Q.DE MARÇO DE 1987
§ 39 A pesso_a jurídica ou empresa indiviConstituição, decreta:
Dispõe sobre incentivos à exportação
dual isenta na forma deste artigo fica desobriArt. 1? O Decreto-Lei n9 2:433, de 19 de
r:le
produtas
manufaturados.
gada, perante o fisco federal, de escrituração
maJo de 1988; paSsa a viQoraf com as seguincontábii e fiscal relativa ao imposto sobre a
tes alteraç6es:
O Pri!:sidente da República, no uso da atrirenda, bem como da correção monetária do
buição que lhe confere o art 55, item n. da
"Art.- 17. FiCam isEintos .do imposto
ativo permanente e do património líquido.
Constituição, decreta:
sobre Produtos lndustr@li.~;ados os equiArt. 2~ A isenção referida no art. }9 não
Art. 19 As eriipresas fabricantes de produpamentos, máquinas; aparelhos e instruse aplica à empresa:
tos manufaturados gozarão de isenção do immentos, importados ou de fabricação naI - constituída sob a forma de sociedade
posto de impOrtação e do imposto sobre procional, bem como os acessórios, sobrespor ações;
dutos industrializados incidentes na importasalentes
e ferramentas que acompanhem
l i - em que o titular ou qualquer dos sócios
çáo de bens em valor não superior a 10%
esses bens, quando:
seja domiciliado no exterior.
(dez por cento) do incremento de suas expor1- adquiridos por empresas indusm- que participe do capital social de outra tações em moeda de livre conversibilidade,
triais para iiitegrar, 6 seu ativo imobilipessoa jurídica, ressalvados os investimentos
em relação ao ano anterior.
zadõ, destinados ao emprego nb preces-
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so produtivo em estabelecimento indus-

NEY --==-Maílson Feriêira da Nóbrega -Joáo

trial;
.
.
II- adquiridos por empresas jornalísticas e _editoras, para integrar o seu ativo
imobilizado, destinados_ à impressão de
jornais, periódicos e liv:ros;;

Batista de Abreu.

lU -

adquiridos por _órgãbs ou entidades da adininlstra-ção pública, direta e indireta, ou concessionárias de serviços públicos, destinados.à:

") excecuçêo de: projetos de infra~es
trutura na área de transporte, saneamento
e telecomunicações; b) execução de projetas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, constantes_ do Plano Nacional de
Energia EJêtrica;

c_) prospecção, extração, refino e
transporte, através~e dutos, de petróleo
bruto, gás O'!tural e derivados;
.
d) pesquisa, lavra e benefiCiamento de
rninér!os nucleares;

IV- adquiridoSi por empresas de mineração e destinados a emprego na pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais;
V- destinados à pesquisa e desenvolvimento te~nol6gico industrial.
§ 1" São asseguradas a manutenção
e a.utilização dos créditos relativos a mat.érias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, efetivamente
empregados na industrialização dos bens
referidos neste_artigo.
§ 2" Ficam is.entas do Imposto sobre
Produtos Industrializados as embarcações, exceto as recreativas e as esportivas,
asseguradas a ma:nutençã9 e a utilização
dos créditós relativos a matérias-primas
e produtos intermediários efetivamente
empregados em sua industrialização.
Art 1"8 ..............~··--·-··~·~·
I - serem fabdcados por empresa vencedora de concorrência intemacíonal, em
que seja àssegurada a particiPação da indÇLstrial nacional çle bens de capital;
II- serem adquiridos na forma dos
itens I; III, IV e V do art. 17, observada
a destinação neJes previstas;
III.- serem adquiridos com recursos
oriundos·:de financiamento a longo prazo
concedido por institUições financeiras internacionais· ou por entidades governamentais estrarigeiras.
Parágrafo único. Poderá ser concedida a redução de até oitenta por cento
do Impostb de Importação incidente sobre máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos, e seus respectivos acessórios,_ sobressalentes e ferramentas, adquiridos em virtude da concorrência de
que trata o item I, observado_o disposto
nos !tens li em."
Art. ~9 . Este D_ecr~to-lei entra êm vigor na
data de sua publicaçãO.
Art. 3\' Revogam-se -_a~ dispoS~ições em
contrário.
Brasilia, 29 de' julhO· de 19_8_8~_167" da Iodependência e 1QQ9 da República. -JOSÉ SAR-

LEl N 9 6.468, DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1977

D$põe. sobre o regime de tn'butação
simplificada para as pessotJS jurfcUcas de
pequeno porte, estabelece isenção do imposto de renda em favor daquelas que
auferem reduzida receita bruta, e dá outras p_rovldênciqs.

O Presidente da República,

Faço saber que Q Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 89 Na declaração de rendimentos de
pessoa tísica de sócio, dirigente, gerente e titular das empresas que optarem pelo regime
desta lei, serão obedecidas as seguintes nor·
mas:
1- será incluído como rendimento pro-labore, na cédÜia C da declaração do ano-base
correspondente, proporcionalmente à participação de cada sócio, no caso de sociedade,
ou integralmente, no caso de firma individual,
um percentual mínimo de seis por cento da
receita bruta do ano-base;
II- será incluído como lucro, na cédula F'
da declaração do ano-base correspondente,
como rendimento automaticamente distribuído, porporcionalmente à participação de cada
sócio, no caso de sociedade, ou integralmente,
no caso de firma invidual, um percentual mínimo de seis por cento da receita bruta no anobase.
LE1 N" 7.689, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1987

Institui contribuição social sobre o lucio das pessoas jurfdicas e dá outras providências.

.Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provis_ória n9 22, de 1988,
que o Con9tesso Nacional aprovou, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62-da COnstituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art 19 fic_a instituida contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.

Art. 29 A base de cálculo de contribuição
é -o Valor- do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ J9 Para efeito do disposto neste artigo:
B) será considerado o resultado do perío-

do-base encerrado em 31 de dezembro de
cada~

b) no caso de incmporação, fusão, cisão
ou_ericerramento de atlvidades, a base de cáJc_ulo é o_ resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do petíodo-base, apurado
com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
1 - exclusão do resultado positivo da a,v~
IiaçãO qe--irivestimentos pelo valor de pa,trimônlo líquido;
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2 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimento_s avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados
como receita;
3 - exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas, de que trata _o art. J9, §
19, do Decreto-Lei n9 2.413, .de 1O de fevereiro
de 1988, apurado segundo o disposto no art.
IS do Decreto-Lei n9 1.598, de'-25 de dezembro de 1977, e alterações posteriores;
4 -adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de património
líquido.
§ 29 No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo da contribuJção corresponderá a dez por
cento da receita bruta auferida no período de
1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano,
ressalvado o disposto da alínea b do parágrafo
anterior.
Arl 39 Aalíquota da contribuição é de oito
por cento.
Parágrafo único. No exercício de 1989, as
instituições referidas no art. J9 do DecretO-Lei
n9 2.426, de 7 de abril de 19-8-8, pagai'ão a
contribuição à aliquota _de doze por cento.
Art. 49 São contribuintes as pesscias jurídicas domiciliadas no País e as que lhes são
equiparadas pela legislação tributária.
Art. 5~ A contribuição _social será convertida em número de Obrigações do Tescuro
nacional - OTN, mediante a .divisão de seu
va]or em cruzados pelo valor de uma OTN,
vigente no mês de encerramento do períodobase de sua apuração.
§ 19 A contribuição será paga em seis
prestaÇões mensais iguais e consecutivas, expressas em número de ONT, vencíveis no último dia útil de abril a setembro de cada exercício financeiro.
§ 2 9 No caso do art 2ç, § P, alínea b,
a contribuição social deverá ser paga até o
último dia útil do mês subseqüente ao da incorporação, fusão, cisão ou encerramento de
atiVidades.
§ 39 Os valores da contnbuição social e
de cada parcela serão _expressas em núrpero
de OTN até a segunda casa decimal quando
resultarem fracionários, abandonando-se as
demais.
§ 49 Nenhuma parcela, exceto parcela
única, será inferior ao valor de dez OTN.
§ 5~' O valor em cruzados de cada parcela
será determin:ldo mediante a multiplicação de
seu valor, expresso em número de OTN, pelo
valor da OTN no mês de seu pagamento.
Art. 69 A administração e ftScalização da
contribuição social de que trata esta lei compete à Secretaria da Receita FederaL
Parágrafo úrUco. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legi~ação do imposto de renda referentes à
administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao
processo administrativo.
Art. 79 Os .órgãos da Secretaria da Receita
Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda
Nacional os demonstrativos de débitos da
contnb~ção de que trata esta lei, para fins
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de apuração e inscrição em Dívida Ativa da
União.
§ 1° Os débitos de que trata este artigo

poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez
e certeza, ser inscritos em Dívida Ativa pelo
valor expresso em OTN.
§ 29 Far-se-á a conversão do débito na
forma prevista no parágrafo anterior com base

no valor da OTN no mês de seu vencimento.
Art. & A contribuição sociaJ será devida
a partir do resultado apurado no período-base
a ser encerrado em 31 de dezembro de 1988.

Art 91 ficam mantidas as c;ontribulções
previstas na legislação em vigor, incidentes
sobre a folha de salários e a de que trata o
Decreto-Lei n9 1.940, de 25 de maio de 1982;
e alterações posteriores, incidente sobre o fa-

turamento das empresas, com fundamento
no art. 195, I, da Constituição Federal.
Art 1D. A partir do exercício financeiro de
1989, as pessoas jurídicas pagarão o imposto
de renda à alíquota de trinta por cento sobre
o lucro real ou arbitrado, apurado em conformidade com a legislação tributária, sem prejuízo do adicional de que tratam os_ arts. 19
e 2~' do Decreto-Lei no 2.462, de 30.de agosto
de 1988

·
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Art 11. Em relação aos fatos geradores
ocorridos entre 1o de janeiro e 31 de dezembro
de 1989, fica alterada para0,35% {tríiita e cinco centésüno por cento} a alíquota de que
tratam os itens II, III e V do art 1? do Decreto-Lei
n~' 2.445, de 29 de junho de 1988, cárn a
redação dada pelo Decreto-Lei n9 2.449, de
21 de julho de 1988.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as c(jsposições em
contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.
-167ç da Independência e 1Q09 da Repóblica
-Humberto Lucena.
LEI N• 7.752, DE 14 DE
ABRIL DE 1989

Dispõe sobre benellcios fiscais n/J área
do Imposto de Renda e outros tributos,
concedidos ao desporto amador.

III- até 50% (cinqüenta por cento) do vaJor
do investimentO eoonômico-financeiro.
§ 29. o abatimento previsto no § 19 deste
artigo não está sujeito ao limite de 50% (cinqUenta por cento) da renda bruta, previsto na
legislação do Imposto de Renda.
§ 39 A pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido valor equivalente à aplicação
de alíquota cabível do Imposto de Renda, tendo como base de cálculo:
I-até 100% (cem por cento) do valor da
doação, ou do fomento às categorias desportivas inferiores, ·ate jÚnloreS, inclusive;
II-até 80% (oitenta por cento} do valor
do patrocínio;
nl-até50% (cinqüentaporcento} do valor
do investimento económico-financeiro.
g- 4 9 Na hipótese do parágrafo anterior,
observado o limite máximo de 4% (quatro por
cento) do imposto devido, as deduções previstas não estarão sujeitas a outros limites estabelecidos na legis1ação do Imposto de Renda.
§ 59 Os benefícios previstos nesta Lei não
excluem ou reduzem outros benefícios ou
abatimentos e deduções em vigor, de maneira
especial as doações a entidades públicas feitas
por Pres5oas tisicas e jurídicas.
§ 6" Observado o limite de 50% (cinqüenta por ·cento} de dedutibilidade do imposto
deVIdo pela pessoa jurídica, aquela que não
s_e utilizar, no decorrer de seu período-base,
dos benefícios concedidos por esta L.ei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por
c_ento) do imposto devido para destinação ao
fundo de Promoção do Esporte Amador, gerido pelo Conselho Nacional de Desportos.
§ 7ç O incentivo de 80% (oitenta por cento), previSto no §- 19, item U, e § 39, item l~
deste artigo, será elevado em 5% (cinco por
cento) a cada exercício social ininterrupto que
o contribuinte patrocinar atividades esportivas,
até atingir o limite de 100 (cem por cento).
Art. 2~ Para os objetivos da presente Lei,
consideram-se atividades desportivas:
1- a formação desportiva, escolar e univer,sitária;
UL o desenvolvimento de programas desporl:ivos para o menor carente, o idoso e o
deficiente físico;
III- o desenvolvimento de programas desportivos nas próprias empresas em benefício
de seus empregados e respectivos familiares;
N- conceder prêmios a atletas nacionais
em:torneios e competições realizados no Bra-

O Presidente do Senado Federal promulga,
nos termos do art. 66, §7o, da Constituição
Federal, a seguinte lei, resultante de projeto
vetado pelo Presidente da República e mantido
pelo Congresso Nacional.
Art 1~ O contribuinte do Imp-osto de Rensil
da poderá abater da renda bruta, ou deduzir
V- doar bens móveis ou imóveis e pessoa
como despesa operacional, o valor dos investimentos, doações ou patrocínios, inclusive des-. . juridica, de natureza desportiva, cadastrada no
pesas e contribuições necessárias à sua efeti- Ministério da Educação;
· VI- o patrocínio de torne los, campeonatos
vaçáo, realizada através ou a favor da pessoa
e competições desportivas amadoras;
jurídica de natureza desportiva, com ou sem
VII---: exigir ginásios, estádios e locais para
fins lucrativos, cadastrada no Ministério da
prática de desporto;
Educação, na forma desta lei.
VIII- doação de material desporUvo para
§ 1Q Observado o limite máximo de 10%
entidade de natureza desportiva;
(dez por cento) da renda bruta, a pessoa física
IX- prática do jogo de .xadrez;
poderá abater:
X.:....._ doação de passagens aéreas para que
I-até 100% (cem por cento) do valor da
atletas brasileiros possam competir no extedoação ou do fomento às categorias_ espordori
- tivas inferiores, até juniores, inclusive;
XI- outras atividades assim consideradas
II- até B.O%_ (oitenta por cento) do valor
pelo Ministério da Educação.
do patrocínlo;
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M. 39 Para os fins desta Lei, considera-se
doaçã9 a trB!lsferência defiriiti'!.ã de bens ou
numerários, sem prõVéito pecuniário para o
doador.
§ 19 O doador terá direito aos favores fiscais previstos nesta Lei se expressamente decJarar, no instrumento de doação, que ela se
faz sob as condições de irreversibilidade do
·
ato.
Equipara-se Cioação o fomento às
§
categorias desportivas inferíores até j1,111iores,
inclusive.
Art. 49 Para os efeitoS desta Lei, consideram-se [nvestimentos e aplicação de bens ou
numerário com proveito pecuniário ou patrimonial c(jreto para o investidor, abrangendo
as seguintes atividades:
1- participação em títulos patriffiôniais de
associações, ou em ações -ndlninativas preferenciais sem direitO a voto, quotas do capital
social ou de participações de sociedades que
tenham por finalidade as atividades referidas
no art 29 desta Lei, a produções desportivas.
§ ~ 9 As participações _de que trata este artigo aar-se-ão, sempre, em -pessoas jurídicas
que {enham sede no País.
_
_
§1 29- As ações ou quotaS, adquiri-das nos
termos desta Lei, ficarão inalienáveis, não podendo ser utilizadas para fms de caução, ou
qualquer outra forma de gara-ntia, pelo prazo
de 5 (cinco) anos. As restrições deste parágfafo _Cqm:pree_fldem, também, o compromissO de compra e venda, a cessão ·de direito
à s_ua ·aquisição e qualquer outro contrato que
tenha por objetivá- o bem ou implique sua
alíenação, mesmo que futura.
§ 3 9 As quotas de participação são estranhos ao capital soda! e:
- a) conferem a seus titulares o direito de
participar do lucro líquido da sociedade nas
condições estipuladas no estatuto ou contrato
social;
b} poderão ser resgatadas, nas condiçóes
previstas no estatuto ou contrato social, com
os recursos de previsão formados com parcela
do lucro líquido anual;
_
c) não conferem aos titulares direito do sódo ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos da-Lei, Os- atas dos administradores da
sociedade.
§ 4~ O capitaJ contribuído por seus subscritores é inexigível mas, em caso de liquidação da sociedade, será reembolsado aos titulares antes das ações ou quotas do capital social. ..
Art. 59 Para efeitOs desta Lei, considera-se
patrocínio a promoção de atividades d~~por
tivas, referidas no act. 2o, sem Proveito pecuniário ou patrimonial diretõ para o patroci·
nadar.
Art 6~ As instituições financeiras, com os
benefídos fiscais que obtiverem com base
nesta Lei, poderão constituir carteira especial
destinada a financiar, com a cobertura dos
custos operacionais, as atividaàes mencionadas no art. 2~.
Arl 7o Nenhuma aplicação de benefícios
fiscais previstos nesta Lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação ou corretagem:- -- -
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Art. 8? As pes_soas Jurídicas beneficiadas
pelos incentivos da presente Lei deverão comunicar, para fins de registro, ao Ministério
da Educação, os apartes recebidos a enviar
comprovantes de sua aplicação.

Parágrafo único. O Ministério da Educação poderá celebrar convênio com órgãos púbUcos estaduais ou municipais, ou entidades
de âmbito nacional, delegando-lhes o cadas-

e- fiscalização.
Art 99 Salvo a hipótese referida no item

tramento de apartes

ITl do art. 2~, a doação, o patrocínio e o investi-

mento não poderão ser feitos pelo contribuinte
a pessoa a ele vinculada.
Parágrafo ún1co. Considera-se pessoa vínculada ao contribuinte:
a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte

seja titular, administrador, acionista, ou s6cio

à data de operação, oupos 12 (doze) meses
anteriores;
b) o cônjuge, os par!ntes até o 31 (terceiro)
grau, inclusive os afins, e os dependentes do
contiibuinte ou dos titulares, administradores,
adonístas ou sOcios de pessoas jurídica e vin~
culada ao contribuinte nos termos da alínea
anterior;
c) o sócio, mesmo ~uando outra pessoa
jurídica.
Art. 1O. Se, nO ano~base;-6 montante dos
incentivos referentes a doação, patrocínio ou
investimento, for superior ao-Permitido, é fa~
cultado ao contribuinte diferir o excedente para até os 5-(clnéo) anos seguintes, sempre
obedecidos os limites f.xados no art. 19
Art. 11. As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejulzo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contJibuinte à cobrança do
imposto sobre a renda não recolhido em cada
exercício, acrescido das penalidades da legislação do Imposto de Renda.
Art. 12. EStaõ isentos do tributo, impostos extraordinárioS, emprestlmos compulSórios ou qualuqer encargos financCiros sobre
passagens e vendas de câmbio para viagens
internacionais, os atletas que, com aprovação
do Conselho Nacional de Desportos. deixem
o País para competir em caráter oficial.

Art. 13. É concedida Isenção do Imposto
de Importação à. pessoa jwídfca de natureza
desportiva na aquisição de equipamentos e
materiais desportivos de fabricação estrangei·
ra, sem qua1idades e características similares
nacionais, para uso próprio.
Art. 14. Obter redução do Imposto de
Renda, utilizando-se fraudulentamente de
qualuqer dos benefi2ios desta Lei, constitui
crime punível com detenção de 1 (um) a 3
(três) ânos e muita.
·
§ 1~ No caso de Pessóa jurídica, ·respondem pelo crime o acionista controlador e os
administradores ·que para ele efetivamente tenham conconido.
§ 29 Na mesma pena incorre aquele que,
recebendo recursos, bens ou valores, em função desta Lei, deix.e de promover, sem justa
causa, a atividade desportiva objeto do incen~
tive. _

Art. 15. Esta Lei _entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 14 de abril de 1989. Nelson CarneirO.
LEI N• 7232, DE 29 DE
OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a PolfUca Nacional de Informática, e dá outras providências.

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

Art. 14. As empresas nacionais, que façam ou venham a fazer o processamento fisi.
cc-químico de fabricação de componentes
eletrônicos a semicondutor, opto-eletrônlcos
e assemelhado, bem como de se_us insumos,
envolvendo técn_icas como crescimento epitaxiai, difusão, implantação fónica ou outras similares ou mais avançadas, poderá ser concedido, por decisão do Presidente da República,
adl_donalmente aos incentivos previstos no artigo anterior, o beneficio da redução do lucro
tiiDúlável, para efeito do Imposto de Renda,
de percentagem equivalente à que a receita
bruta desses bens apresenta na receita total
da empresa.
Parágrafo único. Paralelamente, como
forma de incentivos, poderá ser atribuída às
empresas usuãrias dos insumos relacionados
ho caput deste artigo, máximo de microeletrônica, a faculdade de efetuar a dedução em
dobro de seu valor de aquisição, em seu lucro
tributável.
•

Art. 15. As empresas nacionais, que tenham projeto aprovado para o desenvolvimento do software, de relevante interesse para
o sistema produtivo do País, poderá ser concedido o beneficio da redução do lucro tributável,
para efeito de Imposto de Renda, em percentagem equivalente à que_ a receita bruta da
comerciaUzação desse softwar~ representar na
receita total da empresa.
Parágrafo único. (Vetado).
.Art. 2 1. Nos exercícios financeiros de
1980 a 1995, indusíVe, as pessoas jurídicas
poderão deduzir até 1% (um por cento) do
Imposto de renda devido, desde que apliquem
diretamente, até o vencimento da cota única
ou- da última cota do lmposto, igual importância em ações novas de empresas nacionais
de direito privado que tenham como atividade
única ou principa1 a produção de bens e seJViços do setor de informática, vedada~ as aplicações em empresas de um mesmo conglomerado econômico e/ou que não tenham tido
seus planos de capitalização aprovados pelo
Cóii5elbo Nacional de Informática e Automação-COilin.

Parágrafo únlco. Qualquer empr.esa de
controle direto ou indireto da União ou dos
Estados, atua1mente existente ou que venha
a ser criada, não poderá se utilizar de beneficies que não os descritos na presente lei,
nem gozar de outros privilégios.
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LEI N• 7.232, DE 2~rDE .
OUTUBRO DE !984
-Dispõe sobre a Po!ftica l'/aclonal de ln·
fotmáticd e cM outras providências.

--O F7esidente da República,
Faço saber que .o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. J9 Esta lei estabeJece princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de InforR
mática:, seus fins e mecanismos de formulação, cria o Conselho Naclonal de Infonnática
e Automação -CONlN, dispõe sobre a Secretaria Especial de Informática - SEI, cria os
Distritos de Exportação de Informáticã, auto~a criação da Fundação Centro Tecnológico pa'ra Informática - CTI, institui o Plano
Nacional de Informática e Automação e o Fundo Especial
de Informática
e Automaçãoc
.
.

Art. 13. Para a realização de projetas de
pesquisa, desenvolvimento _e produção de
bens e serviços de informática, que atendam
aos propósitos fixados no artigo 19, poderão
ser concedidos às empresas nacionais os se·
guintes inCeritivos, em conjunto ou isoladamente:
I - isenção ou redução até O(zero) das aliquotas do Imposto de Importação nos casos
de importação, sem similar nacional:
a) de equipamentos, máquinas, aparelhos
e instrumentos, com respectivos acessórios,
sobressalentes e ferramentas;
b) de componentes, produtos intermediários, matérias-primas, partes e peças e outros
insumos;
II- isenção do Imposto de Exportação, nos
casos de exportação de bens homologados;
m- isenção ou redução até o (zero) das
alíquotas do Imposto sobre Produtos lndusbializados:
a) sobre os bens referenciados no item I,
importados ou de produção nacional, assegurada aos fome<:ed.ores destes a manutenção
do crédito tributário quanto às matêrias-pri·
mas, produtos intermediários, partes e peças
e outros insumos utilizados ao processo de'
industrialização;
b) sobre os produtos finais homologados;
IV- isenção ou redução até O (zeio} das
aliquotas do Imposto sobre Operações de Crédfto, Câmbio e Seguros o sobre Operações
relativas a títulos e valores mobiliários, ind·
dente sobre as operações de câmbio vinculadas ao pagamento do preço- dos bens importados e dos contratos de transferência de tecnologia;
V- dedução até o dobro, como despesa
operacional para o efeito de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, dos gastos realizados em programas
próprios ou de terceiros, previamente aprovados pelo Conselho Nacional de Informática
e Automação, que tenham por-objeto a pesquisa e o desenvolvimento de bens e serviços
do setor de _inforrn<.!tica ou a formação, o treinaiõento e o aperfefçoamento de recursos hll-manos para as atividades de informática;
VI- depreciação acelerada dos bens destindos ao ativo ftxo;
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vn- Pnondade nos rmanciamentas díretos
concedidos por instituições financeiras fede-_
rais, ou nos indiretos, _através de repasse de
fundos administrativos por aquelas instituições, para custeio dos investimentos em ativo
fixo, inclusive bens de origem externa sem
similar nacional.

·········-······---·-···"'--'·"'---··---···.:.-----·-·
LEI N• 7.554, DE !6 DE
DEZEMBRO DE !986
Dispõe sobre os J'ncentivos da produ·
de aço, nas cbndlçóes que estabe-

~o

lece.
O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. J9 As empresas siderúrgicas· que

preencham as concHções previstas nesta lei
poderão creditar-se, a título de incentivo ao
aumento da produção, de importânsi~ jgual
a 95% (noventa e cinco por cento) da diferen-.
. ça, em cada período de apuração, entre o valor
do lmposto sobre Produtos IndustrializadosIPI, incidente sobre as saídas dos produtos _
referidos no art 39 desta lei, que promoverem,
e o de crédito do referido imposto, correspon·
dente às entradas de matérias-primas, prOdutos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos para emprego na industriaJização
e acondicionamento dos mesmos produtos.
§ 1~ O Crédito correspondente ao incentivo será deduzido -do montante do imposto
devido, em cada período de apuração.
§ -2? Os créditos decorrentes de exporta·
ções e operações a elas equiparadas, de aqui·
sição de máquinas, aparelhos, equipamentos
industriais de produção nacional e os recebidos em transferência de estabele<::imentos não
interdependentes, na forma de legislação específica, serão aProveitados de açprdo com
as instruções a serem baixadas pelo Ministério
da Fazenda.
DECRETO-LEI N• 2.443,
DE lO DE I'EVERÉIRO DE 198S

Altera a /eg/slaç§.o do Imposto de renda

e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item U, da
Constituição, decreta:
Art 1? O lucro decorrente de exportações
incentivadas será tributado, pelo imposto de
renda, à aJíquota de 3% (três por. cento) no
exercício financeiro de 1989 e à aJíquota de
6% (seis pOr cento) a partir do exercício fman·
ceiro de 1990.
_ _ § I 9 A tributação por alíquota especial referida neste artigo aplica-se ao lucro decorrente das exportações de que tratam:
a) o art. 1~ do Decreto-Lei n" 1.158,_de 16
de março de 1971, com a redação dada pelo
art,, 1~ do Decreto--Lei n~ 1.721, de 3 de dezembro de 1979 (exportação de rnanufaturados);
b) os artigos 3~ e4 9 do Decreto-Lei n~ 1248.
de 29 de novembro de 1972, com a redação
dada pelo árt. 2~ do Decreto-Lei n~ 1.894, de
16 de dezembro de 1981, e pelo art. 31 do
~creto--lei n9 1.721, de 3 de dezembro de-

' 1979 (exportação porinte.ané_dio de e por empresas comerciais exportadoras);
c) o art. 21 do Decreto~Lei n~ 1.418, de 3
de setembro de 1975 (venda a empresas de
engenharia);
d) o Decreto-Lei n~ 1.362, de 28 de novembro de 1974 (fornecimentos a estaleiros);
e}-o:_an: 5ç do Decreto-Lei n~ 1.189,_de 24
de setembro de 1971 (fornecimento para
equipar empresas no exterior;
{) os arts. 19 e 20 da Lei n9 6.099, de 12
de setembro de 1974 (fornecimento para arrendamento no exterior);
g) o art, 41 _do Decreto_-Lei n1 1.435, de 16
de dezembro de 1975 (exportação através da
Zona Franca de Manaus);
h) o art. 26 do Decreto-Lei n• 308, de 28
de fevereiro de 1967 (exportação através do
IAA);
1) o art.

}9 do Decreto-Lei n~ 1.418, de 3
de setembro de I 975, com a redaçao alterada
pelo art 89 do Decreto-Lei n? 1.633, de 9 de
agosto de 1978 (exportação de serviços);
;) o Decreto-Lei n9 1240, de 11 de outubro
de 1972 (exportação de minerais abundantes);
I) o Decreto-Lei no 1219, de 15 de maio
de 1972 (programas Befiex).
§ 2 9 Sobre o imposto calculado à alíquota
especial é vedada dedução a titulo de incentivo
fiscal, ex:ceto os destinados à Formação Profls-sional, Alimentação do Trabalhador e ValeTransporte.
§ 3ç O valor do lucro decorrente de expor~
tações incentivadas; de qúe trata este artigo,
será apurado segundo o disposto no art. 19
do Decreto-Lei n9 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e alterações posteriores.

LEI N• 7.713, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do impsoto de renda

e dá outras providências.

O Presidente da República,
. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e_ eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 24. O contribuinte submetido ao disposto no artigo anterior poderá optar por recolher, anualmente, a diferença de imposto pago
a menor no ano-calendário.
§ J9 Para os efeitos deste artigo, o contribuinte deverá apresentar, até o dia 3_0 de- abril
do ano subseqüente, declaração de ajuste, em
modelo aprovado pela secretaria da Receita
Federai, é apurar a diferença de imposto em
cada um dos meses do ano.
§ 29 A diferença de imposto apurada
mensalmente será convertida em número de
OTN mediante sua divisao pelo valor da OTN
vigente no mês a que corresponder a diferença.
§ 3~ Resultando fr~ção na apuração do
número de OTN, considerar-se-ão !'JS duas primeiras casas decimais, desprezando-se as outras.
§ 49 A soma das diferenças, em OTN,
apuradas em cada um dos meses do ano,
corresponderá ao imposto a pagar.
§ 59 O imposto a pagar poderá ser recolhido em até _seis quota~ iguais, mensais e
sucessivas, observado o seguinte:
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a) nenhuma quota será inferior a cinco
OTN e o imposto de valor inferior a dez OTN
seí-á-pagéi de um-a só vel;
b) a primeira quota ou quota única será
paga no mês de abril do ano subseqUente
aO da percepção dos rendimentos;
c) as quotas vencerão no último dia útil
de cada mês;
d) fica fa~ultado ao contriPuinte antecipar,
total ou parcia1mente1 o pagamento do impos_ __ _ _ _
to ou das ·quotas. .§ 6-1 O número de 01N de que trata este
artigo será reConvertido em rTioeda nacional
pelo valor da OTN no mês do pagamento
do imposto ou quota.
: § 7~ o contribuinte -que optar por recolher
o:ii'TipOsto nÇ~s termos deste__arti_go poderá deduzÍI: do imposto a pagar:
a) o valor das aplicações efetuadas de conformidade com o disposto nos itens I a III do
§ 1~ do art. 19 .cta Lei n9 7.505, de _2 de julh9
de 1986;
b} o valq_r das contribuições e -doações_ efetuadas às entidades de que trata o art. 1~ da _
Lei n 9 3.830, de 25 de novembro de 1960;
observadG',ls as condições estabeleddas no_art.
29 da mesma lei.
_
_ __ - __.
§ & O Valof das aplicações, contribuições
e doações de que_trata o parágrafo anterior
será con\l'êrtido em número de OTN pelo valor
desta no mês em qúe ós desembolsos forem
efe:tuaaos.
§ 99 _ As deduções de que tratam os parágrafos anteriores não poderão exceder cumulativ~ente a quinze por cento do_ imposto
a PãQar (§49), observado o ,çlispsote>_ _no art.
I O da Lei n' 7.505, de 2 de Julho de !98ô,

DECRETO-LEI N• 2.434,
DE 19 DE MAIO DE 1988

Dísp6e sobre a isenção ou redução de
impostos na importação de bens e dá
_outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o arl 55; itéll" 11, da
Constttuição, decreta:
-Art. 1ç As isenções e reduções do Imposto de Importação e_ do Imposto SoQreProdutos
Industrializados, incidentes sobre bens de procedência estrangeira, somente poderão se
concedidas:
1- nas importações realizadas:
a) pelas missões diplomáticas e repartições _
consuJares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes;
b) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, indusive
os de âmPito regional, dos quais o Brasil seja
membro, e pelos seus integrantes; e
c) pelas instituições cientificas;
II-nos casos de:
a) amostras e remessas postais internacionais , sem valor comêrcial;
b) remessas postais e encomendas aéreas,
internacionais destinadas a pessoa física;
c) ba~agem de viajantes procedentes do
exterior_ o_u da Zona Franca de- ManauS;
d) bens. adquiridos em loja franca, no País;

-,..
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Art. 4~ Fica mantido o tratamento tribuprevisto para as importações efetuadas
pata:
-2.120, de 14 de maio de 1984;
1- a Zona Franca de Manaus, nos termos
I) beris importados sob o regime aduaneiro
especial de que trata o inciso I1l do arl 78 dos arts. 39 e 79 do Decreto-Lei n9 288, de
do Decreto-Lei n9 37, de 18 de novembro de .28 de fevereiro de_1967, e alterações posteriores;
1986;
.
,
JI- a Amazônia Ocidental, nos -termos do
g) bens importados nos termos do Decre9
art. 2 do Decreto-Lei n9 356, de 15 de agosto
to-Lei n' 2A33, de 19 de maio de 1988;
de 1968, com a tedação dada pelo art. 39
h) bens importados ao amparo··cto Decredo DecretO-Lei n9 1.435, de 16 de dezembro
to-Lei n9 2324, de 30 de março de 198'7;
de 1975.
i) gêneros alimentícios de primeira necessiArl 59 Os bens importados com alíquota
, dade; de ferti1izantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária, bem assim - zero do Imposto de Importação estão sujeitos
das matérias-primas para sua produção no aos demais tributos, nos termos das respecPaís, importados ao amparo do art. 4<> da Lei tivas legislações.
Art. 69 Ficam isentas do Trr1P6sto sobre
n9 3244, de 14 C:le-a,9osto de 1957, com a
redação dada pelo art _7" do Decreto-Lei n9 Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operação relativos a títu1os e valors imo63;- de -21 de -novembro de 1966;
j} bens importados ao amaparo da Lei.n~ biliários de operações de câmbio realizadas
para- o pagamento de bens importados, ao
7232, de 29 de oütubro de 1984;e
amparo de Guia de Importação ou documento
1) partes, peças e componentes destina~
dos ao reparo, revisão e manutenção de aero~ assemelhado, emitida a partir de J9 de julho
de 1988.
·
naves e embarcações.
Parágrafo único. Q1,1ando se tratar de bens
§ 1"' As isenções e reduções referidas neste artigo serão con._cedidas com observânda importados sem Guia de Importação ou documento assemelhado, ou dela dispensados, a
do disposto na Jegis1ação respectiva.
'
§ ~ Os Impostos ·de Importação e sobre isenção a que se refere este artigo abrangerá
Produtos Industrializados não serão cobrados os bens com Dedaraç~o de Importação regis~
trada a partir de ]9 de julho de J 988.
sobre as importações;
Art. 7? Fica extinta, a partir de 19 de julho
a) realizadas pela União, pelos Estados, peJo Distrito Federal, pelos Temlótios, pelOs Mu- de 1988, a Taxa de Melhoramento dos Portos,
nicíPios e pelas respectivas autarquias, inexis- de que trata o art. 39 da Lei n9 3.421, de 10
de julho de 1958, com a redação dada pelo
tindo similar nacional;
b) realizados pelos partidos políticos e pe- art 19 do Decreto-Lei no 1.507, de 23 de deJas instituições educacionais ou de assistência zembro de 1976.
Art. 89 Continua em vigor a competência
social, observado o disposto no final da alíilea
'da Comissão de Política Aduaneira prevista
anterior;
na alínea b do art. 22 da Lei n9 3244, de
c) de livro, jornal e periódicos, assim como
14 de agosto de 1957; para alterar alíquotas
do papel destinado à sua impressão._
do imposto de Importação, na forma do art.
Art :29 É conCedida redução do In1posto
-39 da referida lei, modificado pelo art. 19 do
de lrnportação:
· 1- de oitenta por cento, nas importações Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de
de máquinas, equipamentos, apareJhos e ins- 1984, e do art. 59 do Decreto-Lei n~ 63, de
trumentos, a serem incorporados ao ativo fiXO 21 de novembro de 1966.
Parágrafo único. A competência da Code empresas de geração, transmissão e distri·
missão de Politica Aduaneira prevista no Debuição de energia elétrica;
creto-U~i n? 1.953, de 3 de agosto d~ 1982,
JI- de oitenta por cento, nas importações
de aeronaves, por empresas nacionais con- fica limitada à redução de até oitenta por cento
cessionárias de linhas regulares de transporte do Imposto de Importação.
aéreo, p-or aeroclubes considerados de utilida-Art 9" O art. 2~e a alínea a do art. 22
de pública, com funcionamento regular, por
empresas que explorem serviços de táxis aé- da Lei n9 3244, de 14 de ãgoSlo de 1957,
passam a ter a seguinte redação:
reos ou de aerolevantamento;
"Art. 29 O lmposto de Importação se~
m- de oitenta por cento, nas importações
de máquinas, equipamentos, aparelhos e insrá cobrado na forma estabelecida por esta
trumentos para uso de importador, desde que
lei e pela Tarifa Aduaneira do Brasil, por
se destinem a empresa de televisão e radio·
meio de aliquota ad valarem ou espe~
difusão.
·
·
cifica, ou pela conjugação de ambas.
Art._ 39 A isenÇão ou redução do Imposto
Parágrafo único. A alfquota especifica
poderã ser determinada em moeda 'nasobre Produtos Industrializados será concecional ou estrangeira, podendo ser alteradida, desde que s~tisfeitos os requisitos e con--da de acordo com o disposto no art 3°,
dições para a concessão de beneficio análogo
modificado pelo art. 59 do Decreto;.Lei n9
relativo ao Imposto de Importação de que trata
63,_de 21 -de novembro de 196Õ, e-pelo
este decreto-lei.
Parágrafo único, Ftca assegurada a isen_art. 19 do Decreto~Lei n9 2.16:[, de 19 de
setembro de 1984.
ção do Imposto sobre Produtos Industrializa"Art. 22. .................................................. ..
dos nos casos de tributação especial de bagaa) determinar a alíquota espedfica, na
gem ou tributação simplificada de remessas
fonnado art. 29;"
postais e encomendas aéreas, internacionais.
e} bens trazidos do exterior, referidos na
alínea b do § 2~ do aJt. 1o do Decreto-Lei n"

~do

Art 1O. Ressalvado o disposto neste decreto-lei,_ ficam revogadas as isenções e reduções, de caráter geral ou especial, do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados incident.e sobre bens de pro~
cedênda estrangelra, exceto;
I - as comprovadamente concedidas, nos
termos da legislação respectiva, até a data da
publicação deste decreto-lei;e
U- as importações beneficiadas com ísenção ·ou redução, na forma da legislação anterior, cujas Guais de Importação tenham sido
emitidas até a data da publicação deste decreto-lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
íncluLas_importações efetuadas por entidades
da adminlstração pública indifeta federal estadual ou municipal.
Art. 11. Este decreto-lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art 12. Ficamrevogadosoart 12doDecreto-Lei n9 491, de 5 de março de 19€i9; o
Decreto Lei n 9 1.726, de f7 de dezembro de
1979; o Decreto-Lei n9 1.857;de 10 de f~e
relro de 1981, e demais dispdsições em contrárió.

Brasma, 19 de mala de 1988; 11579 daTnCli~
pendência e 10{)9 da RepUblíca. -JOSÉS1R-

NEY- MaJ1son Ferreira dB-Nóbrega.
(À, ComíssdO de Assuntos Económicos)
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" 66, De 1989
(N" 115/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emboabas
de Mnas Gerais Ltda.• para explorar serviços de radiofusão sonora em cmda m&iia,
na cidade de Tíradentes. Estado de . M i / ' n a s
Oerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato -q~r ova
por 10 (dez) anos, a partir de..).J-·tfe outubro
ele )9_87, a concess~utorSáda à SOciedade
Rádio Emboabas de Minas Gerais ltda., para
explorar, na cidade de Tiradentes, Estado de
Minas Gerais, sem direito de exclusividade,
se!Viço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2c Este decreto legislativo entra em
vigor na_data de_sua publicação.
MENSAGEM N" 267, DE !989

Excelentíssimo Senhores MembroS dO Con·
gresso Nacional: ,
Nos termos do aft. 49, inciso XIJ, combinado
com§ J? do art. 223, da Constftu!Çã:o Federal,
tenho a honra de submeter à apreciação do
Congresso Nacfonal, acompanhado de Expo-sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato que "renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade dê Tiradentes, Estado de Minas Gerais'', constante do Decreto n9 97.735, de 12
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Brasília- DF, 12- de maio de 1989; 1689 da

de maio de 1989, publicado no Diáiio b!Jdal
da União do dia 15-5-89.BI"asília, 16 de junho de 1989. -José Sar-

Independência e 101~ da República. --JOSÉ

SARNEY- Antônio Carlos Magalhães.
flrn9 Sr. Diretor-Geral do Departamento Na-

ney.
E.M. N• 044/89-GM
Excelen~ssimo

--

9·5 ·89

Senhor Presidente da Repú-

blica,
Tenho a honra de submeter à elevada consi-

·

clonai de Telecomunicações:

A Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., CGC n""17.753.344/0001-74, tendo
·em vista o disposto no artigo 3 9 do Decreto
n? 88.066~ de 26 de janêiro de 1983, iequer
a V. Si' se digne apreciar e submeter à decisão
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b Excelentíssimo Senhor Pr~ident_e do Supremo Tribuna(Federal, cOm o Oficio em epí·
grafe, comunica ao Senado Federal que aquela Egrégia Corte, em acórdão profei-ido no
dia 5 de março de 1986, conheceu o Recurso
Extraordinário no 103.700-8, que teVe Como
Recorrente Nadra Salomão Naback, que avocou fosse declarada a inconstitucionalidade
do parágrafo únlco do art 45 da Lei Orgânica.
da Magistratura Nadonal (Lei Complementar

deração de Vossa Excelência o processo de da autoridade competente o presente pedido n• 35179).
.
..
renovação de outorga requerida pela Sacie- de renovação da concessão que lhe foi outorO ·expediente da Corte Suprema ajusta-se
dade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda.,
gada, para explorar o serviço de radiofusão _ao que preceitua o art. 41l do Regimento lnexecutante do serviço de radiodifusão sonora sonora em onda média, na cidade _de Tiraden· terno do Senado Federal, porquanto vem
em onda média, na cidade de Tiradentes, Es- tes, Estado de Minas-GeraiS. ·
acompanhado com o texto do dispositivo legal
tado de Minas Gerais.
Para tanto, anexa os d0cumfntos i;; que se iinpugnado, bem com do acórdão proferido
pelo STF e das notas taqulgráficas da Sessão
2. Os órgãos competentes deste Ministé- refere o mencionado decreto.;
rio manifestaram·se sobre o pedido, achan·
OutrOssim, declara conhecer as cláusulas em que se_ deu o julgamento.
que passarão a regular suas relações com o
do-o regularmente instruído, obedecidos _os
A atual Constituição Federal, no seu arl;igo
requisitos legais e técnicos atinentes aO prece· podei" concedente no novo período de explo- 52. item X, confere ao Senado Federal a atri- ·
dimento.renovatório.
. .
ração do serviço, caso o pedido ~e renovação buição privativa de decretar suspensão total
3. _Diante do exposto, tenho a honra de
seja atendido; e declara. por este instrumento, ou parcial de leis julgadas inconstitucionais
submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
aderir às referidas cláusulas, achando·se con· por decisão definitiva do Supremo _Tribunal
Federal (res judicata).
Qe decreto_consubstanciando a medída.
forme seus interesses.
4. Esclareço que o ate de renovação soTiradentes, 28 de maio de 1987. -Lourival
Essa competência exclusiva dO Senado Femente virá' a produzir seus efeitos legais após Andiade.----deral objetiva restabelecer a norma)[dade juría deliberação do Congresso Nacional, na forAviso'if312-SAP.
dica <;19 Brasil, uma_ vez que acontece que váma do parágrafo terceiro, êloart:-:22-3-da.Cosn~
Em 16 de junho d~ 19~9 rias leis afrontam dispositivos contidos nas
COnstituições que já tivemos.
tituição.
A Sua Excelênda o Senhor
.
Foi o ocorreu com o disposistivo que ora
Renovo a Y?ss_a Excelência meus protestos
Deputado Luiz Henrique
do mais profuil.do respeito. -Antônio Carlos
DD. Prime:iro Secretárjo da Câmara_ dos Depu- discutiu-se e que deu origem ao presente recurso; e, pela análise dos votos dos eminentes
. Magalhães,
tados
Magistrados que julgaram o feito, em razão
DECRETO N• 97.735,
BrasDia-DF
DE 12 DE f.WO DE 1989Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário: da unanimidade de votos, foi conhecido o reTenho·a honra de encaminhar a essa Secre- curso lhe dando provimento para declarar a
Renova a Concessão outorgada a SoCiedade
taria a mensagem do Excelentíssimo Senhor, inconstitucionalidade dO referido dispositivo.
Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., para
Assim, oferecemos aos nossos ilustres PaPresidente da República , acompanhada de
explorar serviç_o de radiofusão sonora em onExposição de Motivos do Senhor_ Ministro de res o seguinte Projeto de Resolução, a ser exada média, na cidade de Tiradentes, Estado
Estado das Comunicações, relativa ao enca- minado à luz da decisão contida no Recurso
de Minas GeraiS.
-·
minhamento do Decreto n9 97.735, de 12 de Extrãordlnárlo n"' 103.700-8 que deu origem
O Presidente da República, usando das atrimaio de 1989, que "renova a concessão outor- ao acórdão do Supre-mo Tribunal Federal:
buições que lhe confere o art. 84, item JV,
Qãâa à Sociedade Rádio Emboabas de Minas
da Constituição, e nOs termos do art ·69, item
Gerais Ltda., para explorar serviço de radioful, do Decreto nQ 88.066, de .2:6 de janeiro de
PROJETO DE RESOLUç:AO
-São sonora em onda média, na cidade de Tira1983, e tenao em vista o que consta do ProN• 91, DE 1989
dentes, Estado de Minas Gerais", para a apre_·
cesso MC nQ 291 04~000378/87, decrta:
Suspende,
de acordo com ·a decisão
-dação do Congresso Nacional.
Art 1o Fica, de acordO com o art. 33, §
proferida pelo Supremo Tribunla Federal,
Aproveito a oportunidade para renovar a
9
3 , da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962.
em fJ_córdão de 5 de março de 1986, a
Vossa Excelência protestos. de elevada estima
renova por 10 (dez) anos, a partir de 31 de
execução do parágrafo único do _art. 45
e consideração.- Ronaldo Costa Couto~ Mioutubro de 1987, a concessão da Sociedade
da Lei Orgáriica da Magistratura Nacional
-nistro -chefe do Gabinete Civil.
Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., autor- ·
(Lei Complementar n~> 35/19), nos termos
9
(À CÔmlsSDo-de Educação.)
gada através do Decreto n 80350, de 15 de
do que diSpõe o art. 52, lndso X, da Conssetembro de 1977, para explorar, na cidade
tituição brasUelra em vigor.
Pareceres
de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, sem
Artigo único. Fica suspensa, de acordo
PARECER N• 376, DE 1989
Oireito de exclusividade, serviço de radiodifucom decisão proferida pelo Supremo TribUnal
são sonora em onda média.
Da Com!ss§o de Constituição, Justiça
Federal, em acórdão de 5 de março de 1986,
Parágrafo único. A execução do serviço
-e Odqcfaf1la, sobre.o Oficio "S" n9 012,
a execução do parágrafo único do art. 45 da
de radiodifusão, cuja outorga é renovada por
de 1986 (0/lçio n• 34186 - PIMC. de
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei
este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
21 de julho de 1986, na origem), "do
Complementar n" 35179), nos termos do que
de Telecomunicações, leis subseqüentes e
Senhor Presidente do Supremo Tribunal
dispõe o art. 52, incisO x; da CoSntituição Feseus regulamentos e, cumulativamente, pelas
FWeriJ.l encaminhando ao Senado Fedederal.
cláusulas aprovadas através do Decreto n9
ral cópias das notas taquigráflcas e do
Sala das Comissões, 30 de novembro de
88.066, de 26 de janeiro de 1983, às qUais
acórdão proferido nos autos do Recurso
198-9. - Gd Sabóía de Carvalho, Presidente
a entidade aderiu previamente.
Extrao_rdinárfo n~> 103.700-8 do EStado de
-Alufzlo Bezerra, Relator- Mansueto de LaArt. 2" A concessão ora renovada somen~
Minas Gerais, o qual declarou a inconstivor - Ney Maranhão - Jutahy Magalhães
te_ produzirá efeitos legais após deliberação
tucuinalldade do parágrafo único do art.
- Carlos Patrocínio - Leopoldo Peres do Congresso Nacional na forma do art. 223
-45, da Lei Orgânica da Magistratura NaFrancisco Ro!lemberg- u.Jison Martns-Roda Constituição.
clona/ (Lei Complementar n 9 .3,5179)':
naldo Aragão - Mareio Lacerda - Mário
Art. 3o Este decreto entra em vigor na daRelator: Senador AJUÍZJ'o Bezerra
Maia.
ta de sua publicação.
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PARECER N• 377, DE 1989
Da ComisSão do Distrito Fedéral,' S'obfe

o- Projeto jie Lei_do DiStritO Fedéf!l! n 9
16, de 1989 (Ofícfo "S'" 'n 9 '9, 'de
1989;/Mensagem n" 255, de 16-6-S/5, na

origem), que "aftera a Lei n 9 4.545; de

1Ode dezembro" de 1964, que disPõe sà-.
bre a reestruturação administrativa do

Distrito Federal':
Relator:Senador W7/son Martins
,
Originário do GovernO do Distrito_ Fed~~al,
vem a exame desta Casa o presente_ prqjetq

de lei, que "altera a Lei n" 4545, de 1O de
dezembro de 1964, que dispõe sobre_ a re~s
truturação administrativa do Distrito Federal".
Esta Proposição tem por finalidade dividir
o DistriÍó' Federal em oito regiões adminis..
trativas.
Verificamos,- no entanto, que foi aprovado

nesta Casa o Projeto de Lei do Distrito Fé_deral
n9 29, de 19B9, qué dispõe, em seu art. !?o,
exatamente sobre o mesma matéria, supdividindo o Distrito Federal em doz.eregiões adn:tinistrativas: Plano Piloto, Cruzeiro, Guará, Núdeo Bandeirante, Gar;na, Samarribaia, TagUatinga, -ceilãndia; Bra.zlãndia, Sobradinho, Planaltina e Paranoá.
Referido projeto, indusive, foi recentemente
sancionado pelo Senhor Governador do Distrito Federal.
Diante o exposto, propomos o arquivamer:tto da presente Proposição. _
_ ~ _:- _
Sala das Comissões, em 23 de novembro
de 1989. -Mauro Benevides, Presidente .:_
Leopoldo Peres-Relator -Wilson MartinsMeira Filho- Mauro Borges- Leopoldo Peres - Frandsco RoUemberg - Pompeu de
Sóuza - João Castelo - Lourival Baptista
-João Lobo ~ Ptárc;io Lacerda - RonaldC?
Aragão- 'Edison Lóbão --Mauricio Corrêa.

PARECER N• 378, DE 1989
Da ComíiSáo- de Assuntos- Económicos, sobre as Einiindas n? 2 a4, de autoria
do Senadof Mauricio Cort&i, Oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nP 162, de
1989- Complerrientar, que"dispõe sobre a tributação de grandes fortunas, nos
termos do art. -153, indso _WJ, da Constituição Federar:·

Relator: Senador Gomes Carvalho
Tratam-se de Emendas oferecidas ao Projeto original (PLS o.. 1621~9 .,.--Complementar)
e não ao Substitutivo aproVado pela Coinissão
de Assuntos Económicos._
A de' no 2 objetiva aáesceritar ao -~ 19 d_~
art. 29 do PLS n" 162/89- a ·eXpressãO"."e_os
honorários do livre. exercfcio de profissional
autónomo". Ocorre, entretanto, que matéi"ta
. tr~tada nesse dispositivo foi excluída do Substitutivo_ aprovado.
A de n9 3 visa suprimir o art. 69 _ do PLS
no 162/89. Versa, também, sobre matéria não
incluída no SubstitutiVo.
A de n" 4 altera a redaçao do art. 12 do
PLS n" 162/89-. Yerifica-se, todavia, que_ o
'substitutivo tem apenas 9 (nove) artigos.

Em face do e}(posto, manifestamo-nos pela
rejeição das Emendas supracitadas.
Sala das Comissões, em 29 de novembro
·de 1989. -Raimundo Lira, Presiderite -Gomes CaFValho, Relator -Meira Filho.:..... Odacir
Soares - Olavo Pires - Maurícío Corréa lWson Martins - Severo Gomes - ROberto
Campos - Alufzio Bezerra - João Calmon
-Nelson Wedekin- Carlos Chíarelli- Dirceu Carneiro - .Márcio Lacerda - Gerson
Camata - Jamíl Haddad

PARECER I'!' 379, DE 1989
Da Corm'ssão de Assuntos Econômicos, sobre _o Projeto de Lei do Senado
n? 51, de 1989, que "dá nova redaçáo
ao item I do § 4 9 áo art. 64 da Lei n9
3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Org8n!ca da Previdênda
Sodar.
keiator. Senador Odacir Soares
O Projeto de Lei sob exame, de autoria do
eminente Senador Francisco Rollemberg, pretende alterar a re_dação do item 1 do § 49 do
art. 64 da Lei Orgânica_ ~a- Previdência Soda!
_-(Lein? 3.8-07/60), dispositivo que regula a isenção de período de carência, para efeito de
percepção de auxt1io-_doença e aposentadoria
por invalidez, aos segurados da Previdência
Social acometidos das enfermidades que especifica.
-Observe-se que a atual redação do dispo-sitivo_ em questão foi dada pela Lei n 9 5.694,
de 23 de agosto de 1971, que ampliou, em
relação ao estatuído _originalment~ ry~_Lei n9
3A3Q7/60, o rol de _doenças que justificam o
direito à tsenção_de c.arência.
Na justificação que acompanha o projeto,
seu ilustre autor Saiieilta o propósito de adequar o referido dispositivo legal às mudanças
decorrentes do rápido avanço da ciên-cia, além
de corrigir algumas_omissões que, a seu juízo,
- estariam a ferir "o princípio basilar de e_qüidade". Acrescenta, ainda, na justificação do pro-jeto, o intuito de substituir o termo "doença"
pela expressão "estado de doença" que c.onsidera mais apropriada à finalidade de in~c~r
a condição de iricapacidade para o trabalho.
No que respeita ao mérito, a proposição
em exame, na sua quase totalidade, propõe
aperfeiçoamentos _que certamente a credenciaram a receber urna r~omendação de aprovação no âmbito da Comissão de Assuntos
Económicos desta Casa. Caberia tão-somente
aprofundar a análise no tocante à proposta
-de _adoção da expressão "estado de doença",
que, embora tecnicamente correta, talvez pos.sa ser deixada implícita, como se encontra
hoje, na Jegi'siação. Com efeito, de acordo com
os procedimentos já consagrados na Previ~
dência Social, a simples referência à enfermidade não tem sido obstáculo a que_ a efetiva
concessão dos benefí~ios, sem exigência de
carência, seja feita mediante verificação do estãdo de doença, através de perícia médica pré~
via e periódica.
.
Cabe ressaltar, por outro lado, que a matéria
tratada no pres_ente projeto aCha-se abrangida

Dezembro de 1989

no Projeto de Lef n9 2.570/89, ora em ti&nitação na Câmara d_os Deputados.- Encaminhando ao Congresso por iniciativa do Poder
Executivo, nos terffios do art. 59 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, oreferido projeto dispõe sobre o novo Plano d~
Custeio e Benefício da Previdência Social, derrogando na quase totalidade a atual Lei Orgânica.
Ao tratar, em seu artigo 18, II, da matéria
versada no projeto do ilustre Senador Franctsco Rollemberg, a proposição em tramitação
na Câmara incorpora alguns dos avanços sugeridos no projeto sob exame, como é o caso
da inclusão da AIDS e da- contaminação por
radiação entre as doenças justificadoras da

dispensa de carência. Verifica-se, não obstante, que o Projeto n 9 2.570/89 deixa de contemplar alguns aspectos importantes propostos
nO presente projeto. Isto significa que aquele
projeto- de maior abrangência poderá receber
uma contribuição valiosa, em s_ua tramitação
no Senado Federal, ao ser apreciado em conjunto com esta proposição de autoria do Senador Francisco Rollemberg.
Em (ace do expoSto,- e tendo em vista a
maior abrangência do Projeto de Lei n9
2.570/89 e a existência de prazo constltudonal
para sua apreciação pelo Congresso Nacional,
nosso parecer é no sentido de que seja sobrestada fl tramitação no presente projeto, nos termos do artigo 335, n~> 3, _do Regiffiento Interno
desta Casa, para que possa ser oportunamente apreciado_ ~m co_ne-xão .com o- teor do Pro~
jeto de Lei n9 2.570/89.
Sala das Comissões, em 29 de novembro
de 1._989~,- Raimundo Lira,_ Presidente odaCír SOares - ReJator -/'labor JúniorJamil Haddad - Meira Filho - O/avo Pires
-Jorge Bornhausen -Maurício Corréa Wilson Martins - Severo Gomes ~ Moisés
Abrão~ Nelson Wedekin -Roberto CampQs
- Jo,§o Ca/mon- Ney Maranhão - Gomes
Cárva/ho- Carlos ChiiJrf!llí. ·

PARECER I'!• 380, DE 1989
Da Com!ss3o do Distrito Fedúal, sobre
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal
que "dispõe sobre a criaçao de Escola
Técnica Regional do Oãma (Região Administrativa U) ·:

ReJator:Joào Lobo
_O p_re§ente anteprojeto; de autoria do ilustre
Deputado Francisco Car_neiro, tem per finalidade autorizar o Governo do Distrito Federal
a criar a Escola Técnica Regional do Gama,
Região Administrativa 11.
o mencionado anteprojeto foi encarriinhado à Mesa Diretora do Senado Federal, em
cumprimentQ ao que -determina o parágrafo
único Qo art. 20" da R-esolução n9" 157, de 1~
de novembro de 1988, que estabelece normas
para que esta Casa desempenhe as atribui~
ç:ões de Câmara Legislativa do Distrito Federal, em consonância com o que dispõe o §
19 db art. 16 do N:.o das Disposições Constitucionais _Transitórias.
·
O objetivo da criação da Escola Técnica
Regional do Gama está claramente expresso

Dezembro de 1989
no art. 1~ do AnteproJeto
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li, destinada a ministrar cur~ de fonnação
suas instalações e benfeitorias, e demais bens
profissional para habilitação de Técnicos de
móVeis ou valores pertencentes ao estabelecursos de formação profissional para habili2 9 G~:au_ doS Sétores secundário e terciário,
dmeilto continuarão sob o domínio ou titularitação de Técnicos de 29 Grau dos setores sealém de outroS cursos de capacitação profis~ dade· do Distrito Federal, assim como os que
cundário e terciário, além de outros cursos
slonal de interesse comunitário.
vierem a ser adquiridos.
de capadtação profissional de interesse co§ 19 Os cursos serão realizados, quanto . Art. 6 9 o-aovêmá do Distrito Federal re~
munitário". Por conseguinte, uma escola tanto possível, em regime de cooperação com as gulamentará o prescrito nesta lei, no prazo
voltada para o desenvolvimento da pessoa
empresas de comércio, indúsbia e seJViços
de cento e vinte dias.. âefinindo a participação
"humana" quanto à forrnação de mão-de-olocais, para atendimento às atividades curricu- dos órgãos ou identidades da administração
bra qualificada para o atendimento dos servilocal incumbido da execução do que nela se
lares relativas a estágio e ao objetivo de inte~
ços, prioritariamente, locais.
gração escola-empresa.
contém, como estabelecerá prazo para conEvocando a Constituição do Brasil, temos
§ 2 9 Na fase de implantação do estabele- - dusão dos estudos e providências necessários
em seus arts. 205 e 206, incisôs I N, a garancimento de ensino, serão oferecidas prioritária
à implantação e funcionamento da escola.
tia de ed~:~caç:ão integral para todos os brasiArt. 8~> Esta lei entra em vigor na data de
e progressivamente. habllltações profissronais
leiros, in verbis:
isoladas ou conjunto de habilitações afins con- sua publicação.
Art. 9~' Revogam-se as disposições em
cernentes a:
"Art. 205. A educação, direito de tocontrário.
1- administração, contabilidade, estatística
dos e dever do Estado e da família, será
e publicfdade;
promovida e incentivada com a colabo- _Jus_tlftcação
II- edificações, estradas, saneamento,
ração da sociedade, visando ao pleno de~
agrimensura;
A fértil experiência das Escolas Técnicas e
senvolvimento da pessoa, seu preparo
lll-química;
Colégios profisslomil:izantes mantidos pela
para o exercício da cidadania e sua qualifiIV -agroindústria;
cação para o trabalho.
_(.fnião, sedimentada ao longo de décadas de
V- mecânica, eletromecânica, eletrotécni- trabalho construtivo na disseminação de coArt. 206. O ensino- será miniStrado
ca, eletrônica, telecomunica-ções, instrumen~
com base nos seguintes princípios:
nhecimentos especializados e qualificação de
tação;
mão~de-obra, em todo o território nacional,
I - igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;
VI- processamento de dados;
justifiCa de per si o transplante do sistema
VIl-artes gráficas;
para o âmbito da Administração Pública do
.............................. -------~~~~"VIII- economia doméstica;
Distrito Federal.
_
N- gratuidade do ensino público em
IX- enfeimagem;
Verdade que a Capital da República e suas
estabelecimento oficiais.
X-prótese.
comunida_des circunvizinhas já contam com
A demais, convém -salientar que o art.
Ar{ 2~ Aca- autorizada a destinação de
exemplos promissores dessa presença de es& da Resolução n 9 157/88 disciplina a
tabelecimentos de ensino voltados primacialtransposição status de anteprojeto a pro- uma área mínima de30.000m2 (binia ma memente à capadtação profiSSional de seus alujeto de lei da Corõissão do Distrito Fede-- tros quadrados) no perímetro da região Administrativa II (Gama), para sediar a Escola.Téc- - nos, sejam as unidades do Sena( e Senac e
ral, nos seguintes termos:
nica Regional e permitir o desenvolvimento algumas outras.
"Art 89 O anteprojeto de lei, encami- de atividades ou práticas educativas relacioImporta, contudo, em face da dimensão das
nhado na forma do disposto no parágrafo
nadas às diferentes habilitações profissionais.
necessidades gerais da população, dinamizar
único do art 29, será submetido à ComisParágrafo único. O Governo do Distrito
e multiplicar as oportunidades gerais da popusão do Distrito Federal para que decida,
lação, dinamizar e mu1tiplicar as oportunidaFederal e Companhfa Imobiliária de Brasília
preliminarmente, se deve ter tramitação. - T erracap dêVerão promover a escolha e
des abertas aos jovens que aspiram ass_ociar
Sendo o parecer favorável, será o projeto delimitação do terreno e praticar todos as atos
a formação escolar cpm os conhecimentos
encaminhando como de autoria da Co- necessários à sua ocupação pelo estabelecipráticos de cunho profiSSionalizante, que lhes
missão e terá, em toda a sua tramitação mento escolar.
abram as portas à realização pessoal.
e publicações, a referência apresentado
Art. 39 Para a consecução do que prevê
Essa ambivalên_cia proveitosa representa,
por sugestão do Deputado... ",
esta lei, fica estabelecida a dotação de NCz$
com ioda certeza, uma contribuição inestimá~
100.000.000,00 (cem milhões de cruzados
Assim sendo e considerando a proposição
vel ao futuro das novas gerações, ao permitir
justa e de indiscutível importância para o setor novos), com específica destinação à implanque o rapaz ou a moça possa ter mais facilieducacional do Gama, no sentido de que pro- tação da Escola Têcníca Regional do Gama.
tado o acesso ao mercado de trabalho, atráves
porcionará tanto um cresdmento aprimorado
de ocupações variadas no comércio, na indús§ J9 A dotar;.\'! o menciqnada no caput será
aos seus jovens desenvolverá reais benefícios induída na proposta orçamentária do Distrito
tria e nas empresas de serviços em geral.
à sociedade como um todo, somos de parecer Federal referente ao exercício financeiro sub~
Justifica~se a escolf:la da progressista cida~
de-satélite para sediat ir;lic!ativa de tamanho,
que a tramitação normal deste_ anteprojeto _s_eqüente ao da aprovação desta lei, cujo valor
nesta Casa, como um projeto -de autoria da
será para esse fim atualfzado de acordo com
porte e largos efeitos multiplicadores, uma vez
Comissão e com a referência "apresentado os indices oficiais.
que o Gama já conta com numerosa populapor sugestão do Deputado Francisco Carneição, majoritariamente:jovem, e que, sem SU·
§ ~- A lei qlle fOcar anualrrlente a despesa
ro", é oportuna e deve ser aprovada nos se- do Distrito Federal consignará uma dotação
bestimar as potencialidades do setor hortifrutiguintes termos:
granjeiro e pastoril, também fez opção pelo
global destinada à cobertura dos encargos de
manutenção e desenvolvimento da Escola a
esforço no sentido da industrialização, na linha
que se refere o art. 19.
do Proin - Programa de Desenvolvimento
PROJETO DE LEI DO DF
Art. 49 A EscOla Técnica Regional do Ga- fndustrial do Distrito Federal.
N• 94, DE 1989
ma poderá receber, na forma que dispuser
Trata-se de programa de governo inteira(Apresentado por sugestão do
o 'regulamento, além dos recursos orçamenmente vocacionado ao sucesso, o qual se conDeputado Francisco Carneiro)
tários previstos no artigo anterior, awálios e
solidou através da Lei n9 6, de 29 de dezembro
Dispõe sobre a cn'ação de Escola Técsubvenções _dos Poderes Públicos ou doações
último, aprovada pelo Senado Federal e san·
nica RegiontJ! do Gama (Região Adminise contribuições de pessoas tísicas e jurídicas
clonada pelo Governador do DF,
também
trativa //).
prfvadas, constituindo tais rendas fundo espeexpediu o Decreto Regulamentar n9 11.568,
O Senado Federal deCreta:
cial de natureza contábil do estabelecimento
de 16 de maio p.p., a fim de permitir sua impleArt. 1~ Fica o Governo do Distrito Federal e por ele próprio administrado.
mentação.
autorizado a criar a Escola Técnica Regional
Art. 59 Os bens patrimoniais da Escola,
Com o Proin, elevado número de indústrias
deverá surgir em todo o território local, esten_ do Gama, sltuada na Região Administrativa - que constituem os imóveis por ela ocupados,

prescreve como sua destinação "ministrar

e

que

'
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dendo seu ralo ·de ação à Odade-Satélfte -do
Gama, que já possui apreciável párque indus-

trial. Por conseguinte, tornc:-se impericisa. a
criação de escola profissionalizante corri a
vergadura e abrangência pretendida no· presente projeto, porque haverá certamente, na
esteira do processo -de industriallzação- íridu-

·en-

zida, urna concomitante expansão das ativida-

des comerciais, inclusive de exportação, e no
setor de serviços, trazendo em seu bojo maior
demanda de mão-de-obra qualificada.

·

:375 do Regimento Interno. Ficarão recebendo
~endas pelo prazo de cinco sessões ordinárias, perante à primeira ou única Cotnfssão
a qual foram distribuídos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes

· Se a cidade não dispuser de meios ele Capa-

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 385, DE 1989

recrutados em outrii.s praças, enca:recen:do o

Dispõe spbre registro de entidades sindicais e dá providências.

citação profisSlonar,- provavelmente haverá necessidade de ir buscar alhures trabalhadores

produto e deixando a população local em si-
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Parágrafo único. Quando se tiatar de fu_são ou modificação de entidade sindical, apresentará ainda o edital de convocação de a_s..
semlbéia.
Art. & A publicação de edital no Diário
0/iciçú do Estado, para dar conhecimento a
todos do ato que se pretende registrar, abrindo
prazo de quinze ( 15) dias para a impugnação,
será feita sumuladamente.
Art. 9" Os sindiCatos que foram criados
até 4 de outubro de 1988, ficam disPensados
de qualquer "nova providência de registro de
seus atas constitutivos.
Art. 10. As indústrias artesanais ou micro
e pequenas indústrias, ou micro e pequenos
comerciantes e os micro e pequenos prestadores de serviço podem se organizar em entidades sindicais de qualquer grau.
- Art. 11. As disposições desta lei aplicamse à organização de sindicatos rurais e de colónia de pescadores.
_
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as dispsições em
contrário, especialmente, entre outros, os arts.

O Congresso Nacional decreta:
tuação de desemprego ou de subdesempreArt. 19 O órgão competente para o regisgo.
tro de entidades sindicais é o previsto na Lei
Diante disso, por interniédio do projeto que
n"6. 015, de3Ldedezembro de 1973, Cartório
ora levo à apreciação dos ilustres membros do Regimento Civil das Pessoas Jurídicas.
do Senado Federal, ouso propor a criaçãa da
Arl 2" Os sindtcatos, inclusive os decorEScola Técnica na Regtão Administrativa do -rentes de modificação ou fusão, obedecerão
Gama, dotando-a dos meios necessários para
os seguintes prindp!os básicos:
cumprir tão importante desiderato.
a) unicidade na base territorial;
A tanto, a proposição comtempla as provib) escolha autónoma da base territorial;
dências legislativas e administrativas capazes
512,515,516,517,518,519,520,522,534,
c) especiftcidade; e
de viabilizar a inldatilia~ que se afi"gura inegável
535, 537, 538, 558, parte do art. 574, na exd) descentralização.
aspiração da comunidade local._
__ .
pressão "de primeiro e segundo graus".
Art. 3~ As federações e uniões, inclusive
De fato, é bastãnte atentar-se para os gran- as_decorrentes de transformação ou fusão, são
Justificação
des contigentes de jovens que aguardam
entidades de segundo grau e obedecerão os
oportunidade de aprendizado regular na refe- seguintes princípios básicos:
O art. 89 da COnStifWÇ80 Federal,-de 5 de
rida cidade-satélite, a que c~rrespõnde outro
a) criação por pelo menos cinco (5) sindioutubro de 1988, traçou novas diretrizes para
tanto de trabalhadores que assomam todos catos;
a Organização Sindical Brasileira, baseada nos
os anos ao mercado de trabalho em busca
b) eleição da base territorial em níveis museguintes princípios fundamentais:
de colocação satisfatória juhto às empresas
nicipal, estadual ou federal;
a) liberdade de associação (art. a~, caput);
dos setores secundário e terciário.
'CJ especifiCidade; e
b) revogação da pré-existente autorização
Urge, pois, uma ação decidida do Poder
d) descentralização.
esfuta1, com a vedação da interferência e interPúblico da Capital Federal no sentido de conArt. 4"' As confederações, inclusive as de- venção do Poder Público (incis_o I);
cretizar medida de largo alcance social, com
correntes de transformação ou fus&o, são entic) registro no órgão competente (incis_o I);
inumeráveis beneficiários à população que dades de terceiro grau e obedece:rão os sed) unicidade dentro da base territorial (ínci·
aqui se congrega.
- -guintes princípios básicos:
so II);
Sala das Comissões, 23 de novembro de
a) criação por pelo menos três (3) federae) escolha e f~xação do territ6rio pelos sin1989. -Mauro Benevic/es, Presidente -João ções ou uniões;
dicalizados, sendo o menor equivalente a um
Lobo Relator - Louriva/ Baptista - .Márcio - -b) base territorial nacional; e
município (incis_o II).
- Lacerda - Edison Lobão ~ .Mauro Borges
_O registro dos sindicatos estava previsto no
c) -~p-~cifi~idade.
_
- FtanclscO Rollemberg - Ronaldo Aragão
-Art. 5? Pelo princípio da especificidade, § g do art. 29, do Código CiVil, Lei n9 3.071,
- .Meira Filho - Leofpoldo Peres - WUson
de 19 de janeiro de 1916, bem Como no art.
preferirá a entidade sindical mais especíalizada
MartJ'ns.
-sobre a mais eclética, que se constituiu agru519, da Consolidação daS Leis-do Trabalho,
aqui com autorização estatal, aprovada pelo
. pando as profissões ou atividades económicas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Decreto-Lei n? 5.452, de J9 de maio de 1943.
específiCas e, airida, cOnexas ou similares. Pelo
- Do Expediente lido, consta o Projeto_ de
O diploma civil permite, hoje, o-registro de
pnncípio da descenti'alização, ferirá a entidade
lei do DF n<:> 94, de 1989_que nos termos
de menor base territorial sobre a de maior __associações de utilidade pública na forma de
do art. 8<:> da Resolução n" 157, de 1988~ o
lei específica, que é a de Registras Públicos,
base territorial.
projeto que acaba de ser lido será considerado
Art. 6~ Os sindicatos terão os seguintes a_ de n?· 6.015. de 31 de dezembro de_ 1973,
como de autoria da Comissão do Distrito feno titulo m, do Registro Civil das PeSsoas Jurí·
órgãos administrativos:
deral, tramitando com a re(erênda de que foi
dicas, no inciso I, art 114,_ dentre a_s quais,
a) assembléia;
apresentado por sugestãq_ do Deputado Fral}_peJa definição do Código Civil, estão os sindib) diretoria;
cisc:o Carneiro. De acordo com o art. 235,
catos. O diploma obreiro, por seu turno, trata
ccoitselho fiscal.
indso li, alínea f, .do Regimerito Interno, o pro·
§ 19 O número 'mínimo de membros da
do mesmo registro no art. 519, tendo como
jeto ficará sobre a mesa durante cinco sessões
Diretoria é de dois (2).
alicerce a autorização estatal. A utilidade públiordinárias, para recebiníento de emendas.
§ 2"' O número mínimo· de membros do
ca dos sindicatos advém do discurso constitu(Pausa.)
cional, pelas suas prerrogativas indedináveis
COnselho Fiscal é de trEis(3 ).
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Art. 79 O requerimento de registro das no- de representação da categoria económica e
profissional (art. a~. lU). Trata-se ( a atividade
-Do Expediente lido, consta ainda, os Proje· _yg_s entid~de~ sindicais será apresentado com
tos de Lei da Câmara n"' 78, 81 e 82, de
sindical) de direito fundamental e de.imediata
os seguintes documentos:
1989, e o Projeto d-e:-DecietO Le9iSlativo n"
a:) a~ da assembléia de fundação"Ou modi- vigência a partir da promulgação da Carta
66, de I98g, qtle a"Cabam de ser lidos, terão "ficaçãó; - Magna.
tramitação com o prazo determinado de qua·
_b) a primeira diretoria eleita e a qualificaçâ~
~Entretanto, neste quadro, surgiram três in·
renta e dnccr dias, de acordo com o art. 64,
terpretações sobre o órgão competente -para
dos diretores;
§ 1~. da ConstitUiÇão, cOmbinado com o art
registro dos atos de criação de sindicatos noc) indicação da sede.
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vos e das alterações estatutárias dos existentes. Uma, afastada de plano, de que ap~nas
uma lei nova permitirá a indicação do órgão
e, assim, até tal fato, o direito constitucforiãl
não poderia ser exen::ido. Em ·ccintiaposição
a essa corrente, surgiu outra, a dos que admi·
tiam a imediata aplicação da nova organização
Sindical, mas que divergiam .sobre o órgão
competente: ou o Ministério do Trabalho ou
o Registro Civil de P.esosa Jurídica.
J:: importante lembrar que o legislador cOnstitucional deu ênfase à liberdade sindical, vale
dizer liberdade de acordo com a vontade dos
que pretendem se sindicalizar. Não há, pois,
como restringir essa abertura constitucional,
que aliás não distinguiu o sindicato, qUe é
um.a associação civH, de outras associações
civis, razão pela qual a normalidade é o seu
registro no mesmo cartório competente.
Para exemplificar as correntes supra, podese citar o acórdão do Tribunal Regional ~o
Trabalho da 15• Região, que extinguiu diss_ídio
coletivo por ilegitimidade ativa ad causam,
acumulada com a existência de sindicato estadual da categoria, em pleito suscitado por sin·
dicato municipal, decisão ~e 30 de março de
1989, no Pro_cesso TRT Região- n..,. 51/89-D.
Em sentido contrário, existem acórdãos do
Tribunal Superior do Trabalho, destacandose, para ilustração, o· Acórdão TIP~0769!89,
publicado em 16 de junho de 1989, cuja
ementa afirma que ."a personalidade jurídica
dos Sindicatos é adquirida, na vigência da
Constituição de 1988,-do mesmo modo que
as demais associações civis, IstO_ é, pelo registro _civil".
Em conseqtiéncia, tomou-se urgente o ad·
vento de lei nova sobre registro de entidades
sindicais, para solver as dúvidas e inevitáveis
longas pendências judiciais sobre a matéria,
que atrasam e dificultam o des_envolvimento
da vida sindical bri:1stleira. Dividiram-se os sindicalizados, que disputam entre_ os direitos de
representação sindical, pelos mais variados
motivos, o que acarretará prejuízo da categoria
profissional ou da classe econômlca a que
pertencem. Deixar ou adiar lei sobre a questão
será pennitir que se dispersem as forças positivas da Nação, prejudicando ao longo do tempo todos os empregados, os empregadores,
e em conseqüência, o próprio País.
Acrescente-se_ a_ crise econômica e ver-se-á
o enorme prejuízo de_desviar das soluções
fundamentais, que o Brasil está a exigir, o pleno empenho das _classes produtoras, aqui englobados empregados e empresários, capital
e trabalho. Não se pode permitir que, em plena
e inadiállel necessidade de combate à hiperinflaç:ão e à recessão, que as energias de empresários e de empregados sejam desviadas para
uma discussão c_artorária e judicial, quando,
em verdade todos devem estar unidos buscando a estabilidade política, social e económica
da Nação. Enquanto se deveria estar buscando a justiça social, a melhor distribuição de
rendas, a criação de novos empregos em eco·
nomia estável, o que se vê são infrutíferos esforços para interpretar os direitos _sindicais
constitucionais, -

V,lStoS Os~ projetó_S,. c:Orivérii Salient~ _alguExarninad.os sete 'projetas de lei que foram
apresentados na Câmara doS Deputados,- veri- mas questões fundamentais para a elaboração
. de projeto de !ei ·sobre registrÇ de entie,1ades
fica-se, em análise resumida:
·
·
· ·
_1. Projeto de Lei n9 1.099, do Deputado sindicais. · ·
ne· ·regra que na boa admiriisf[ação ·da "res
Paulo Paim.
publica," anteS da criação· dé Uttf noVd 6rgão,
Propõe a criação para o registro das
deverá se examinar a possibilicfade de melhor
entidades sindicais um novo _órgão que aproveitamento' ·de-orQão' jâ éâStênté. -obedenomina Cartórios de Registro Espe- dece ao princípio_de economia, prindpallnenciais, na linha das normas existentes para te quando há amplo depate nacional sobre
associações civis.
"d~fidt Público._"
·
·
2. Projeto de Lei n? 2366, do Deputado
Por outro lado, a solução de prOblemas de
Antonio Carl~ Mendes Thame, anexado ao _regi"~tro_ qeve buscar ainda: a forma n1aiS simn• !.009.
· ·
ples, menos burocratizada, que i!xij8 das par_Propõe (! criação_ de um novo órgão, teS envolvidas {regiStr~r.te.~ registrado!-) o mío Conasi- Conselho Nacional de Assun- nimo de atas e providênCíaS, com'ampla publicidade, para que os eventuais interessados
to Sindicais, de composição bipartite com
eleição de s_eus dirigentes pelas atuais possam zelar pelo princípiO da t.inicidade.
Por fim, os pontos fundamentais da criação
- - -Confederações. Reconhece os sindicatos
de sindicatos e das eritidades de segundo e
constituídos até 5 de maio de 1988.
terceirO graU devem e~ coittidos nas nor3. Projeto de Lei n..,. 2221, da Deputada mas de registro, trazendo .e mantendo na área
Ana Maria Rattes, anexado ao n~ 1.009.
do direito positivo instituições tradicionais,
Propõe a criação de novo_ órgão, deno- princípios ainda hoje consagrados.
Sala das Sessões, _em 4 çie _dezembro de
minado Canesi- Cadastro Nacional das
1989. -.Maurício Cortêa..
Entidades Sindicais, para fins de controle
centralizado do quadro sindicai,_ que ex·
LEGISLAÇÃO OTAOA
pediria Certidão antes do registro dos atos
constitutivos no Registro Civil das Pes~
LEIN•3.071,DE l•de
soas Juddicas. Este órgão ·estaria suborJANEIRO DE 191õ-·
dinado e dentro dos quadros do Minis(Coirigidã pelá Lei n9 3. 725,
tério do Trabalho.
de 15 de janeiro de 1919).
4. Projeto de Lei n~ 1.528, do Deputado
Santos Neves.
l'ro_põe a criação de novos .órgãos, denominado Comissão de Assunto-s Sindicais, de composição tripartite (govemo,
empresas e empregados). Essa- Comissão, quanto à secretaria, seria provida pelo Ministério do Trabalho.
5. Projeto de Lei n? 1.977, _do Deputado
Fernando Bastos, anexado ao _n9 1.528.
Prevê o registro nas Delegacias Regionais do Trabalho e no .Ministério do Trabalho, com_ a criação de órgão novo denominado Comissão SindiCal Nacional
oli Regional, de composição bipartite, para soluções arbitrais de eventuais questões. Por outro lado admite os sindicatos
criados até 4 de outubro de 1988.
6.

Projeto de Lei n9 2276, do Deputado
Lúcio de Alcântara, anexado ao n? 1.528.
Propõe o registro no Tribunal Superior
do Trabalho e nos Tribunais Regionais
do Trabalho.

7.

Projeto da S~bcom!ssão C, dã Comissão de Trabalho, da Câriiari{ dos Deputados.
Propõe a criação de novos órgãos,
Conselhos EstaC::Iuais e Nacional de Reconhedinento Sindical de formação_bipar·
tite, prevendo até a sua instalação o registro nos cartórios do Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

.

. . . .SEÇÁOlll

.

Das Soded_ades ou Associações avis
Art. 20. As pessoas juridicas têm existência distinta da dos seus membros.
§ _1 ~ Não- se. poderão constituir, sem prévia áutorizaç:ão, as sOCiedades, as agências ou
os estab_eiecimentos .de seguros, montepio e
caixas económicas, salvo as cooperativas e
os sinQ_ii::atos profissionais e _agríCoJa-5, legalmente organizados.
Se ti-krem de funçlonar no Distrlto Fe'deral,
ou em maiS de Um Estado, ou· em territórios
não constituídos em Estados, a !]utofi?açáo
será do Governo (ederal;.se em um só Estado,
do Governo deste.
·
··
§ 2 9 x·saciedades erluffieradas nO art. 16,
que, por falta de autorização -ol\ de registro,
se náo re.Pútáreln_pesSoas jurídiCas. não pode~o_ acion;:\r a seus inemf:,ros, nem a .terceiros;
mas estes poderão responsabilizá~las por todos os ::reuS atas.-·

?1.

Art.
Tennir\a a. existência da péssoa
jurídicéÍ: ,
· -- - -· -- - - ~ L P,ela sua dissolução, deliberada entre os
seus rriernbr.os, salvo o direito da minoria e
de terceiros, ..
U. Pela sua dissolução, quando a lei determine_
, ·•-"-~--, ~
lli"'" Pela sua dissolução .em virtude _de ato
do-GoVerrio, que {he Casse a autorização para
funcionar, quanto a pessoajuridicajncorra em
ataS opostos aos seus fms- ou-nocivoS ao bem
público. _
·
· · ·
-
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Art. 22. Extinguind~se uma associação
de intuitos não econômicos, cujos estatutos
não disponham quanto ao destino ulterior .dos
seus bens, e não tendo os sócios _adotado
a tal respeito deliberação eficaz, devolver-se-~·
o património social a um estabelecimento IT,I~

nicipal, estadual ou federal, de fins idênticos.

ou semelhantes.

-

Parágrafo único. Não hávendo ·no Município ou no Estado, no Distrito Federal ou
no território ainda não constituído em ~~do,
em que a associação teve a sua sede, estabelecimento nas condições indicadas, _o património se devolverá à Fazenda do Estado, à do
Distrito Federal ou à da União.
Art. 23. Extinguindo-se uma sociedade
de fins económicos, o remanescente do património social compartir-se-á entre os sócios
ou seus herdeiros.

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

_____

(À Corrifs5ao de Assuntos Soda/s. D~
cisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENÀDO
N• 386, DE 1989
Define como crime contra o livre exer-

doO do Poder Legislativo a ofensa à integridade corporal ou à saúde de parlamentar e dJ outras provfdéncias.

o-congreSsONadonal decreta:
Art. i<? ConstitUi crime córitra o livre exercício do Poder Legislativo ofender ã integridade corporal ou a saúde de deputado federal,
estadual, d.istrita1, senador ou de presidente
da casa legis1ativa que estes integrem.

tação é exercida. O Poder Legislativo retomou.
conio instituição, seu caráter permanente e
sua posição altaneira.
Atento para o caráter permanente da instituição, o legislador constituinte cerceot,~-se de
cuidados, preservando, ademais, a independência entre os poderes.
Com respeito acs membros do Poder Legislativo, porfiou o legislador constituinte em assegurar que pudessem cumprir de forma livre
o mandato, tal o relevo que a nlissão assumiu.
Entendemos que, em nível infraconstltuclonal,
torna-se indispensável adicionar proteção
àqueles que exercem mandato popular. Não
são poucos os casos conhecidos de agressões
a parlamentares, por alguns que, assim agindo, pensam poder impedir o livre exercício
do Poder Legislativo da União ou dos estadosmembros.
-A proposição que ora oferecemos à deliberaçáô desta Casa cuida de tipificar como crime
contr~ o livre exercício do Poder Legislativo
a ofensa à integridade corporal ou à saúde
de deputado federal, estadual, distrital, sena·
dor ou de presidente das casas legislativas.
As penas previstas são elevadas, em face do
bem jurídico que cumpre prOteger, qual seja,
o livre exercíclo do Poder Legislativo. Prevê-se,
ainda, que a jurisdição, em tais _crimes, será
exerdda pela Justiça Federal, diante do evidente interesse jurídicO que tem a União nas
causas decorrentes.
Estamos certos de cjue --a proposta que ora
oferecemos, enriquecida com as contribuições dos nossos nobre Pares, receberá irreeytrita acolhida do Congresso Nadonal.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1989~
-Senador Odacir Soares.

(À Comiss4o de Constitui~ã_o, Justiça·

Pena- reclusão, de dois a dez ànos. _
§ }9 Se a (esào é grave:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 29 Se resulta morte:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Art. 29
pr~sso o julgamento do crime defmido nesta lei caberá à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiver
sido_ praticado o crime for município que não
seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento caberão a uma das varas
da Justiça Federa1 da capital do Estado ou
do Distrito Federal.
Art 39 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.

o

e

Justificação
A recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional e dos,membro~ do Poder Legislativo em geral foi, inegavelmente, uma das
grandes conquistas obtidas com a promulgação da Constituição de_1988. As Cartas es·
taduais, na esteira da Lei Maior, alçaram tam·
bém o Poder Legislattvo ao centro de decisão
dos ternas que dizem respeito à coletivldade.
O papel de relevo que o P.>çier Legislativo
voltou a deter representa vitória do_ povo e
dos estados em norrie de quem a represenM

~ Qd_adania. Decisão termirtativaJ

O SR. PRESIDEriTE (Pompeu de Sousa)
O projeto será publicado e remetido às
Co~is~~_s_competentes, (Pausa.)

-

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
·Sr. 1~ Secretário. ·
·

São lidos os seguintes

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF. N• 33/89/CAE
Bfasíliã, 29 de novembro de 1989
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 3° do art. 91 do Regimento
-[ntemo,_ comunico que esta Comissão aproVóti o Pl.S n~-121 de -1989 que "protege ternporariaménte os investimentos industriais, nos
tennos do art. 5 9 XXLXt da Constituição", na
reunião de 29-11-89, por 19 (dezenove) votos.
_ Na oportunidade, renovo a V. EX' protestos
de -'ªlevada estima e consideração. -Senador
Rafinuncjo_f.!ra, Presidente.
.ÓF. N• 34/89/CAE.
- Brasma, 29 de-novembro de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 3? do art. 91 do Regimento
Interno, comunico que esta ComissãO rejeitou
o PLS n? 81, de 1989, "que dispõe sObre o
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salário mínimo e dá outras providêntiaa", na
reunião de 29~ 11-89.
Na oportunidade, renovo a V. EX', meus protesto.s de _elevada estima e consideração. Senador Jorge Bomhausen, Presidente em
exercício.

OF. N< 35/89/CAE
Brasl1ia, 29 de novembro de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 3o do art 91 do Regimento
Interno, comunico que· esta Comissão aprovou o PLS n" 158/89 "que dispõe sobre o
Fundo Nacional de Reforma Agrária e dá outras providências", na reunião de 29-11-89,
por 14 (quatorze) votos.
Na oportunidade, renovo a V. Ex• protestos
de elevada estima e consideração.- Senador
RaimUndo Lira, Presidente.
OF. N• 36189/CAE
Brasília, 29 de novembro de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 3" do art. 91 do Regimento
Interno, comunico que tfsta Comissão apro·
vou o PLS n~ 357, de 19_89, que "dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação no Município de Rfo Grande, no Estado do Rio Grande do Sul", na reunião de
29-11-89, por 13 (treze) votos.
Na oportunidade, renovo a V. Ex" protestos
de elev_ada estima e consideração.- Senador
Raimundo Lira, Presidente.
OF. N• 37/89/CAE
Brasí1iar 29 de rioveffibro de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 3"' do art. 91 do Regfnlento
Interno, comunico que esta Comissão aprcr
vou o PLS n 9 60 de 1989 que "dispõe sobre
o vencimento das contas de Serviços Públicos", na reUnião de 29-11-89, por 11 (onze)
votos.
Na oportunidade, renovo a V. EJcl' protestos
-de elevada estima e consideração. -Senador
Raimundo lira, Presidente.
DF. N• 38/89/CAE
Brasilia, 29 de novernbio de 1989.
Senhor Pregjdente,
Nos termos do § 3~ do art. 91 do Regimento
Jnterno~. comuni<;o que esta Comissão apro·
Vou o PLS n" 119 de 1989 que "dispõe sObre
a propagand~ comercial de agrotóxicos, pesti·
cidas__ e produtos congêneres•·, na reunião de;
29-11-89, por 7 (sete) votos.
Na oportunidade, renovo a V. f:x1' protestos
de elevada estima e consideraç21o.- Senador
Rairhundo lira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
.:..... Com referência ao expediente que acaba
de_ ser lido a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 39 a -69 , do
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias
parã interposição de recurso, por um décimo
-.dc:,.cQmposição d_a Casa, para que os Projetas
de Lei do Senado n'l'i 60, 81, 119, 121, 158
e 357, de 1989, sejam apreciados pelo Pie·
nário,
Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso o Projeto de _Lei do Senado n_9 81,
de 1989, será despachado ao arquivo, e __os
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demais serão remetidos à Câmara dos Deputados.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOUsa)

-

Sobre a mesa, expediente que será lido

pelo Sr. 1 Secretário.
Q

São lidos os seguintes

COMISSÃO DE CONsTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

OF. N• 89/8"9-CCJ
Brasília, 19 de dezembro de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. ~

que esta Comissão aprovou o PLS ni>Q59788,
de _autoria do Senador Marco _Mareie], que
prorroga o prazo de_ aplicação de incentivos

fiscais do impostO sobre a renda para empreendimentos localizados nas áreas da Sude-

ne e da Sudam; na reunião de 30-"11-89. Na oportunidade renovo a Y. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. Senador Od Sab6ia de Carvalho, Presidente.
OF. N• 90/89-CCJ
Brasília, lo de dezembro de 1989.
Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex"
que esta Comissão aprovou o PLS 72/89; de
autoria do Senador Ed!son Lobão, que indica
os cargos, referidos no art 84, inciso XIV, da
Constituição! Federal, cujos atas de nomeação, pelo Presidente da República, dependem
de prévia autorizaçãó pelo Senado Fedefãl,
na reunião de 30-11-89.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. Senador Cid &bóia de Cãfva/ho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa)
- Caril referência ao expediente que acaba
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art 91, §§ 3~' a 69 do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias
para interposiçãode recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetas
de Lei do Senado noS 59, de 1988 e 72, de
1989, sejam apreciadas pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição ele
recurso os projetas serão remetidos à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Foi encaminhado à publicaçáo parecen:la
Comissão de Constifúlçã6;-JUsOçae-Cidadania que concluiu pela apresentação do Projeto
de Resolução n9 91, de 1989. A im~léria fii:ará
sobre a mesa, durante 5 sessões ordiriárias,
para recebimento de Emendas, nos termos
do disposto no art. 235, U, f do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)

milhões de francos belgas, para os_ fins que
especifica. ·
·
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos,

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência recebeu a Mensagem n9 327,
de 1989 (n' 846189, na origem), de 30 de
novembro do_ corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente_ da República, nos termos do art
52, item V, da Constituição, solicita autorizaçãO
para _que a República Federativa do Brasil,
através do Ministério da Aeronáut!ca,_ possa
ultimar contratação de operãção_ de crédito
externo no valor de até US$ 35.000,000.00
-(trinta e dnco milhões c.le dól~s arTu~ricanos),
ou seu equivalente em outra moeda, junto à
Éxport Development Corporatiori.-EDC, para
õS fins que especifi~a.
A matéria será despachada à COmissão de
Assuntos Econômicos. ·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~A Presidência. recebeu a Mensagem n? 328,
de _1989 (n9 848!â9, na origem), de 30 de
novembro último, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52,
item V, da Constituição, solicita seja autorizada
a _c_ontratação do_ saldo _de US$ Huqg
7,634,335.00 (sete milhões, seiscentos e trinta
e quatro mil, trezentos e trinta cinco dólares
convênio) entre a República Federativa do
Br"ãsil e o -Hungarian Forei9n Trading Corb·
pany de Budapest, Hungria.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência recebeu, da Prefeitura MuniciPa1 de AraXá;-6 Oficio sL36, de~~~ (n?
446789, na Origem), solidtãndo autorização
para contratação de empréstimo extemo __ no
valor de até U$- 13.000.000,00 (treze milhões
_de dólares), para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Econômlcos.

O SR. PRESIDEI'Il'E(Pompeu de Sousa)
--::- Sobre _a mesa, expedien~e que será lido
pelo Sr. I 9-secretario.
É lido o seguinte.
OF. N' GAB/LPFL

Brasüia, 30 de novembro de 1989.
- Senhor Presldente,
Dirijo-me ·a Vossa Excelência para solicitar·
que o- Senador Hugo Napoleão seja substi·
tuído pelo Senador Carlos Chiarelli na Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a examinar a licitude e a legalidade de operação
de compra de plataforma de perfuração semisubmersíveis_tipo TH-2800,_ d~ c~~msórcio de
Emp-re-sas Metálicas e União Industrial de Empresas, realizada pela Petróleo Brasileiro Petrobrás.
Ào eilSejO, renovo a Vossa J::xcelência a minha expressão de -elevada estima e distinto
apreço. -Senador Marcondes Oadefha, -Líder

-A Presidência recebeu a M_ensagem n9 326,
de 1989 (n• 847189, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da Repúbiicã, nos termos
do art. 52, inClsá V, da COnstituição Federal,
doPFL.
propõe seja autOrizada a República Federativa
do Brasil, através do Ministério da Aeronáutica,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a ultimar a contratação de operação de créditoi externo, nó valor de até oitenta e cinco -~ ~Será feita a substituição solicitada.
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O SR. PRESIDEI'fi:E (Pompeu de Sousa}

--:--A. Presidência comunica _ao PLenário que
cornparéCérá ao Senado, no' PrôXimo dia 6
do ·cofrente, às 14 horas e 30 minutos, S.
EX o Miriísti'ó-da Previdência e Assistência Social, Dt. Jader BarbalhÔ, atendendo à convoe.:~:ç·ãO feita atrãvés dà Requerimento nn 525,

de 1989: ·
·
·
As inscrições para interpelações ao Ministro
estarão abertas na Secretaria-Geral da Mesa
a P~I"t!r: de hoje. (Pausa.)
· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

..:.... Há oradores inscritOs.
_
CoficedO a palavra ao nobre Senador Mauríci'o Corrêa, como Líder.

o sR. MAURicio co~ (PDT- DF.
ÇOm6 Líder, pronuncia o seguinte discurso.)

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, no domingo
passado o Governador do Distrito Federal
compareceu a essa rotina que desenvolve de
entregas de lotes e fez um discurso fartamente
nOticiado pelo Correio BrazülenSe, na primeira
página, e densamente noticiado pelo Jornal
de Brasília.

Diz o GOVernador, transcrito no Corieio Brazífjiinse:··'Roriz acusa Senadores de inimigos
do povo".
Ao longo da entrevista, S. &·assevera que
Os senadores Maurício Corrêa e Po_mpeu de
SoUsa· estáo ''tentando -inviabilizar a votação,
pelo Senado Federal, do projeto que autoriza
a venda de 100 novas projeções residenciais
erri-Brasma.
Adiante, aduz:
"Eles são contra os assentamentos po- pulaclonais porque vivem em gabinetes
_ -atapetados e com a_r condicionado, dista!lt~s_dos problemas da pqpula_çâo".
Estou chando__estes_ trechos que estão as.peados.
E faz uma condamação àqueles habitantes:
"Não votem e-Il} candidatos que têm
em seus quadroS inimigos Políttcos
meus."-·
Srs. Senadores, estou trazendo este assunto
bem- patei1te que o Governãdor do Distrito Federal tem se valido da
condição de Chefe do Executivo, valendo-se,
lnclusíve- do dinheiro _do contribuinte, para,
num processo dema,gó!;Jicp, comprometer o
futur_o da Capital da República..
Sr. Presidente, Srs: Senadores, se hoje pudéssemos mensurar- e já há estatística neste
sentido que não são veiculadas - , nôs verificatíamos que o fluxo migratório de Brasüia
chegou a patamares -insuportáveis. Por quê?
Porque o doveinador do Dist(itõ Federa_!, na
ânsia do seu projeto político, inclusive no seu
antV€rsário, convocou os seus amigos, presidentes de associaçõe-s de moradores, do Palácio do Buriti e lá asseverou: "acabo de trans·
ferir o meu título de Luziânia para Brasília,
e aceito disputar o cargo de Governador do
Distrito Federal, pelo voto direto, em 1990".
A partir deste instante, e já antes se notava
uma ·verdadeira euforia em todas as repartições do Distrito Federal, no sentido de que

_à_CaS~fpafa- deixar

o

_
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todos trabalhassem para um (mico fim: á-céirid!datura do Sr. Govemádo( do Distrito Federal

em 1990. Pouco imPorta qUe-"eie.terlhà'.àl-lmldado, dentro .-dessa_ visão_d~l_!lªgógica, que
iria entregar mil lotes põr semana; pouco importa que o Brasil inteiro, os parentés d~ 9!:1~

rnoram aqui, seus amigos viesserrrpara Brasília, na esperanÇa de encontrar aqui, na cidade,
a sua _casa, emprego farto, condições boas
de vida.
O que tem aConfecido,- Ses. Senadort$, é
apenas a transferência de favelás.
Nem eu nem PompeU-de SõU5a-SoiTIOS C·oritra assentamentos, pelo contráiió, Sabemos
que se toma indispensável alojar todo esse
povo, mas não dessa forma violen~. não atravês desse processo populista, desse proCesso
que compromete 0 futuro da capital da_Repú·
blica. Quem passa pelos viadutos, certamente
vai constatar que miseráveis encontram~se
alojados nesses túneis, que servem para atravessar de um setor para 0 outro. Segilrainehte
vão ver, como em nenhum outro· Góv'etnb do
Distrito Federal, a massa humana que passou
a habitar desordenadamente a periferia tia capita] da República. E esse_ 9<?'-.':~ryladÇ>r _tem
a ousadia, tem a petulânCia de dizer que eu
e 0 nobre Senãdor Pompeu de"Sousa somos
inimigoS do povo, porque aqui exercemos a
condição de opositores e vamos continuar
nesta caminhada, nesta luta.
E o que acontéceti pâra

0

Goveinad:or dei-

:~~:i:~~~~~a~~~?~~q:s:,'S~~~~~~~:.

men~. Aliás,_até sug~stões que nós apresen-

no trato dos interesses de Brasí1ia, não me

tamos na primeira medida provisória.
Poisbem,oGovema·darmandaesseprojeto
de lei, que é aprovado na Comissão do Distrito
Federal contra o meu voto, o voto do Senador
Wll.son Martins ~ o votO do Senador Pompeu

poderia furtar de oferecer o testemunho espontâneo de que a Representação da Capital
da República, integrada por V. ~. pelo Senador Pompeu de Sousa e pelo Senador Meira

de Sousa. Por quê? Porque antes, sequer,
de aprovar esse projeto, o Sr. Governador abre,
nesse projeto, crédito suplementar para usar
do jeito que ele quiser, ao seu alvedrio exduS1vo, toçloS Os recursos provenientes das vendas dessas _projeções.
Todos nós sabemos que a Lei Orçamentária
do Distrito Federal e a própria Constituição
Federal não admitem a aplicação de créditos.
supl_enientares que não teflham já sido objeto
de aprovaçáo naqueles limites pelo Congresso
Nacional ou pelo Senado Federal. E S. Ex~
não agindo tecnicamente, dentro do espírito
da Resoluçáo n9 157, autorizou que fosse enviado pára câ esse projeto. N6s questiOnamos
esse vído do projeto de lei, mas, além desse
Vfdo de natureza intransponível, porque envolve matéria constitucional, eu levantei aqui, no
Plenário, uma questão política, que me parece
de transcendental importância. Como _que um
governo em fim de mandato _e nós sabemos
que no dia 17 um novo Presidente da República estará eleito pela Nação brasileira - vai
usar todas as verbas? Evidentemente que se
trata de um projeto eleitoreiro, de uma visão
para atender a esses seus anseios! E o que
nós temos feito aqui, agora, ultimamente, é
eXa:tarriente issO: verificar esses projetas de
conteúdo político, de conteúdo de fmal de safra, de legações Qe fmal de governo, Nós, um
grupo de senadores, resolvemos não votar
mais para que o governo ·eJeJto tenha condições de aplicar essas verbas num critério adrninistrativo o mais correto, sem esse açodamenta de fmal de mandato.
--Sr. Presidente, com todo zelo e cautela, nós,
da Corriissão- do Distrito Federal- aqui está
0 ilustre Presidente Mauro Benevides -, temos dado toda preferência a todos os projetas
do Governador. Temos yotado com espírito
público,comaltivezecomaltruísmoembeneficlo da nossa sociedade, mas eu não posso
conceber que medidas dessa natureza sejam
usadas nesse_momento em que nós estamos
às vésperas de termos um novo Presidente
da República.

propus, aqui, em uma das sessões da semana
passada, que um determinado projeto do Govemador fosse retirado de pauta. E 0 flz por
quê? Porque examinei projeto e verifiquei
que ele era inconstitucional. Na verdade, Sr.
Presidente, 0 Presidente da República, como
todos sabem, guarda limites, guarda fronteira
de fazenda com a família Roriz. Inclusive, ele
veio a ser o Governador biônico, e espero qu_e
seja 0 penúltimo porque temos que suportar
mais um.
Êsse-Õovemador compromete a nossa cidade, e, em conluio com o Presidente da República, recebe de Sua Excelência uma medida provisória, fazendo a dação de cento e'
tantas projeções da União para o Governt~ do
Distrito Federal, porque essa medida tinha sido rejeitada em uma das sessões do Congfes~
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me
50, na semana paSsada. Pois bem, apresentei
um projeto idêntico, que está engavetado ein V. Ex' um a~rte?
poder do nobre Senador Meira Filho'. O pi"Õjeto
· O SR. MA.~CIO CORRtA _Concedo
está em seu poder e sequer foi despaChado o__aparte- a v. EX' Com- fiiuito goSto.
para dar condições a que o Presidente da Re-_O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senapública mandasse uma Outra Cl}_edida pr9~sória. E, a medida-provlsória; realmente_, veiO ..dor Maurício Corrêa, no curso do pronune foi aprovada.
- -- --.- .. - --- . · .
· q~ento, V. Ex!'. fez alusão a· recente declaBeni, c"õlno a ResolUção n? "ls7; cjue tfaduz ração d~overnador Joaquim Roriz em uma
conceito da CoriStituição, determina que há das cidades-satélites de Brasllia, quando se
que haver lei do Senado para que o GoYer- ProcUra subestimar a atuação extremamente
nadar possa dar destinação a esses lotes, S. cqefente, prestigiosa e decidida de V. Ex~' e
~ o Sr. Go\remador já encaniinhara projeto
do Senador Pompeu de Sousa, em favor dos
provisória. E o que diz esse projeto do Gover- interesses de Brasília. Sendo eu Presidente da
nadar? Que ele iria vender os lotes, essas pro- Comissão do Distrito Federal, portanto, cojeções, para aplicá-las em determioadas situa- nhecendo mais de perto com a atuação de
ções de interesse soda! e~ Brasma; inegavel~ · · V,. Ex', e a do Senador Pompeu de Sousa.__

:·o
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Fllho, tem tido uma atuação exemplar na discussão de todas as questões relaclonadas
com Brasília. Não poderia deixar, por isso, de
realçar este testemunho de forma espontânea
e sincera, da mesma forma como, em relação
ao Governador do Distrito Federal, me sinto
no dever de pôr em relevo a figura do Chefe
do Executivo brasiliense na condução dos intecesses desta cidade que sedia os Poderes
da República, portanto, a Capital Federal. Diria
mais a V. ~. que o Governador tem-se de dicada de corpo e alma a esse problema social
extremamente delicado, relacion~do com o
assentamento de tantas famílias, dai por que
não poderia chancelar1 presente que estou no
plenário, a acusação de V. EX' de que o trabalho governamental tem conotação eminentemente eleitoreira. Não participei dessa solenidade a que V. Ex~ se refere, mas jamais admitiria que o GOvernadOr CoridUzisse a sua ação
governamental para um patamar menos nobre que não o situasse muito bem diante da
opinião púb11ca do País.
EsSa política de ass_essoramento, que S. ~
tem levado a efeito vem concentrando as suas
atenções, as suas preferências, os seus cuida_dos como Chefe do ExecutiVo de Brasília. Daí
porque acho que V. EX' no instante em que
solicitou, neste plenário, o adiamento por trinta
dias da aprovação de uama mensagem que
se vinculava a essa área do Governo, certamente pretendeu barrar, obstaculizar aquilo
que vem sendo feito_ com muita garra, com
muita disposição pelo Governador Joaquim
Roriz. Da mesma forma como ofereço embargo a essa pretensa e provável acusação à atua- d V Ex'
I d d" "dad d0 trab
çao e · • rea çan O a Jgnt
e
alho que vem sendo levado a efeito aqui por
V.fr, pelo Senador Pompeu de Sousa, igualmente pelo Senador Meira F'"rlho, senti-me no
dever de enfatizar que o Governador Soaciuiffi
Roriz, no que diz respeito aos interesses na
Capital da República, tem procurado atuar
com profii::iéncia, com zelo, c_om abnegação
e_com espírito público, defendendo legítimos
iriteresses da comunidade.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência sente-se no dever de alertar
que o nobre Senador está com a palavra, ccmo Uder, de forma que seu tempo ê muito
escassO:_ Pediria a V. Ex" não concedesse mais
a~?<~rtes e concluísse a sua oração.
O SR. MAURiCIO CORRêA. - Perfeito!
O proiiuricíamento do G'"overriádor está notidado fartamente nos jamais. S. ~.inclusive,
impõe a pecha de que eu e o nobre Senador
Pompeu de Sousa somos iniinigos do povo.
Gostaria, Sr. Presidente, de ler rapidamente
-V.Briráterpaciênciacomigo-osequfvocos, os enganos cometidos pelo Governador
do Distrito Federal. Agradeço, antes, o aparte
do nobre Senador Mauro Benevides que, tenho certeza, n,ão comunga com vitupérios,
. com aleivo_sias desta natur<;za. Mas cumpre
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a S. Ex!' o papel da lealdade partidária de defender o Oovernador do Distrito Federal.

Como eu havia dito, temos votado, com
rapidez, todos os projetas de interesse do Governador do Distrito Federal. E é bom salientar
os equívocos e enganos desse Governador,
da má administração. da incompetência administrativa, porque S. Ex! manda um projeto,
depois corrige e retira. É isso que vou ler aqui:
DESPAC!TÉRIOS DO-GOVERNADOR
JOAQUIM RORIZ NAS SUAS REI.AÇÓES
COM O SENAD.O FEDERAL,
1) Caso Carreira Auditoria Tributária
Com a Mensagem n~- 1 Hl/89, de
22-11-89, solicitando o caráter de urgência na aprectação, o Governador encaminhouprojeto.d_elei (PL-DF n~' 85, dei 1989)

que __altera os arts. 10 e 11 e revoga os
§§ 3", 4?

e

5~

do art. 13, todos da Lei

n~ 33,_de-12-7-89, que crio-u a ·carrelra

Auditoria Tributária, ·cuja matéria foi aprovada pelo Senado, através_ do PL-DF n9
28, de 1989, decorrente da Mensagem
n• 36/89, de 20-6-89.
O objetivo do novo projeto foi corrigir
uma distorção da citada Lei que, ao criar
a Carreira Auditoria Tributária, cOJOcou
em posição desigual dois cargos de níyel
médio, quais sejam o Fis.cal Tributário
e o Técnlco Tributário.
2) Caso Carreira F1nanças e Con-

trole Orçamentário
Com a Mensagem nç 119/89, de
22~11-89, o Go-vernador encaminhou

projeto de l~i que altera as Leis n91 )3
e 14, de 30-12-88. as quais crial-am a
Carreira Fmanças e Controle e a Carrcira
Orçamento, respectivamente, cujos projet~ foram aprovados pelo Senado, após
vários debates, versando principalmente
sobre a defasagem salarial e gratificações.
O novo projeto só agora procura -corrigir a defasagem salarial, mas exclui cinco modalidades de gratificações.
3)

Caso carreira magistério públi-

co
Criad~por lei decorre11te da aprovação
do PL-DF nç 66/89, de conformidade com
o projeto encaminhado com a Mensagem
n9 91, de 16-10-89, uma semana após
foi objeto de outro projeto encaminhado
com a Mensagem n9 95, de 24-1 o:89·.
alterando-lhe vários dispositivos e, duas
semanas após, foi enviado mais outro
projeto, com a Mensagem _n., 105, de
7-11-89, retificando a Mensagem anterior
e alterando profundamente aquela lei.
4) Caso créditos adiconais
Somente a 1O~ 10~89, com a Mensagem n? 88, com pedido de urgência, é
que o Governador soltdtou autorização
para abrir créditos adicionais, inclusive
para pagamento de pespesas com pes·
soai referentes ao próprio mês de outubro~

A fim de que o pessoal do DF não
sofresse atraso no pagamento, o projeto

foi prontamente aprovado através do PLDF n• 61/89.
5) Caso loteamentos e condomínios rurais
Com a Mensagem n9 51, de 13-7-89,
o GoVerTI:adOr encaminhou projeto de lei
que dispõe sobre regularização ou- des·
_ constituição de parcelamentos wbanos,
o que veio a ser aprovado através do PLDF n 9 34/89. Não obstante, o GOvernador
vetou totalmente o projeto, substituindo-o
por outio encaminhado com a Mensagem/89 que, soliciüÚ1do _urgência, foi
aprovado através do PL-DF n9 59/89.· 6) Caso orçamento para 1990
.. Com a Mensagem n'~' 66, de 31-8~89,
· o Governador encaminhou o- projeto de
lei que estima a receita e fiXa a despesa
do_ DF para o exercício financeir_o _de
1990.
.
.
Quase dois meses após, envfou outra
Mensagem, .;:t de n? 1O1, de 27-1 0·89,
retificando aquele projeto de orçamento,
nq que foi atendido com a aprovação,
-na Comissão do DF, do_PL-DF n~ 57/89.
- 7) Caso carreira administração
púbHca
Com a Mensagem n9 90, ·de 24-9-89,
o -Governador encaminhou projeto de lei
criando a. Carreira Adminlstração PÚblica.
Menos de um mês após, enviou uma
Mensagem, a de n9 94, de 20-10-89, apresentando diversas modificações ao pro·- jeto anterior, como consta do PL-DF n~
56/89.
8) Caso carreira assistentes jurídicos
Decorrente do acordo quando da apreciação do PL-DF n9 39/89, que dispõe
l?Obre a política salarial dos servidores do
DF, o GOvernador encaminhou, com- a
Mensagem n~ 75, de 18-9-89, projeto de
lei que reestrutura a categoria funcional
de Assistente Jurídico. Não obstante
aprovado pelo Senado, o projeto foi vetado. Recentemente,_ o Governador enviou,
coin a Mensagem n9 123, de 24-11-89,
novo projeto de lei que dispõe sobre os
vencimentos dos integrantes da categoria
funcional de Assistente Jurídico, o qUe
está sendo objeto do PL-DF n~ 88/89.
O veto fpi aposto no 169 dia útil.
9) Caso contrato 200 mUhões de

dólares
Com a Mensagem no 61, de 17-8-89,
o Governador solicitou urgência para projeto dr!! lei que autoriza contratar operação
de crédito, com aval da União,_ no valor
de 200 milhões. de dólares americanos,
junto ao BlD e à Caixa Econàmica Federal, destinada a financiar projeto de_ ampliação e melhoramente do sistema de
~gua potável e esgoto sanitário de Brasília.
referido projeto veio mal-redi9ido,
p·orquanto o empréstiinO no Pct~ri6r _é
de 100 milhõeS de dóJaies, enc{uanto que
à Caixa Econõrryica compete firlanciar,
em moeda co_rrente nacional, o equivalente a outros 100 niilhõeS de dólares.

o
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Por outro lado, o projeto rião poderia
ser de lei, mas, sim, de resolução, o -que
só veio a ser corrigido dentro_ do pr{>prlo
Senado. (PL-DF n' 40!89). ., .....
lO) Caso Sematec
Com a Mensagem n? 31, âe 9-7-89,
ó -Governador apresentou pi'Ojeto ·criãridO
- a Secretaria de Meio Ambiente, Ciência
e Tecnologia. Após a apres.entação.de várias emeildas, con[orme PL-DF n9 25/89,
·aquele f:ii"Ojeto veio ·a Ser SubstitUtdO_
outro, encaminhado c9m a_ ~e.ns~gem
n9 59, de 14-.a-89; constitUindo em 'OUtro
PL-DF, de ni38189. · · · '"

Por

. ll) .Caso carreJra fisc~lizaÇão e
lnspec;ão
.
. , , ·'
,
Com'a Mensagem n9 19, de 27-1 1~89,
o Governador encaminhou projeto .de lei
que dispõe sobre a Carreira FIScaliZáção
e lnspeç~o. Aprovado o projeto, através
do PL-DF n., 15/89, tr,ansformoá-s_~--nà
L.et n1 39, Cuja alteração está s_endo Proposta por novo projeto enviado_ pelo Governador, com a Mensagem n9' 106; ·de
7-11 ~89, o_ qual se e ri contra- na ComlS$ão
do DF, formando o PL--DF no 77/8.9:
Vejam, Srs. Senadores, ~ue saõ_ vários 'eqUívocos, vários erros desse Governador que~ a~
ministrativamente, tem sido um fracasSo,. 'o
que demonstra o rol que li, aqui, desses projetas que foram corrigidos, retirados, modificados, alterados.
·Ao encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de
dizer o seguinte: o ,Governador do Distrito'Fe·
dera! disse que eu e o Senador_ Pompeu .de
Sousa somos inimigos do povo. --o ,que sei
é que o Governador era_ Um. empresário, cyfa
atividade era o fornecini.ento de areia e tijc)Jo
para Brasília. Fez. da praça de Brasília, a sua
principal banca de negócio; ganhou dinheiro
a~ui à vontade. Mas, não se dedicou a nossa
cidade; apenas, por laços de amizacle ao Presidente da República, quis a sorte trazê-lo para
ser o Governador biônico _do- Distrito Federal.
Qlfan1o a mim,' Sr. PfeSldente, ·srs. SeÍiadores, graças a Deus, tenho um -passado no Distrito Federal, naJtlUI pela resistência, enfrentando as enxovias, comparecendO àS delegacias para soltar presos, para soltar estudantes,
para soltar professores, para liberar trabalha, dores. Quantas e qUantas vez.es. tive que redigir providências judiciais para imPedir o arbftrio contra modestos ocupantes de barracos
na periferia de Brasílta. EnfrentamoS-, na_ t~Sjs
tência", -a didatura f!lilitaf; fornos; -portanto,
-combatentes da liberdade e da democracia.
- Não será esse Gollernador, biônico, trazido
aqui por obra e graça de um compadrio rural,
que vat diZer que eu sou inimigo do povo. ·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-:- Córic'e_dó a palavra ao nobie SenadOi.JUtahy Magalhães.

OSR. :J'OTAHv,MAGALHÂES

(PMJ5a:__

!3A. Pr_on_unc.ia o seguinte discursO.) ...;...-:Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos; rnuitos...de
nós, esta'r insatisfeitos corri os re:SúitâdOs -do
primeiro í!JrnO das eleições presidenciais. ·Na·,
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da· a estranHar. Afiilal de contas, por razões
que a razão desconhece, venceram candida~
tos indicados por Partidos de pequena iepre-

sentação parlamentar e não- menor organização a nível nacional. Os grandes perdedores
foram, na verdade, os grandes Partidos com
razoável experiência administrativa, número

slgnific_ativo de quadros executivos _e políticos
e, por que não·dizer,_maior ou menor responsabüidade na condução ·do proceso de redemocratlzação do país. Estes fatores, positivos

ou_ne_gativos, parece não terem pesada multo

na i)orã dedsiva do voto. Os eleitores inclinaram-se, ao que tudo indica, mais para os ape-

los oriundos de uma voz exaltada contra o
insUportável estado de coisas no País do que
. para os programas de reconstrução nacional,

o diretto de escolher livremente seu oovernamento, para a qual contribuíram decisivamente o Dr. Ulysses e o nosso Partido- o PMDB.
Este mérito. que é histórico, ningu~rrt conseguirá jamais denegrir o~usurpar. Ele pertence
à História e ela o registrará.
EnqUaritõ isto, cabe-nos voltar rapidamente
à diScussão do processo eleitoral, ele não se
encerrou - Isto occrrerá apenas no dia 17
de dezembro próximo, quando o povo terá
que eScolher entre os ex-Governador· Collor
âe Mello e o Deputado Luiz lnácío Lula da
Silva.
O Sr. Mauro Benevides -Permite V. Ex"
um aparte, nobre Senador?

onde, certamente, iriam encontrar encarna- ·
O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Com
ções. 'de_ partidos e instituições poUticas. De
todo o prazer.
qualquer forma. não ~podemos s_er tomados
pelo s.entimento de derrota que pode conduzir
O Sr. Mauro Benevldes - Antes de V.
aó imobilismo de importantes setores políticos
~ iniciar· as consideiações mais aprofundado País, num momento de grave crise soda!
das em tomo desta segunda etapa do pro·
e económica e ,de consolidação definitiva da
cesso sucessório presidendal, focalízando o
translçáo democrátlca.pleito de 17 de dezembro, desejo ~eportar-me
Vejo.queagrándevitóriade 15 de novembro
aó ·enaltecimento que V. ~ acaba de fazer
náo foi uma vitóri.a isolada deste ou daquele
àquele que teve uma postura da maior dignicandidato, deste_ ou daquele partido. Tomaqade na vida pública brasileira e que, batido
mos, -os maiores Partidos - o PMDB dentre
pela adversidade nas umas de 15 de novemeles - , uma inequívoca lição que estamos
bro, continua a desfrutar do respeito e da ad·
a purgar, i-nas a grande vitória foi do povo
miração dos brasileiros, que é Ulysses Guimabrasilefro, em sua tOtalidade, que conseguiu
rães. Diria a V. E>r, nobre Senador Jutahy Mamanter ~ua histórica paciência ·com serenigalhães, que, na última sexta-feira, em São
dade chihesa, sepultando, no dia das eleições
Paulo, na companhia do Presidente da Câma·
diretas pâra PreSidente da República, wna era
ra Federal, Deputado Paes de Andrade, estive·
de autoritarismo, disc:riminaçõe5; _e PreeõnCeimos com o Presidente Ulysses Guimarães e,
tos! Mais de setenta milhões de brasileiros foali, pudemos constatar a grandeza de espirita
ram à urna depositar neste ou naQuele candidaquele nosso_ eminente correligionário que,
dato as suas esperanças, mas foram, também,
para conformar, com seu gesto, toda uma es- -sem ter logrado êxito na manifestação das
umas de 15 de novembro, continua a acompatratégia de superação do regiltie autoritário
nhar todos os lances da vida pública com o
calcada no exercício da guerra contra a violênmesmo interesse, a mesma disposição, o
cia pelo manejo pacifico da polítiCa.
mesmo desejo de servir à c_oletividade. É um
Conseguimos reerguer as instituições, realiexemplo admirável que recolhemos no conzar eleições em todo os níveis, legalizar os
tato com o Deputado Ulysses Guimarães. Per~
partidos representativos 'de toda e qualq__uer
miti-me interferir no discurso de V. Ex" para,
Ideologia, firmar uma tiova- ConstituiÇão; dita
wna vez mais, exaltar o comportamento irrec~dadã, atravesSar o Rubicáo e chegar à terra
presfvel de Ulysses Guimarães na vida pública
prometida da democracía. Fotaril longos
brasileira.
anos; longos anos em que lideranças representativas das rnais avessas ideologias -libeO SR. JOTAHY MAGALHÃES - Agrarais, marxist'a, catõlicos etc._- consolidaram
deço a V. EX', Senador Mauro Benevides, que
férrea determinação a favor da reconstrução
faz justiça a esse grande homem público que
do estado de direito democrático. E nele deé Ulysses Guimarães. E não é nenhum favor
sembo.caram. Esta vitória" da pavfmentação de
nosso, nesta hora, exaltarmos essa figura, porum caminho pacífico, na eliminação da tutela
que, derrotada nas umas, ele não foi derrotado
autoritária, não foi privilégio de nenhuma clasperante a História, já que aquilo que ele fez
se ou categoria profiss!Onal; nem de nenhuma
em favor da redemocratização do País estará
ideologia, credo ou partido político, ou de
fixaâo na História. O que ocorreu em 15 de
qualquer. liderança individual; foi uma vitória
novembro foi um fato· isolado, passa!Jeiro e,
de todos os braslleiros interessados em reno meu entendimento, houve, da parte do nosconstruir a c-onvivência democrática. Tempo
-so povo, esquecimento de uma grande luta,
haverá, se já não houver. em que se fará um
em beneficio de todOs. Isso faz parte da demo·
juizo mais adequado do peso relativo de cada
crada, Nobre Senador. Não temos que nos
segmento da sodedade brasileira neste lento
lamentar, não temos que nos arrepender, tee complexo- processo, _onde, certamente, os
mos é que lutar.
wftos do Dr. Ulysses Guimarães e do PMDB
COntinuo, Sr. Presidente.
emergirão com perfil mWs insinuante e conComo membros ativos da sociedades políti·
vincente. Por ora, resta-nos festejar uma granca, temos o dever f!~Oral e político de participar
de .vitOria do oovo .brasileiro, que r~perou
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do processo, ainda que não diretamente int~
ressados, colaborando para que não apenas
a cidadania se veja melhor _esclarecida sobre
suas PreferênCias como também para- que
percebamos a necessidade de introduzir inevitáveis aperfeiçoamentos no arcabouço leigal
que o regula. ora, o senso comum- aponta
pra uma realidade inarredável. O primeiro turno, no contexto de uma sociedade com paitidos ainda não consolidados _e permanentes,.
tem o mero sentido de sinali:icir para as necessárias composições no segundo turno. Rigorosamente, o primeiro turno é substantivamente distinto do segundo, ,devendo ambos
merecerem legislação específica que permita
o inevitável: novas coligações partidárias,
substituição dos candidatos a Vice-Presidente
de forma a facilitar as_ composições partidá·
rias, direito aos meios de comunicação aos
Partidos vencidos, para que possam explicitar
sua posição diante do tumo definitivo, ou seja,
temos que asswnir que o primeiro turno é
politicamente distinto do segundo. que, por·
tanto, não lhe será mera decorrência.
Voltando à nossa· participação- dos membros dos partidos_ vencidos - no segundo
turno, gostaria de sublinhar os termos de prbnunciamento que frz, desta tribuna, há algumas semanas, exigindo um debate mais claro
sobre os prosraffias dos candidatos. AfiiTTJ.ava
eu que há gravidade.dos problemas brasileiros
exigia que o horário gratuito· de televisão fosse
dedicado à apresentação das propostas dos
candidatos. Reafrrmo, agora, que é "fundamental uma visão de longo prazo, aborda.ndo
o leque das atemativas existentes, uma visão
profissional e responsável, que leve em consideração tanto os custos econômicos e financeiros, quanto os sedais e ambientais," por
parte dos candidatos ao segundo turno: Já
rião se--pode argumeritar falta de tempo nos
aebates televisJonados e no programa gratuito
de rádio e televisão. Serão, agóra, aPenas dcls
candidatos e os mesmos poderão aprofundar-se o necessário sobre os temas de administração e governo de forma a esclarecer o
eleitorado. Debates entre os candidatos deveriam ser realizados, também, nos foros classificados da sodedade civíl corno sindicatos e
confederações, conselhos profissionais como
OAB e Clube de Engenharia, bem como outros de representação empresarial e laboral.
Cheguei mesmo a propor, sem muito êxito,
que o Senado Federal reaJizasse um encontro
com os candidatos, que poderiam livremente
discorrer sobre seus programas e esclarecer
dúvidas que ainda pairam sobre suas respectivas propostas. Creio qué todas estas iniciariam o processo eleitoral convertendo-o em
paradigma de futuras campanhas.
De minha parte, confesso-me ainda if!sufidenterT!ente- esdiuecido. Cheguei mesmo· a
emitir uma nota sobre meu posicionamento,
que sempre foi público e transparente, de forma a que o povo-do Estado da Bahia o soubesse. Ei-la, na íntegra, como registro e satisfação a esia Casa e meus pareS. sempre merece-dores de meu respeito.

Dezembro
. . de 1989
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NOTA À IMPRENSA SOBRE
O POSIOONAMENTO FRÉNTÉ
À SUCESSÃO
Tenho acompanhado. com toda a

atenção, o processo_ sucessório à Presidência da República, sempre sublinhando minha imensa preocUpação com o
fato de que os grandes problemas nacionais não vinham sendo discutidos com

a profundidade que merecem por parte
çlos aspirantes à Chefia da Nação.

Pronunciei-me, a propósito, da tribuna
do Senado, evocando a gravidade destes
problemas e exigindo que os debates

saissem das acusações grdsseiras par~
ceder lugar à formulação de propostas
concretas que permitiss_em à cidadarua
es_colher entre caminhos _e não apenas
entre pessoas. Ainda assim, desde a pri-

meira hora, não faltei ao compromisso
de honra com a candidatura do meu partido ......:.. o PMDB - , irremediavelment~
derrotada.
Agora, dois candidatos, estranhos ao
kleário do PMDB e à sua heróica luta pela
redemocratizaçáo do País, disputam o segundo turno.
Trata-Se de candidaturas que expressam franca maioria popular e merecem,
portanto, no_ssa cuidadosa atenção.
Mais uma vez, não me furtarei à presença no processo.
Mas, exatamente porque nem os candidatos nem a campanha desenvolvem-se
de forma a esclarecer as pretensões programáticas desses candidatos, chegou a
hora de se ex:lglr, com mais rigor, que
os mesmos digam à r;Jação a que v~m.
Quais seu~ planos e programas?
Antes de qualquer manifestação de
preferência em favor de um dos candidatos que disputarão o segundo turno,
é imperioso tomemos conhedmento do
posicionamento deles sobre as questões
de interesse nacional e regional.
Temós que convir que, afé agora, todas
as manifestações sobre as políticas a serem perseguidas em seus governos foram muito genéricas, até mesmo superficiais, sem qualquer análise de conteúdo
mais profundo sobre os temas tratados.
O País vive umii de suas mais graves
crises, agudizadora, por sua vez, de tensões estruturais quase seculares. Seria,
pois, importante sabermos como cada
candidato pretende equacionar esta crise.
Não adianta continuarmos gritando chavões, dizendo coisas que o público quer
ouvir, mas que são irreais e irreallzáveis;
queremos saber como os problemas serão resolvidos. Quais as fórmUlas que irão
utilizar para conceder grandes aumentos
reais. de salário. As moratórias prometi. das, o rompimento com a economia
mundial, o combate à infl~ção sem qualquer prejuízo ao--desenvolvimento nactoneil, tudo isto muito bem equacionado e
demOnstrado nos debates que se virão :
a travar.

Esses debates, aliás, deveriam tomar
outro rumo;-distinto do ocorrido até agora; deveriam ser realizados de forma a
propiciar a discussão de temas previamente estabelecidos. Em lugar dos ataqUes pessoais e da troca de acusações
sobre ações a posicionamentos pretéritos, deveriam estabelecer temas para o
debate temas estes extraídos da problemática nacional. Por que, por exemplo,
não dedicar um prlmeiro debate à política
económica? Outro à' política agrícola?
Outro à política educacional e de saúde?
A política externa, política energética e
a política social?
Isto permitiria uma avaliação de propostas reais, concretas,. de ação governamental, longe da mera ideologização dos
temas tratados que acabam desbordando
o racional para transformar a campanha
num estuário de denúncias emocionais,
nas quais abundam os apelos à luta de
classes, a apelação do oprimido contra
o opressor, os rancores do trabalho contra o capital, o anticomunismo etc.
Parece, às vezes, que os próprios candidatos preferem a emoção à razão, fugindo, com isto, ao compromísso das definições objetivas, distantes da demagogia
-~do populis~o vulgar.
Eu, pessoalmente desejo dizer que prefiro o posicionamento à omissão. Não temo tomar posição, inclusive de eqüidis_f:ância, seja ela qual for. O que está em
jogo são os interesses nacionais e a salvaguarda do processo democrático e não
questões pessoais. Mas. prefiro tomar minha dedsão com serenidade, sem os
atropelos de pressões. Para tanto, quero
conhecer as medidas propostas por Fernando Collor de MeDo e Luiz Inácio Lula
da Silva, que irão redefinir os rumos da
economia e da sodedade brasileira, con~
cemen_tes à administração de cada candi~
dato. Isto posto, teríamos a grande opor~
tunidaâe
dar um imenso salto político,
redignificando esta decisiva dimensão da
vida social aos olhos da cidadania e refle-tindo-se na recuperação da imagem dos
políticos _e suas instit1,1ições.
Teríamos uma campanha séria que
passaria a dar o tom das futuras campa~
nhas aos Governos estaduais e prefeiturªs. Dariamos um espetáculo de civilidade e_ democracia e não uma reedição de
anacronismos. Sem fisiolOgismo nem escolhas emocionais. Mas. sobre uma discussão séria dos problemas nacionais e
as formas de solucioná-los. Sem recursos
à retórica de alinhamento ou condenação
em abstrato à esquerda e à direita, hoje
fórmulas sujeitas à revisão e sobretudo,
heterodoxas composições, tais como
"socialismo de mercado" e "mercados
socialmente regulados." Sem retrocessos
sectártos_eortódoxos, mas avanços significativos que correspOndam à montagem
de complexos programas e não menos
inteligente medidas indispensáveis à se-

de-

Terça-feira 5

7531

lução dos não menos complexos proble-

mas nacionais,"
Entrementes. algumas noções e percepções, embora vagas vão se delineando em
nossa consciência sobre o significado _de cada
uma da~ candidaturas.
Não tenho, como disse, qualquer pretensão
de avaliar cientificamente cada candidatura.
Mas é inequívoco _que elas repousem sobre
a história dos respectivos candidatos, seus
partidos e .até mesmo sobre_ algumas promes_sas que já fiZeram até esta data.
O Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, por
exemplo, emergiu no .bojo da reorganização
civil da sociedade brasileira, mais intensa a
partir de 1979. Conduziu as greves do ABC
de 7Bn9 e daí saltou para a posfção de liderança inquestionável do novo sindicalismo
brasileiro. Em resposta à tentativa de recriação
do Partido Trabalhista, àquela época, Lula respondeu que preferia .criar o Parijdo dos Trabalhadores, o _que, afinal, realizou com êxito,
transformando-se no s_eu primeiro Presidente
e líder maior. Agora, o Deputado Lula credencia~se à Presidência da República.
Quais as idéias subjacentes a seu projeto
de governo? - Em primeiro luQar, a meu
ver, a glorificaçáo de um autêntico trabalhador
como Chefe da Nação, á testa de uma coligação de partidos populares de esquerda e centro-esquerda - o Par:tido dos Trabalhadores
-hegemónico. nesta nova aliança, ~m segundo, a realízação, n9 Governo, das linhas básicas do Programa deste Partido, inequivocamente comprometido com a construção de
um modelo socialista de base operária e plura~
lista no Brasil.
Finalmente, a abertura desse caminho, atra~
vês da execuÇão de uni Programa de Cinnpanha 'Eleitoral, como afirmou o próprio candidato à imprensa, baseado em treze pontos,
que poderão, brevemente, c.eder lugar a uma
espécie de Program~ Comum, resultante da
agregação de novos· Partidos_ corno o PDT
e PSDB à candidatura do deputado_ Lula da
Silva.
Que se pode dizer disso? Que é altamente
elogiável que um trabalhador se credencie ao
mais alto cargo da Nação, à Presidência _da
República. Isso bem demonstra a potencialidade do regime democrático, que rompe barreiras _de ódio e preconceito para permitir a
igualação de oportunidades políticas que identificam, perante a História, todos os brasileiros.
E é também_ um demo_ns_tr_ativo do alto grau
de desenvolvimento a que chegamos e que
permitiu. no espaço de uma mesma geração.
a transformação de um retiranteem líder de
seu povo, deixando no meio_ do· caminho a
linguagem de escravo que o subordinava a
uma condição subalterna na sociedade. _O
Brasil se engrandece perante o resto do mundo com o mero fator de que um trabalhador
já tenha chegado ao segundo tumo. Isso, porém, em nada desmerece o outro candidato
nem qualuer outro que, no futuro, venha a
postular uma candidatura majoritária ou proM
porcional. Patrões e empregados, pobres e ricos, negros e bancos, homens e mulheres,
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todos devem ser respeitados, em suas aspirações à p:~rti<::ipação ita vida política sem que
sua origem de classe, sexo, região de nascimento ou condição social e tornem mais igual
que os outros. A questão fundamental é, sem-

pre, a da concorrência democrática para o
que é decisiva a construção de instituições
livres e permeáveis à cidadania.
Quanta à natureza do Partido dos Trabalha-

dores, preocupa, naturalmente, o obreirismo

à outrance, reinspirador de uma estratégia de
transformação dirigida por uma única classe
- a trabalhadora - através de seu Partido.
O insuspeito PrOfessor e Qentistã: Político Hé-

lio Jaguaribe, em recente entrevista à Rede
Bandeirantes, confirmou este fato, sempi'e riegado pelos dirigeri.tes do PT, afirmando ser

turno. Essas propostas iniciais, do Partido, estão sendo modificadas, segundo declarações
do candidato Lula, de acordo com os ajustes
traçados neste periodo que entremeia o primeiro e o segundo turnos, ao contrário d<,~s
críticas ontem dirigidas ao candidato Lula. Por
essa .razão, a~ sim, é_ que ele merece aplausos,
J)9rque o que sempre existiu, no PT, foi o con~
trário: a negação das possibilidades de acor- dos; durãilte toda a sua vida, o PT teve esse
pecado.
Sr. Presidente, trata-se também de problemas dos 13 pontos, que deixo de ler,_senão
o pronunciamento fica muito além do tempo
que me é concedido pelo Regimento.
Sr. Presidente, preciso também falar do outro candidato,
A incitação ao corporativismo está presente
na ação do PT, em sua obstinação em transformar em sindicato e "poder popular". tudo
aquilo que toca. Não tem, rigosamente, OPT,
unia concepção de Estado demo~rático ·e de
participação da s_ociedade nos mecanismos
concernentes à aplicação de recursos públic:os,_ mas únicamente Ullla visão de "organização cfo povo", à margem e contra o Estado.
Este é visto pelos militantes do PT não como
o lugar de condensação de conflitos e promição do consenso, mas como o centro de prodUção das _condições de _dominação das classes proprietárias. Isso é um atraso conceituai
de cinquenta anos, que hoje sofre o assédio
da crítica implacável do próprio movimento
-operário e do marxismo, que nele enxerga a
origem dos males totalitários que viciam e vi~
ciaram a construção do socialismo.
Esse_tipo de inspiração tem estado presente
nas administrações do PT, em algumas Prefei~
turas municipais. É particularmente visível na
proposta derendid.:l pelo oeputãdo Lula da Silva, em entrevista no ultimo dia 26, quando
afirmou que discutirá o orçamento da União
com a sociedade, antes de trazê-lo à apreciação do Congresso Nacional. Ora, isto é supina
ingenuidade, senão vezo autoritário e corporativista. Como levar a cabo tarefa de tal envergadura, senão mediante a admissão clafa e sim-- Pies de que o PT não respeita o prinCípio da
delegação de Poderes e sua expressão no
Congresso Nacional como forma suprema de
manifestação da vontade popular.
Voltando, aliás., à Constituinte, vamos encontrar um sem-número de emendas dos parlamentares do PT, todas apontando para a
- tentativa de introdwir o mandato popular direto. Veja-se, por exemplo, e1 emenda do Deputado José Qenoíno, de n9 00009, apresentada
a 15 de maio de 1987, dando ao art. p a
seguinte redação (Constituinte):

o monoclass!smo o grande pecado deste Par~
tido. Muito embora, portanto, se afirme o PT
como um Partido disposto a conduzir transformações pela via institucional e do voto no
Brasil, num ambiente de concorrência e parti~
cipação plurklasslsta, não deixa de ser estranho que sempre tenha insistido em não fazer
composição com outros Partidos, e que tan~a
sistematicamente a classe trabalhadora e sua
organização sindicaL Este, aliás, é outro peca~
do do PT- o ter transformado o movimento
Social numa corrente de transmissão de seus
propósitos políticos à semelhança das velhas
táticas stalinistas tão presentes, alnda hojé, no
Leste Europeu e verdadeiras causadoras do
mal~estar que hoje a sacode. Vê-se, pois, que,
por trás de toda uma aparência sotial-dem:ocrata e pluraJista, o PT aninha um sem-número
de grupelhos de ultra-esquerda ultrapassada
ão de criaç~o de um Partido de Velho estilo
-autoritário e exclusivista- no seio da classe
trabalhadora,
Do ponto de vista económico, não são menores as preocupações com o PT.
A impressão que se tem é que o Partido
ainda nutre uma profunda convicção de que
a solução para os problemas do desenvolvimento e do progresso técnico residem na
edificação de uma economia estatal centralizada e forte.
Ora, mesmo os mais empeaernidos marxistas concordam em que a construção do socialismo não se confunde com a estatização da
economia, sendo, a propósito, esta, a principal
origem dos problemas das economias planificadas até hoje. Tudo leva a crer, portanto,
que a inspiração do PT é obsoleta, atrasada,
que não leva em conta as experiências concretas vividas no próprio mundo socialista e que,
crescentemente, se inclinam por um modelo
de sociedade cada vez mais desatrelada do
Estado em todos os âmbitos da vida social.
Há um ponto no PT que não pode ser esqUecido neste momento: a incitação ao corpora''Todo poder é exercido por' delegação
tivismo e transformação em instrumento de
e particiapação popular direta..."
regulação da sociedade em substituição ao
Estado demo-crático.
~
Outras emendas apresentadas à Constituin-Sr. PreSi'dente, teço uma série de comentários sobre o programa do PT, programa que -te bem demonstram o ~spírito corporativo da
éoricepção do PT.
foi apresentado e hoje está sofrendo modificaA Emenda n 9 154, apresentada a 20 de maio
ções, é natural, corretõ e democrático se façje 1987, pelo Deputado João Paulo, do PT,
çam modificações de acordo com os aliados
que se venham a buscar e a se ter no s~undo
assím propunha:
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"Art. 1o As entidades representativas
dos momentos -sociais organizados têm
o direito de participar da administração
pública, bem como controlar e fiscalizar
os atas administrativos e frnanc~kos do
Poder Público, visando à defesa dos interesseS da população, a desburocratização
e.q bom atendimentos."
- ---ldêll.tiOOSentido teve a proposta do Depu~
tado Vírgilio Guimarães, de n9 12.708, apresentada a 12 de agosto de 1989, assim redigida:

""Art: São constituídos os Conselhos
Populares, que existirão a nível municipal,
estaduaJ e federal.
§ 19 Os conselhos p-opuJares serão
eleitos pela população de sua área de
abrangência, segundo o processC> a ser
definido em lei.
-- § 29 Aos Conselhos Populares é atribuída a função de fiscalização do Poder
Público em todas as suas instâncias, podendo ~r acesso a qualquer informação
que julgar necessária, •colher depoimento
e organizar Comissões Populares de Inqu-éritO.
§ 3 9 os ConselhOs Populares terão
iniciativa legislativa das insffincias de igual
nível."
Sem querer insistir, mas apenas para lembrar a posição a respeito do assunto do Presidente do .PT, Deputado Luiz Guschikem 1 eis
sua porposta de "participação popular" apl-esentada à constituição, a 13 de agosto de
1987' sob no 15486:
"Art. A participação popular nas funções públicas, ao lado de outras formar
previstas nesta Cons'tituição, se dará por
Conselhos Populares, na forma do disciplinado em Lei.
Art A participação de funcionários na ·
__ _gestão das entidades da administração
indireta, ao lado de outras formas previstas nesta COnstitUição e na· legiSfâÇão, se
dará por intermédio da eleição direta de
representa~tes nos órgàC!S -~iretivos."
Veja~se, pois, que não se trata de insinuações da "direta", mas o registro de posições
definitivas de parlamentares do PT, todas elas
nitidamente conducentes a subordinar as instituições do Estado ao mandato imperativo
das assembléias populares.
Outro eXtensO documento, elaborado supostamente pelo ilustre ProfesSor e Economi_s_ta Edmar Bacha, para discussão pela Executiva do PSDB, comprova esta inevitável
preoti.:i_pãÇ:ão de todos aqueles que buscam
consolidar as institUições do Estado de direito
democrátiCo, cuja íntegra Creio oportuno trazer-à- COnsideração desta Casa.
- varerá~- ae-qualêJuer forma a pena, comentar
um pouco esta plataforma eleitoral da Frente
Brasil Popular? Creio que sim, porque sobre
ela o candidato terá que se pronunciar nos
debates e frente à opinião pública.
De uma forma geral, os "treze pontos" constituem um enunciado de princípios tão geral
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quanto inoperante, para não dizer más

inten~

ções.
Não vou comentar todos esses 13 pontos,
mas apenas alguns deles para demonstrar a
fragilidade da platelforma eleitora] do candidato do PT. Não o faço com qualquer propósito de afrontá-lo, mas tão-somente para dizêlo quanto difere _das posições do PMDB e das
minhas próprias, muitas vezes trazidas a este
Plenário.
Em primeiro lugar, esse_s treze pontos não
defmem um compromisso com a quebra do
processo inflacionários e os meios _de praZos

para obtê-lo.
Como torlipàtibilizar, põr exemplo, uma política de curto prazo de combate à inflação
com a "distributção de renda e elevação dos
salários... que assegure o aumento real dos
salários e a reposição do poder aquisitivo do
povo brasileiro?"

--

Toda a concepção de combate à inflação
do PT parece reduzir a uma política de redistribuição de renda capaz de reanimar o mercado
interno e, assim, promover a expansão dos
níves de oferta.
Mas como? Como levar a cabo, simultanea•mente, distribuição de renda, que em impacto
positivo sobre o nível de _demanda agregada
e o corte nas expectativas e pressões inflacionários?
Tudo leva a crer que, fiel à sua origem corporativista, o PT sjmplica a realidade econômica para vender uma imagem populista de
melhoria imediata das condições de vida do
povo brasileiro. E, o que é "pior, comO enfrentará, no poder, a inevitável onda de reinvidicações, certamente justas mas irrealizáveis,
que terá suscitado e com as quais se comprometeu publicamente?
Tomo outro exemplo çl~ demago9ia: "a suspensão de pagamento_ da dívida externa rompendo os acordos com o FMI:.. "
A dívida externa é um grave problema da
economia nacional e que deve ser tratado com
toda a atenção de forma a impedir esta sangria
desatada que já alcança 5% do Produto Interno Bruto. Mas o encaminhamento deste problema não pode leVar a uma ruptura pura e
simples com o sistema financeiro internacional. Há que definir, com clareza, o programa
de renesociação e não simplesmente decretar
a moratória. Nesse programa, terão lugar as
recomendações no sentido de uma renegociação não ~nvencional, calcada na diminuição do valor do principal devido e outros mecanismos como pagamento de parte dos juros
em moeda nacional, depositada em Fundo
exclusivo para aplicações em infra-estrutura,
de acordo com os indicadores da Política Monetária, recoriversào de parcelas da dívida em
investimento etc.
Tudo leva a crer, portanto que a plataforma
eleitoral da Frente Brasil Popular, se realmente
séria, o era apenas no sentido de encaminhar
um programa de Governo. '
Mas não desejo demonstrar apenas as insuficiências do PT, que não diminuem o vulto .
de seu candidato à Presidência da República,
deputado Luiz Inácio Lula da Silva, muito menos a legitimidade de sua postulação e pureza

de propósitos. Estou apenas tratando de de-monstrar por que não apoiamos, desde o iní~
do, essa proposta que dita multa da que propunha o PMDB.
Mas se são Inúmeras as indagações sobre
o Programa da Frente Brasil Poupular, não
são menores as perplexidades em tomo da
candidatura do ex-Governador Fernando CCDor de Mello.
Mais unl8 vez me socorro da sabedoria do
Prof. Hélio Jaguaribe para iluminar esta candi~
àa_tura: o·ex-Governador eXpressa bons propósitos mas, na verdãde, é uma grande incógnita.
Deixando-se de lado seu passado~ que até o
credencia para a suprema magistràtura, visto
ter cump-rido õS-iitUãfS da experiência administrativa, como Prefeito e Governador, e o mérito
da disputa eleitoral para vários cargos, o que
pretende a coligação destes minúsculos parti~
dos- PRN, PSC e PRT? Aparentemente, dois
grand-es motivos impulsionam o projeto do
Govemador Collor de Mello: primeiro, uma renovação nos quadros e na prática política do
País e, segundo, levar a cabo um duplo processo -de ação do Estado de fomar a conduzi-lo à moralização-e à promoção da modernidade.
Confesso que nãO vejo grande novidade no
prime_iro poirto. A renovação de Fernando Collor, sem qualquer desdouro à sua pessoa e
juventude, parece ser mais de continente do
que de conteúdo, visto ter-se utilizado de todos
os meios tradicionais e condenáveis da vida
política_ do Pais, tais como o recurso ao clientelismo, à demagogia e ao messianismo; Como
se falar em renov~ção da política nacional
quando se têm como aliado muitos daqueles
_que representam o que de pior existe nÕ situacionismo de hoje, e que poderia exemplificar
com o apoio que recebe do Sr. Antônio Carlos
Magalhães, um homem medíocre de méto-dos, pensamentos e ações extremamente
atrasados esperados? Coino não manifestar
eXpreSSO repúdio à demonstraçáo de ·abuso
do poder econômico numa campanha eleitoral milionária, onde não faltou o pagamento
a cabos eleitorais sem qualquer afinidade
ideológica com a causa a que servem?
Mas se não se vê um conteúdo de renovação e ·verdadeira artículaÇão com a sociedade,
na candidatura Collor, que reedita, até com
lamentável êxito, as fórmulas populistas pote"fidàdãS-pelo uso intensivo dos meios de com-unicação, transformados em verdadeiros
Partidos políticoS, quais as propostas programáticas do ex-Governador das Alagoas? Co'mo disse, residem elas essencialmente numa
ação modemizeldora c moralizadora do Estado.
o ponto focal da campanha moralizadora
'do candidato está em sua luta contra os famosos "marajás," funcionários públicos privilegiados que recebem elevados salários.
É elogiável que s~ instaure, no processo
--sllCe$S6rio, uni -debate sobre a necessidade
da mon~lização do Estado no Brasil. Isto é
atê imperioso. O Estado brasileiro transformou~se, nos últimos anos, num manancial
inesgotável de escândalos e negociatas insus- ·
tentáveiS~ AIQo deve ser feito com urgência

Terça-feira 5

7533

para que a cidadania se reencontre no Estado,
nele veja o instrumento para a realização de
seus anseios de realização humana e social.
Sabe-se, por vias indiretas, que abundam dossiês elaborados por seNidores, jornalistas, órgãos de informações e estudiosos, inériminando praticamente todas as administrações
PUblicas federais deste Pais. Há uma espécie
de apodrecimento na tecitura do Estado, que
não regride nem mesmo diante de algumas
atitudes de cobrança e investigação policial,
tais como a que redundou na demissão do
Superintendente da SUOAM recentemente.
Tem-se impressão de que todo o tecido estatal
esta comprometido. E temos que encetar um
caminho de redignificação do Estado e da
Vida política que propicie um reecontro da nação com !I autoridade pública. Mas, convenhamos, este caminho não pode ter como grande
objetivo a "caça àS bruxas" dos altos salários.
Os "marjás" são um produto deste processo
em que o servir à cidadania parece ter descido
ao úJtimo dos escalões do fundonalísmo ligado ao Estado e às estatais. Mas o que importa
não é_o nível de salário desta ou aquela categoria, muitas vezes, inevitavelmente determinado
pelo segmento de mercado a que pertence.
O que _importa é que a gestão pública seja
eficíente e _competitiva com a esfera privada
e que- haja suficiente transparência em suas
determinações a fim de que os atas ilícitos
sejam percebidos e terminantemente coibi·
dos. Iniciar a campanha da moralização pelo
caminho da caça aos "marajás" pode ter sido
Um bom mote de campanha eleitoral de Fer•
nando Collor mas jamais um verdadeiro receituár:io para a abertura de uma temporada de
Reforma do Estado. Este-o.bjetivo poderá ser
alcançado em 24 horas, não necessita de um
período de governo para cortar os excessos.
Quando a ação do Estado no campO eCon~
mico o candidato o PRN-PSC-PRT apresenta
umá proposta de corte neoliberal um pouco
mais sedutora doque a do candidato da Frente
Brasil Popular.
O candidato tem um programa de combate
à inflação e um programa de retomada do
deseilvolvimento econômicÓ fundado nas re-gras de mercado. I::, sem dúvida, um programa mais estruturado frente aos desafios interpostos pela conjuntUra cOm Pii-tceladãS estratêgiCas de retomada do nível de investimento,
Sobretudo mediante abertura da economia nacional, elevação do nível da produtividade industrial e redução do papel do Estado na economia. Trata-se de um prog:rama -mais fascinante aos olhos empresariais que, et pour Cause, declinam sua preferência pelo candidato,
independentemente de sua aparente e não
muito crível vontade em não aceitá-los. Mas
aqui também reina sublime indagação, pois
não são claros os contornos de sua política
económica.
Lembro, a-propósito, sua proposta de encaminhar uma solução para o cas_o da dívida
externa com base na retirada dos avais da
União aos contratos flrma"dOs com os credores. .Como fafê-lo se grande parte destes contratos já recebeu, inclusive, o aval do Congresso Nacional? Com queril fazê-lo? Com
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os credores privados, cuja participação no glo-

O SR. JliTAHV MAGALHÃES - Com
multo prazer, Senador Rona!d'a Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Jutahy
Magalhães, estou ouvindo com muita atenção
o pronunciamento de V. ~. um pronunciamento substandoso. Numa aná1ise repentina,
podemos concluir que s6 resta dizer: Deus
salve o Brasil!
União, justamente num momento de grave
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vê V.
crise social, sob pena de agudização das tenEX, Senador Ronaldo Aragão, que quase eu
sões e conflitos? Conio, enfim, instrumentapoderia dizer que este é o meu voto: disposto
a não votar em ner1hum dos dois carididatos.
lizar esta proposta de renegociação da dívida?
Em resumo, estamos diante de uma situaRealmente, precisamoS da ajuda divina.
Eu tinha a idéia, Sr. Presidente e Srs. Senação insólita em que, de uma parte, se vencer
o candidato Collor teremos a implantação de
dores, de que neste segundo turno teríamos
uma política mais ou menos ortodoxa de comCondições de fazer a escolha por um debate
bate a inflação. no curto prazo que terá como
a respeito de programas, a respeito de atitudes
conseqüência planejada uma recessâ.o _no nique seriam seguidas pelos dois candidatos.
vel da atividade económica e um inevitável
Assisti, ontem, ao debate na televisão, do primeiro ao último· minuto, com toda atenção,
enfrentamento com os setores mais combae não vi nada a respeito de programa de govertivos da classe trabalhadora; se vencer o candino. O que ouvi foram propostas genéricas,
dato da Frente Brasil Popular reviveremos
uma experiência de combate à inflação "à lá
sem nenhuma profundidade. Por exemplo, é
muito tácü chegar e dizer: eu vou aumentar
Plano Cruzado, com elevação nos níveis de
salário real da classe trabalhadora e acelerao salário de .100 para 350 dólares. O que é
ção da coOjl;!ntura_ econômica,_com graves risque singnificarã isso na economia, no desencos de explosão hiperinfladonária e desorgavolvimento da economia? •
Estamos aqui votando um Orçamento nização da economia, até pela manifesta mávontade da classe_ empresarial em seu convârlos Srs. Senadores são Membros da Comissáo de Orçamento- e estamos sabendo que
junto diante de um governo que lhe é expreso Orçamento do Próximo ano não cria condisamente adverso.
ções para grandes investimentos, os recursos
Curiosamente chegamos a esta situação,
não pelo cotejo de alternativa claramente exsão poucos. No entanto, se assistirmos ao debate, vamos ver que tudo é fácil de se fazer,
postas à cidadania que, pelo peso dos formao dinheiro é fácil de ser encontrado, os investidores de opinião mais conscientes. tivesse lementos serao feitos transqüllamente no decorvado à formação de amplo consenso interno
rer do próximo ano.
sobre ambas. mas pelo recruso desenfreado
às promessas salvaclonlstas. Collor projetou
Por isso, Sr. ~residente e Srs. Senadores,
uma Imagem messjânlca e justiceira que lhe
é que eu digo, êomo V. Ex", SenadOr Ronaldo
Aragão: Deus salve o Brasil!
garantiu os votos das classes mais pobres.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo, que, dian·
Lula, mesmo com algum apoio em setores
te deste dilema, resta-nos a lembrança de um
ditos organizados e mais politizados, não disvelho ditado chinês que recomenda aos venpensou também o discurso fácil dó redltribu_c_edores jamais colocarem seus vencidos contivfsmo e do corporativismo como tábua de
salvação eleitoral. Precisamente pelo uso e - tra uma parede intransponível. Sem uma abertura para a saída honrosa, os inimigos acossaabuso do populismo em sua feição precondos às vezes demonstram uma energia jamais
ceituosa contra a riqueza que é mais produto
da acumulação do que do berço, ambos os
imaginada. E reinventam a história...
Era o que_tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
candidatos se_ impuseram sobre os demais
bem!)
gerando o antidímaz que estamos a assistir,
onde os 27% do primeiro candidato, somado
aos 17% do segundo, se impõem pela lei ·à
maioria da Nação que votou por propostas
(Durante o discurso do Sr. Jutahy Magamais realistas e concretas- e por isto menos
lhães, o Sr. Pompeu de SoUsa, 3P Secretário
sedutorils ...
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
Por suas incoerências e_ pouca transparên~ ____Jle/o Sr. Nelson Carneiro, Presidente.)
cia e profundidade das sUas propoStas estamos _comprovando que é muito grande a par..
cela_ de eleitores_ que estão fazendo -suas op..
. COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADoções para evitar que o outro candidato se eleja
RES:
e não por concordarem com as propostas do
Mário Maia - Carlos De'Carli - Ronaldo
candidato no qual vão votar.
Aragão ~Ahnir Gabriel-Jarbas Passarinho
A perplexidade de muitos está levando a
-João Castelo .,.,.... Alexandre Costa - Hugo
que m4itos falçam sua opção pela eqüidis-Napoleão - Mauro Benevi.des ...,.- Carlos Altância por não aceitarem nenhuma das proberto- Lavoisier Maia- Mãrcondes Gadelha
postas, que não foram bem explicitadas.
- Raimundo Lira - Mansueto de Lavor - Jutahy Magalhães - Ronan Tito - Mauro
Borges-lran Saraiva -lrapuan Costa Júnior
O Sr. Ronaido Aragão - Permite-me V.
- Mauricio Corrêa.
Ex" um aparte?

balda dlvida é insignificante? Com aS estatais,
que foram intensamente usadas pelo Governo
Federal como armadilha para captação de divisas, independentemente de suas necessidades, tal como o_correu com a Siderbrás e Eletrobrás? Com -Estados e f"'uniciJ:)icis, que fazem parte do contexto federativo e não, podem
por isto mesmo, serem abandonados pela
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O SR. PRÉSIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo_ Sr. }9 Secretário.

É lido b seguinte
REQUERIMENTO N• 656, DE 1989

Nos termos do disposto no art 13, § 19,
do Regimento Interno, requeiro licença para
me afastar dos trabalhos da Casa, no período
de 5 a 15 corrente, afunde atendera compromissos polític!os eleitorais em ineu Estado.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1989.
-Senador Mário Mala.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
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, parágrafo único,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 36,_ de 1989 (nç
112/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serviÇo de radiodifusão sonora em onda
média, na Qdade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo
PARECER PRELJMINAR, por pedido de
diUgência.
A matéria constante deste item, que depende de diligência, é retireada da pauta, nos termos da alínea e, do art 175, do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
::--As matérias em fase de votação ficam adiadas, em virtude do disposto no art. 168 do
Regime_nto Int~mo.
São os seguintes os itens cuja votação
fica adiada:
-'-2PROJETO

DE LEI DA ê:ÃMARA

N• 41, DE 1989
(Em regln1e de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento [ntemo)

Votação, em turno únic_o, do Projéto
de Lei da Câmara n~ 41, de 1989 (n~
1.454/89, na Casa de origem), de iniciativa do Tribuna] Superior do Trabalho,
que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho
da4~Região, cria cargos e dáoutrasprovidêndas, tendo
PARECER FAVORÁYEL, profefido em
Plenário, da Comissão
- Consdtuição, Justjça e Gdadania.
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·-3---·
PROJETO DE DECRETO LEGISLÀTIVO
N• 55, DE 1989
(Em regime de urgênciã, nos tern1os do
art. 336, c, ·do Regi~ento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n? 55, ~-e 1989_
(nl' 164/89, na Câmara dos Deputados),

fico Ilícito de Entorpecentes· e de Substáncias
Psicotrópicas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil _e o Governo da República
Coopetativjsta da Guiaria, a_ssinado em Georgetown, em 16 de setembro de 1988, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da ComiSsãd
- -de Relações Extedores e Defesâ NBdonal

que aprova o texto do acordo para a cons-

-9-

trução de uma ponte sobre o rio Uruguai,

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
N• 49, DE l 989
(lnduído em Ordem. do Dia nos termos do
art. 376 e, do Regimento Interno}

entre as Cidades de São Borja e Santo
Tomé, entre o GovernO da República federativa do Brasil e o GovernO da República Argentina,· concluído em Uruguaia-

na, em 22 de agosto ::!e 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido-em

Plenário, da Comissão

--

-de Re/açiJes Exteriores e defesa Na-

dona!
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 218, DE 1989
(Em regime de illgêilcia, nos termos do
art 336, C, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de_ Lei do Senado n" 281, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro que
regula a investigação de patemtdade dos
filho_s havidos fora do casamento e dá
outras providêndas, tendo
PARECER, proferido em Plenário, da
Comissão
-de Constituiç§o, Justiça e Cidadania,
favorável ao projeto c:om as errÍendas que
apresenta de n~'~ 1 a 5~CCJ.

-5PROJETO DE L.El DO DF
N• BO, DE 1989 - -(Em regime de urgência, nos termos do
art 33_6, c, do Regimento Interno.}

Votação,· em turno úiiico, do Projeto
de Lei do DF n~ 80, de 1989, de inidativa
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre reajuste dos vencimentos,
salários, proventos e demais retribuições
dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundaciona1 do Distrito
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECER. proferido em Plenário, da
Comissão--

-

do Distrito Federal, favorável ao projeto
e contrário à emenda apresentada perante a
comissão.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 48, DE I 989
(lnduído em Ordem do Día nos termos do
art. 376 do RegiiT!ento Interno.}

e,

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto LegisJativo n" 48, de 1989(n9 77/89, na
Câinara dos Deputados}, que aprova o texto
do Acordo sobre Prevenção Controle, Fisca1ização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tra-

Votação, em turno único, do Projeto de De- creto Legislativo n• 49, de 1989 (n' 96189,
na amara dos Deputados}, que aprova o texto do ajuste complementar da República Federativa do Brasil e Q Governo da República
do Suriname, para estabeledmento de um
_progama de cooperação na área de pesquisa
-:- sobre agente patógenos do dendê, firmado
eril Paramaribo, ern3 de março de 1989. tendo
PARECER FAVORÁVEL; prOferido em. Plenário, da Comissão
_:--- de Relações Exteriores e Defesa /'ladona/.

O SR. PRESIPENlE (Nelson' Carneiro)
-Passa-se às matérias em fase de discussão.

ltem6:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATJ\10 N• 47, DE, 19ff9"
(Ein regime de urgênda, nos termos do

art. 336, c, _do Regimento Interno).

Discussão, em_ turno único; do Projeto
d~ DecietO- Legislativo n~> 47, de 1989,
de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
que dispõe sobre a remuneração dos Ministros de Estado (dependend() de pare___ i:::er./- - -·
--Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides
o parecer da Comissão de Assuntos 5:onômicos sobre o projeto de Decreto Legislativo
de n~ 47, de 1989, de autória do ilustre Senador Jarbas Passarinho, "que dispõe sobre a
remqneração dos Ministros de Estado.
- ' O SR, MA(IRO BE!'IEVJDES (PMDB -

CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente
e $rs. Senadores, através cio presente projeto
de lei pretende o nobre Senador Jarbás Passarinho dar cumprimento ao que dispõe a item
VIU, do azt, 49 da Lei Maior.
O projeto de lei e sua clara justificação por
si -se explicam.
FIXa a remuneração mensa1 e a representação dos Ministros de Estado em 1990 nos
-- va1ores equivalentes em 30 de setembro a,
respectivamente, NCz$,22..500,00 e NCz$
!?-170,Ç>O, exce~das as diárias e a}udas de
custo.
Aduz o eminente Autor que, com o objetivo
-=" de evitar " corrosão dos valores estabeJecidos
em face da inflação, haverá reajustes na pro-
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porção e nas datas dos reajtJStes dos Servidores da União.
Devo esclarecer que os valores adotados
são os pagos, a título de remuneração, dos
Mini_stros_ do Judiciário, circunstância que
atende à igualdade prevista no item XXII do
_art. 37 da Constituição Federal.
Em face da necessidade da regulamentação dos_ citados dispositivos constitucionais
e do espírito de justiça que o projeto enseja,
sou de parecer que deva ser aprovado.
· _É o parecer, Sr. Presidente.
_.
-- O-Sif~- PRESlbENIE (Nelson -Cartlelro)
- O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
_
Em ctiScussãÕ o projeto, em turno único.
(Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- Encerrada a discussão, a Votação se processará na próxima sessão.
7

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro }
~Rem7:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 378, DE I 9BQ
(Em regime de urgência, nos termos do
art. "336; c, do RegirTiento interil,o)

Discussão, em turno único, do Projeto
'de Lei do Senado n~ 378, de 1989, de
.. á_"Q.toria do Sen;;Idor Nelª-Ql! Carrt~iro_. que
- acrescenta par8grafo único- ao art 185
da Lei n 9 4.737, de 1965 (âependéndo
de parecer).
__ Sgliclto ao nobre s·enador J'fabor Júnior o
parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.

. o SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Para proferir parecer.) - Sr. Presid_ente e Srs.
S1p1adores. O Projeto de Lei do_ Senado n~
-.378, de_ 28-11 ~89,- que acresce'!~ parágrafo
única ao art. 185 da Lei r\9 4.737, de 1965,
originou-se de apelo feito ao· Ministro Francisco Rezek, Presidente do Egiério Tribunal
Superior Eleitoral, pelos integrantes do Partido
Verde.
No seu arrazoado, o Partido Verde propunha
crue; após as formalidades necessárias e proclamados os resultados do 1o turno das elei~
ções presidenciais de 1989, fossem todas as
cédulas eleitorais aí utilizadas submetidas a
processo de reciclagem para aproveitamento
do papel. com a destinaçã precípua de confecdonar cadernos a serem distribuídos na rede
pública de ensino em todo o Ppaís.
Em ofício enviado à Presidência do Senado
Federal, o eminente Ministro Francisco Rezek
afirma~se e a seus pares "sensibilizado pelo
mérito e pela oportunidade da proposta, mas
-conscíente_de que não pode a Justiça EJeitoral
implementá-la, eis que seu êxito reclama pré~
via e imediata a1teração do Código Eleitoral''.
O-SenadOr Ne-lson -Carneiro, tendo em vista
não havey ainda representação do Partido Verde no Cpngresso Nacional, subscre'leu a pro-
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posta, julgando procedentes as razões apresentadas para a alteraçáo pretendida.
Com efeito, o Partido Verde lembra o "cr~s-
cente processo de conscientização universal
sobre os limites físicos, econôm[co's esoéi016gicos da utilização e consumo dos recursos
ambientais".
A destruição, pela incineração, de material
reaproveitável, a1iada à poluiçào-originada pela
sua queima, justific.Eiríam, assim, o apelo ao

reaproveitamento do papel para uma causa
nobre.
· - : --0 projeto, de acordo com a ConstitUição
Federal, art. 22,- iil.ciso I, trata de matéria que
é de competência legislativa da Uni~o. o que

PARECER, sob n9 345; de 1989; dã Comissão
-=-do Distrito Federal, favorável ao projeto, nos termos de substitutivo que apres_enta.
· Em disCussão_ o_ pfojeto e o substitutivo.

(Potlsa.) ·

O ·_s-R~-PRESIDEN'I'E (Nels-on Carrleiro)
.:.:..O"tteJÕ 12:
.

atesta sua constitucionalidade.

Quanto ao Código Eleitoral, Lei 1}9 4.7}7.
de 15 de julho de 1965, o acréscimo pretendido ao art. 185 não afeta sua essência, embora reconheçamos que deverá ser aplicado
com extremos cui9ados operacionais.
Essa resSalva, contudo, não deve ser empe·
cilho, prevalecendo o mérito do pleito.
Concluímos, assim, pela aprovação d_c:> PLS
n9 378, de 28 de noveinbrã de 1989.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 parecer codui favdrav~lmente ao projeto.
Em discussão o proJeto, em turno únic_o.
(Pausa.)

·

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação será feita na prOximil sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item lO:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 259, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora;que iegula o direito de acesso a informações e
disciplina o ríto processual do h_abeas datlJ, tendo
PARECER, sob n• 344, de 1989, da Çomissão
.
-de ConstltuiÇáo, Justiça e Odadania, pela constitucionalidade, juridicidade
e, no mérito, favorável, rios termos de
substitutivo que oferece.
Em discussão o piojeto e o substitutivo.
(Pausa.)

·

·

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discuss!o, votação será feita
na próxima sessão.

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltemll:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF no 31, de 1989, de iniciativa
da Comissão, do Distrito Fedéral (aprésentado por sugestão _do Deputado Augusto CaiValho), que dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais funcic_mais
do Governo do Disi:rito Federal e a util,ização dos recursos dela oriundos na recuperação das escolas da rede ofici~l_ de
ensino, tendo

·

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis-cussão. ·
· Encerrada a discussão,· a votação será feita
~ próxirha sessão.
·

Discussão, em primeiro t1,uno, _da pro~
posta- de· Emenda à Constituição n9 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo
PefeS e ·outros Senhores- Senadores, que
acreScenta um § 69 aO-art. 59 _do Ato das
DisPo~ções Constituciónâis Transitórias.
Obedecido o disposto no art 358, § 29, do
Regimento Interno, transcorre hoje o quarto
dia para a discussão da proposta e apresentação de emendas.
Em discussão- a propOsta, em primeiro turn.o.(Pausa.)
ti?lo há oradores que desejam dis_cuti-la na
PreSente .sésSão.
A discussão terá o prosseguimento na ses_são_ de amanhã.
r

· O SR. PRESIDENTE (Nelson éãmeiro)
- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-ie à -~stã- de oradores.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr_. Presidente, peço a PalaVra pela ordem.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Corrcedo a palavra ao nobre Senador.

Q_SR-JOTAHY MAGALHÁES (PMDBBA. Pela ordem. Sem revisâo do orador.) Sr. Presidente, não estava V. EX' presidindo
a sessão sexta-feira passada, quando tive
oportlinidade de levantar uma questão de _ordem, para saber como agir, devido ao meu
desconhecimento do assunto.
--~SabeV. EX' da rrtinha discordância, QUanto
à constituição da Comissão Mista do Congresso -que- trãta-do Código de Defesa do ConsumidOr~ V. EX tOmou uma decisão -e, como
sempre, acato as suas decisões. Mas foi le~
tada uma questão na C(lmissâo MiSta. OSehador Dirceu Gameiro fez uma representação,
que foi erica.minhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, para
opinar a·respeito da possibilidade ou não de
tér sído_constituída aquela Conlissão Mista.
A Comissão de Constituição, Justiça e Oda·
datlia deu seu parecer, nela aprovado por unanimidade, considerando que não deveria ter
sido constituída a Comissão Mista,
· ~Jo nos jornais que a·c~mis~o ~sta estará apresentando, talvez nesta semana, a sua
propoSta para a votação nO Congre_sso Nade>::
rijtl. ·E· fico_ Sem sa_ber como agir, pÇlrque hã
_a- próPCJSt<;l do Senado, que foi encaminhada
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à Câmara e foi constituída uma Comissão Mis~

ta para: tratar do mesmo assunto.
Provocada, e o processo encaminhado por
V. Ex', para o exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, esta
julgou que não deveria existir a Comissão Mista.
Como Irá ser feita a votação? Por exemplo,
acharia muito maiS conviniente que a Câmara
assumisse o projeto da Comissão Mista e o
considerasse como substitutivo ao nosso projeto. Não sei c.omo poderia fazer.
Senhor PreSidente, vejo também com preocupação o projeto da política agrícola, que
outro dia aqui votamos,_ projeto estudado por
V. ~ C<?m pessoas da área, quando a matéria
foi examinada amplamente.
O Senado também examinou a questão e
resolveu encaminhá-la à Câmara dos Deputados.
Leio nos jornais que se está fazendo uma
nova polltica agrícola sem se tomar conhecimento daquilo que _aqui foi votado. Fico sem
saber como agir, e, neste cãso específico, como existe um prazo, leio também nos jornais
que estão tentando fazer o Congresso votar,
nesta semana, o Código de oefesa do Consumidor.
Assim, perguntaria a V. Ex", como Presidente do Senado e Presidente do Congresso, como vai agir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- Respondo à questão de ordem de V. Ex!'
começando pela segunda hipótese.
Realmente a Constituição não determina
que seja o CongreSSO a votar uma lei de politica agrícola. Aprovada pelo Senado, ela foi
à Câmara.
Entrou regularmente na Câmara, eltquanto
lá há estudos no mesmo sentido. Evidentemente, a Câmara não poderá deixar de levar
em consideração a iniciativa do Senado. PÇ>derá emendá-Ia e não criar outro projeto de política agrícola e ffiandar para o Senado, s_ob
pena de se desentenderem as duas Casas e
não chegarem a conclusão alguma. De modo
que: quanto à política agrícola, não há no meu
espírito quaJquer dúvida.
Quanto ao problema da Comissão Mista
que apreciará o Código_de Defesa do Consu. midor, ocorreu o seguinte: no princípio, todos
estavam interessados, Deputados e Senado~
res, na criação dessa Comissão Mista, e quem
resistia a isso, apesar dos oficias que enviei
ao Presidente _da Câmara, era exatamente a
Câmara, dizendo qtie já estava estudando o
Projeto de Defesa do Consumidor, e o Senado
também trabalhava aqui no mesmo s_entido.
Afmal, a Câmara resolveu aceitar a sugestão
de se constituir a Comissão Mista, contra a
qual não bavia nenhuma oposição declarada
no momento contra a iniciativa do Congresso,
que fosse uma vota~ão do Congresso.
DepoiS, o Senado Federal aprovou seu projeto, e a Mesa não criou nenhum embaraço.
Assim que chegou, correu os trâmites regimentais, foi aprovado. Foi levantada uma
questão de ordem, na oportunidade, sobre se
se deveria mandar esse resultado à Câmara
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dos Deputados, para que ela emendasse e
devolvesse _a sua opinião, a fun de ser reexami-

nada pelo Senado FederaL Acentuei, naquela
oportunidade, quepoderiamos criar a situação
que está ocorrendo. A Câmara dos Deputados

não examinaria o nosso projeto, e o C6dig_o

de Defesa do ConsUmidor não sairia, pol-que,
se viesse um projeto da Cârriara dos Deputa-

dos, nós teríamos que tomar a mesma atitude,
caso ela não tomasse conhecimento do nosso
projeto.
Ao mesmo tempo, declarei, apenas como
uma contribuição, que enviaria cópia apro-

vada pelo Senado Federal a essa Comissão
que já estava instalada com a presença de
todas as Lideranças do Senado Federal.
Daí surgiu essa dú_\ida, porque o art. 26
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Coristifuiçâo Federal d!z:
"No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, a Congresso
Nacional promoverá, através de Comissão Mista, exame analítico e pericial dos
atas e fatos geradores _do endividamento
externo brasileiro~"
Está claro que seria uma Com!ssào Mist~
do Congresso Naciona).
O art. 50; tambéffi- do Ato das Disposições
Constitucionais TranSitórias quando se refere
à lei agrícola, declara:
"Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um ano disporá, nos termos da
Constituição... "
- ou seja, pela Câmara e pelo_ Senado.
O art. 48 está entre os dois. Diz expressamente:

"O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias_da promulgação~ Constituição, ·elaborará código de defesa do
consumidor.''
A dúvida é quando a Constituição diz que
o Congresso Nacional elaborará, se é um~
Comissão do Congresso Nacional ou se é,
corno se diz no art. 50, através do exame das
duas Casas.
Essa controvérsfã é que- foi enviada, certamente, à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do Senado Federal, para que ela
opine. Não conheço, ainda, o parecer. Soube
que tinha sido votado.
Veja V. Ex!' como é difícil, sem conhecer
as razões do parecer, dar uma resposta. A
própria Constituição, nas Disposições Constitucionais, Tran5it6rias, tem três soluções: uma
diz, expressamente, que é o Congresso, através da Comissão Mista; outra diz que será felta
(art. 50) -lei agricola a ser pcomulgada nO
prazo de um ano e que disporá nos termos
da Constituição, e esta. que é intermediária,
porque diz:
"Art. 48. O Cong·resso NacJonal,
dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código
de defesa do cons\.lmidor."
Daí a dúvida em que fica a Mesa. Por isso,
eu gostaria de conhecer as razões em que

se alicerçou ·a Comissão de COnstituição: Justiça e Odadania para dar uma decisão final.
A divergênCia, portanto, reside no exame
dos textos da Constituição.
Era a informação que· eú queii_a- çl_ar· a V
Bel', aguardando o envio à Mesa do parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~
dania, para o devido exame. (Pausa.)'
Com a palavra o nobre Senador Marco Ma~

ctel.

·

O SR. M!\RCO MAQEL (PF~- PE, Pro:
nunc1a o- seguinte discurso.)......,. sr. PresideJÍ.te,
Srs-Semiçlores, o prinleiro cen.teriárlo da Proclamação da República não pode passar sem
uma referência ao importante papef desempenhado pela imprensa durante todo o processo
que culminou com a queda do Império.
É, pois, de justiça, registrar o papel .da· im~
prensa em prol da causa republicana. O mom~nto é_ opof!:uno, vez que há exatament.e 119
anos, a 3 de .dezembro de 1870, ·começou
a circular, no Rio de Janeiro, o Jornal A República. Porta-voz do "Clube Republicano'1 e do
Partido Republicano, a partir da fundação deste, o referido órgão da imprensa publicou em
seu primeiro núrrlero o "Manifesto Republicano", m8!c6 da luta pelo fim da monarquia
brasileira.
Existiram, anteS da Fundaçao -de" ''A Repúbl_i_~a'_', outros jornais republicanos no País,
mesrrio -porqUe as âspirações de liberdade e
de um re9i!Tie republicano estiveram Presen~s; _O@_ s_ociedade _brasileira muito antes de
1870. Porém, tais jorhais eram locais, de pouca divulgação e tiveram vida curta: A República, por i>ua vez, alcançou à époc~. enorme
repercussão e teve vida mais dilatada.
A sociedade nacional, como se sabe, passava na ocasião_ pOr grandes transfofmaçôes,
graç~s aO <::r"escim"ento da cafeicultura, mormente nó interior de São Paulo, levaçdo ·ao
surgimento-de uma nova realidàd~ sódo-econômlCa·: aS cidades éresciám, Otrabalho asSa~~~ªdo a~j:>lfavéi-se e putros setores, de prestação de servlÇâ desenvolviam-se. OriginOu.:se,
assim; uma nova realidade Sodar, cujos intere§ses 'tófnaVain ca·da Vez mais conflitantes
com OS ·ih grup<frió- Poder. ReQime. competente para administrar Jetígios e manter a 'ordem, a Monarquia mostrou-se incapaz, c:ontudo, de aceitar ,as exigênciaS de inovações, ainda que moderadas, natúrais em uma economia dinâmica como ã- do café do oeste paUlista
e a de seus apêndiCes económicos.
·
·
A discrepância entre a realidade ~conômica
e a realidade polftica no País, cada ':'ez maís
aCefitlla_da <,~: partir 9e _1870, deu IT)argerr\ ..a
que o projeto republicano Se fortarecesse, inclusive graças à imprensa.
Em sua primeira fas_e~ entre a _furidação e
seterilbro de 1871 ,A Repúblka e"ra uma publicação semanal, financiada por Luís Barbosa
da Silva e tefldo por redatores, embora nã-o
declarados, Quntino Bocaiuva, Aristides LObo
e Manoel Vieira Ferreira, José de Alencar e_screveu em suas -páginas e Artur de Azevedo
nela trabalhou como revisor e tradutor: Pjor~
nal tornou-se diário, a partir de 1871, e ChegOu
à significa~Va tiragem, para a éPoca,' de_ dez

·se
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mil exemplarês, sucesso que s~ explicava não
só pelo avanço do movimento republicano,
mas também pela coragem e ousadia das iniciativas do periódico, a maior delas, sem dúvida, a própria idéia da extinção-da Monarquia.
A RePública, defendeu, ainda, a construção
de. Um monumento em- homenagem a Tiradentes, que a Monarquia brasileira, ocupada
pela Casa Real dos Braganças - a mesma
que_ de.cid~ra a sua mortf!, em 1792"- fiZera
questãà _de esquecer e posidonou~se também
a favor-da Federaçêo. Além disso, condenou
a política ·do ImpériO de bUsCar a hegemonia
do rio da Prata, em detrimento da Aliança estabelecida com a Argerttina para guerrear co~tra
Solano Lopez.
·
-·A eferves_cência política fez com que entre
1870 e 1872 houvesse grande cres_cimento
dã imprensa republicana, com o surgimento
de 20 Jornais. A República era um ponto de
referência para os novos impressos e sua exist~nciaincomodou os monarquistas mais intolerantes, tendo estes promovido, em janeiro
de 1873, a invasão da redação e_o sed·"empas~
telamento. No ano seguinte, em 1874,A República fechava as suas portas. Tal fato não implicou, contudo, o fim do jornalismo republicano,
que teve continuidade, como entre outros,
com O Criae/io, O País,
Globo, õ Diário
de NotfdaS, de Rui BãrbOsa, velho· defensor
do federalismo e adepto da República, às véspeí-as da sua proclamação, e a Províncía de
SiiO Paulo, hoje circulando sob o nome de
O Estado de S. Páulo, um dos mais importantes órgãos da imprenSa (?rasileira.
Sabemos que a República nasceu, em 15
de novembro de 1889, de ato de força. Todavia~, não Podemos, também, deixar de mencionar que ela resultou de uma aliança entre
o E;xérdtO e as lideranças c:ivis, cônscios de
que o_~aís neces_sitava de uma estrutura politica mOderna para acom·panhar seu cresci_rhe;mo' ,e<:on.ô~iéo. A aliariça~: enfim, atendia,
sobretudo, ao anseio _de participação pOlítica,
.resu)tado do surgimento de novos atares sociais, ,sem (epresentátividade C!~, ·estrutura mon~rquica, do_ poder_ e_ do próp110 pro:s:elitismo
repuóli_cano nos grandes_ çentros url:?anos, no
qual a imprensa teve importante papel. O Império embotara o desenvolvimento do verdadeiro sistema representativo, festiingifa o exercício da cidadania, impedindo o aparecim~to
d~ um~ cultura de participaçãO política na sodedade brasileira. De fato, somente _Com a
RePública, o brasileiro. deixou de ser-um súdito, vassalo _de um Rei, para tornar-se um cidadão.
_
_ _
· Áde!Ü~is, Celeb'rar a data_ do áparecimento
do jornalismo republicanó é celebrar também
ajut,a pela liberdade, liberdade - não só no
Velho preceito da liberdade de imprensa, em
sua formulação original, c_omo expressão das
liberdades de pensamento, de crença religiosa 1
e de convicções políticas, mas, sobretudo, nos
novos conceitos que ·a ·pensamento libera:!
cOnternporânêo chama, com muita proprieQade, de A Nova Liberdade: o direito à informação, em to.das as modalidades e nas múltiplas
imPlica"çõ_es que possuem as sociedades em
massa. Ein- suma, a liberdade de acesso às

-a
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fontes de informações, de produzir, de colher,

de difundir e disseminar, sem restrições de
qualquer natureza, e sem censura de qualquer
espécie, o conhecimento que a humanidade
incessantemente produz em todos os campos:
na ciência, na tecnologia, na cultura e nas
incessantes_ transformações que fazem do
complexa· mundo de hoje· um universo sem
limítes geográficos, em que·a simultaneidade
da ocorrência dos fatos e a instantaneidade
dos meios transformam a mensagem num
código acesslvel a todo e qualquer cidadão.
Assim é fundamental proclamar a importância de buscarmos habilitar, cada vez mais,
a sociedade para participar, com toda intensi-

dade, desse processo, como forma de prepará-la para o pleno exercício da cidadania e
fazê-Ia agente do projeto de desenvolvimento.
Ao registrar a participação da imprensa no
movimento republicano, convém, mais uma
vez, por isso mesmo, insistir na necessidade
de lembrar que devemos acrescentar ao conven<:ionar dos eventos festivos da passagem
da 1 Centúrla Republicana alguma coisa de
duradouro isto é, deverrios procurar, a partir
dos estudos de nossas raizes, fortalecer nossa
caminhada, buscar pela perquirição de nossa
evolução hist6rica, a razão de nossas crises
políticas, ec_onômicas e- sociais. Em síntese:
devemos buscar e erigir, a partir da anáJise
de nossa história, um projeto de nação; Acdse
que vivemos, sabe-se, é uma cdse fundamentalmente política, por não possuirmos ainda
hoje, infelizmente, uma proposta clara, bem
definida do que pretendemos, na nosSa caminhada em direção ao futuro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
Q

(Durante o discurso do Sr, Marco Ma-

de/, o Sr. Nelson Camelro, Presidente,
deixa a cadeim da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secretádo)

O SR. PRESIDENTE (Pon1peu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador ROnaldo
Aragão.

O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB RO. Pronuncia o seguinte diSCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não era propósito
meu vir à tribuna do Senado hoje, mas quero
ater-me ao problema do debate político de
ontem.
• Fui um homem forjado, na minha carreira
política, desde estudante, nas agruras do regime autoritário. Tive partidpação em greves
em 1968; correria da polícia; pautei minha
vivência na Faculdade de Medicina, no Diretório, combatendo as atrocidades do regime.
Vou votar no candidato da Frente Brasil Popular.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, criou-se,
depois da votação do Primeiro turno, uma expectativa na Nação para o debate que ocorreu
ontem, e o que vimos, ao que nós.assistimos
não correspondeu à expectativa criada pelos
órgãos de imprensa, pelos Partidos políticos
que _estão no segundo turno.
•
No meu entendimento, a sociedade brasi·
leira foi quem perdeu.
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vel, pelo menos, a Curto _e médio prazo. Mas
Depois de 30 anos sem que esta sociefoi uma promessa a aplicação do PIB nas soludade pudesse escolher o Mandatário maior
desta Nação, com a abertura p·oJítica, com
ções- dos problemas de saúde.
o direito dado de se escolher o próximo PresiO SR. ROI'IALDO ARAGÃO - Quem
dente da República, o que sobrou desta escovive de promes~. é san~_·_
lha está muito a desejar.
O Sr. Jutahy Magalhães- Agora,_o ouO debate de ontem nada acrescentou ao
tro, argumentando sobre esses números coque já sabíamos. A sociedade não aduziu mais
mo uma espécie de números utópicos, coloca,
nada com o que vimos através do debate entre
os dois candidatos: um, dizendo que vai fazer como solução, a curto prazo, de que o serviço
públlco de saúde será de tal forma eficiente
uma reforma. onde traria, para o bojo do País,
que ninguém terá necessidade de se socorrer
94 bilhões de dólares, sem dizer de onde e
dos serviços privados da saúde pública, Veja
como - pãreceu~me rilaíS- frases- de retórica,
V. EX' que estamos no mundo da fantasia,
sem a _consistência devida; o outro, falando
onde se propõe coisas que Sãõ inalcançáveis,
em-áurnento de saládo, sem dizer também
pelo menos, a curto· e médio prazo. Quandõ
de onde, como, sem consistência no que diz.
se fala_ em 94 bilhões de dólares, para aplicaEntao, o que nos resta, Sr. Presidente, é
_ção nesse próximo ano, são coisas _qt,le nós,
ficar perplexos diante de tal situação.
que e_stamos-Já na Comissão de Orçamento,
-Não é possível mais que esta sociedade,
vemos que .são impossfveis de serem alcanque tanto esperou, que tanto 'desejou ter o
çadas. Agora, não ouvi uma palavra sobre um
direito de opinar, de dizer quem queria para
assunto, -lógico, tenho me dedicado a isso
governar esta nação, com os- s-eus problemas
e, por isso, tenho muito interesse..,.- não ·ouvi
tão complexos, com os sei.IS -problemas tão
uma palavra sobre como se·vai solucionar o
graves, veja urn debate desse, que foi coma
problema energético deste País. E esse é um
se estivessem discutindo a pr~sidência de grêproblema premente qUe está af, batendo às
mios escolares. ~ triste, mas é preciso quê
portas de todos nós, de interesse da região
--se-diga a verdade: o Brasil precisa que se encaNordeste, região Norte, Sudeste, Sul, de tôdas
rem os problemas com seriedade. A socieas regiões do País. Esse problema está aí a
dade não suporta mais as discussões politiameaçar essas regiões, a curto prazo, e tem
queiras, as soluções milagrosas, sem consis- que ter solução irTiediata, para evitar que venha
tência. E foi 1sto com que nos deparamóS- Oha ocorrer racionamento num futuro próximo.
tem. Os dois de&atedores preocuparam-se
Mas nada dtsso se fala. Eles são os salvadores
com acusações, sem trazer para a sociedade
da pátria, que vão resolver todos os nossos
brasileira algo concreto, objetivo nos seus proproblemas. E vamos repetir mais uma vez:
gramas e não disseram o que pretendem fazef" Deus ajUde este País. .
.
·
em chegando à Presidência da Repúbltca.
O SR- RONALDO ARAGÃO- AgradeE quem· perdeu? Não tenho mais dúvidas. - ço ao nobre Senador Jutahy Magalhães as
Com ·essas duas escolhas, só quem perdeu
suas colocações bem feitas. Quando V. Ex"
foi o Brasil. A sociedade brasileira foi impiefala em utopia, pensO: será que estão subestidosa com homens como Ulysses Guimarães,
mando a capacidade de raciocínio do po_Vo
como Mário Covas, como Leonel Bri.zola, que
brasileiro? Será, Sr. Presidente, que o povo
estavam preparados para, realmente, darem
vai continuar se enganando? _
um norte, um caminho a esta Nação. O povo
O que vimos, Sr. Pcesident,e,__Srs. Sen.adores,
perdeu, Sr. Presidente.
pãra não dizer outra coisa, foi um debate da
O que nos resta agOra? Eu'disse, anteriormaior mediocridade, um debate sem consismente, hum aparte que dei a,o Senador Jutahy
tência e sem seriedade.
Magalhães, que o que resta a toda a sociedade
brasileira é pedir a Deus que saJve o Brasil.
Não é possível que, na política brasileira,
Só isso.
candidatos à Presidéncía da ~epública contiO Sr. Jutahy Magalhães- V. E>..• me
nUem querendo pregar utopias. O Senador
concede um aparte, nobre Senador?
Jutahy Magalhães se refere m!Jito bem que
---oSR. RONALDO ARAGÃO-Contedd fazemos parte da Comissão de Orçamento,
onde o percentual de investimento é quase
a palavra a V. EX", com todo prazer.
insignificante, e o que vimos através desse
O $r- ~JQt;lby Magalhães- V. Ex' se está debate de ontem foi que esses Candidatos pareportando ao debate de_ ontem. Nós, como
rec:=em ter varinha de condão para solucionar
políticos, temos quase que obrigação de assis~
os graves problemas riadonais,_ desde educatir aos dois candidatos no segundo turno, para
ção, saúde, transporte, habitação, salários. É
ouvir deles as suas idéias, os seus propósitos,
muito fácil ir à televisão e dizer que vai dar
aquilo que eles imaginam que poderá fazer
tanto para tal categoria, tanto para outra.
pelo Brasil Nós n!o. ouvimos um ponto a resMas de onde vem esse dinheiro, Sr. Presipeito das questões de saúde. Veja V. ~como
dente, Srs. Seiladores? De onde? De onde virá
é fácil se falar sobre número. Um dos candidatq.s_, Fernando Collor de Mello, disse _que o dinheiro para solucionar esses- problemas?
iria aplicar, na saúde pública, 10% do PIB. Virá através de um milagre? Mas esse milagre
Está, portanto, muito acima de_um.a realidade não está acontecendo.
E, aqui, diria: quem viVe de promessa é sanatual, de .uma realidade nacional, e até de pretensões do próprio setor de saúde. Não imagi- to. O povo brasileiro não suporta mais Isso.
nam que uma aplicação, neste nivel, seja factí- É preciso que se en~are com seriedade a so-
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ciedade brasileira. É preciso dizer como se
vai solucionar o problema de_ste País.
E o que vimos ontein? A preocupação de
wn era com a postura, uma postura de esta-

dista, sem dizer nada, começando do nada
para coisa nenhuma, o outro, tinha uma preo-cupação de agradar determinados setores.

Não é possível, Sr. Presidente, que essa Nação,
que o povo brasileiro, se encontre entre essas
duas opções pata o Brasil, um Brasil de hoje,
um Brasil que caminha para o século XXI,
com tanta mediocridade, com tanta incompe-

tência que sobrou dessa disputa eleitoral.
E aqui, Sr. Presidente, vai a minha indignação: é preciso que esses dois candidatos apre..
sentem coisas concretas, sérias e deixem de
se preocupar com agressões, que não resolvem os problemas da sociedade brasileira.
Têm que ter os pés no Chão, porque esta Nação, hoje, caminha para onde ninguém sabe.
Não se está vendo uma luz no fundo do túnel.

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX' me
permite, nobre Senador, mais uma interrupção?
O SR. RONALDO ARAGÃO -

v. Ex<

Ouço

O Sr. Jutahy Magalhães - Eu acho
que a nós, políticos, que estamos sendo
acusados, muitas vezes, de incapazes, de
omissos, estamos realmente no mais baixo
patamar de respeitabilidade pública, cabe,
agora, esperar aquilo que chamamos de terceiro turno, seja qual for a nossa posição, de
oposição ou de sítuação. Mas aqui no Congresso temos que assumir o compromisso
de dar condição de governabiJidade ao Presidente que vier a ser eleito, de ajudá-lo naquilo
que o CongreSSO; hoje, tem condições de ajudar a um Presidente da República. Mas, com
serieçfade, dentro de compromissos sérios,
sem nem fisiologlsmo, sem nenhuma preocupação com o·é dando que se recebe. Podemos
ajudar sem querermos nada em contraPartida,
a não ser o bem público, o ..bem da sociedade,
o bem do País. Eu entendo que esse vai ser
o nosso papel principal para aqueles que não
estão acreditando, de forma nenhuma, que
essas medidas, não digo nem medidas propostas, medidas sugeridas, venham a ter um
efeito Prático. -ouando se fala em reforma tributária logo no frúcio do governo, será possível
que ninguém sabe que esses reformas em
grande parte, têm que aguardar o efetivo exercício no ano seguinte, de acordo com a própria
COnstituição'? Será ~üe ningUém ãiêrtoU. os
candidatos sob're essa necessidade, ou pen~
sam que nós, aqui, podemos modificar a belprazer daquele que estiver no Poder os prazos
constitucionais? Nós temos que respeitar a
Cohstiti.Jição, temos que respeitar esse livrinho
de bolso, que muitos usam e poucos lêem,
temos que respeitar aquilo que nós votamos.
Agora, quanto a essas medidas para um projeto de governo para educação, para saúde,
para energia, para os projetas das questões
económicas, eu considero que seria uma forma de debates para nós podermos resolver
.o nosso voto, escolhermos o nosso candidato,

nós, que não fomos vitoriosos_ no primeim
turno, fomos derrotados. Através do debate,
através~ao cOnheCimento dos programas, nós
poderíamos fazer a nossa escolha. Mas eu tenho repetido muito uma coisa que considero
verdadeira: o _voto está sendo, em muitos, em
inúmeros casos, dado para evitar que o adversário chegue ao Poder e não concordando
com aquilo que diz o candidato que vai se
votado por alguns ou mul_tos eleitores.
Entendo que essas propostas estão demonstrando que não estão chegando ao conhecimento do eleitor como uma proposta
válida de governo. Apenas um temor maior
de que o outro, o adversário, seja Presidente
da República.
O SR. RONALDO ARAGÃO -Senador
Jutahy Magalhães, veja_ V. Br a falta de seriedade existente em toda essa problemática dos
candidatos à Presidência da República: é a
não preocupação com as soluções dos problemas nacionais.
Disse muito bem V. Ex~: o que atrapalha
aguele que vai chegar à Presidência da República é a falta de seriedade, seriedade no pro-gr~"!l-a, seriedac:_!~_!'taquilo que pretende fazer.
E o fim deste País, que já está no fim. Então,
Presidente, aonde chegaremos? Não há serledade de propósito, não hã seriedade de programa. Há preocupação de atrapalhar o caminho daquele que está querendo chegar ao
Poder. E, às vezes, querendo chegar ao Poder
com uma coisa mais grave, que é mentindo
à Nação, e ninguém tem esse direito.
Sr. Presidente, com com tristeza é que assisti, do primeiro ao último minuto, o debate entre
aqueles que querem chegar à Presidência da
República.
E com tristeza que digo isso hoje aqui no
Senado, porque o Brasil merece ser olhado
com respeito.
Este Pafs merece coisa séria, e não está
havendo seriedade nesse segundo turno. Mui-.

to obrigado. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Com a palavra o nobre Senador Olavo Pires.
O SR. OLAVO PIRES (PTB -

RO. Pro-
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A(iúei pasmO corn aquilo, porque não admitO que ninguém que tenha uma postura
tão imunda como a de Jerónimo Santana,
que é o desgoverna dor de- RondÔnia, tenha
a pretensão de ter moral para processar a).
guém.
Vou analisar alguns tópicos da matéria de
OEstadão:
-"Já foi apresentada aO- Piesldente do
Supremo Tribunal Federal a queixa-crime do Governador Jerônimo Saritana
contra os Senadores Olavo Pires e Odacir
Soares, por crime de calúnia e demais
ações típicas descritas nos arts. 138 e
139 do Código Penal. Ele - no caso é
o Jerônimo - "pede que ambos sejam
condenados a penas cotninadas, ·me·
diante licença a ser concedida pelo Sena·
do Federal, para o processo e julgamento,
na foana do § 19 do art. 53 da Constituição Fe.deral".
CáUSOu~me espéC'ie. porque o Sr. Jerôi-ttnio
Santana demorou muito a acordar para tomar
essa medida, essa iniciativa, de tentar proces-sar-me, porque já comento seus desmandos
de há muito, e S. Ext esperOU bastante para
resolver tentar processar o Senador Olavo Pires.
Em segundolugar, para que a pessoa se
sinta realmente ofendida é necessário que es·
sa pess_oa tenha o respaldo de um passado
íntegro, honesto, que traga no bojo das .suas
atitudes os princípios da lealdade e das virtu·
des, o que não é o caso do Sr.Jerônimo Sano

tana

Prosseguindo a nota, diz o seguinte:
"A queixa-crime contar Olavo,Pires ba·
séfa-se em- discurso por ele proferido no
Senado contra a pessoa do Governador
Jerônimo Santana, atribuindo-lhe, em vá~
!'"iaS passagens, condutas defmidas como
crime."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por uma
questão de obediência às normas parlamentares, eu não disse, desta tribuna, não comen·
tei, deste plenário, 10% dos absurdos que
acontecem, infelizmente, no meu Estado de
Rondônia. Que crime será que cometi? O cii~
me que possa ter cometido é não ter dito
toda a verdade.
Mais à frente, a oota diz:

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presjdente, ·
SrS. Senadores a nossa vida pública nos reserva as mais diversas modalidadas de surpresas;
umas agradáveis, outras desà.gradáveis, e outras decepcionantes.
Mais precisamente no sábado próximo pas"Contra Odacir, a queixaMcrime referesado, dia 2 de dezembro, recebi, em meu aparse à co-autoria pela publicação de parte
tgmento, uma edição do prestigioso jornal,
do discurso de Olavo em um tablóide
editado _em Porto Velho, Capital do meu Estaque e·dita, através da Gráfica do Serlildo,
do, Rondônia, o Estadão, o estado do Norte,
com o nome de A Folha.
que é,_ sem dúvida alguma, um dos melhores
Reiterando, assim, as calúnias e difama·
Jornais da região, que, inclusive, circUla em
todo o Estado, com uma tiragem bastante ções, Jerónimo, que Já chamei, aqui, deste
Plenário, de Nerônimo, com "1':1'' de Nero, convolumosa Esse jornal trazia, na sua página
siderando a total semelhança e afinidade que
3, edição do dia 19 de dezembro, matéria com
o seguinte título: "Governador processa Oda- existe entre os dois, argumenta, através do
seu advogado, que "a honra de um homem
cir e Olavo Pires".
é o mais importante dos seus atributos moM
O Sr. Ronaldo Aragão (Fora do .micro- rais." A de um Governador com mais razão,
fone.) -V. Ext está ficando importante.
pois não pertence somente a ele, mas tam·
O SR. OLAVO PIRES- É, estou ficando bém, e prin'cipalmente, ao povo que o elegeu
e que o representa. Silenciar diante dos crimes
importante.
·
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praticados pelos Senadores deixaria impunes
aqueles que desonraram o Representante
maior da povo de Rondônia".

Ora, Sr. Jerónimo Saritana, o Senhor falar

em honra chega a ser hilariante, engraçado,
porque, se o Senhor se preocupasse com a
honra, Sr. Nerônio, não agiria da maneira como age em Rondônia, levando o nosso Estado
-um Estado pob.i-e, carente, adolescente ainda, que começou a viver a sua fase de Estado

de 1981 para cá-, ao desvario. Para exigir
que respeitem o seu nome, a sua honra, primeiramente o Senhor teria que dar o exemplo,
agir de maneira tal a permitir que fosse reSpei-

tado não s6 como homem como também
como Governador. Como homem, o Senhor
não é respeitado por ninguém, nem pela sua
própria fami1ia; como Governador, o Senhor
instalou em Rondônia a mafor onda de corrupção e desmandos a que esse Estado já assistiu
·
e presenciou.

Conclui a queixa, fequerendo também
"A citação dos senadores para responderem aos termos da açâo penal, sob
pena de revelia.
Para o Governador Jerônjmo Sãittana,
a providência adotada, com relação aos
dois acusados é determinada nã_o apenas
por ter sido atingido em sua honra pessoal." Vejam que engraçado, aquele ho. mem fala em honra pessoal- "mas principalmente pela sua condição de Governador de Rondônia. O Sr. Jerônimõ diz
amis: os senadores em pauta, sem uma
ação pol(tica capaz de lhes assegurar o
respeito da população, partem para uma
desesperada carga de ofensas morais,
para a leviandade dos ataques pes~oais."

Senhor Jerônimo, é bom que o senhOr saiba
que recentemente um dos presidenciáveis
mandou que fizessem uma pesquisa no EstadooAe Rondônia, e o nome deste senador,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação do.SenadorOiavo Pires, foi apontado pela preem Rondônia chegou ao cúmulo e ao absurd9 _ ferênda.do povo para Governador em 90, com
de ninguém mais comentar os atas do Gover- 73% (setenta e três por cento) da preferência
no referindo-se às corrupções, referem-se aos do povo rondoniense.
roubos e às falcatruas.
E prova inconteste de que o povo do Estado
Então, Sr. Jerânimo, quem está deson- de Rondônia está satisfeito com Olavo Pires,
rando a sua pessoa não sou eu, não, é o Se- que é um político sério, é um político honesto,
nhor mesmo, são as suas atitudes, os seus um político que olha nos olhos do povo, de
Secretários, os seus apaniguados, ê essa ca· frente; não é _como esse desgovernador e mais
trefa de desonestos que, como·urobus na car- uma camarilha de alguns políticos de Rondônia, que para olharem nos olhos do povo usam
niça, se encastelaram no Poder de Rondônia
e .estão dilapidando o Erário, transformando óculos escuros, com lentes ~spelhad~s.
esse Estado, já pobre, num Estado paupér· ·
O Sr. Ronaldo Aragão - Podia V. Ex"
nominar os outros políticos de Rondônia?
rimo.
Ô~SR_-ÕlAVOPIREs- Excluo V. Ex'
Sr.Jerônimo Santana -que pretirO chamar
de Nerônlmo Santana-, seri_a necessário que dessa relação; não se preocupe, porque V. Ex•
está excluído; este é um defeito que V. Ex~
V. 5' refletisse sobre todos os absurdos que
não tem.
cometeu na vida e chegasse à conclusão de
que, se o Senhor admite a possibilidade de
O Sr. RonaldoAragão-Não estou preoenganar os homens, enganar parte da socie- cupado; eu queria que isso fosse dito bem
dade e da justiça do estado de Rondônia, asfi- claro.
>:iando-a com suas mãos tiranas de ditador,
O SR. OLAVO PIRES - V. EX" sabe que
o Senhor deve entender que não vai conseguir
por questões éticas, há certas coisas que não
enganar a lei de Deus.
devem ser ditas, mas oportunamente falarei
E não tenho dúvida, Sr. Presidente e Srs. em Rondônia, para que o povo saiba quem
Senadores, de que Deus já está agindo sobre
équeni.
--· esse homem, porque ele tem recebido os mais
O
Sr.
RonaldO
AiagãoNobre
senador,
duros castigos que um ser humano pode suse V. Ex- me permite, acho que há a preocuportar.
pação, e disse muito bem a V. Ex• no inicio,
Convocaria o Sr. Nerônimo Santana ã u!TI
quem não deve não teme, e V. Br' está mUito
ato de reflexão, não para o bem de Rondônia,
preocupado com isso.
não, porque o que tinha de atrapalhar, lá, já
O SR. OLAVO PIRES -Não estou preoatrapalhou; o vendaval já está passando, a torcupado. Solicitaria ao senador me deixasse
menta: já está próxima do ftm, o seu Governo
concluir o pronunciamento, porque não lhe
caminha para um fim melancólico, triste, em
conceai. a propósito, nenhum aparte. Solicique esse desgovemador tem recebido por partaria ao senador que não interferisse no meu
te do povo do estado de Rondônia demonspronunciamento.
trações do mais expressivo repúdio que um
horilem público pode suportar.
O Sr. Ronaldo Aragão - Isso denota a
democracia de V. Ex•.
O Sr. Nel-ôriimo acrescerita-ainda:
O SR. OLAVO PIRES- Posso conceder
"Pela honra pessoal e principalmente
o- aparte,_ desde que V. Ex• o peça. V. Ex" não
pela honra do povo do estado de Rondôo pediu, V. Ex" chegou e interferiu.
nia, que represento, não poderia deixar
de levar os caluniadores infames ao julgaO Sr. Ronaldo Aragão - Eu pedi o aparmento des~a Egrégia Corte."
te.
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O SR. OLAVO PIRES- Quero adiantar
que V. EX insiste em defender esse governador que já pisou em V. Ex'...
O-Sr. Ronaldo Aragão- Não estou deféndeildõ, naó CheQUei a isso.
O_ SR. OLAVO PIRES __:: Achei que era
o cúmulo do absurdo V. Ex' tentar defender
esse governador.
O Sr. Ronaldo Aragão - Não cheguei
a i~so! senador. P~di sif!\Piesffiente um aparte.
O SR. OLAVO PIRES -Vou conceder
o aparte a V. Ex•, com muitO Prazer, daqui
a-pouco.
Continunando o meu pronunciamento~ Sr.
Presidente, adianto que os escândalos desse
Governo do Estado de Rondônia, o meu Estado, já se tomaram freq(ientes, cotidianos. Chegaram a taJ ponto que o povo já recebe os
fatos com repúdio, com escárnio, com certo
nojo até. Aquilo é diário. Então~ o povo já se
está habituando àquela seqüêncía de escândalos.
TIVemos, pOr exemplo~ logo nO início do
Governo de Jerônimo Santana, um escân:aalo
envolvendo sua irmã,-CJU.é foi flagrada aplicando um recurso vultoso no Banco Bamerindus
na sua conta pessoal, e que a imprensa ne~ época estava ainda parte da imprensa
contra o Governador - divulgou a· fato fartamente. EsS:e recursõ, pelo ql_le_ me consta,. a
famma Santana dele não dispunha. Então, esse recurso veio_de onde? Posteriormente tivemos o escândalo dO Bic, mais_ um rumoroso
caso em que o recursO do GOveino que estava
depositado nesse B,anco foi sacado, aplicado
em conta p_articular, sumiram com o gerente~
do Bic, que foi dado até como morto, assassi·
nado e, depois, reapareceu em Rondônia. Será
que essa_equipe do Governo pensa que o povo
tem memória tão curta a ponto de não se
lembrar desses escândalos?
Esse Governador, o Sr. J_erônimo, que foi
elelfã deputado federal por três legislaturas
pelo_povo de Rondônia, ficou na Câmara dos
Deputados durante _12 anos combatendo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tudo aquilo que
ele hoje pratica: pe~-~~_guição, desvario, corrl,lpção._Todo tipo de absurdo que hoje pratica,
ele combateu durante esses 12 anos.
E o povo de Rondônia acreditou tanto nele,
como eu também, que chegou a ser eleito
governador do Estado. A decepção do povo
foi tamanha qUe_ tenho_ certeza, e espero_que
Qeus- ajude, esse homem tenha a coragem
de se desincocompatibilizar agora, dia 3 de
abril, para disputar nas urnas algum cargo eletive. Tenho certeza de que o povo de Rondônia
lhe dará a resposta.
A sua úl.tima arrumação foi uma viagem
para os Estados Unidos e para o Canadá. O
que esse senhor vai fazer nos Estados Unidos?
Vai ga$t.a! o .d.U)heiro _de Rondônia em uma
épc>ca em que todos sabemos que as outras
nações fecha[am as torneiras_ para o Brasil
e só vão admitir qualquer abertura depois de
o novo Goverrio empossado, depois de a situação definida, determlnada, consumado ess_e
. quadro da sucessão presidencial. Mas lá vai
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o Sr. Jerónimo ao Canadá e aos Estados Unidos. com a sua Antourage, fazer mais um

Mas todos em Rondônia sabem quem é
Olavo Pires e sabem as atitudes desse homem,
desperdício com o dinheiro do povo, dinheiro
desse político. E a prova de que o Estado
esse_ que poderia estar sendo usado na consde Rondônia base que quem é Olavo Pires,
trução de estradas. na construção de escolas,
corno eu disse, recentemente, é que um dos
no pagamento dos funcionários públicos, no
presidenciáveis mandou fazer urna pesquisa
pagamento dos professores. É uma calamino meu Estado e fui apontado com 73% da
dade!
preferência do povo para ser o futuro GoverOutro absurdo que tentou praticar o Sr. Je- nador, que teria a incumbência dificil, não de
rónimo Santana foi criar uma· nova CapitaL governar o Estado, e sim de administrar uma
O .Governador que quis_esse fundar uma Capl..:- massa falida deixada por esse Nero do século
tal teria que cuidar disso nos primeiros dias XX.
Quero dizer mais: o Sr. Jerónimo Santana
do seu Governo. Mas ele deixoU paia o último
fique
saberndo que "não se cutuca onça com
ano, e eu vim saber depois, por fontes merecedoras de todo o crédito, que· o Sr~ -Jeiônimo vara curta" - e essa onçasOu eu -, porque
Santana queda pallcar o golpe dã ecologia o que ele já fez comigo basta, bastaria para
e, com isso, conseguir recursos do exterior eu tornar providência e iniciativa de_ usar o
meu dinheiro --:- já que ele usou o dinheiro
para encher e abastecer mais ainda a sua imodo
Povo de Rondônia para divulgar uma onda
ral conta bancária.
caluniosa contra mim - , eu poderia usar o
O St. Jerônimo alega mais, nessa nota pu- meu dinheiro, que, graça a Deus, fio e continua
blicada pelo jornal o Estadão, que o Senador sendo ganho com honestidade, com compeOJavo__ Pires, que teve atuação parlamentar tência e com muito trabalho, para divulgar
apagada- como se ele tivesse tido uma atua- e para mostrar ao povo brasileiro- isso deção importante, e ele teve uma atuação tão pois de dizer clara e abertamente aqui, através
ilustre, tão importante, tão destacada na Câ- desta tribuna -todos os escândalos de Ronmara dos Deputados que, como Deputado dônia, todos os escândalos dessa sua malfade Rondônia, votou contra o projeto de_ trans- dada administração. E quero que o Sr. Jeróformação do Território em Estado.
nimo Santana saiba que, no dia em que eu
tom-ar essa decisão, não fique ele depois me
Vejam V. Ex"' o desequilíbrio psicológico e
emocial desse homem. E ele diz mais embai- man.aano ameaçar; que vai mcintar um esquexo, referindo-se ao Senador Olavo Pires; "com ma para mé complicar perante as autoridades,
relaçáo aos recentes acontecimentos nos que me vai mandar matar, porque qualquer
quais o seu nome esteve envolvido, eles gra- coisa que acontecer coinigo- ele receberá o
jearam ampla notoriedade no noticiário da im- troco, ele e a famüia dele.
-Quero que- o Sr. Jerónimo ·santana fique
prensa."
sabendo que qualquer agressão que eu sofrer,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, todo o País
eu virei a esta tribuna e, como disse, usarei
assistiu à fase negra que atravessei por estar
o meu dinheiro honesto para que a imprensa
sendo injustiçado, caluniado por um esque- ~divulgue, se não qalser espontaneamente fama, por uma trama montada no anonimato, zê-lo, as verdades sobre Rondóoia. E aí vou,
coisa própria desse Jerônimo, porque o ho- Senador Ronaldo Afagão, nominar os ladrões
mem que tem personalidade própria, o hoque temo's no Estãdo, detalhar os absurdos
mem que tem um posJclonamento firme, esse
com os quais temos convivido e não me vou
homem não usa do anonimato, ele fala de
cingir, me limitar apenas aos escândalos gofrente. Mas ele, não, preferiu o anonima-to, vernamentais. Vou declarar, pública e abertamontou um· esque-ma-escandaloso contra a
mente, os escândalos que partem diretamente
minha pessoa, subsidiou, com os recurso~ do
da residência oficial. os escândalos que são
GOverno de Rondônia, uma parte da imprensa
promovidos pela própria família do Governabrasileira que se ocupou com o meu nome
l
dor.
durante muito tempo e, de vez em quando,
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex•
ainda surgem algumas notas, como estes dias
um aparte?-saiu uma em O Globo assinada pelo Sr. AscàOSR.OLAVO-PIRES-Concedooaparnlo Seleme, e eu digo a V. Ex", Sr. Presidente,
te ao Senador Odacir Soares.
a nível de esdare.dmento, que o Sr. Ascânio
Seleme foi Secretário de Comunicação do Sr.
O Sr. Odacir Soares- Primeiro, Senador
Jerônlmo Santana até há uns ô oid3 meses,
Ólavo Pites, me solidarizo com V. Ex~ Tendo
e açredito que ele ainda vive a soldo do Goversido também mencionado na imprensa, no
no do Estado de Rondônia, tecendo conside~ jornal a que V. Ex• se referiu, que eu estaria
rações inverídicas e caluniosas sobre a minha
sendo processado também pelo Governador,
pessoa. Estou, inclusive, providenciando um
desejo dizer que vem tardiamente esse procesexpediente à direção do jornal O Globo, para
so, porque, ao longo destes três anos, tenho
que eu obtenha o direito de resposta. E Caso. aqui, no Senado, repetido, quase que mensalnão me seja concedido, procurarei a Justiça.
mente demonstrado, o mar de lama em que
Quero que o Sr. Jerônimo Santana saibã
Se-encontra o Estado de Rondônia, sob o Goque eu, realmente, tive o meu nome envolvido
verno do Sr. Jerónimo Saritaiiã: MaiS" do que
indevidamente por uma trama diabólica que
isso, se quisermos fazer_uma análise imparcial
só admito tenha sido montada por ele e pela
dessa realidade, basta-nos nos atermos às desua catrefa, pela sua quadrilha, pela sua cama- · cisões diárias do Tribunal de Contas do Estado
rilha de assessores.
de Rondônia. São centenas de julgamentos,
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todos eles condenando esse ou aquele auxiliar
do Governador, esse ou aquele Secretário de

Estado a repôr aos cofres públicos importâncias malbaratadas, importâncias mal aplicadas, dinheiro desviado, e uma série de prejuízos que vêm sendo causados ao Es~do ao
longo deste tempo todo. Conforme V. Ex' -disse, tomaram-se públicas e notórías as imoralidades administrativas praticadas pelo Governo de Rondônia sob a exclusiva e pessoal responsabilidade do Governador. Este é um fato
tão público e notórlo em Rondónia que_ até
seriam desnecessárias provas para demonstrá-lo. Além dessas provas, s_e forem necessârlas, temos ainda as decisões do próprio
Tribunal de Contas do Estado, sem contar
as matérias que são publicadas na imprensa,
envolvendo os maiS variados setores da administração. V. EX', ao enunciar de maneira gené-rica esses fatos, nada mais está fazendo do
que repetindo aquilo que está na boca do povo, está ·na cabeça da população e está nas
conversas de rua em_ todos os pontos do Estado de Rondônia. Ora é dinheiro desviado do
setor de Educação; ora são recursos desviados do setorde saúde; ora são bens adquiridos
com recursos do Estado e que são entregues
a9 Estado; ora são estradas qU~ não são construídas; são estradas que não são reparadas,
são obras, cujos preços sãq triplicados no momento das licitações, é dinheiro que desapare<:e de bancos, como V. EX' muito bem referiu. Esse clima de çorrupção e de imoralidade
em Rondônia passou a estar na convivência
da população, e esses fatos têm-se refletido,
incluSive, nas eleições. Veja V. EJr' que na elei·
ção do ano passado para as prefeituras, nas
quais o Governo do Estado foi destroçado eleitoralmete, dois _terços do eleitorado do Estado
de Rondônia votou effi candidatos da oposição. O Partido do G_ovemo não consegutu eleger, com raríssimas exceções, prefeitos das
cidades importantes do Estado. Dois terços
do eleitorado optou por çandidatos da oposição. O fato de o Governador ameaçar processar a mim e a V. Ex• não chega a nos oferecer
qualquer risco, qualquer possibilidade de sermo_s atingidos dessa ou daquela forma, porque, evidentemente, vamos demonstrar aquilo
que já é do conhecimento do povo, que está
nas_ notícias publicadas pela imprensa, na imprensa de Rondônia, e na imprensa do sul
do País. Enfim, como eu disse, são fatos públicos e notórios, e seriam desnecessárias provas
maiores para se comprovar realmente eSses
ilícitos. Se fossem necessárias provas, o Tribunal de Contas as tem produzido quase que
diariamente; quase que diariamente _o T ribuna_l
de Confas tem desaprovado contas de setores
do Governo do Estado; tem, inclusive, glosado
termos aditivos de contratos que são feitos
por preços inferiores, e quase que periodica~
mente os contratos principais são aditados
com recursos que são 3, 4 ou 5 vezes superiores ao preço do contrato principal. Além
dO mais, o Brasil sabe disso. Sabe V,~ que
o Brasil tem conhedinento do clima de impunidade, de deslnoralização, de corrupção a
que foi levado o Estado _de Rondôn~ia _neste_
G~verno-: E o fato é tão laffientável que, às
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vezes, nós de oposição nos sentimos numa
situação constrangedora ao vir ao Senado tra~

zer ao conhecimento desta Nação questões
desse tipo, porque-elas são mais graves do

que aqui estamos dizendo. São acontecimentos de tanta gravidade que deixariam a órbita
da política para adentrar na órbita da vida pessoal do Governador, e isso nos constrange.
Ao invés de nos sentirmos felizes ou satisfeitos

por estar aqui desnudando para a Nação uma
realidade que desmerece o momento por que
o Brasil atravessa, eu, pessoalmente, me sinto
até constrangido ao trazer aqui fatos de tamanha gravidade, de tamanha importância, e
que, lamentavelmente, impediram que o Estado de Rondônia, nestes últimos anos, pudesse
alcançar um momento e um modelo de de-.
senvolvimento necessários à sua consolidação. Em Rondônia, hoje, não temos um modelo agrícola, não temos um modelo económico, não temos um modelo· de transporte,
não temos um modelo de educação, não temos um modelo de saúde. O que temos-em
Rondônia hoje é um modelo de corrupção
comandado peloS r. Jerónimo Santana. Feitas
estas considerações, mais uma vez me solidarizo com V. Ex", aguardarido naturalmente a
citação, para que nos possamos- defender nos
autos desse processo, que deve constituir-se
numa demonstração do quadro de corrupção
a que chegou- Rondônia. Era este o aparte
que queria ofereter ao discurso de V. EX'

o

SR. OLAVÕ PIRES -

Agradeço ao

Senador Odacir· Soares o aParte abalizado e
competente. Como eu, V. &!' também é um
dos representantes do Estado de Rondônia,
e convive com esse quadro fantasmagórico
de ver um Estado adolescente, como Rondônia, ser desencaminhado por mãos tão inescrupulosas, tão doentias, tão distantes dos
princípios que devem nortear a vida pública
de qualquer cidadão.
Quero salientar mais: o Sr. Jerónimo fique
fabendo que, até o-momento que ele me tratar
como adversário político, vou tratá-lo também
como adversário político. Agora, a partir da
hora que ele caminhar para outro esquema,
não vou, de maneira alguma, acovardar-me
às suas ameaças, às suas bravatas. Se ele é
governador, eu sou Senador da República; seu
mandato expira agora,. o meu vai até 1994;
tenho multo tempo de Plenário para comentar
os absurdos sobre Rondônia.
Senador Odacir soares comentou há
pouco o problema do Tribunal de Contas. Nobre senador, têm-me chegado às mãos processos montados dentro do maior princípiO
de perfeição. O processo é- feito, aparecem
três ou quatro firmas cotando, oferecendo as
suas propostas, são pagas e as ·obras não são
concluídas; não são concluídas, não; não são
realizadas. Esse aferimento fíSico -- V. Ex~
bem sabe-, o.Tribunal de Contas não tem
condições de fazê-lo. No entanto, na hora
oportuna o Senador Olavo Pires vai trazer tudo
isso à baila. QuerO- ver como vai ficar aquela
rataria de Rondônia depois que eu apresentar
tudo isso ao povo do Estado e mostrar pãra
onde estão indo os recursos, principalmente
os que vão daqui -de BraSJ1ia.

o-

I

I

Analiso aqui o problema, por exemplo, do
SUDS. O Senador Ronaldo Aragão está a me
pedir um aparte; já vou concedê-lo. Aguarde,
Sr. Seria dor. V. Ex" esperou 9 -meses para nascer, espere mais um pouco, que já o atendo.
O Senador Ronaldo Aragão, que, inclusive,
é médico, deve sentir mais de perto essa situação- a saúde -de Rondônia totalmente doentia. Nossa saúde, senador, está com Aids moral, em faCe dos desvios de recursos que são
enviados de Brasilia para Rondônia, principalmente através do fnamps e do SUDS, recursos
esses que o governador, pura e simplesmente,
desvia. Com 10% (dez por cento) dos recursos
que vão para Rondônia, tenho certeza absoluta
de que os nossos carentes nãO estariam morrendo à míngua, como estão. Então, é mais
uma prova, Senador Ronaldo Aragão, da falta
de sensibilidade, da falta de princípios, de humanidade, da falta de temor a Deus, daquele
~ornem que está lá no nosso Estado.
Cdhcédo, com_ muito prazer, o aparte a V.
Ex', Senador -Ronaldo Aragão.

O Sr. Ronaldo Aragão --Agradeço a V.
Ex', tenho p<iciência. Ouvi atentamente as colocações de V. EX' e permita-me não concordar. O ônus da prova caq.e a quem .acusa,
e, se V. EX" foi agredido, é lógico que vai procurar defender-se. De antemão, devo dizer que
no GOverno de Rondônia não há nenhum inspetor de quarteirão indicado por mim -sabe
muito bem V. Ex' Quanto aos desmandos a
t[ue s.e refere, cabe a V. ~ provar, trazer as
provas. Até entendo a posição de V. E>r como
oposição; já fui oposição e conheço muito
bem os arroubos da oposição, conheço muito
bem as colocações e até mesmo que todos
os meios servem para se atingir o poder, mas
não os meios da corrupção,· não os mefos
da desonestidade. Não tenho procuração do
governador nem do Governo, e quando pedi
a V. Ex.' que nominasse, era para ficar bem
claro, nesta Casa, quem são as p~ssoas a que
V. f r açu_sa.
O"SR. ÕLAVO PIRES- V. Ex> sabe quem
são as pessoas às quais me refiro.
O Sr. Ronaldo Aragão - Não sou eu
quem está acusando. Quem está acusando
é v. Ex'
OSR. OLAVO PIRES-Não, isso é público e notório em Rondônia. ~ nã.o estou querendo, de maneira nenhuma ser gentil. V. EJ0'
bem sabe dos princípios de franqueza que
norteiam o meu P,rocedimento e a minha conduta. Se eu tivesse alguma coisa a dizer contra
V. ~. diria de frente. Um dos pouco-s óbices
que faço com relação à sUa conduta é, inclusive, estar até hoje de braços dados com o
Sr. Jerónimo Santana, que foi um governador ...

O Sr. Ronaldo Aragão- Isto não é verdade! V. Ex" não está falando a verdade! V. EX'
está fazehdo retórica.
O SR. O LAVO PIRES- ...que, na oportunidade em que V. ~ se defrontou çom um
Secretário da Fazenda, que para lá fora levado,
que nem de lá era, e contra o qual não faço

Dezemb':'J de 1989

nenhuma acusação -_faço questão de deixat:
bem claro -, o- Sr. Jerônimo Santana, numa
atitude de desrespeito a V. Ex", numa <;~titude
de-desrespeito ao seu mandato em uma atitude de des~speito aos eleitores que votaram,
em V. Ex', em uma atitude de desrespeito ao
próprio partido, do·qual V. EX' é-pfesídente,
oPMDB,..•
O Sr. Ronaldo Aragão- Com muito orgulho:
O SR. OLAVO PIRES -~ .. disse o' Sovei-nadar claramente, que, s_e_ tivesse 1O (dez) secretários como o Sr. Garanllão nO s-eU gover:.
no, ele estaria muito melhor. Não vai nisso
nenhtlm.á obselVação aleivosa de mjnha_parte
contra a pessõà do Sr. Garanhão. Q_que àchei
estranho e inconcebível foi a atitude do gover~
nadar em deixar de prestigiar, ou melhor, em
desprestigiar um senador do seu partido e que,
mais ainda, era o presidente do PMDB. f;ntã_O,
V. E>r já deve_ ,ter reconhecido, senador, que
o Sr. Jer6nimo Santana, além de ser um tirano,
além de ser um desonesto, além de ser um
corrupto; além de ser um Nero numa: versão
muito piorada, porque acho que, se Nero estivesse vivo, iri~ contrapor-se a esse parâmetro
que estou estabelecendo, o Sr. Jerónimo Santana não é amigo de rUnguém, comá-nã"o é
amigo de V. EX'
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Olavo
Pires, pedi um aparte, mas V. ~ é quem está
falando.

O SR. QLAVO PIRES -Tem o aparte,
mais uma vez, V. Ex!'

O Sr. Ronaldo Aragão - V. EX' não me
deixou terminar.
O SR. OLAVO PIRES ~ Faça o favOr,
termine. Te rei prazer em ouvi-lo.
O Sr. Ronaldo Ar.igão -Todas essas
considerações, nobre senador, entendo a parte de V. EX A oposiçãO é isso _mesmo, não
há Outra maneira de se faief- oposição. Até
vou ]nais adiante, tem a obrigação de fiscalizar
porque, se não o ftzer, toma-se _omissa, e a
oposição não pode ser omissa aqui nem em
Rondônia, nem em lugar nenhum. Quando
V. EX tece considerações a respeitO do Sr.
GaranhãO, que é seu éimigo,: .. O SR. OLAVO PI~- É amigo meu.-

0 Sr. Ronaldo Aragão - ... e V. Ex> não
fez nenhuma ref~rência a ele quando ~ as
fiz no Estado de Rondônia, V. Ex' ficou-calado ...
O SR. OLAVO PIRES -- Perroite~me V.
EX" um aparte? Posso apartear o seU aPaite?
O Sr. R.;naldo ·Aragão- Pode. fique à
vontac;le_,._ . _
.
. . _..
O SR. OIAVO PIRES.- Primeiramente
quero dizer a V. Ex' que não estou ,fa1ando
comO um Senador de opqsiç_ão, e"s_tou falando
comO üm Semidor que tem a obrig~ÇOO ·de
lutar contra esse estado de coisas que se estabeleceu em Rondônia. V. ~ bem sabe dos
disparates a que chegamos lá; são de tal mon~
ta que a Justiça Federal concedeu a mulher
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do Governador, a pretensa PrimeiraMDama,
por falsidade ideológica, porque o nome dela

é Palmira José de Souza e ela se diz Palmira
Sántana; condenou a mulher do Governador
por ter desviado recursos da LBA. Então, nobre Senador Ronaldo Aragão, não é o Senador
Olavo Pires que está falando só, não; o Estado

de Rondônia inteiro fala e os poderes consti-

tuídos, que são independentes, falam tam-

bém, se pronunciam contrários a esSe mar
de lama, a essa imoralidade que se implantou
no nosso Estado.
O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador
Olavo Pires, continuo insistindo que o õnus

da prova cabe a quem acusa. Então, cabe
. provar. Não estou aqui cor:tra isso.
O SR. OlAVO PIRES -

Vou provar na

hora certa, porqu_e tudo tem uma estratégia.

O Sr. Ronaldo Aragão- Acho até que
os arroubos da oposi~ão_ são todos válidos.
O ·que se tem de cOloCar é a limpidez das
coisaS, porque não Se pode fazer somente a~
sação -·e não rhe estou referindo a V._ Ex•
-,acusação por acusação, ou fazeroposiç_ão
por opo-sição. Não. Isso ai, não. Que se faça
'opo.Si_Ç:áo calcada nas provas, tudo muito bem,
eu aceito. Agora, oposição por oposição, acusação por acusação, vamos ficar coll'!o págin~
de jornal, o que disse o Senador, o que disse
o outro Senador. Não. Temos que trazer provas concretas e límpidas. Veja V. Ex!, não estou
aqui defendendo Governo nem Governador
- e para isso não tenho procuraç!o. Agora,
aceito_ as acusações quando estão calcadas
em provas. E aí V. Ex' terá o meu apoio. Enquanto ficar nas acusações de jornais - o
jornal disse isso, fulano disse aquilo - , não.
Então, penso que as coisas têm que ser colocadas em pratos limpos, porque, assim, teremos a transparên~ia para dizer .ao povo_ do_
Estado de Rondônia, onde V. ~ obteve 73%
da preferência popuiar, segundo a pesquisa
do candidato, e eu o parabenizo.
O SR. OLAVO PIRES - MUito obrigado.
O Sr. Ronaldo Aragão - É preciso que
se faça oposição com os pés no chão, como
a fizemos. Acho que V. Ex", que foi oposição,
começou a -desapreJ!_de~ _quando foi para ó
PTB. Corii: todo respeito que tenho ao PTB,
V. Ex', depois que deixou o PMDB e foi para
o PTB, desaprendeu a fazer oposição, uma
oposição correta, uma oposição com posicioriamento, uma oposição cofn documentos.
Nobre _Senador Olavo Pires, sabe bem V. Ex•
o apreço que tenho por sua pessoa.
O SR. OLAVO PIRES- E a recíproca
é verdadeira.
, O Sr. Ronaldo Aragão - E agradeço.
Agora, vamos fazer oposição, uma oposiçao
com os pés no chão. Eram estas as considerações que queria trazer ao brilhante discurso
de V. Ex" na tarde hoje, quando se acham
acusados V. Ex' e o Senador Odacir Soares.
O ômls dã prova cabé.~:

O SR. OLAVO PIRES- Cabe a quem
acusa.

O Sr. Ronaldo Aragão -

'-

Oarol

,

O SR. OLAVO PIRES -

Agradeço ao

nobre Colega e amigo pessoal, Senador Ronaldo AragãO.
Em princípio, este não é discurso de oposição, é o discurso de um Senador que entrou
para a política, Senador Ronaldo Aragão, por
uma eventualidade. Costumo dizer que sou
mesmo empresário; não sou político, estou
na política. Entrei para a política porque acre,.
ditei em Jerónimo Santar:ta - todos temos
o direfto de nos enganar. Agora, ter acreditado
neJe é uma coisa: o que não se admite é continuar acfeditando, como V. -EX' continua -até
hoje.

o povo para asSOciar:.se_a rtiim, p~rque'iiíaffios
montar uma índústria em Rondônia, in(ls que
o povo ·não precisava de_ ~rytra_r ç:ÇJm dinheiro,
qUe à -poVo tiiihÍl qUe_ entrar- .ape:nas com: o
voto. Era unlã Indústria através da qual iríamos
fabricar_ratoeiras hoj_e, ::?,enad,or Ronaldo Aragão, são. inSignificantes. não são' ·Suficientes,
porque os .ratos. se aglgél!ltaram de tal tamaoho; de tal monta, de tal maneira, qu_e _as ratoeiras poderiám ser devoradas_ por ele;s.
'Sabe V. fr. ·que tenho um leão? Tenho um
leão, que está, inclusive, no Município_ de Vilhena.
O_S~._Ron~c;IQ

o lbama.

Aragão -,Cuidado com
·
·

o SR. ou\vo PIRES _:____ Não há proble·
O Sr. Ronaldo Aragão- Não estou acrema. Es~ iudo cOrretO: O ibarria pode.vir, que
ditando.
tenho respaldo.
. O SR. OLAVO
Ah!, não está
Pensei em montar um esquema para que
acreditando. Então, quer dizer que V. ~ mes- esse leão comesse os ·corruptos de Rondônia.
mo admite que não está mais acreditando ne- No entanto, chegUei _a -~feiçoar-me ao _leão
le. Mas V. Ex!' bem sabe que, como não sou de tal maneira, Senador-Ronaldo Aragão, que,
um político proftSSional e não tenho, inclusive, inclusive_ por uma questão de respeito à prea sua comapetência política, quando deixei servação da espécie, tive que recuar nes~emeu
o. PMDB, o fiz constrangido, emocionado, por- p~opósito. Não vou pOder usai- mais esse leão
que tinha pelo partido amor muito grande. para comer os corruptos de Rondônia, senão
V. ~ é prova disso. Eu só deixei o PMDB ele morreria envenenado. _
.
por não concordar em convive~ com esse Jew
Então, Ex' pode ver que
chegar_õnimo, porque é um déspota, é um hom~m ram as coisas em Roildônia!
que eu nunca vi igual. Assim, cheguei à conAgradeço a V.~, Senador Roi-taldo Aragão,
clusão de que não havia espaço para nós dois e ao Sehador Qda_cir soares, pelos apartes
!10 partidq, e V. Ex• - reafirmo - é prova
brilhantes que me _concederam. Sei que o Sedisso.
. nadar RoMldo_Ar_agão,_que tentou praticar o
Com relação às provas que V. Ex~ alega, inlpossNel, que é.defe~der o indefensável, S.
é uma questão de estratégia. V. EX- bem sabe ~. n_o seu. ir!timo, sabe que_ estou coberto
que sou candidato a candidato a Governador de.razõ~. ESpero que·_s. ~- tárríbém adot._e
do Estado no próximo ªno. !?ode saber, se postura de posJclonar~se contrário .30 Ql!e ~~
V. EX' -tamberri carididatar-se, terá em mim aconteceitdo em Rondônia, porque S. EX, coum adversário lhano, limpo e respeitador com mo eu também, tem uma obrigação para com
relação à sua pessoa. Agora, respeitar Jeró- o povo que o elegeu.
_ _
_ -.
nimo Santana é difícil, porque nem determiErã o Que-tinha á dizer, Sr. Presidente (Muito
·nadas pessoas da sua intimidade o respeitam. bem!)
- .
Aceitar a sua_ liderança é muito difícil, porque
O SR. PRESIP~.Wç~peu de -Sousa)
ele não lidera.
palavra ao nobr:e .Sena_dor OdaAdianto a V. Ex", concluindo as minhas pala- -l:oncedó_-a
cir Soares,.
·
· ·
vras, que Gl meu procedimento é de revolta,
porq_ue vejo aquele povo com tanta ca~ênda,
QSR. ODACIR
(PFL_:__ RO.
<::om tanta necessidade, e uma dúzia ou duas Pronufida- õ s'egu!Ttte_dlsCurso.)..,..: Sr._ Pre'sidúzias de ratos se locupletando, quase estou- dente, SrS..Senadôres, a cànclúsão_da BR~364,
rando, por estarem com a barriga cheia, cheia qUe çleve ligai- 6 Brasil- ao Oc-eano Pãcffico,
com o dinheiro -do povo. lsso é revoltante! através do porto de Gallao, no PerU, deveria
Como disse, se ele pensa que engana os ho- merecer prioridade absoluta do Governo fedemens da terra, pode saber que não consegue ral, porque vai· encurtar; em -cérCa _de !2.000
engan_er _a J)eus.
km,. {!I distanc.ia -qu'e··nos separa doS'ine[cados
Com relação a provas, Senador, não tenho ãsiáticos,_do 'oeste.dos Estados.-dnidos, .do
como apresentá-las no Il)Omento, porque te- Méxl_co" e da AmériCª .Centt~l, até hoje .alcan~
nho que usar de _certa estratégia. V. Ex' sabe çados através do Can~l d_o Pa_narnã e do_Atlâ_rio que enfrento no meu Estado, mas tenho tico Sul
_
.
uma prova que enviarei a V. ~ •. apesar de
Es'sa rodovia ç~eVerá abrir, Pciis, novas persacreditar que V. EX' já a tenha, é a sentença pectivas para o intercârribio -cor'n,erdal com
prolatada pelo meritíssimo Juiz Federal que os dcos países_ asiáti~o_$ ~ <:om :o$ -pa[ses ·das
condena D. Palmira Santana, ou D. Palmira Américas do Norte e Central, banhados pelo
José de Souza, por atas de desonestidade pra- Pacífico, assegurando o- escoamento de nosticados com o dinheiro do povo. Vou encami- sos produtos, como grãos do'Centfo-Oeste,
nhar essa prova ao Gabinete de V. Ex', e, quan- rTt,adeiras da Amazônía, gado -de_ São Pãulo,
to às outras, me reservo o direito de apresenRondônia., Mato GroSso_ e Mato Grosso do Sul,
tá-las, na ora oportuna.
além da c::assiterita e do ouro, hoje largamente
Nobre S_enador Ronaldo Aragão,_ V. Ex" se contrabandeados com p-rejuízos incalculáveis
lembra que, na campanha de 86, eu convidava para os _cofres públicos. A existência de uma
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estrada confiável na região possibilitará a ins~
talãÇãO- de postos de fiscalização e uma açao
m~!s efidénte dos agentes federais, indisperi~

sável em área de fronteira.
O intercâmbio comercial éom os páíses da

e

Ásia Com:o·oe-ste dos Estados Uliidos, gran·
demente facilitado com _o encurtamento das
distâncias, contribuirá não apenas para gerar
predósas dívidas para o nosso País, mas tam-

bém para promover o desenvolvimento sócloe_conômico-c.ultural das populações interioranas, as mais sacrificadas pelo isolamento em

que_ se encontram. Basta lembrar que a elas

não têm acesso nem o JBGE, quarido neces-

sita Coletàr dados para apresentar suas estatís-

tl~ tuim,seqlier os agentes sanitários da Su-

perintendénda de Campanhas de Saúde Pública (_Suc.am), que precisam fazer a prevenção
da malária e de outras endemías. Os mosquitos anofelinos inrestam a região e não pOupam ninguém.
Na minha terra, Rondônia, e no Acre, continua atualísSima a afirmativa do Presidente Washington Luís, de que "governar é construir
estradas." De fato, somente elas tomam possí-vel a chegada da civl1izaçào: a insta1ação de
escolas. o combate às endemias, o atendi-'
mento médico, a fiscalização das fronteiras.
Iniciada nos idos_ de 1959; a BR-364 foi lentamente construída a partir de Cuiabá, no Mato
Gi'ósSo, até Porto Velho, em Rondônia. Mas
as obras de asfaltamento do trecho de Porto
Velho a Rio Branco, capital do Acre, prolongam-se há quatro anos. E fãlta, ainda, asfaltar
o percurso de 648 km quê USa Rio Branco
a Crtizeirci" do Sul, e construir 100 km de estrada na selva, de __Cruzéiro do Sul à fronteira
com o Peru, onde o próprio exército peruano
ajuda a asfaltar os 220 _km_que demandam
a cidade de Pucalpa, que já se liga, por asfalto,
a Uma e ao porto de CaiJao, rio Oceano Pacífico.-

Em m.aio do corrente ano; a imprensa asii~
nalava que, para consquistar aqueles 100 krri
da matá bruta e asfaltar os 648 km nO Acre,
o Brásil precisava de US$ 307 n1ilhões: ou
sej~, !"'!Cz~ 921 mlifiC>es--:-no cârribio _paralelo,
naquela ocasião (ln O Globo, 21-5-89.)
Hoje, apesar de toda a inflação acumulada
neSse lapso _de tempo, o Orçamen~ da União
para 1990 prevê 3 inode~ta verba de NCz$
~O milhões para .paVimentação de Um pequeno trecho .da BR-364 entré Porto Velho e Rio
Bránco. Nenhuma dotação orçamentária para
o asfaltamento da rodovia_ a partir de Fio Branco· ate a fronteira coin o PerU:
1nf~lizmente, _definir prioridades, no Brasil,
ainda depende de decisôes poiJticas, que nem
sempre consultam os verdadeiros interesses
nacionais. S-e assirri não fosse, a BR-'364 já
estaria inteiramente conduída e teríamos assegurado _o acess_o ao Oceano PacífiCo_ àtravés
do porto de Çallao, no Peru. Nunca há recursos suficientes para investir nessa rodovia, não
obstante tratar-se _de um empreendimento ele
importância vital não apenas para a região,
mas _também para o País._Aiiás ·os req.irsos
vultosas que são nec_ess_ários não podem ser
conslde.raçfo~ desp~as a fundo perdido, po_r-

que na verdade, constituem investimento rentável, de retorno garantido.
Sr. Presi'dente, Srs.- Senadores não tenho
dúvidas em afirmar que a recuperação dessa
rodovia no percurso de Porto Velho a Rio Branco, e _a sua pavimentação a partir daí até a
fronteira como Peru, abrindo-se os_ 1_00 km
na floresta, nos limites cOm aquele pais, é um
imperativo de interesse da segurança nacional.
Calcula-se que o Brasil tenha perdido, nos
últimOs meses~ cerca de seis mil toneladas
de estanho, mineral extraído da cassiterita, o
eqUivalente a US$ 50- milhõeS, com o tráfico
que se reãliza, principalmente através das fronteiras com a Bolívia e o Peru {ln Correio BraziUen5e, 28'11-89.)
·
Proliferam os garimpos e as empresas clandestinas, protegidas pela mata e pela falta de
ir:<i!ns;portes confiáveis que permitam a ã-ção
dos órgãos fiscalizadores. E a exploração predatória vai destruindo as nossas riquezas, polUindo -os rios, danificando o meio ambiente.

t essa ação predatória, pois, que cumpre
evitar a todo custo. A rodovia BR-364 não vai
destruir a fauna e a flora da região, nem prejudicar os seringueiros que vivem da attvidade
extrativista, como querem crer ecologistas
mal-informados da Europa e dos Estados Unidos. Ao contrârlo, ela vai permitir a fiscalização
dos agentes não apenas do Departamento Nactonal de_ Produção Mineral (DNPM), mas também ·do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(IBAMA).
A,JiáS, não há div~rgência, no Brasil, q_ua~to
à con:struç:ã6 da estrada: seringueiros, pecuaristas, líd~S religiosos e políticos, assim co. mo ós-govemãrites dã região, todos deSejam
que o empreendimento se realize, porque reconhecem a s_ua necessjdade.
lrlf~lizmente, _porém, no plano federal, não
lhe dá. a prioridade a que faz jus, apesar
de sua construção ter sido "uma das raras
promessas de campanha do então candidato
Tancr~o f':leves e mais tarde referendada pelo
PresiQente José Samey" (in O Estado de S.
Paulo, 12:0_8-89).As obras de construção não têm Continuidade,. iniciadas e paralisadas que são, sucessivam,ente, por falta de recursos. E, quando
.caem as chuvas, de novembro a abril, muitos
dos esforços despendidos são inutilizados
com a destruição de asfalto, obras de arte
e até de tratares e caminhões; parados na
margém da estrada,
Prec;isamos,. urgentemente, de financiamento do Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID) _e do Banco Mundial (BIRD ),
para rec;:on.str.uir os trechos danificados da
BR-364 e concluí-la até a fronteira com~ o Peru.
O Banco lnteramericano de Desenvolvimento
comprometeu-se :a patrocinar 40% dos custos, mas, atJ.t~ a pressão de ecologistas americanos ·e eUropeUs, que, equiVocadainente,
consideram a rodovia uma ameaça à conservação -da Floresta Amazônica, recuou _e não
tem= rhãntido regularidade na liberação das
verbas, com efeitos danos_os para a continuidad_e das obras. Pelos mesmos motivos, os
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Estados Unidos e o Japão não se dispõem
a financiar 6 empreendimento.
Há os que alegam que os Estados Unidos
querem impedir que o Brasil tenha acesso·
ao Oceano Pacífico - o que, se confirmado,
seria um absurdo- porque irlamos concorrer
com as _empresas amériéanas -no mêrcado
asiático, e que, por ísso mesmo, teriam pressionado o governo japonês a não participar
do investimento.
Enquanto issO, a construção da rodovia se
prolonga indefinidamente.
Várias empresas construtoras e, também,
o_ 5 9 Batalhão de Engenharia e Construção
do Exército brasileiro, mediante convénio com
o Departamento_ Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), encarregam-se da construção de trechos da rodovia, mas, quando faltam
os recurs-os,- como_ sóL.acontecer constantemente, interrompem as· atividades. Assim, os
trabalhos não avançam, não apenas por causa
das paralisações, mas também porquE; quando se liberam as verbas, é necessário recuperar trechos -destruídos pelas enxurradas e
por falta de conservação. Pof isso, os prejuízos
são incalculáveis.
_
Sr. Presidente, Srs. senadores, Insisto em
que a complementação da BR 364, envolvendo a construção do trecho restante, a recuperação e pavimentação da rodovia em toda a
sua extensão, é um empreendimento de interesse nacional, porque vai assegurar o acesso
do Brasil aos mercados asiáticos e do OeSte
dos Estados Unidos. A obra merece, pois, prioridade absoluta e justifica o empenho do própriOCongresso Nacional, como um dos poderes da República, para vê-la realizada.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o seQUinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna desta Casa para fazer uma breve apreciação _g.ceyca da situação em que se encontra
hoje a seguridade social em nosso País, em
especial no que tange à dotação conferida
ao setor pelo Projeto de Lei Orçamentária e
de suas implicações na execução dos serviços
comunitárioS de saúde, previdência e assistência. __ __
_
O-Capítulo 11 do Título VIII da Constituição
Federal vem concentrar, em 11 artigos, os
princípios diluídos e praticamente inexistentes
na Carta anterior, relativos a esses direitos.
Trata-se de uma conquista da mais alta relevância, pois, além de assegurar, constitucionalmente, tais direitos, _eleva-os à condição
destacada, dentro d<;~quilo que é legítimo des~
tacar-se num texto principal de leis.
Para o cumprimento dessas disposições,
consubSta-nciadaS desde o art. 194 ao 204,
acorrem o Ends-o lll do § 59 do art. 165, o
art. 167, em seu inciso VIII, e o art. 55 do
Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias, garantindo a perfeita execução dessas
determinações, pela dotação de recursos es-
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pecíffcos previStos na Lei de_ Diretrizes OrÇamentárias e no orçamento anual.
Em atendimento ao preceituado, veto a
me do Congresso Nacional, apresentando o

exa-

Projeto de Lei de Orçamento para 1990, a
Mensagem presidencial n?181, de 1989, estimando a receita _e fiXando a despesa da União
para aquele _exercício financeiro, onde se estima a importância de pou_co mais de 57 bilhões

de cruzados novos destinada à seguridade social. Dess_e total, 70,5% s~ _dirigem à previdência, 23% à Sàóde, e 6,5% à assistênciã
social.

São recursos muito aquém das expectativas, pois prevê-Se a nec.essidade de cerca de
400 bilhões de cruzados novos para o atendimento, ainda que precário, das 25.000 unidades adrninistraüvas e operacionais, com seus
240 mil funcionários, empenhados na administração da seguridade social e na prestação
de serviços, e dos 30 milhões de benefícios
de aç:ão continuada pagos anualmente em termos de pensões e· aposentadorias.
Como é do conhecimento de V. ~. Sr.
Presidente e Srs. Senadores, o art. 195, § 2~.
da Constituição, e art. _92 d~ Lei de Diretrizes_
Orçamentárias orientaram a implantação, -pelo EXecutivo, da Comissão Especial destinada
à elaboração da Proposta Orçamentária da
Seguridade S_oci_al, para 1990, conforme dispôs o Decreto n9 _97 .04 7.
A Comissão contou com representantes
dos_ "órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em
vista as metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada
a cada ~rea a gestão de seus recursos", conforme instrução do Texto Constitucional.
Esta Comissão negociou com a área económica do Governo e o CongreSs_ó Nacional,
no sentido de gerar responsabilidade mútua
entre os Poderes da República na elaboração
de urna proposta condizente com os reais anseios nacionais.
Dentre as possibilidades de _dotar a Seguridade Social de maiores recursos. cogitou-se,
inclusive, do aumento de alíquotas das contribuições _so_ciaíS- e da utilização maior dos recursos do o.rçamehto fiscal, hipóteses, no entanto, descartadas, em face das dificuldades
econômicas por que passa o País. Tais medidas, efetivamente, onerariam ainda mais o trabalhador, ou gerariam a utilização de recursos
de áreas também importantes para a vida nacional.
A Comissão Especial ressentiu-se, no desempenho de sua missão, da exigüidade de
prazos, da falta de adaptação e integração do
trabalho interministerial e, principalmente, da
inexistência de l!ma estrutura_ orgânica da Se~
guridade Sociat _
Fruto de sua atuação, foram encaminhados
ao Legislativo os_ProjetoS. de Lei n~ 3.11_0 e
2.570, ambos de 1989, referentes à Lei Orgânica da Saúde e aos Planos de Custeio e Benefícios; respe<::tivamente. Tanlbém o Con9resso
Nacional tomou a infciativa de propor ações,
através dos Projetas de Lei n" 3.101 e 3.099,
que tratam das Leis Orgânicas da Seguridade
Social e da Assistência Social.

o

~~o brasri~iro, Sr. Presid~nte e-s~·seõa
dores, na busca de seus direitós Sodilis,
frenta, c"omo vem enfrentar;Jc!o ao loi1jjà ,deiS
anos, inúmeroS problemas de ordem ~o aPe-nas bUi:otrátlca, cOmo, especifié:anl~hte~ de
nature~ fioanceirª.
. . _ . . ., -c~
~
Os diversos_ orçamentos não cohsegUem
conferir o status leQítimo à digiliélade- dei COntribuinte, ern especlal aque!e que depehde da
intervenção do Estado na préstàção de ~rvi
ços e _na_cOncéssã~ -d~ b"eiteficiçS, C.Oh!~lfit~
determina a lei.
·' ~
.. ~pó~ !ongos anos de trabal_ho, f _Qran~e
preocupação é com a insuficiência dos valores
recebidos como benefício, I;;m.Ve_tq'{lg~~-9-. q\-ie
se paga torna-se bem nlais.
satisfaçãO
legal que o mínimo aterldimentO--às Ôec_essi~
d"ãdes básicas do apàsei-ttado e .de Sua família.
Com o passar dos anos, as estatísticas comprovam a progressiva demanda de._recursos
para fazer face ·a tais benefícios, .SifuaçãO .que
se_ dramatiza ainda mais se nãb ~e_ vis!Um. brarem atualizações constantes dos referidos
beneficias.
. _
- ' '".- ~- --~· _,.·~= ~, : ~
Quanto ao atendimento médico, a Cjuàse
ausência de_ projetas de~ entieVetq 89r~Vã
mento da situação de penúria "atuat: hdspitaiS
mal aparelhados, lehos em númerO insuficiente, além da precariedade de atendimento,_
As periferias e as favelas dos_ graiic:fuS.ceritros urbanos são _o _retrato do- desprezo ern
qUe- se encontram -os carentes .e __õ.s·_ãoc:indonados.
_
--·-··· ,-~·.• -.. __ ,
O -número oficial de acldintadõs-nõ~ trabalho jã atinge a marca superiOr a uril miihâ_p;
a cada ano, segundo registro da P.revi(;fênéla.
Social. É sabido, no entantO, qUê ós., ~d!)S
reais são três vezes superiores. _Mais de 5,000
trabalhadores morrem por addente aé tr~
lho e mais de 30.000 ficam perriianentemerite
inválidos, a cada ano.
' ·
Além do ónus financeiro da Pre,n~Ç!,'!Cia,,.es
se _quadro representa um ónus social bastatate
elevado, o que deve também Ser léVaêfp '_em
considera~áo para a elaboração de efetiVas
políticas da recomposição-do setor~ ---- · '..
Embora a taxa de desemprego tenha se
mostrado em retração, o poder aQuisitivo· representado pelos salários vem Sci:frendo progressiva deterioração; refletindo ne;Sativàrilente na arrecadação de contribulçõés pfevidenciárlas e, em conSeqüênCia, pressiOn~rid()_ <?S
.gastos do Estado com a assistência niédlcoso.cial.
.
.. , .
Segundo dados do IPEA, o gasto per capita
com assistência e previdência _sofreu. um brutal r~cuo de cerca de 22%, .entre 198Ó e 1988,
considerando-se todas as fOntes de recursos
disponíveis.
.
O financiamento dessa·s· ações n)~o pOde
ficar à merCê de um possível aumenio~da.' carga fiscal, conforme se apregoa, yist6 tai f!Iedida, viabilizar o aumento da evasão de ~e<:ur
Sos, em tomo d_e_20 a 40% no oiso d~ contribuições previdenciárias sobie a fOlha de _Miá.:.
rios.
._: • 1 . 1 . · : ·
O que se preieride, acima d~: t\JdO, é ver
a Constituição Federal !;)er _Curriprida, na garantia dos direitos referéntes_aôS .serviçOS.b~
cos de saúde, assistência e previdêriC:::ía, -n'?S

·en-

-uma
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~-gúirlteS_. ~ctOs: l.u1iveisaÍiZaçãÕ de cObef- ·
tur·a e de _atendimento; aprimoramento na
qualidade dos serviços: atualização e irredutibilidade dos benefícios; eqüidade na forma
de participação no .custeio; d.i'iersidade da ba~
Sf! :d~ fjn!llnc!arnen\o, envolvendq a {Jniã,o, 95
Estados e os Municípios, além das conttibuiÇÕEÚ> SQC:iais de que trata o art 195 da Carta
.
Magna.
A Lei de Diretrfzes Orçamentárias deixou
claros ,alguOs pressupostos que devem servir
para a orieiltação .das ·açõeS-na áiea -de seguridade S;O(:ial:.
_. .
. .
. ·
a) fqrtaledrneilto do_ princípio da regionaliiaç~O ~ !TJ~n1çipalizarão, em espedal quanto
~údé. e à assistência social, vedando-se aos
6rQ:âos da administração pública federal destinar:recUrsoS: a Estados e Municípios para essa

a

fiilalidade;
b) a defmição Qe fontes de recursos predetêrinlnanc:lo a f@çãÕ da' desPesa:
·c) à exCeçãó do financiamento pela emissãP.:;ae -~?~-~a ~í~.da pública, o_ mon~nte
áa!!· ae:spesas não poderá ser superior ao das

recettas;- ··-·-·

· ·

· ·

· ·

~""a;as·a~spesas ·en11990 não poderão ultra-

p~sãr --os··_valoreS reais orÇados Pa·ra 1989,

sàlvo ·(ju"anC:IO houver previsão de incremento
fíStC:ci -dê ser:viÇOg; prestados ou novas atribui-

ções;

· · ·

·

·.

'-·é)" bs· rei::u:rsos necessáiios "ao atendlmerito
de)i6Vos encargos e benefíéios cOm a s.e~l!-ri
d~de _s_om"ente -~_rão' poss"iveis mediante Pro-jeto· de L1!i de iniciatiVa c;lo Exéçutivci.
. . J~e- ,ttr'h. r:no.c;lg geral. a.s fç~tes ,de !ec~a
da seguridade sQcial deverão ®r as provenienteS de contr"!buiçõt!s ·SoCiais, aS iec.eltàs
pfópôas·daS 6rQãoS, fund65 e entidades integrantes da área e as, receitas _tribu_tárias.
.cOm base eln to·dos esses princípiOs, a Có~
missão elaborou a_ Proposta de 01-çamerito
da Segluidade. So:ci"'Apesar de todos' os esforços, o orçamento
da _União para 1990 não conf~riu o _devido
destaque à seguridade_social. Com efeito, sua
aPresentação em conjunto e integrada com
o Orçaniento Fiscal, e não separadamente,
dificultou a .elaboração 'de wna análise mais
precis'!',
·
·
No entànto, Sr. Presiderite e Srs. Senadores,
é -p~õ'SsíVel tonstatar um ganho· significativo:
aS despesas com o setor atingem, em 1990,
o ·maior índice da dé_cada, equivalente a quase
12% dos quais 2,74% se referem à saúde e
9,22% à assistênda e. previdência, o que não
representa, de _imediato, melhoria na qualidade .do atendimento. Trata-se apenas de um
iri.diC;e de partiCipação relativa. A saúde, em
1987, obteve 34,7% .do total da seguridade,
enquanto que, para o próximo ano, esse peréentual c:ait,t para 22,92% .• érit função, principalmente, do aumentO real dos gastos _ç:om
previdência e benefícios.
-As áreas de assistência e previdência, por
sua vez, participavam, _em 1983, com cerca
de 79%, decrescendo, em 1988. para 67% ,
vindo atingir, em 1990, 77% dos gastos globais.
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Também a participação das contribuições
sociais aumentaram, de 1986 ·a 1990,-1,1,5%

em relação ao PIB.
Quanto às receitas, 4,4% estão condiclo~
nadas à aprovação de alterações na legislaçlló

tributária. Se isso não ocotrer,-estará inViab!lizada grande parte dos servfços médico-hos-

pitalares aos segurados:
Os recursos disponíveis não permitirão a

expansão da rede física de atendimento, em
face de o Orçamento parã--1990 ter-se basea~
do no de 1989.Esse fato se agrava pela univer~

salização do atendimento, conforme dispõe

a Constituição Federal, aumentando a deman-

. O SR. LOQRIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronund<t o seguinte dis·curso.) -Sr. Pre~
sidente, Srs. Senadores, a nota oficial distri~
buída pelo .Ministério das Relações Exteriores
à irriprensa, a propósito do relatório de inspeção especial realizada no Jtamaraty, por uma
equipe de auditores do Tribunal de Contas
da União (TCU), levouMme a requerer a sua
transcrição nos Anais do Senado Federal, na
última quinta-feira.
Ao fazê-lo, cumpri o dever de registrar os
esclarecimentos do ltamaraty, relativos à mendonada inspeçáo, -em face da bnda de comentários e denúncias que alguns jornais divulgaram, inSinuando uma tentativa de desmoralização da Fundação Visconde de Cabo Frio,
Instituição vinculada ao Ministério das Re!açõêS Exteriores.
Aliás,_ convém assinalar que aquela inspeção foi solicitada, em 1O de julho do corrente
_ano, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Roberto de Abreu Sodré, atendendo
a uma solicitação do próprio Secretário-Geral
das Relações Exteriores, Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Uma.
Todavia, a simples veiculação de notícias,
deturpando o sentido e a destinação de uma
inspeção rotineira do Egrégio iributial_ de
Contas da União (TCU) como corte fiscalizadora, é um lamentável episódio, tentando denegi'ír a reputação de uma das mais notáveis
e dignas personalidades da política externa
brasileira, caracterizada, sobretudo, pela sua
recQnhedda probidade, excepcional compe-.
tência técnico-profissional e rara dignidade no çaSO, o emJnEirite Embaixador Paulo de
Tãr:So flecha de Lirnc;~:.
Ao repelir as insinuações malévolas que pretendem_ enxovalhar o ltamaraty, desejo manifestar a minha solidariedade ao Embaixador
Pau}o de Tarso F\echa de Lima e associar-me,
destarte, aos protestos de todos quantos vêem
nessas lnstituiçõe,s um património moral inestirriável da nacionalidade, cem por Céh10 a
serviço do_ Brasil e do seu povo, e que, portanto, _devem ser preservadas, s_oli_citando seja in~
corporado a este meu pronunciamento a hota
oficial do Ministério das Relações Exteriores.
(MuitO ber:nl Pal~a~) .

da pela seguridade social, que estará às voltas,
dentro em breve, com um contingente ainda
maior de beneficiários, sem dispor de meios
para atendê~Ios.
Da dotaçãÔ total à área, o Ministério da Previdência receberá 71,7%, cabendo ao .Mi_n_i_stétio da Saúde cerca de_ 5,3% • Isso não significa, porém, que este seja o orçamento do
setor saúde: a falta de uma estrutura minlstetiaJ destinada a atender funções específfcas
não pennite observar a lógica da agregaçã-o.
O Sistema Único de SaUde- SUDS, absorve 68% do total destinado ao setor s,aúde,
dos quais 28% Serão transferidos aos Estados
e 12% aos MunicípioS, de acordo com parâmetros estabelecidos pela Comissão Especíal,
através do Grupo de Critérios de Municipalização dos Serviços de Sãúde.
Algumas ~õeS não puderam ser contemplados pel~__ proposta, e serão atendidas via
Extrateto eQuivt~lente a 23.4 bilhões de cruzados novos, isto é, 41% além do orçamento
previsto de 57,2% bilhões de cruzados novos.
O objetivo desse Extrateto distribui-se no
atendimento a ações nas diversas áreas da
seguridade, como, por exemplo, o desatrelamenta do benefício _ern relação ao salário mí. nimo. Destina-se, também, aos gastos decorrentes da univer~alização do ~tendir:nento_. _
Trata-se de ações prioritárias, dependentes
de fontes de custeio, conforme previsão constitucionaL
Finalmente, cumpre sãlientar que os objetivos da seguridade soda!, segundo preconiza
a nova Carta. se entr~laçãrTl nas três grandes
áreas que a compõem: Previdência, Saúde E:
Assistência SociaL
DOCGMEJYTO A OOE SE REFERE O
Não há, portanto, exclusão nas ações, mas,
SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEil DISsim, complementação integrada entre elas.
CURSO:
Impossível, po\s. isolã-las como se fo_~sern _
o
Estif!do 9e- $. Paulo ---: -28~ 1-89.
compartimentos estanques. Isso seria riegar
sua abrangência e sua uiniverSalídade.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕt:S
O exame de cada peça deve ter em vista
EXTERIORES
o conjunto dessas ações, em que cada M_inisNOta Oficial
tério e 'cada Unidade envolvida resguardem
a interdependênda, objetivando o bem maior,
A propósito de notícias publicadas pela im~
que é o bem-estar fisk:o e a tranqüiJidade men- prenSa sobre riilatório de inspeção especial
realizado no ltamaraty por auditores do T ribu~
tal do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e na! de Contas. da União (TCU) e com o objetivo
Srs. Senadores, acerca dessa_área deJamanha _ de informar a opinião pública ·sobre o assunto
e assegurar a verdade dos fatos, o Ministério
rele~âftcia para a qualidade de vida do povo
das Relações Exteriorés c6munica que:
brasileiro. Muito obrigado. (Muito bem!)
L A inspeçao especial sobre o relaciona~
menta entre o Ministério das Relações Exte~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
riores e a Fundação Visconde de Cab"o Frio
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leufoi solicitada, em 1O de julho do corrente ano,
rival Baptista.

i
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pelo próprio Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Dr. Roberto de Abreu Sodré, a pedido do Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha Aecha
de Uma.
2. A inspeção foi exaustiva e realizada com
completo apoio de todas as unidades administrativas do Ministério e da Fundação Visconde
de Cabo Frio, o que aliás, está consignado
no respectivo relatório e ilustra a invariável dis-.
posição do Jtamaraty de esdarecer os fatos.
.:3. O relatório é un1 documento de caráter
técnico e preliminar e terá aindã de ser submetido a análise e deliberação dos Ministros que
compõem C?-p_len~rio do Egrégio Tribunal de
COfifã:S -aa União._ Não aponta má-fé ou dolo
e, ainda menos, fraude ou malversação d~
fundos por parte do Ministério ou de seus gestores, o _documento foi, contudo, parcialmente
reproduzido na imprensa, acompanhado de
comentários facciosos, conclusões precipitadas e juízos negativ9s. Isto configura lamentável tentativa de prejulgamento, atitude incompatível com as melhores tradições democráticas que a naçãO brasileira sou);) e conqi..llstar ao longo de sua história.
4. A -4~_lnspetoria de Controle_ Externo. do
TCD encaminhou ao Secretário de Controle
Interno do ltamaraty, em 7 do corrente, pedido
para que fossem prestados esclarecimentos
e justificativas sobre os pontos levantados no
documento. A resposta do Itamaraty, que esclarece objetiva e amplamente o assunto, foi
elaborada em dez dias e formalmente entregue ao tribunal no dia 20 de noveinbro.
5. O TCU, como corte fiscalizadora, ainda
nãq _s.e pronunciou sobre a susbstância do
assunto,- devendo fazê~lo também à luz dos
esclarecimentos e justificativas -apresentadas
pelo ltamaraty.
6. Ao Ministério das Relações Exteriores,
portanto, cabe aguardar tal pronunciamento .
O Itamaraty está seguro quanto _à gestão adequada de seus recursos e quanto à legitimidade dos programas e projetas com eles financiados, que atendem às necessidades de
execução da politica exterior brasileira e que
permitem sejam cumpridas as obrigações que
o Ministério tem Corri sua comunidade -de servidores, com vistas a lhes assegurar apropriadas condições de trab{llho. _
7. O Tiibunal de Contas da União realiza
anualmente vádas inspeções ordinárias no Ministério das Relações Exteriores e nos demais
órgãos da administraçã_o pUblica. É tradição
do ltamaraty manter um relacionamento impecável com a corte de contas, de onde tem
emanado sugestões e recomendações construtivas, que muito contribuem para ·a aprimo~
ramento administratiVo do Ministério. Nesse
quadro de coJaboração permanente, e como
sempre ocorreu, todas as re'comeridações
eVentualmente feitas por aquele Egrégio Tribunal serão adotadas de imediato.
Brasília, 27 de- novembro de 1989
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}
- Não bá mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA

-5-

-9-

-1-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 80, DE 1989

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 49, DE 1989

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36, DE J 989
(1ncluído em ordem do Dia nos termos

(Em regiiTie de urgênCia, nos termos do

-2-

Art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação em turno único do Projeio de Lei
do DF no 80, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre
reajuste dos vencimentos, salários, proventos
e demais retribuições dos servidores civis da
administração direta, autárquias e fundacional
do Distrito Federal, e dá outrãs providências,
tendo
PARECER, proferido em Plenári~ da ·comissão
- do DistrRo Federal, favorável ao projeto
e contrário à emenda apresentada perante a
Comissão.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'41, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'47, DE !989

do art. 353, parágrafo único,

do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 36, de 1989 (n~ 112/89,

na Câmara doS Deputados), que aprova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
[mperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMINAR, por pedido de diligê~cia.

art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

da Cãmara-·n:Q-41, de 1989

(n~

-6-

(Em regime de urgência, nos termos do)
(art: 3~6, c, do Regimento Interno)

1.454/ff9, na

Votação, em turno únic.o do Projeto de DeCasa de origem), de iniciativa do Tribunal Sucreto Legislativo n"' 47, de 1989, de autoria
perior do Trabalho, que "-Itera a composição
do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe soe a organização interna do Tribunal Regional-- bre a remuneração dos MinistrOs de Estado,
do Trabalho da 4~ Região, cria cargos e dá
tendo
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlePARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Coniis~ô -----de Constituição Justiça e adadania

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 55, DE 1989

(Em regime de urgência, nos feimoS.- do
art. .33"6;-c; do Regimento Interno)
Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n~ 55, de 1989 (n~ 164/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex:~
to do acordo para a construção de uma ponte
sobre o rio Uruguai, entre as Cidades de São
Borja e SantO Tom-é, entre o Govérrio da República Federativa do Brasil e o Governo da Re, pública Argentina, concluído em Uruguaiana,
em 22 de agosto de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Comissão
-de Reklç6es Exteriores_ e Defesa Nacional.

-4-

nário, da Comis~o
- de . Assuntos Econômicos

-7PROJETO D_E LEI DO SENADO
N• 378, DE j 989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno}
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do senado n" 378, de 1989, de autoria do
Senador Nelson CarneirO, que acrescenta parágrafo Unico do art. 185 da Lei ri" 4.737,-de
1965, tendo

(Incluído en1 Ordem do Dia nos termos do
art. 376, e, dó Régimento Interno) Vo(ação;-em turno único, do Projeto-de Decreto Legislativo n~ 49, de 1989 (n~ 96/89,
na Câmara ~dos Deputados), que aprova o texto ~o ~juste C_oll}pLementar ao Ac:ordo Básico
de Cooperação_ Oentffica e Técnica celebradO
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo_ da República do Suriname
para estabelecimento de um programa de
cooperação na área de pesquisa sobre agentes patóg'enOs do dendê, firmado em Paramaribo, em 3 de março de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário_da CoriiiSsâoc_ ~-- --Relações Exteriores e Def'!saS Nacional.

. ...-toPROJETO DE LEI DO SENADO
I'{• 259, DE 1989

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"' .259, de 1989, de iniciativa da
cõintssao biretãra, que regula o direito de
acesso a informações e disciplina o rito pro-cessual dO habeas data, tendo
PARECER, sob n' 344, de 1989, da Co,
missão
-de Constituiçáõ, Justlça e Cidadania, pelaconstitucionalidade, jurididdade e,_ no mérito,
favorável, nos tef!ll~_s de substitutivo_ que oferece.

-11-'
PROJETO DE LEI DO DF
N• 31, de 1989

PROJETQ DE _DECRETO LEGISLAT~IG
N' 48, DE 1989

Votãçdo, em turno úniço, do Projeto de Lei
do DF n~ 31, de 1989, de iniciatiVa da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão do DepUtado Augusto Carvalho), que
d~sPõe sobre a alienação de imóveis residenciais funcionais do Governo do Distrito Federal
e a utilização dos recursos dela oriundos na
recup6!ração das escolas da rede oficial de
ensino; te_ndo
P_ARECER sob n~ 345, de 1989, da Comis;;;do
-:-:-_de DiStrito Federal, favóravel ao projeto,
nos termos de substitutivo que apresenta.

([nduído em Ordem do Dia nos termos do
·
art. 376, c, do Regimento Interno)

-12-

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, da Comissão
- de Cóhstítuiç.io, JustiÇa e Odadania::

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de De- _
PROJETO OE LEI DO SENADO
creto Legislativo n"' 48, de 1989 (n., 77/89,
N• 218, DE 1989
na Câmara dos Deputados); que aprova o tex(Em regime de úrgênda, nos termos do
to do Acordo sObre Prevenção, ContrOle, Fis--art 336, c, do Regimento Interno)
calização e Repressão ao Uso Indevido e ao
Votação em turno único do Projeto de Lei TráfiCo llícito de Erifárpecentes e de Substân~
do DF n~ 80, de 1989, de autoria do Senador das Psicotrópicas, entre o Governo da RepúNelson Carneiro, que regula a investigação de blica Federativa do Brasil e o Governo da Repaternidade dos filhos havidos fora do casa- pública Cooperativista da Gulana, assinado
ém -Georgetown,
16 de setembro de 1988,
mento e dá outras providências, tendo
__
PARECER, proferido em Plenário, da Co- tendo
PARECER FAVORÁVEL, proférido em Plemissão
-de. Cohstituição, Justiça e Gcladania; fa- nário,- da COinissão
vorável ao projeto com as Emendas que apre- _ -~ CJe Relações Exteriores e Defesa Nacional.
senta de n"" 1 a 5 CCJ.

em

PROPOSTA DE EMENDA À CONSillUIÇÃO
N'4, de 1989

DiscussãO, em primeiro turno, da PrOposta
de Emenda à_Constituição n9 4 de 1989, de
autciria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhorés SenadOres, cjue- acreScenta um §
6"' ao art. 5"' do Afu dos Disposições Cãnstftucionais Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está-encerrada a sessão.

.-.- (Levanta~se a sessão às 17 horas e 20
minutos.)
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Tito, João Calmon, Luiz Vlana Filho, -Ronaldo
Aragão, Odacir Soares. Ney Maranhão e Nabo r
Júnior, reúne~ se a Comissão de Assuntos EcoCONVOCAÇÃO
nª-rnicos. De_ixarp_ de_ comparecer, por motivo
O Excelentís~s1fn_o_-Senhoi PieSidente da Co- j!-JStificádo, p_s Senhores Senadores: Meira Filbo.lrapuan CostaJr., Mansueto de Lavor, Rai~
missão do DistritO Federa:!, -Senador Mauro
mundo Lira, Ruy Ba~e1él!. Severo Gomes, EdiBenevides, tem o_ prazer de convocar Vossa
sôn Lobão, Carlos Chiarelli, Dirceu Carneiro,
Exceléncia, para- reUntãa-·a se realizar no dia
Te~tónio Vlh~la Fiih_Õ, Sílvio ~ame, 0/aVQ Pires,
5 de dezembro, terç:a-feJra, às lO:OOhoras na
Carlos De'Carli, Moisés Abrão, Maurício Corrêa
Sala de Reuniões i::la- COiÍ'lissão, AJa SenadOr
e~Jãmil Haddad. Havendo número regimental,
.A.Iexandre Costà. · -- - -· -- õ -Senhor Presidente declara abertos os trabasecretaria da -cOrTiiSSaO, 3o ·cte novembro
lhgs, dispensando a leitura da Ata da reu~o
de 1989. -Cárlós -Gl.ii1hei-!iie·FonSeca, Secreanterior, que é dàda cotno aprovada. A seguir,
tário da Corn:issao do Distrito Federal.
Sua Excelência concede a palavra ao Senhor
27• Reunião, 5-é:le dezembro de 1989
Se_nador Gersçm Carrjata, para relatar as
Emendas de Plenário n95 1, 2 e 3, que alteram
PAUTA
a redação do Projeto de Resolução n" 67, de
Item l --Audiência pública para que sejam
1989, que "autoriza a concessão de garantia
ouvidos a Se.cretária de i::dui:~ção dÕ DF, Prof'
da União aos títulos que menciona", para que
Josephina Deusodet B_aiocchi, e o Pcesidente
leia o seu parecer, favorável nos termos do
do Conselho de Educação do DF,_ Dr. Gil do
Projeto de Resolução que apresenta. Colocada
Wllladino, referente ·a fatOs havidos em torno
em discussão ~votação, a matéria é aprovada.
da paralisação das atividãdes das escolas par~
Em seguida, passa_~se à apreciação do Oficio
ticulares do DF, nO períddo de- 13- 19 de
''S" n9 25/89, do senhor Governador do Estaoutubro, conforme requerimento do Senador
do de São Paulo, solicitando reti:ficação da
Maurício Corrêa, apr'6Viido por estã ComissãoL Resolução n9 27/89, que "autoriza a CompaItem 2 - Audiêrn:ia pública relativa a ces~
n~ia de SJá~ de São Paulo - COMGÁS, a
são da granja modelo de produção GMP contratar operação de crédito externo no valor
3_- Granja do Tof!:o, _de acordo com requeri~ de GS$ 94,000,000.00 (noventa e Qúãtfo mi~
menta do Senador Maurício Corrêa,_aprovado
lhões de dólares americanos)", cujo relator,
por esta ComJSsã:ô, oi1de _sef;';:Q .oÜvidos os
Senador Wilson Martins, oferece parecer favoseguintes depoentes:
rável nos te~mos do Projeto de Resolução que
-Dr. Marlénio José Ferreira Olivelfa- Se~
apresenta. Colocado em discussão e votação,
cretário de AgricuJtura e Produção do DF.
o parecer é aprovado. Prosseguindo, o Senhor
-Dr, AristOn RoCha Drumond Albuquer~
Presiden~ conf~re_ novamente a palavra ao
que- DiretOr~Exei::Utivo da Fundaçao Zoo boSenhorSenador Wilson Martins, relator do Ofitânica do DF,
ciO "S" n1 26/89; do Senhor Governador de
-Dr. Stêriio-da-Siiva Rios ~-Prpcurador~ São Paulo solicitandq retificação da Resolução
Chefe da Procurãdoria Juridica da FZDF.
n1 45/89, que "autoi"iza o Estado de São Paulo,
-Dr. Ju\o'enal Antunes Pereira- Advogado
por intermédto da Companhia de Saneamento
da FZDF, lotaaO na Procuradoria Jurídica_ da
básico do Estado de São Paulo, a contratar
Fundação ZoobOtâOiCa do-DF.
operação de crédito externo no valor de US$
-Dr' Maira de_ Alencar Oliveira - Advozso;ooo,ooooo (duzentos e oitenta milhões
gada e autora da açãõ" popular movida contra
de dólares americanos)", para que lei.a o seu
o DF, sobre o Cas-õ em questão.
parecer favorável nos termos do Projeto de
- Waine do Càrrrio ·Faria ....:.: Pl-esidente da
Resolução que apresenta. Submetido à dis~
Ass:ocia:ção dos Ciíãdores: do PlanaJtõ.
cliSsáo -votação, 6 paiecer é aprovado. Dan~
-Sr. João Pereira - Presidente da Asso·~
do continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidação Profissional dos Emprega-dos de Asses- dente passa a palavra ao Senhor Senador Luiz
soramentos, Perícias, Informações e Pesqui~
Viana Filho para que, na qualidade de relator
sas do DF -ASSEAPP. .
.
}o Otído "S" n 9 23, de 1989, "da Prefeitura
f.'\unicipal de Vlfória da Conquista - BA, submetendo à aprovação do Senado Federal, proATA DE COMISSÃO
posta de que seja autorizada aquela Prefeitura
a realocar os recursos aprovados pela Resolu~
COMISSÃO DE ASSUNTOS
ção n9 140, de 1988, para as mesmas finalidaECONÓMICOS
des e local distirito do original", profira S"eu
18• Reunião, re31izada em 25 de
parecer, favorável nos tel-rriõs dO Pfojéto de
outubro de 1989
Resolução que apresenta. Uma vez em discusÀs dezessete_ horas do dia vinte e_ dnco de
são e_~otação, a matéria é aprovada. A segutr,
o Senhor Presidente confere a palavra ao Se~
outubro de mil novecentos e _oitenta e nove,
nhor Senador José Agripino Maia, relator da
na sala de reuniões da Comissào, Ála Senador
Mensagem no 226/89 (n9 636, na origem), "do
--- S~nf"!or Presidente da República, submetendo
exercido - com a'PreSenÇa- doS Senhores
à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senadores: Gerson Camãta, Mauro Benevides,
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
Saldanha Derzi, José Agripino, Roberto Camautorizada a República Federativa do Brasil
pos, Márcio Lacerda, João Lyra, Wilson Mara ultimar contratação de operação de crédito
tins, Aluízio Bezerra, Nelson Wedekin, Ronan
ext'erno, no valor equivalente a até
Publicação

a

e

~::~;s;~~taB~~~~~~:~idên~:s1~e;~;~~

--~~-

--

.. ..----.------.-----

-'"-·--'-·~--· ~

US$55,600~boó.o0 junto _ao Bimco lnterarne-.
ricano de Desenvolvimento ;......... BJRD", para
ura do s~u parecer, favorável nos termos do
Projeto de Resolução que apresenta. Não ha~
vendo diScussão, a matéria é votada, sendo
aprovada. Em seguida é apreciada a Mensagem n• 227/89 (n• 637/89, .na odgem), "do
S~nhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do
Sénhor Ministro dã Fazenda de que sê"ja a
Comparlhia Estadual de Energia Elétrica - ·
CEEE autorizada a ultimar aditivo contratual
à operação de crédito externo, no valor total
equivalente a até FF 734.107.831,00, ou seu
equivalente em outra moeda, junto a um consórcio de bancos franc~ses liderados pelo
"Credit Commefcial de France" e peJo "Banque Francaise du Com~erce Extérieur", cujo
relator, Senador Nelson Wedekin, oferece parecer favOrável nos termos do Projeto de Reso~
lução -que apresenta. SUbmetida à disc~o
e votação, a matéria é aprovada. A seguir passa~se à apreciação - em turno suplementar
-do Substitutivo oferecido pelo Senador Go~
mes Carvalflci- i:!:o Projeto de Lei do Senado
n9 240/89, que "e_stabelece prazo de dois anos
Parã c[ue as fábricas de aUmentos adotem a
tecnotogia de costura eletrõnica no acondicio~
namento dE;_enl~tados e Qetermina a impres~
sâo, no rótulo ou na parte externa da embala.~
gem, do número do lote, data de fabricação
e validade do alimento aCondicionado", de au~
toria do Sen-ador Márcio Lacerda, aprovado
na reunião de 17~10-89. __Não tendo sido apre~
sentadas emendas durante a discussão suple~
mentar, a matéria é dada por aptõvada. Prosseguindo, o Senhor Presidente submete à
apreciação - em turno ,suplementar - o
SUbstitutivo oferecido pelo Senador Aluízio
Bezerra ao Projeto de Lei c;lo Senado nç 269/89,
que "cria o Adidonal de Tarifa Aeroportuária
e dá outras providências", de autoria do Sena~
dor Ronan Tito, aprovado (la reunião de
17-1 0~89. Colocado em discuSsão .-.uplemen~
tar, _não sáo apresentadas emendas, sendo o
Substitutivo dado por aprovado. Em seguida,
o Senhor Jorge Bornhausen passa a Presidência ao Senador Nelson Wedekin, para rela~
tar as emendas oferecidas ao SubstiMivo por
ele apresentado ao Projeto de Lei do Senado
nç 190/89, que "dispõe sobre a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carbu~
rante e-outros combustíveis derivados de ma~
térias~primas renováveis", de autoria do Sena~
dor Fernando Henrique Cardoso, tendo afere~
. cido parecer contrário ãs Emendas de n9• 1
e 2, de autoria do Senador Ruy Bacelar e favorável à~> Emendas de rf." 3 e 4, de autoria
dÔ -SeflãdOr-Gomes Ca_ryalhO, Naquela ocasião, o Senador Nelson Wedekin solicitara vfs·
ta das emendas tendo, todavia, devolvido~as
sem_,yoto em separado. Não havendo quem
queira discutir, as ~mendas são _submetidas
_à Votação, sendo aprovado o parecer do Rela~
-tor. Rea~sumindo a Presidência, o Senhor
nadar Jorge Bomhausen franqueia a palavra
ao Senador Ronaldo Aragão para que leia o
parecer que oferece ao Projeto d.~ Lei do Senado n9 93/89, que '"'veda destinação de recursos
e auxmos públicos que especifica"- de auto-

s-e:
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do Senador Jamil Haddad - cuja conclu-

lução que apresenta. Submetida à discussão

sio é por audiência junto à Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e
votação, o parecer é aprovado. Ein seguida,
é apredado o Projeto de Resolução n9 51/89,

e votaçao, a matéria é aprovada. Em fa<:e do

que "autoriza a Prefeitura Municipal de Bani-

to-PE a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a

80.848,17 OTN, de julho de 1987, junto à
Caixa Econômica Federal. E Emenda n9 1,
de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso", cujo relator, Senador Ney Maranhão, oferece parecer favorável ao Projeto e

à Emenda n9l nos termos do Projeto de Reso-

adiantado da hora, o Senhor Presidente comunica que serão adiadas, para uma próxima
reunião, as seguintes matérias: MSF n, 196/89,

PLS n• 81/89, PLS n• 103189, PLS n• 51189,
PLS n• 57/89, PLS n• 121189, PLS n' 60/89,
PLS n• 62/89, PLS n• 36/89, PLS n' 69/89, .
PLS n• 84/89, PLS n• 99189, PLS n• 108189,
MSF n• 182189, PLS n• 161/89-Complemen-- ia:r, PLS n• 115/89, PLS n• 234/89, PLS n'
246/89, PLS n• 242/89, PLS n• 100/88, PLS
n• 122189-Complementar, PLS n• 209/89, PLS
n• 108188, PLS n• 28/89, PLS n" 102/89, PLS

7549

n• 159/89, PLS n• 149/89, PLS n•
170189-Complementar, PLS n• I 64189-Complementar, PLS n'>' 165/89.Coffiplementar,
PLS n9171189·Complementar, PLS n9 131/89,
PLS n9 29/89 e PLS n" 33/89. Nada mais haVendo a trarar, o. Senhor Piesiâ"ente declara
encerrada a reunião às dezoito horas e trinta
~inutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado
Fdho, Secretário da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Jorge Bomhause'ri, Presidente em Exercício.

•
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LI -ABERTURA
12- EXPEDIENTE
1.2.1 -Parecer

Referente à sesfUinúi lnatéria:
-Projeto de Lei do DF n' 57/89, que
"estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exerddo financeira de
1990"- Relatório Geral
1.2.2- Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n~ 387/89,
de autoria da SenadOra Alacoque Bezerra,
que dispõe sobre a merenda escolar e dá
outras providências.
~Projeto de Lei do Senado no 388/89,
de autoria do Senador Francisco Rollem~
berg, que altera o art. sr' da Lei n9 4.591,

de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe

sobre o condomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias", para reduzir o
número de assinaturas necessárias à aprovação da Convenção de Condomínio.

-Projeto de Lei do Senado no 389/89,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
dispõe sobre a tramitação de medida provisória e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 390/89,
de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que cria o Conselho de Estudos Técnicos
de Aviação Civil.

1.2.3 -Requerimento
- N9 657189, de autoría do Senador
Marco Maciel e outros Senadores, de conM
VOCé!Ção de sessão espeda1 comemorativa
,do trigésimo ano de criação da Superinten~
dência do Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene, em data a ser posteriormente
marcada.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADORA ALACOQCJE BEZERRA-

Considerações sobre projeto de lei a:pre~
sentado por S. Ex', que dispõe sobre a
merenda escolar.
SENADOR GOMES CARVALHO -

Contradições no programa do álcool e no
setor automobilístico.
SENADOR LEI7E OiA 1-ES - Debate
na televisão entre os candidatos à PresiM
dênda da Repúbltca.
SENADOR JIIA(JRO BENEV!DES ~

Apreciação, hoje, pelo Congresso NacioM
na!, da Medida Provisória n9 106/89.

1.2.5 -Requerimentos
- N~ 658189, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 63/89, que "regula~
menta a concessão do benefício previsto
no art. 54 do Ato das Disposições ConstituM
clonais Transitórias e dá outras providências".
-No 659/89,_de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara: n9 6f/89, cjUe estabelece
a obrigatoriedade da incidência de corre-

----

~--~-~-----

ção monetária sobre as importâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos
vinculados à .administração póblica, relativas aos contratos que especifica, e dá outras providências.
1.3-ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de
1989 (n' 112/89, na qmara dos Deputados), que aprova a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda mêdia, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Retirado da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n~ 41, de 1989
(n~ 1.4,?4/89, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
4~ Região, cria ca_rgos e dá outras providênCias. Aprovado. A sanção.
Projeto de Decreto Legislativo no 55, de
1989 (n' 164/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do acordo para
a construção d~ u_ma ponte sobre o rio
Uruguai, entre as Cidades de S~o Borja
e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, concluído em Uruguaiarta. em 22 de agosto de 1989. -Apra-"
vado. A promulgação.
Projeto de Lei do Senado n~ 218, de
1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que regula a investigação de 'patemi-

-----~

---
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dade dos ffihos havidos fora do casamento

e dá outras providências. Aprovado com
emendas. À Comisstlo Dfretora para a redação final.

- Redação final do Projeto de Lei ·da
Senado no 218/89. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
Projeto de Lei do DF no 80/89, que dispõe sobre reajuste dos vencimentos, salários, proventos e demais retnbu1ç6es dos
servidores civis da administração direta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências. Aprovado o
projeto, sendo rejeitada a emenda, após
usarem da palavra os Srs. Maurício Corrêa,
Jutahy Magalhães, Mauro Benevides e Jarbas Passarinho. À Comissão Diretora para
a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n'' 80/89. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
Projeto de Decreto Legislativo no 47/89,
que dfspõe sobre a remuneração dos Ministros de EstadoÀprovado.A Comissão
Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo no 47/89. AprOVada.-Â Câniã!-ados Deputados.
Projeto de Lei do Senado n~ 378/89. que
acrescenta parágrafo único ao art. 185 da
Lei nn 4.737. Aprovado. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei do
Senado n~ 378/89 AproVada. À Câmara
dos Deputados.
Projeto de Decreto Legislativo no 48,_ de
1989 (n~ 77/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psico~
trópicas, entre o Governo-da República Federativa do Brasil e o Governo da República Coope-rativista da GUiai-la, aSsinado
em Georgetown, em I 6 de setembro de
1988. AProvado. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo no 49, de
1989 (n~ 96789. na Câmara dos Deputa-

·········H······························-·············· NCz$17,04
T1ragem: 2.200-.exempJares.

dos), que aprova o texto do Ajuste Comple~
ment.;lr ao Acordo Básico de Cooperação
Científica e TéCnica celebrado entre o Go~
verno da República Federativa do Brasil
. e O GõVenio da- República do Suriname,
para estabelecimento de um programa de
cooperação na área de peSquisa sobre
agentes patógenos do dendê, firmado em
Paramaribo, em 3 de março de 1989.
Aprovado. Á promulgação.
Projeto de Lei do_ Senado n~ 259/89, que
regula o direito de acesso a informações
e disciplina o rito processual do habeas
data. Aprovado o s_ubstitutivo, ficando prejudicado o projeto. À Comissão Diretora
para a redação do vencido para o turno
suplementar, tendo usado da palavra no
encaminhamento de sua votação o Sr. Ronan Tito.
Projeto de Lei do DF n9 31, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Dístrito Federal (apresentado por sugestão do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre
a alienação de imóveis residenciais funcionais do Governo do Distrito Federal e a
utilização -dos recursos dela oriundos na
recuperação das escolas da rede oficial de
ensino. Aprovado o substitutivo, ficando
prejudicado o projeto. À Comissão Diretora para redação do vencido para o turno
suplementar.
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. 5" do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Discussão encerrada, devendo a votação proceder-se na sessão seguinte.
1.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
_-Requerimentos nos'657 a 659/89, liçios no Expediente da presente sessão.
Aprovados.

1.3.2 - Comunicações da Presidência

-Transferência, para o dia 14~12-89,
do com·paretimento do Ministro Jader

Barbalho, da Previdência e Assistência Se-

dai. ao Plenário do Senado Federal.
-Consulta aos Srs. Senadores se concordam com o cancelamento da convocação do Sr. José Reinaldo Tavares, Ministro dos Transportes, anteriormente convocado através do Requerimento no 559/89.
Aprovado.
1.3.3 -Discursos após a Ordem do

Dia
SENADOR JAMIL ffADDAD, como Líder- Reparo a colocações feitas pelo Senador Leite Chaves a respeito do candidato
Luiz fiiáciO Lulã da Silva.
SENADORCIDSWÓMDECARVALHO
-Estabelecimento de horário corrido nas
repartições públicas do Distrito FederaL
lsonomia dos seJVidores pyblicos_. Achatamento salarial da carreira de Auditores do
Tesouro Nadonal.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA Campanha do jornal A Tarde e da TV Bahi.l, indicandO o nome da lnnã Ç>ulce_ para
o-Prênilo Nobel da Pãz.
SENADORJUTAHYMAGALf/ÃES-In·
fecção hospitalar.
SENADOR ODACIR SOAIIES- Dis·
pensa do imposto de exportação sobre o
cacau.

1.3.4 -Comunicações da Presidência
-Término do prazo para ãpresentação
de emendas aos Projetes: de
Lei da Câmara no5> 33, 47, 53/89; de Lei
do Senado ne 286/89; e de Resolução n~s
87 e 88/89.
Téririíno·do prazo para intefpo-sição de
recurso no sentido da inclusão, em
Ordem do Dia, dos seguintes projetas de
lei apreciados conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
-Projeto de Lei do Senado n~ 234/89,
que acrescenta parágrafo único ao art. 213
do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código PenaL À CJmara dos
Deputados.
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-Projeto de Lei do Senado n9 18/89,

que dispõe sobre "crime inafiançável'' a
remarcação de preços de gêneros alimen-

tícios de qualquer espécíê',""'êXj)os,tos à venda, e dá outras providências._ A CJmara
dos Deputados.
Convocação de sessão extraordinária- a
realizar-se hoje, às 16 horas e 56 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

1A- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 192• SESSÃO, EM 5
DE DEZEMBRO DE 1989
2.1 -ABERTURA

a República Federativa do 6ra5if possa uJti..,
mar a contratação de -operação de _crédito
externo no valor que menciona, entre a
Rede Ferroviária S.A e o f'{M Rotóshild &
Sons, do Reino Onido.
2.3- ORDEM DO DIA

-Requerimento n~' 655/89, de autõria
do Senador LOUriVal Baptista, solicitanodo,
nos termos regimentais, a transcrição, nos
Ãnais do Senado, dã:nota oficial emitida
pelo Ministério das Relações Exteriores_ e
publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
de 28 de novembro último. Aprovado.

7553

-Complementar, que dispõe sobre a trl·
butação das grandes fortunas, nos termos
do art. 153, inciso VII, da ConstituiÇão Federal, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte. Aprovado.
3.3 ~ORDEM DO DIA

-Requerimento n9 633/89, do Senador
Ronan Tito, solicitando, nos termos regimentais, a retirada em carâter defmitivo,
do Projeto de Lei do Senado n? 160/89,
de sua autoria, que dispõe sobre a organização e o -funcioriamento_ do Conselho da
República e dá outras providências~ Apro-

- vado.

- -

_3.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

da

2.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
-Requerimentos n~' 660 e 661/89, liM
dos no Expediente. Aprovados.

- N? 1.164/89, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria do Te-

2.3.2 --Comunicação da Presidênda

3.3.2 - Comunicação da Presldênda
·

2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Aviso do Ministro da Fazen-

souro Nacional e o Banco Central sobre:
quesRos constantes do Requerimento n9_

435/89, do Senador CarlOs Alberto, formulado com o objetivo de obter informações

sobre o repasse para fmancíamento do
crédito rural após o Plano Cruzado.
2.2.2 - Requerimentos
-No 660/89, de urgência, para o Projeto
de Lei da <:amara n9 73/89, que cria o
adicional de tarifa aeroportuária e dá outras
providências.
-N.~>661/89, de urgência, para o Projeto
de Lei da Câmara n• 80/89 (n• 3.306/89,
na origem), que altera o art 39 _da Lei n9
7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que
dispõe sobre a tabela de pessoal do lbama
((nstituto Brasileiro de Melo Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis) e dá
outras providências.·
- N~> 662/89, de autoria do Sr. Senador
Mário Maia, solicitando licença para trataM
menta de_ saúde no período de 5 a 15
do corrente. Aprovado.

2.2.3 - Comunicação da Presidência

-Recebimento da Mensagem n9
329/89 (n• 858/89, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República solicita
autorização do Senado Feçleral para que

- ConyoC:aÇão de sessão extraordinária_
a realizar-Se hoje, às 17 hora& e 3 mlnutos,
com Ordem do Dia que designa.
~.4-ENêERRAMENrO,.

3 -ATA DA 193•SESSÃO, EM 5
DE DEZEMBRO DE 1989

"""'"'Requerimentos n9' 663 e 664/89, li·
dos no Expediente. Aprovados.

-Convocação de sessão extraordinária
a realizarMse amanhã, às 1O horas, com
Ordem do Dia que designa

3A- ENCERRAMENTO.

--4 -ATÕ DO PREsiDENTEDo SENADO FEDERAL

--' N• 26!, de !989.
3. I -ABERTURA

32-EXPEDIENTE

3.2.1 -Requerimentos
_:_l'i9 663/89, de urgência, para o Projeto
de Lei do DF n9 89/89, de iniciativa do
úovemador do DistritO Fedei-ai, que dispõe
sobre os salários dos servidores da FundaÇão Hosplicilar dO-Distrito Federal e dá outras providências ..
...;... N9 664/89, de urgência, para o Projeto
de Lei do DF n9 88/89, de iniciativa do
Govemaaor do Distrito Federai, que dispõe
sobre os vencimentos dos integrantes da
categoria funcional de Assistente Jurídico,
do Grupo Serviços Jurídicos de que trata
a Lei li' 5.920, de 19 de setembro de 1973,
e dá outras providências,
- N9 665/89, de a4,t0ria do Sr. Senador
Antônio Luiz Maya, Solicitando dispensa de
interstíciO e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do Senado n9 162/89

5-PORTARIA DO DIRETOR-GE-

RAL DO SENADO FEDERAL
- N• 49, de 1989.
6 -DIRETORIA GERAL DO SENADO FEDERAL

- Extratos de termos aditivos aos Con-

tratos n• 76187, 5/88, 42188~ 59/88, 100/88
e 126/88.
7 - COMISSÃO DO DISTRITO FÉ-

DERAL
-Edital de convocação.
8 -ATAS DE COMISSÕES
9 -MESA DIRETORA

10- LiDERES E VICE-LiDERES
DE PARTIDOS
H-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

7554
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Ata da

Dezembro de 1989

191~ Sessão, em 5 de dezembro de
Sessão Legis.lativa Ordinária, da 48~ Legislatura

1989

3~

Presidência dos-Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa
Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e António Luiz Maya

ÀS J4HORASE30MINUTOS,ACHAM-5E

PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Afuj'zjo Bezerra - Nabor Júnior- Leopoldo Peres - Jarbas PÇJssarinho -Antonio
Lu~

Maya -

Alexandre· Costa - · Alacõque

Bezerra-Qd Sabóia de Carvalho- Lavoisier
Maia -

Marcondes Gadelha -Marco Maciel

- lourival Baptista - Jutahy Magalhães Gerson Cãmata - João Calrnon - Jamil

Haddad- Nelso_h Carneiro- Ronan TitoPompeu de Sousa -.Mãurício C:orrea -Meira
Filho- Mendes Canale- Rachid Saldanh<::~
Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves Affonso Camargo - Dirceu Carneiro - Caf..
los Chiafelli-Teotônio Vilela Filho- I.rapuan
Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A lista de' presença acusa o comparecimento
de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. -19 Secretário prOcederá à leitura do
Expediente.
E

~do

o seguinte

EXPEDIENTE

Parecer
PARECER 1'1' 381, de 1989
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do DF n~ 57/89, que
"estima a receif:d e fixa a despesa ifo Disúito Federal para o exercíciO financeiro

de 1990" -Relatório Geral.
Relator: SehlJdor Jl1auro Benevide$
Com a Mensagem no 110 (no 101._ na ori_gem), em substituição à de_ n9 66/89, e de
acordo com,o·§ 59, do art. 12, da Resolução
no 157, de 1988, o.Senhor Governador encaminhou à deliberação desta Casa projeto de
lei que estima a Receita e fiXa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de
1990.
. .
A nova Mensagem deve-se ao fato de o Governo do Distrito Federal ter reformulado sua
estrutura administrativa e como conseqüência
a necessidade de alterar o texto e quadros
relativos os Projeto de Lei Orçamentária para
o próximo exercfdo.
A Lei n~ 49/89 estabeleceu as seguintes modificações na 9rganização administrativa do

D.F'

aJ-~~-S~Cretá-ria de-_Servlço~ Sociais é transformada em Secretaria de Desenvolvimento
Social;
/)) a Secretaria de Viação e Obras é transformada em Secretaria de Desenvolvimento
Urbano;
c) a Secretaria de Serviços Públtcas é transformada em Secretaria de Transportes;
d) a Secretaria de Cultura é transformada
em Secretari?l de Cultura e Esporte;
e) são alteradas as denominações da Se-

cretaria do governo para Secretaria d~ Planejamento e da Secretaria de Finanças para Secretaria da Fazenda.
Além disso, o elenco das regiões administrativas vinculadas à Set:ret.aria de P!anejamento foi ampliado para doze unidades: Plano
Piloto, CruzeirO, Guarã, Núde_o Bandeirante,
Gama, Samambaia, Taguatinga, Ceilándia,
Brazlândia, Sobradinho, Planaltina e Paranoá.
Outra medida adotada foi a criação da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - Sen1atec, Pela Lei rt 40, de 13 de
setembro de 1989.
Por força da nova _ordem constitucional a
Lei Orçamen'tária anual compreende:
1- o Orçamento Fiscal referente ao Tribunal de Contas o Poder Executivo do Distrito
Federal, seu's órgãos, fundos e entidades da
Administração Direta e Indireta, inc!l!sive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
fi- o Orçamento da Seguridade social,
abrangendo todos os órgãos e entidades a
eles cinculadas, da Administração Direta e lndireta, bem como os fundos e as fundações
institufdas e mantidas p~Jo Poder Público;

e

fi- o Orçamento de Investimento das empresas em que o Distrito Federal, direta ou
indiretamente, detém maioria do capital social
com direito a voto.
A seguir teceremos comentilrios sobre os
diversos tópicos da proposta:
Texto

A princ_ipal_no~dade do projeto de lei refere-se à indexação do Orçamento. a partir do
artigo 29 da Lei de Diretrizes Orçamentárias·
que determina a atualização dos valores da
proposta. inídaf peJa variação observada na
inflação de maio a dezembro de 1989. T oman~
do como base essa medida, o Governo do
Distrito FederaJ propõe a criação de um fator
de atualização mensal, a ser aplicado ao orçamento no decorrer do próximo ano. A síntese
dessa propÇ)Sta consiste na _indexação <:orn
fator único de correção mensal para dotações
de despesas, utilizando-se parcela de variação
de preços observada ou do índíce de recolhi-:
mentõ éfetivo das receitas tributárias do DF,
o que for menor, transformando as dotações
orçamentárias em "Un~dade de Referência Orçamentária - URO/DP'.
SaJientamos que esse critério também foi
proposto pela União, conforme projeto de lei
em tramitação no Corigresso NacionaJ.
Receita

A receita global foi estimadª-._ em NCz $
2.021.007.000,00 (dois bilhões, vinte e um milhões e sete mil cruzaq_os novos) a preços de
maio de 1989, apresentando as seguintes ori.9ens:

frn NCz$1.000,00
1.

Receitas do Tesouro
1.1. Receitas Correntes
1.2. Receitas de Capital
2. Receitas de outras Fontes
3. Recursos das entidades da
A<;Irninistração lndireta
(que não recebem transferências
do Tesouro} 264.348

1.666.576
1.515..565 .
151.011
90.083

Total

2.021.007

Das Rec~itas Correntes, representando
90,94% da 1 Receita do Tesouro, a Tributária
foi estimada em NCz$ 545.001.000,00 (quinhentos e (ruarenta e cinco milhões e um mil
cruzados novos), tendo como principal fonte
o Imposto sobre Operações Relativas à Orcu~
Jação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de l'ransporte Interestadual e [ntermunicipal e de Comunicação com a impor~
tãncia de NCz$ 427.500.000,00 (quâtrocentos

e vinte e.sete mnhões e quinhentos mil cruzados novos). .
~
As transfefências da União para o DF alcançou o montante de NCz$ 799310~000,00 (setecentos e noventa e nove mOhões e trezentos
e dez: mil cfuzados noVos), ou 53% do total
das Receitas Correntes. Isso demonstra que
apesar do avanço tributário em face das normas constitucionais o Governo do DF depende substancialmente dess_as transferências.
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Despesa

milhões, cento e trinta e oito mil cruzados_n.o-

A despes~ do Distrito Federal, com Recursos do Te,.souro, foi fixada em NCz$
1.666.576.000,00 (hum bilhão, seiscentos e
sessenta e seís milhões, quinhentos e setent~

vos), absorvendo 19,45% -do tOtal daS-recursos -dO Te.s<?uro, enquanto que para lnvê.Stimentos a proposta consigna recursoS no valOr

e seis mil ctuzados novos), correspondendo

a 161,8% da despesa prevista para o corrente
exercido.
Do montante acima, destamos as despesas
com Pessoal e Encargos SOciais que somam
NCz$ 324.138.000,00 (trezentos e vinte quatro

de NCz$ 80:935.000,0€) (oitenta: milhões, novecentos e trinta e cincO mil cruzados r\oVbS),
ou 4,9% da despesa total.

~-com re~aç<iic;-à dívida interna, entre amortização e encargos foram alocados recursos no
mOntante de NCz$ 12.830.000,00 (doze milhões, _oitocé'ntos e binta mil cruzados novos).

RessaltamOs ainda que à Educação a proposta contimpla recursos que _estão de acordo com os preceitos constitucionais, tanto na
parte relativa à Se_cretaria de Educação quanto
ao ensino fundamental.

A fim de melhor visualizar a programação
do Governo do Distrito Federal, para o exercício vindouro, apresentamos a distribuição
dos recursqs por órgãos, de acordo com as
r~spe~yas fontes:

NCz$ 1 . (jC(), 00
Especific~ção

Tesouro

rribunal de Contas do
Distrito Fedewal

Total

O. Fontes

.13~643

13.643

NCz$

E..spec i fi cação

o.

Tesouro

Gabinete do Governador
Procuradoria Geral
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Administração
Secretaria da Fazenda
Secretaria~ Educação
Secretaria de saúde
Secretaria de Desenvolvi40. 785
mente social
Secretar~a de OAscnvolvi195.605
menlo Urbano
Secretaria de Tran5portes
38.079
Secretaria de Agricultura e
27.879
Produoão
Secretaria de Segurança PUbl ica
295.294
Secretaria de Cultura e EE• 12.770.
porte
Secretaria da [ndUstria,
Comérc lo e Tur isrno
7.165
6._798
Secretaria do Trabalho
Secretaria de comunicação
4.789
Social
Secretaria do Meio Amb1ente.
Ciência e Tecno'Jogia
3.084
- 6.802
6.383
121.451
97.964
153.900
290.399
326.086

.1

A Reserva de CondQênda foi orçada em
NCz$ 17.700.000,00_(dezessete milhões es_e.,._
tecentos mil cruzados novos).

Fontes

1.000,00

Total
6.802

6.383
1.412
800
6.000

122..863
97.964
_153.900
2.91.199
332.086

11.957

52. 742

625
100

!96.230
38. 179

50.039

17.918

19.000

314.294

160

12.920
7.165
6. 798

4. 789

3.084

Do quã.dio demãristratiVO; destacamos -as- Secr~t<mas que obtiveram maior parcela de
recursos:

Em NCz$ 1.000,00Secretaria cte SaU~
Secretaria de Segurança Pl:bl ica
Secretaria de Educação

Orçamento da Seguridade Social

O Orçamento da SegUridade Social está fi.
xado em Recursos do Tesouro, em NCz$

332.086
314.294
291. 199

7555

18.67%
18,22X
16,88%

384.828:oóõ,OO (tr.ezentos e oitenta e ciuatro
milhões, oitocentos e vinte e oito mil cruzados
novos) que estão distribuídos pelos seguintes
órgãos:

7556
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Distribuição por órgão
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Recurs_os do Tesouro

Administração Oireta:

Secretaria de Saüde

317.408
8.678
40.785

Instituto de Saúde do Dlstr 1to Federal
S!>!cretarla de Desenvofvim{n.;o Social
Subtotal

366.IDl-

Actninlstração lnd!reta:
(E,~o;.cluidas

as Transferênc1a.•; do Tesouro)

Fundação Hospíta-lar· do Oi~~~--itO rederal
Fundação do Servlço·sac·ial do Distrito Federal

6. 000
11.957

Subtota 1

Total do Orçalllento da Seguridade Social

Orçamento de Investimento
O Orçãmento de InveStl-inento do Distrito
Federal, a preços de maio de 1989, conta com
recursos da ordem de NCz$ 264348.000,00

38.4.828

(duzentos e sessenta e quatro milhões, trezen~
tos e quarenta e oito mil cruzados novos) distri·

.buídos pelas seguintes empresas:

NC%$ L 000, 00

Distribuição por órgi'io
Sociedade
Brasília
Companhia
Companhia
Companhia

Re::ursos O!retamente
Arrecadados

de Transportes Colot i vos de

de EJetrecidade de Brasília
de Âgr,.ra e Esgotos de Bras i 1ia
Imobiliária de Br!lsília
Banco de Brasília S.A.

Total do Orçamentõ ére Investimento

Com relação ao programa da Caesb, na
Mensagem encaminhadora do Projeto. o Senhor Governador esclarece que:
"A ampliação do sistema de abastecimento
d'água de Brasília e áreas adjacentes, contará,
a partir do corrente exercício, com re_curso
da ordem de US$ 200 milhões, contratados
intemame~te junto à Caixa Económica Fede-_
ral e externamente junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, na conformidade
das autorizações <::ontidas na lei.
N9 42, de 19 de setembro de 1989 e Resolu-

ção n~ 54, de 26_de setembro de 1989.
Esses recursos, não incorporados na proposta inicial do Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício de 1990, estão estimados em
cerca de NCz$ 35~00Q_mil, que adicionados
a outros contratos já efetivados, perfazem o
total de NCz$ 85.000 mil, a preços de maio
de 1989, incorporados como operações de
crédito na receita global e no programa de
trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano."
Ao Projeto foram apresentadas 13 emen~
das, as quais foram discutidas e votadas quan·
do da apreciação dos Relatórios Preliminares,
tendo como conseqüência a aprovação das
seguintes:
-

6.500
19. 143
184. 177

17.200

37.328
2&4. 348

EMENDAN• 1
Altera a n~dação do inciso l do art. 12:
_
Art. 12:; -_:,:__....__......:..~"···---..,____...._
1- Abrir créditos suplementares p.gra cada

52V{)0 -Sécretaria de Segurança PúblicaEntidades Supervisionadas
,5200~:--J?epartamento

de Trânsito do DF-

Detran

subprojeto ou subativi.dade, até o limite de
20% (vínte por cento) do valor inicial, reajustado na forma do art. 7., desta lei;

06.305355.043.0001-Ronovaçjlo da Frota
de Veículos - NCz$ 750.000.00

EMENDAN•2

Acrescente-se à subatividade abaixo o s_eguinte valor:

Altera a redaçêo do inciso []do art. 12:
Art. 12. .. ............--··---·-········--·--·····--······
ll- realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 20% (vinte
por cento) das receitas correntes, estimadas
nesta lei, as _quais deverão ser liquidadas até
30 (trinta) dias depois do encerramento do
exercício;
Despesas

EMENDAN" 6

Acrescente-se à Secretaria de DesenvolviSoda! a seguinte subatividade:
-=~'Assistência Financeira à Casa do Ceará"
- NCz$ LDOO.OOO,OO
rp~nto

EMENDAN•9

Acrescente-se ao subprojeto abaixo o seguinte valor

EMENDAN• 10

22000- Secretaria de Segurança Pública
22003- Polícia Militar do DF
06.301772.060.0001 -Funcionamento da
Polícia Militar- NCz$ 1.800.00.00
EMENDAN• 11

Acrescente-se à Secretaria de Segurança
Pública - Policia Militar do DF, o seguinte
subprojeto:
"Constn.iÇâ"ó da Sede do 4° Batalhão da Polícia Militar Guará" ~ f'iCz$ 400.060,00
EMENDAN• 12

Acrescente-se à Secretaria de Segurança
Pública - Polícia Militar do DF, o seguinte
subprojeto:
_
"Construção do Hospital da Polícia Militar
- NCzó 1.000.000,00
.
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EMENDAN' 13

Acrescente-se à Secretaria de Segurança
Pública - Corpo de Bombeiros do DF o se-guinte subprojeto:
"Reequipamento do Corpo de Bombeiros
do DF- NCz$ 3.000.000,00
Além dessas emendas, apresentadas no
prazo regimental, foram aprovadas as seguintes de Relator:
EMENDA l-R
Altere-se no art. 5" a palavra Maior pela Me-

nor, na definição da parcela V na fórmula que
atualiza o vaJor nominal da URO/DF.

A emenda tem por finalidade adequar o Orçamento do DF ao da União.
EMENDA "2-R"

5827- Construção e Equipamento de Obras
da FZDF;

5839- Comercialização de Produtos e Ser: viços;
,
5843-Renovação da Frota de Veículos do

Departamento de Trânsito do Distrito
Federal;
5932- Expansão do Parque Computacional.

A emenda tem por finalidade tão-somente
corrigir um erro de colocação dos projetas
acima que estão relacionados no quadro relativo às atividades. reagrupando-os no quadro

dos projetas.
EJ.'\ENDA 5-R

Suprifna-se dos quadros demonstrativos relativos à Reserva de Contingência os valores

Acrescente-se à Secretaria de Cultura e Es- constantes da coluna referente a "Projetas".
porte 0 seguinte subprojeto:
A emenda objetiva sanar um lapso ocorrido
"ConstruÇãO dO Palácio da Cultura de Brasína alocação dos recursos relativos à Reserva
lia"_ NCz$ 500:000,00
··
·
-- - -de Contingênda, que em alguns quadros _se
Os valores das emendas aprovadas serão
deduzidos da Reserva de Contingência, 50•
mando a importância de NCz$- a.45 cr.ooo~OO
(oito mDhóes, quatrocentos e ciriqüenta mil
cruzados novos).
A pedido da Secretaria de Planejamento do

DF, a fim de corrigir pequenos lapsos na proposta, reladonadas apenas com códigos de
Unidade Orçamentária e Natureza da Despesa
do Instituto de Desenvolvimento de Recursos
Humanos e da Secretaria de Meio Ambiente,
Ciência e Tecnologia, bem como no quadro
dâ consolidação das despesas por atividades,
propomos as seguintes emendas, na qualidade de Relator-Geral do Projeto.

apresentam como Projetas. Sabe-se qUe a rubrica em questão, tecnicamente, é apresenta da de forma genérica, sem classificação pro~iramãtica ou funcional.
Ante o exposto, somos pela aproVação do
Projetõ: com a inclusãO das Einendas de r:toS
1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 e 13; e das de Relator
n(l$ 1 a 5 nos termos deste Parecer.
Sala das Comissões, 28 de novembro de
1989. --.. Odacfr Soares, Presidente ---:Mauro
Benevides, Reiator-Geral-FranciscoRol/emberg-PompeudeSousa-/11aui'ÍcioCorréa
- lrapuam Costa Júnior - Leopoldo Peres
- Mansueto de Lavor - Ney Maranhão Edlson Lobão _ Wilson Martins _ Mauro
Borges.

EMENDA3-R

Onde se lê:
14002- Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (página 161 );
Leia-se:
14003- Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
Onde se lê:
4130 -Investimento em Regime de Execução Especial (página 161 );
Leia-se:
4313-Contribuições a Fundos;
Onde se lê:
4130- Investimentos em Regime de Execução Especial (página 249);
Leia-se:
4313- Contribuição a Fundos.
A referida emenda não altera valores nem
a categoria económica da despesa, tendo por
objetivo solucionar problemas relacionados
c:om a classificação_ institucional e orçamentária.
EMENDA4-R
Transfira-se dó demonstrativo das despesas
por atividades (página 45) os projetas ababl:o
para seus respectivos quadros demonstrativos
(página 43 ).
·
· 5818- Informações e Preços de Mercados
Agrícolas;

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O Expediente Ilda vai à publicação. (Pausa)
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENA.i>O
N' 387, DE 1989
Dispõe Sobre a Merenda Escolar e dá
Outras Providências.

O Congresso Nacionid decieta:
A Campanha Naclort_al de Merenda
Escolar,· insti-tuída pelo Decreto nç 37.106, de
31 de março de 1955, observará as seguintes
diretrizes gerais:
1- balanceamento adequado dos alimentos fornecidos aos estudantes, conforme padrões mínimo de valor protético e vitamínico
fixados pelo Ministério da Saúde, de modo
a propiciar melhores condições físicas e mentais para o educando;
II- aproveitamento da vocação agrícola de
c;a.da região, como forma de diminuir o custo
de aquisição e distribuição dos insumos básicos que integram a Meoenda Escolar; e
fll- implantação de hortas nas Universidades
Escolares objetivando a complementação da
Merenda Escolar, bem como o interesse pela
atividade agrícola:
_ Pi!r6grafo único. As hortas mencionadas
no inciso J[J deste artigo s_erão obrigatoriamen· Art. 1ç
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te implantadas em estabelecimentos de ensino da rede pública, localizados na área rural
e que disponham de terreno agricultável.
Ait _29 OS excedentes de produção que
resultarem das hortas a que se refere o inciso
III do artigo anterior serão comercializados
com prioridade de aquisição para os próprios
ai tinOS.
- -Parágrafo único. A receita apurada com
a venda dos produtos, que não deverá exceder
a um lucro líquido de 10 (dez) por cento do
montante inveStido, reverterá em benefício da
própria eSCola, ouvida a Associação de Pais
e Mestres.
Art. 3ç A União, os Estados e Municípios
deverão facilitar, no âmbito de suas competências, a implantação das hortas referidas no
parágrafo únko do artigo 1".
Art 4" O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art 5" Esta lei entra em vfgor na data de
sua pubticação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

A Constituição Federal dispõe em seu art.
208, inciso VII:
"Art. 208. O dever do Estado com
a educação será efetivado mediante a garantia de:
[

.......,.,........., ............•

___

VII - atendimento ao edu_cando, no
ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático~
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde."
A sociedade brasileira apresenta como característica marcante acentuada desigualdade
econômico~social de sua população._ Os
meios de comunicação, faJado e _escrito, a literatura brasileira e os estudos científicos têm
divulgado os trágico números da pobreza e
da miséria em todos os aspectos da vida brasileira.
o-renomado historiador Hélio Jaguaribe
nos deu o triste quadro da realidade brasileira
em ~eu livro Bras11 - Reforma ou Caos e,
as evidências registradas aumentam nossa
preocupação e responsabilidade com as
crianças e adolescentes de nosso país. Sem
dúvida, eles devem ser a prioridade fundainenta_l nas nossas tomadas de decisôes. Asgjm, entendemos que pela importãnciaque representam para nossos jovens, todos os esforços dos legisJadores brasileiros devem se concentar no sentido da viabilização do preceituãdo no dispositivo constitucional anteriormente referido.
A reflexão sobre as desigualdades sociais
e sobre as deficiências que penalizam de forma mais aguda particularmente as populações de baixa renda, no campo educacional
e nutricional, nos motiva a apresentar o presente projeto de lei, com o objetivo de diminuir
a evasão e a repetência escolar, de elevar a

oportunidade e o nível de aprendizagem dos
alunos, de diminuir o nível do flagelo da fome,
da subnutriçáo, da desnutrição e da morta-
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- iTiíriimo, a metade mais um das frações
ideais que compõem o condomínio."

Ilda de infantil e de aumentar os níveis de saúde

das crianças em idade escolar. Por isso, imperativo se toma a elaboração de uma política

aUmentar que cumpra eficazmente sua missão
e atinja os seus objetivos.
A assistência alimentar às _crianças estudan~

tes deve, antes de tudo, tomar-se uma prática
racional.
O rendimento escolar depende da alimentação consumida pelos alunos. Uma dieta va-

riada, balanceada adequadamente segundo
orientação nutricional especializada, deve
atender as necessidades orgânicas do individuo.

De outro lado, necessário se faz a descentralizaçãodas ações que envolvem a política de
produção, armazenamento e distribuição dos
elimentos objetivando baratear, agilizar e garantir a quantidade e qualidade dos produtos

oferecidos às crianças.
Entendemos que o proQi'ama de assistêilcia
alimentar deve_ ser mais abrangente e extrapolar os limites da simples oferta de Ialmentos.
Deve orientar-se no sentido de promover a
difusão de bons hábitos alimentares, ao mesmo tempo em que o estímulo à criação da
horta escolar deverá levar ao sentimento de
valorização do trabalho e da produção, além
de despertar nos alunos o interesse pela atividade agrícola. Nesse sentido, o fazer e o produzir sua própria alimentação, mais do que
um valor econômfco, representa importante
aspecto do processo pedagógicoeducacional.
A angustiante situação da Oossa realidade
exige a implementação de uma política efetivamente social. Esperamos que o projeto de
lei ora proposto contnbua ~ra o cumprimento desta exigência fazendo_ justiça a milhões
de crianças brasileiras.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989.
-Senadora Afacoque Bezerra.
('/\ Comissão de Educaç§à- CÕmpetência TerminatJ'va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
I'!• 388, DE 1989
Altera o a1t. 9P da Lei nP 4.591, de 16
de dezembro de 1964, que "dispOe sobre
o condomínio em edificaçóes e as incorporações imobUMrias ·:para reduzir o número de assinaturas necessárias à aprovação da Convenção de Condomfnio.

O Congresso Nacional decreta;
O § 29 do artigo 9" da Lei n" 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobilíárias" passa a vigorar com
a seguinte redação:

~

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
- Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

Inúmeras dificuldades têm enfrentado os titulares de direitos sobre imóveis para registrar
a convenção de condomínio. Uma delas refere-se ao inexplicável desinteresse pelos assuntos que dizem respeito à edificação, demons. trado, em especial, por titulares de direitos que
não residem ou não possuem atividade comercial no prédio em condomínio.
Esse des[nteresse encontra forte aliado no
vigente texto do § 29 do art. 99 da "Lei do
Condomínio" (Lei n9 4.591/64), que exige a
- assinatura de nada menos que dois terços de
titulares de direitos, para a aprovação da Convenção de Condomínio.
Em síntese, um número tão elevado de assinaturas, como o exigido pela Lei vigente, tem
dificultado ao extremo ou mesmo impedido
que multas convenções de condomínio sejam
aprovadas, tomando-se assim aptas a serem
registradas e a poderem contribuir para regular a convivência 9e famílias e de empresas,
em uma edificação.
Toma~se imperioso alterar o citado dispastive legal, para reduzir o número de assinaturas
iridispensáveis à aprovação da Convenção de
Condomínio ao mínimo que a prudência
aconselha. Esse número é, certamente, o da
maioria dos titulares de direitos sobre as unidades (metade mais um), tal como preconizado na proposição que ora oferecemos à deliberação desta Casa do Congresso Nacional.
Contamos c_om o apoio de nossos ilustres
Pares para a iniciativa, de tal modo que cessem
as dificuldades com que se têm defrontado
muitos titulares de direitos sobre imóveis, para
obter a aprovação e o registro de convenções
de condomínio.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989.
-Senador Francisco RoUemberg.
lEGISLAÇÃO aTAll4
LEI N• 4.591,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o condomfnfo em edificações e as incorporações ímobUiárias.
········~·----·-·-·--·--------~·-

Art. 1<?

CAPÍTULO II

Da Convenção de Condonúnio
Art. 9 9 Os proprietários, promiténtes
"Arl gç . ········---..···---·---~ compradores, cessíonários ou promite~s
cessionérios dos direitos pertinentes à aquisi§ 2 9 Co_nsidera-se aprovada, e obrição de unidades aqtônomas, em edificações
gatória para os proprietários de unidades, a serem construídas, em construç-ão ou já
construídas, elaborarão, por escrito, a Convenpromitentes compradores, cessionários e
promitentes cessionárlos. atuais e futução de Condomínio, e deverão, também, por
contrato _ou por deliberação em assembléia,
ros, como para -qualquer ocupante, a
Convenção que reúna as assinaturas de aprõVãr o ]~_egfmento lntemo da edificação ou
conjunto de edificações.
titulares de direitos que representam, no
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§ 19 Far-se-á o registro da Convenção no
Registro de lmóveis, bem como a averbação
·
das suas eventuais alterações.
§ 29 Considera-se aprovada, e obrigatória
para os proprietários de unidades, promitentes
compradores cessionários e promintentes
cessionários atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reána as
assinaturas de titulares de direitos que representem no mínimo, 2/3 das frações ideiais
que compõem o condomínio.
§ 3 9 Além de outras as aprovadas pelos
interessados, a Convenção deverá conter:
a) a discriminação das partes de propriedade_ exclusiva, e as_ de condomínio, com especificações das diferentes áreas;
b) o destino das cfiferentes partes;
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;
d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condóminos para as despesas
de custeio e para as extraordinárias;
e) o modo de escolher o sindico e o Conselho Consultivo;
/) as atribuições dcúíndico, além das legais;
g} a defmição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções;
h) o modo e o prazo de convocação das
assembléias gerais dos condóminos;
i) o quorum para os diversos tipos de vota·
çães,
j) a forma de contribuição para constituição
de fundo de reserva;
!) a forma e o qUorum parã as alterações
de convenção;
m) a forma e o quorum para a aprovação
do Regimento Interno quando não incluídos
na própria Convençâo.

__

____

·········--·~- ..·-----·-----------······-·--·-....___....
-'_ ;.
.__

(À Co!TÚssão de Cons6iuiçáo, Justiça
e Odacklnia- Competência Terminaüva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 389, DE 1989
DiSp6é sobi-e

a tramitação de medida

provisóda e dá outras providências. ·

O CongressO Naciomil decreta:
~ 19 Publicado o texto da medida provisó na no Diário Oficial da União, iniciar-se-á
a sua tramitação no Congresso Nacional.
Art. 2 9 No exame da medida provisória
pelo Congresso Nacional, será observado o
atendimento aos pressupostos de urgência e
relevância da matéria.
_
__
§ 19 Considerar-se-á urgente toda a matéria que não possa aguardar, para a sua apreciação, o mínimo de 100 (cem) dias de tramitação no Congresso Nacional.
§ 2 9 Considerar-se-á relevante a matéria
que tenha por objeto o atendimento à necessidade básica da sociedade, na persecução
do interesse público primário.
Art. 39 E vedada a edição da medida provisória que tenha por objeto;
1- atas de competência exclusiva do Congresso NãcionaJ;
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ll- atos de competência privativa da Cá·
mara dos Deputados e do Senado Federal;
lll -a organização do Poder Judiciário ou

do Ministério Público, a carreira e as garantias
de seus membros;
IV- matéria reservada à lei complementar:
V- matéria tributária e orçamentária;
VI- matéria penal;
VII ~a nacionalidade, a cidadania e oS direi-

tos individuais, politicas e eleitorais.

Art. 4~' A aprovação da medida provisória,
pelo Congresso Nacional, dar-se-á com ou
sem alteração do texto.
§ 1~' A medida provisória poderá ser alterada mediante emendas, sendo vedada a apresentação de emendas que versem matéria estranha à nela tratada.
§ 2~> A aprovação com alteração do texto
ocorrerá mediante projeto de lei de conversão,
a ser encaminhado à sanç~o do Presidente
da República, e de decreto legislativo disciplinador das relações jurídicas decorrentes da
vigência dos textos suprimidos ou alterados.
§ 3~> A aprovação sem alteração será feita
mediante decreto legislativo.
Art. 5~' A rejeição de medida provisória
pelo Congresso Nacional far-se-á mediante
decreto legislativo, que também regulamentará as relações jurídicas criadas durante sua
vigênda.
Art. 6~' A matéria constante de medida
provisória rejeitada somente poderá constituir
objeto de novo projeto, na mesma s_essão legislativa, na hipótese de evento novo que justifique, mais uma vez, a urgência e a relevância
da matéria
Art. 7~' A medida provisória não apredada
pelo Congresso Nacional será tida como rejeitada, a ela se aplicando a regra do artigo anterior.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste
artigo o Congresso Nacional, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que a medida provisória perdeu eficácia, editará decreto
legislativo regulamentador das relações jurídicas criadas durante a vigência da espéCie normativa tida como rejeitada.
Art. & Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. go Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O presente projeto de lei pretende dir:mir
dúvidas existentes quanto à aplicabilidade do
art. 62 da nove! Carta Magna brasileira.
Assim, estabelece contornos legais aos
pressupostos constitucionais de relevância e
urgência, delimita a matéria objeto da medida
provisória, esclarece a forma de aprovação erejeição pelo Congresso Naciona1 e aplica à
hipótese da rejeição da matéria à regra insculpida no art. 62 da Lei Maior.
Não é aceitável, todos o sabemos, que a
medida provisória concebida pelo constituinte
como wna forma excepcional de legislar, possa ser utilizada indiscriminadamente pelo Poder Executivo, numa subtração aberta e aber_rante das prerrogativas do Poder Legislativo.

Dé outra parte, também não há que se admitir silencie o Congresso Nacional ante a ausência de configuração jurídica clara e incontroversa de um instituto que, mal utilizado, pode representar grave ruptura no regime representativo republicano.
Por isso mesmo, no presente projeto cuidou-se de circunscrever a matéria objeto da
medida provisória não se admitindo, por
exemplo, que possa a mesma versar, dentre
outras, sObre matéria defesa às chamadas leis
delegadas.
O pressuposto de urgência foi formulado
considerando-se os prazos nímimos que tem
o Congresso para deliberar sobre matéria urgente em lei de iniciativa do Presidente da
República. O pressuposto de relevância tem
como diretriz básica o interesse público primário, ou seja, aquele cJue exige atendimento
pronto da administração para que se concretize integralmente.
O nosso objetivo é o de suscitar o debate
e, esperamos, com a colaboração dos ilustres
pares, chegar a uma solução técnica que possa propiciar a utilização desse instrumento de
forma jurídica e democrática.
-Sa1a das Sessões, 5 de dezembro de 1989.
-Senador Márcio Lacerda.

(À Comissão de Constítuiçào, Justiça
e Cidadania- Competêhcia Terminati<a)

PROJETO DE LEI DO SENADO
!'!• 390, DE 1989

Oia o Conselho de Estados Técnicos
da Aviação G'vil.
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lho, devendo cada uma das eiltidades refereidas neste artigo indicar, por escrito, aos Minsitériçs da Aeronáutica, e_ do T~balho, no prazo
de sessenta dias de vigência desta lei, dois
representantes junto ao Conselho.
§ __2~ O COnselho se reUnirá em Brasília
ou no Rio ~de Janeiro, no Ministério da Aeronáutica e/ou do Trabalho, ordinariamente uma
vez mesalmente, podendo ser convocado extraordinariamente, por solídtação de no mínimo dois quintos de seus membros.
§ 3~ A Secretaria de Segurançã-e Higiene_
do T~:_abalho, do MiniStério do Tr~balh_o, o Centro de Medicina aeroespacial e_ o Serviço de
Investigação e Prevenção de Acidentes, rio Ml·
nistério da Aeronáutica, sempre que solicitados, assessorarão o Conselho Tripartite no tocante aos assuntos de sua competência, como, também, os seus membros poderão fa.
zer-se acompanhar de seus assessores por
ocasião das reuniões."
Art. 3?-= Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Arl 4 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A criação do Conselho Tripartite de Estudos
Técnicos da Aviação Civil é uma exigência
organi.zaciona1 e funcional do nosso atual sistema de aviação civil.
Existe neCessidade evidente de um órgão
que conjugue representantes de todos os segmentos a que o assunto está mais diretamente
afeto, para que, através do entendiffiento, se
dê orientação prátiCa, objetiva e eficiente à
matéria, o que virá beneficiar a todos e, em
especial, aos usuários do transporte aéreo.
É indispensável que em assunto de tal importância, de forma democrática todos unam
seus esforços e conhecimentos, por meio de
diálogo cOnstrl,.itivo, visando o bem maior do
interesse coletivo que, ao fina], é o- interesse
de cada um. __
__
Os_ colegiados como que ora propomos,
na forma, aliás, fotineiramer:tte recomendada
pela biT, têm sido o modo mais deinOcrático
e eficiente de se buscarem soluções que atendam permanentemente a seus fins.
Esta a maneira que vislumbramos para,
num momentO em que, mais uma vez, se evidencia a carência de um melhor entrosamento
entre toÇas as parteS inte:9raJ:iges do sistema
de aviação civil, tentarmos seu aprimoramento, particularmente buscando a maior segurança de vôo.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989.
-Senador Jutahy Magalhães.

O Coilgresso Nacional decreta:
Art. lo Acrescente-se à Lei n~ 7.183, de
_5 __de --ª-bril de 19_84, que "regu]a a profissão
de aeronauta", no Capítulo e com a numeração qué Couber, o seguinte _dispOsitivo:
''Art 2ç t criada o Conselho Tripartite de
Estudos Técnicos da Aviação Civil com repre-sentantes do Poder Executivo (indicação dos
Ministérios da Aeronáutica e do Traba1ho), das
empresas aéreas (indicados pelos respectivos
Sindicatos de categoria econõmica, Sindicato
Nadonal das Empresas Aéreas e Sindicato
Nacional das Empresas de Taxi-Aéreo) e dos
'empregados (indicatos- peJa Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Marítimos, Aéreos e Fluviais. Federação Nadona! dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil, Sindicato Nacional dos Aeronautas
e Sindicato Nacional dos Aeroviários, com as
seguintes atnbuições:
a) estudar e propor soluções para as ques0 CormSS"ão de Constituição, Justiça
- tões conçeme]1tes às profissôes _dqs aeronaue Cidadania - Competência Terminati·
tas e dos aeroviários;
v.>.)
b) colaborar na determinação de normas
tecnicas afiais relativas à segurança de vão
e tráfe9o aéreo, participando oficialmente dos
O SR. PRESIDEI'ITE (Nabor Júnior) estudos junto aos órgãos competentes.
Os projetas lidos serão publicados e remetidos
§ 1~ O Conselho será presidido, alternaàs Comissões competentes. (Pausa.)
damente, a cada 6 (seis) meses, pelo Diretor~
Sobre e mesa, requerimento que será lido
Geral do Departamento de Aviação CMI do
pelo Sr. 1? Secretário.
Ministério da Aeronáutica e pelo Secretário de
É lido o seguinte
. Relações do Trabalho, do Ministério do Traba- -

7560 Quarta-feira 6

. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

REOOERIMEI'ITO 1'1• 657, DE 1989
Vimos requerer a esta Presidência, de con-

formidade com o artigo 199 do Regimentp
Interno, a convocação de sessão especial comemorativa do trigésimo ano de criação da
Superintendência do Desenvolvimento do

Vll- atendimento ao educando, no
ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assiStência à saúde".
"

Dezembro de 1989
verá levar ao sentimento de valorização
do trabalho e da produção, além de despertar, nos alunos, o interesse pela atividad~ agrícola neste sen~do, o f.;!~er e o
produzir sua própria alimentação, mais
do que um valor económico, representa
importante aspecto do processo pedagógico-educacional.
A éJngustiante situação da nossa realidade exige a impleme!ltação de uma poliHca efetivamente social. Esperamos que
o projeto de lei ora proposto contribua
para o cumprimento desta exigência, fazendo justiça a milhões de crianças brasileiras.

Asociedade brasileira-apresenta, como
característica marcante acentuada desigualdade económico-social de sua popu~. lação. Os meios de comunicação, falado
Justificação
e escrito,_ a literatura brasileira e os estuJustificamos nosso pedido pela importância
dos científicos têm divulgado os- trágicos
da Sudene, não apenas pela sua decisiva connúmeros da pobreza e da miséria em totribuição ao esforço de transformação sóciodos os aspectos da vida brasileira.
econômica da região em que atua, como tamO. renomado historiador Hélio Jaguabém por- ter se constituído no marco inicial
ribe nos deu o triste quadro da realidade
de uma política de planejarnento voltada para
brasileira em seu livro "Brasil- Reforma
O Sr. Mauro Benevides -Permite--me
o desenvolvimento regional.
ou Caos", e as evidências registradas auV.~ um aparte, nobre Senadoras?
Ao ver passar os 30 anos de existênCia da
mentam nossa preocupação e responsabilidade c;orn as crianças e adolescentes
referida instituição, não pode o Senado FedeA SRA. ALACOQUE BEZERRA- Pois
ral- Casa da--Federação- deixar de registrar
de noss.o País. Sem dúvida, eles devem
não, Senador.
o evento, pols a Superitendência do Desenvolser a prioridade fundamental nas nossas
vimento -do Nordeste tem lima extraordinária
tomadas de decisões. Assim, entendeO Sr. Mauro Benevides - Nobre Senasignificação para a vida do País, em sua busca
mos que, pela importância que representam para nossos jovens, todos os esfor- dora, V. Ex". há poucos dias, ocupou a tribuna
de superar os desníveis interespaciais que ainda hoje desafiam a Nação brasileira
ços dos legisladores brasileiros devem se
do Senado Federal para se reportar a probleconcentrar no sentido da viabilização do
mas ligados à realidade educacional brasileira,
Sala das Sessões, s· de dezembro de 19_89.
preceituado no dispositivo constitucional
quando deu enfoque particularizado à questão
-Senador .Marco Madel - João Lobo Nabor Júnior - Francisco Rofiemberg referente à merenda escolar. Naquela ocasião,
anteriormente referido.
.Mauro Benevides - .Meira Filho - Rohaldo
procurei interferir no seu pronundamento,
A reflexão sobre as desigualdades soAragão - Alacoque Bezerra -Maurício Corciaís e s_obre as dificiências que penali- - apoiando aquela série de considerações, que
rêa.
·
zam, dé forma mais aguda, particular- repercutiram positivamente entre os Senadores presentes no plenário do Senado Federal.
_
mente, as populações de baixa renda, no
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Hoje, quando V. Ex' ocupa, mais uma vez,
campo
educacional
e
nutricional,
nos
O requerimento lido será votado. após a Ormotiva a apresentar o presente projeto a trfbuna do Senado, para anunciar a apresendem do Dia, nos termos regimentais. (Pausa.)
âe Lei, com o objetivo de dimínuir a avasão tação de um projeto de lei disciplinando os
Há oradores inscritos.
e a repetência escolar, de elevar a oportu- critérios de distribuição da merenda escolar
Concedo a palavra ao nobre Senador Pome tecendo outras considerações normativas
nidade
e o nível de aprendizag~m dos
peu de Sousa. (Pausa.)
alunos de diminuir o riíVel do flagelo da sobre o processo de alimentação da criança
S. Ex- não se ·encontra em plenário.
estudante, permito-me aparteá-la, uma vez
_fome, da subnutrição, da desnutrição e
Concedo a palavra à nobre Senadora Ala comais, para prognosticar uma tramitação rápida mortalidade infantil c de aumentar os
que Bezerra.
níveis de saúde das criailças em idade da para o seu projeto; ou seja, para também,
A SRA- ALACOQUE BEZERRA (PFLeSCOlar. Por isso, imperativo se torna a em rheu nome, e no da Representação do
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revielaboração de uma política alimentar que Ceará neste Casa, aPelar para os Srs. Senasão ·da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores no sentido de que, no menor espaço
cumpra eficaúnente sua missão e atinja
dores, acabamos de propor um projeto de
de tempo possível, se detenham sobre esta
os seus objetivos.
lei dispondo sobre a merenda escolar e deterproposição submetida ao exame do Senado
A assistência alimentar às crianças esminando outras providências.
FedEú·Zil. E, aprovada a matéria nesta Casa,
tudantes deve, antes de tudo, tornar-se
Nosso objetivo é proporclonar a milhões
possa ela tramitar, no menor espaço de tempo
uma prática racional.
de crianças brasileiras a oportunidade de recepossível, na outra Casa do Parlamento BrasiO rendimento escolar depende da aliberem aUmentos adequadamente balancealeiro e, desta forma, transformada em autómentação
consumida
pelos
alunos.
Uma
dos, no que concerne ao valor protéico e vitagrafo, possa sublr à sanção do Senhor Presidieta variada, balanceada adequadamenmínico, além de traçar diretrizes gerais quanto
dente da República, concretizando--se a iniciate segundo orientaç~o nutricional espeao aproveitamento agrícola de _cada região,
tiva, que vai, s_em dúvida alguma, sinalizar cocializada, deve atender às necessidades
de forma a diminuir o custo de aquisição e
mo das mais profícuas a atuação de V. Ex"
organicas da criança.
distribuição dos insumos básicos que intecomo Senadora da República. As minhas congram a merenda escolar.
De outro lado, necessário se faz a dessratulações à eminente Colega Senadora AlaVou ler a justificação:
coque Bezerra.
ceiitfalizaÇão das ações que envolvem a
política de produção, armazenamento e
JUSTIFICAÇÃO AO PROJETO DÉ LEI
A SRA- ALACOQUE BEZERRA- Fico
distribuição dos alimentos, obje!J'vandoDO SENADO QUE DISPÕE SOBRE A
baratear, agilizar e garemtir a quantidade
verdadeiramente desvanecida com- o aparte
MERENDA ESCOLAR, E DA
do grande cearense, Senador Mauro Benee qualid21de dos produtos oferecidos às
OUTRAS PROVJDé:NCIAS
qianças.
vides, que incentiva, cada vez mais, o encaminhamento de projeto sobre importantes asw
A Constituição Federal dispõe, em seu
Entendemos que 0 programa de asslssuntos que convlrjam a esta <:asa.
tênda alimentar deve ser mais abrangenart. 208, inciso Vil:
te e extrapolar os limites da simples oferta
.''Art. 208. O dever do Es'Estou sensibü~da com o seu aparte, meu
tado com a Educação será efetivado
de alimentos; deve orientar-se no sentido
grande conterrâneo.
mediante a garantia de:
_--.-- de pr9mover a difusão de bons hâbitos
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito
··-------·
alimentares, ao mesmo tempo em que
I _ ..................... .-...
beml)
.................................~..,.___,_ _. , .._, _o. estímulo à criação de horta escoll;lf deNordeste (Sudene), em data a ser posteriormente marcada.
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DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE A
SRA. ALACOQUE BEZERRA EM SEU
PRO!YU!YCIAMENTO:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N-

, DE !989

(Senadora Alacoque Bezerra)

Dispõe sobre a merenda escolar e dá
outras providêndas.

O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1~ A Campanha Nacional de_Merenda
Escolar, institufda pelo Decreto n~ 37.106, de
31 de março de 1955, observará as seguintes
diretrizes gerais:

I-

balanceamento adequado dos alimen-

tos fornecidos aos estudantes, conforme padrões mínimos de valor protéico e vitamínico
fixados pelo Ministério da Saúde, de modo

a propiciar melhores condições físicas e mentais para o educando;
J( - aptoveitamento da vocação agrícola
de cada região, como forma de diminuir o
custo de aquisiç!o e distribuição dos insumos
básicos que integram a Merenda EScolar; e
III - implantação de hortas nas Unidades
EScolares, objetivando a complementação da
Merenda Escolar, bem como· o interesse pela
atividade agrícola.
Parágrafo únlco. As hortas mencionadas
no inciso III d~ste artigo serão obrigatoriamente implantadas em estabelecimentos de ensino da rede pública, localizados da área rural
e que disponham de t~rreno agricultável.
Art 2? Os excedentes de_ produção que
resultarem das hortas a que se refere o inciso
III do artigo anterior serão _comertializados
com prioridade de aquisição para os próprios
alunos.
Parágrafo único. A feceita apurada CõiTi
a venda dos produtos, que não deverá exceder
a um lucro líquido de 10 (dez) por cento do
montante investido, reverterá em benefido da
prória escola, ouvida a Associação de Pais e
Mestresc
Art 39 A União, os Estados e Munldpios
deverão facilitar, no âmbito de suas competências, a implantação das hortas referidas no
parágrafo único do art J9
Art. 4o O Poder Executivo ·regulainintará
esta lei no prazo de 90 (li.oventa) dias.
Art 5~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Qomes
Carvalho~

O SR- GOMES CARVALHO (PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_, inicialmente, como não tive oportunidade de me
pronunciar quando a ilustre Senadora Alacoque Bezerra, proferia seu discurso:- Faço-o
neste momento, -pois S. Ex• tem trazido a esta
Casa assuntos r_eJevantes, principalmente
aqueles ligados à educação. Manifesto meu
apoio e aproveito para diz_er à ilustre Senadora,
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que na·-constituffifê, promulgada há um ano,
Quero falar ainda sobre outra contradição
a ~ducação perdeu o "bonde da história". Por brasileira- a indústria automobilística. Quanisso, é importante que esta Casa, a Câmara ~
apresentei o requerimento para a consti·
Alta do País, trate do assunto com a maior · tuição da CPI da Indústria Automobilístita seriedade, como o vem fazendo a ilustre Sena-. : ~ anjanhã a Comissão deve apresentar õ reladera do Ceará. Eu entendia, e continuo entenM -tóriO final do Relator, que é este Senador que
dendo, que na Constituinte deveríamos ter deM fala -, a Anfavea, representando as montaterminada obrigatoriedade do ensino de 19
doras, e o Sindipeças, nas declarações à CP!
grau como responsabilidade do município; o
diziam que não havia problema. O Sindipeças
ensino de 29 grau, como responsabilidade do dizia que não faltavam peças, que o mercado
E_sté~do;_~e o ensino_ de tetcciro grau, como
estava absolutamente normal. No entanto, ho·
responsabilidade da União. · ' ' · ·
· je -·para não falar nOs jornais de dias anterioO que ocorreu e o que vem· ocotr"endo é . fe.S, que muito ãjúdâram à CPJ, e aproveito
que, pelas pressões reglonats nos· E~tados, as
â. Oportunidade para, da tribuna deste Senado,
universidades estaduais foratn criadas des- agradecer à impren·sa escrita, falada e televi·
viando, conseqüentemente, a atenção daquilo ' Sal:::l.a, pelo apoio qUe deu a essa Comissão
1
que deveria ser a atenção da União;_
; r, a Anfavea diz dara.inente noJoma/ doBra_E_u gos~ria que esse projeto de lei que S. sü:
Ex' apresenta agora, a exemplo de outros rela"Anfavea considera que àcordo de pretivos à educação, pudesse ter tramitação rápiço com o Governo já terminou..."
da, para que, no dizer do ilustre conterrâneo
seu, o ex-Deputado Paulo LÜstosa, não fiquem
·Ora temos o MiriiStfo Maílson da Í"ióbrega
aquelas leis que pegaram e as leis' que não
qUe. está tentando, nUI)l. iÓcrivel esforç9._ atra~
pegaram. Por Isso, cumprimento a nobre Revês das Câmaras SetoriâiS, não diminuir a inpresentante do Ceará.
·
·
llàÇãO, porque o Governo qué aí está, tio esta·
. dó atuãl da etorroriliil., não tem condições de
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, quero dizer,
dini.inuir a inflação, mas S. EX', o Sr. Ministro
hoje, um pouco daquilo que denominaria de
da Fazenda, pelo menos, está nUrrl êsforço
"contradições brasileiras". Há cerca de 60 dias
conjunto com a sociedade organizada, através
trouxe ao plenário desta Casa o problema do
das entidades de classe representativa dos_diProálcool. Embora tenha tido. algum eco o
versos setores da economia, tentando conter
meu pronunciamento-- _alguns Senadores,
a inflação, impendindo que ela descambe para
na época, também estudiosos .da matéria, se
a )liperinflação. Orà S. Exl' o Sr. Ministro S3ulo
pronunciaram a respeito - vejo. o Programa
Ramos, do mesmo Governo, foi a São P.aulo,
do Álcool como uma grande contradição. O
semana passada, e diz, com todos- os efes
Programa do ·Álcool, quando foi implemene erres, que o controle de preço no Brasil
tado no País, o foi exatamente porque a Petro- ·não deveria mals existir, porque já caducou
brás não poderia, na época, fazer novas pfospela lei; que a Constituinte não outorga mais
pecÇ6Es de petróleo, pois náo dispunha de
poderes ao Ministro da Fazenda para o conrecursos e era preciso que o País tivesse um
trole de preços.
· programa de segurança nacional. Foi impleO que diz hoje o Presidente da Anfavea:
mentado pela iniciativa privada- é bem ver"A Anfavea. ·cbnsidera que acordo de
dade que com incentivos _criados especialpreços com o Goverrio já teimiri"Ou. Demente para isto. No entanto, hoje vejo, com
clara que temos hoje 24 mil ca(ros ,inpesar, o descaso com qae é tratado o. assunto
completos por falta de peças, e já deixadõ Próálcool.
mos de produzir _este ano 90 mil."
Alertei a sociedade brasileira, alertei a Nação
e alertei esta Câmara Alta do Pais, mas não
Diz que adinite qUestionar nãJustiÇ.ci o·conadiantou; o metanol está aí, não foi discutido
trole do OP, por sugestão feita, na semana
com a sociedade, não foi discutido com o
passada, aos empresários pelo Ministro de
exKConSelho- Nacional do Petróleo e no ex- Justiç<J, Saulo Ramos.
·
Cõhselho que tratava especificamente do ProSr. Presidente e Srs. Senadores, fica extregrama do Alcool, e, lamentavelmente, aí está.
mamente dificil para a sociedade brasileira dis_9s _j~mals ·de h9je falam da Contradição.
tiii.Quir onde está o certo e onde está o errado.
O Jornal do Brasü ilustra:
Os proprietários de automotores, quatro lni~
Ihões e meio de proprietários de veículos_ a
''Juiz proíbe uso de metanol no Estado
álcOol, hoje não sabem o que fazer. A indústria
do Rio"
de autopeças já declara que não dará gãrantia
O Presidente da Petrobrás, que hoje esteve
aos veículos produzidos _com o uso do metanesta Casa durante toda a manhã, depondo
nol, porque esse produto corrói, e ela ainda
na CP! que investiga os problemas da Petronão tem tecnologia desenvolvida e estudada
brás, -disse aqui e disse ao Jornal do Brasil·
para dar essa garantia. Mais uma vez a sociedade brasileira fica a ver navios.
''Em documento encaminhado ao Mi~
Por isso, Sr~ Presidente, deixo registrado
nistro das Minas e Energia, Vicente Fialho,
neste plenário, para que conste dos Anais da
no.dia 30 de novembro,_ O Presidente da
Casa; 6 meu rePúdio a essas cçntradições.
Petrobrás, Carlos Sant'"Anna, ãlerta sobre
que, por certo, estão para acabar. Tenho certeos riscos do uso do m-etanol em alta proza de que o novo Goveroo que está para se
porção e prevê grandes dificuldades para
instalar a partir do ano que vem, por eleições
o perfeito esclarecimento de toda a popu·
lação_em prazo tão curto.··
livres e democráticas no dia 17 de dezembro,
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terá maior autoridade e maior gestão da coisa
pública; mais do que isso, terá responsabi~
!idade com o que é da sociedade brasileira.

pelo menos, para lutar pelo impeachment na
primeira oportunidade em que essãs personalidades se mostrarem indignas do País.
(Muito bem!)
Quero referir-me primeiramente ao candidato Collor. Houve-se bem, em grande parte,
(Dur<!lnte o discurso do Sr. Gomes CarMvalho, o Sr. Nahor Júnior, Supie'nte de mas S. E.i'- não esclareceu satisfatoriamente
a questão das nomeações para a prefeitura
Secretário, deixa a cadeira da presídênda,
de Maceió. I:: um assunto tratado ponnuttos
que é ocupada pelo Sr. Nelson Cameíro,
jornais com certa superficialidade, mas S. Ex!'
Presidente.)
sabia que naquele instante_ teria que ser conO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
vincente. E. ao ser iridagado, ao ser acusado
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
da responsabilidade dessas nomeações, S.~
Cftaves.
não deu uma resposta satifatória. O que S.
Ex!' disse? S. Ex' disse que aquelas nomeações
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Proforam feitas Jogo que saíra e não pela Prefeinuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presjde:nt.e,
tUra, foram feitas por uma fundação e que
Srs. Senadores, o Senado é uma Casa de resM
a fundação municipal é aut6noma. É verdade
son.l!lncia dos grandes acontecimentos sociais
que esta tem autonomia, mas o própdo fundo País. Por conseqüinte, ele não poderia ficar
cionário, que estava à testa da organização,
indiferente ao primeiro debate que ocorreu,
era de sua confiança, como ficou provado no
no domingo, entre os candidatos finalistas à
domingo. Eu não creio que o presidenciável
Presidência da República. Então, temos que
Fernando Collor de Mello tenha condições
levar este fato em consideração, pois é a pri~
tranqüiias d~ merecer o respeito da Nação,
meira vez uma eleição em dois turnos - b
Sr. Presidente, se S. f r não esclarecer isto
fato inédito no País - chegando-se a dois
satisfatoriamente. Não é que seja crime nocandidatos numa lista de 22. Sr. Presidente,
mear 3 mil e 800 pessoas - isto tem sido
isso não deixa de forçar a Nação a dirigir as
comum ·no País ou foi até há algum tempo,
suas vistas às novas c!andidaturas, sobretudo,
porque o futuro Presidente haverá de ter gran- antes da pressão soda!. No Brasil. isto era
uma coisa corriqueira, mas para um homem
des dificuldades. E será aqui, no Senado, em
que se dispõe a ser um paradigma da honra
que essas dificuldades serão amenizadas ou
e da responsabilidade pública, isto fica muito
agravadas.
mal. Q.ieto dizer, taffibém, que, às vezes, o
Assisti ao debate, Sr. Presidente, e um fato
talento não é o suficiente para Õ. Convenctparticular falou a uma vaidade _de minha ori~
mento do eleitorado de um país, porque não
gem remota. Dos 22 caildidatos, dois apenas
chegaram ao fmal, sendo os dois nordestinos, convencemos ·não é com o que dizemos, mas
com o que sentimos. Muitas_ vezes, o que nós
um de Pernambuco e outro de A1agoas. O
mitis escondemos é o que mais revelamos,
Collor apenas nasceu no rio de Janeiro, mas
e nisso Emerson tem razão. É isto qw~-Órado-'
toda sua hereditariedade social é nordestina.
Então, isso mostra que o acrisolamento de tes, aparêhtemefite extraordinários, com notágerações e gerações dá pelo menos urna coisa veis discursos, n~m sempre são bem sucedidos nas eleições. Sobre o outro candidato,
em grau maior: a maturidade, a consciência
sinto-me à vontade porque- sóli ilm nordeS~
social e o espírito de luta política.
As respostas dos candidatos à presidência, tino: ele é pernambucano e__eu sou paraibano,
dadas no debate de domingo, Sr. Presidnete, geograficamente mais de cima. Nós costumanão me impressionaram. Gostei da tranqüi- mos analisá-lo pelo comportamento e não pe-lidade aparente. O proceSso, que não é nosso, lo que eles dizem. Sobre o candidato Luiz Ináé americano, foi mais ou menos bem coloca- cio Lula da Silva, logo _que cheguei ao Senado,
do, de um modelo geral positivo. Mas, hones- em 1975, 1976 e 1977, é que começaram
tamente, as perguntas e as dúvidas que há as suas atividades em São Paulo. Tornávamos
muito tempo alimento, não foram satisfeitas, grandes medidas para protegê-lo quando era
não foram objeto de considerações mais pro- preso e, inexplicavelmente, er_a solto enquanto
os outros companheiros permaneciam pre~
fundas.
sos. Tempos depois, corno eu já disse, ele
Hoje, estamos sob a égide da transparência.
foi dispensado, mas continuou percebendo o
Nenhum líder pode esconder coisas passadas.
seu vencimento. Muitos chegaram a dtzer que
Ainda que isso seja feito de forma inconsS. E'x" erá uma espécie de reprodução do _cabo
ciente, compromete urna liderança. Hoje, estaAnselmo, que era o mais valente, o mais ousam-os no mUhdo da transparência e não é por do, o mais violento, o mais audaz. Na Rev.oluoutras razão que Gorbachev, através de gran- ção de 64, ele estava à frente dos movimentos.
de determin..:.::-"1'1 oessoal tem mudado até
Todos eram presos, mas ele saía. No fmal,
mesmo a postura do l..Omunismo e do sociadescobriu-se que era um cabo da CIA; era
lismo na Europa e na União Soviética.
um homem que representava inclusive inteSr. Presidente, sinto-me no dever não de
resses externos no setor político nacional e
fazer acusações aos candidatos, mas de peclir aqui estava para criar dificuldades, criar condida tribuna do Senado determinados esclareci- ções para o golpe.
mentos, sem os quais eu, pelo menos pessoalMas não é apenas sobre isso que eu gostaria
mente, não me sinto em condições de votar.
de obter esclarecimentos, eis que no debate
Além do mais, se esses esclaredmE:ntos não
de domingo eles foram parcos em informação
forem feitos e um deles chegar à Presidência
da Repllblica, eu aqui estarei para uma coisa biográficas. Dtversas vezes chegou a informa-
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ção de que Lula, como sindicalista, recebeu
uma bolsa para os Estados Unidos da América
ou México. E as informações generalizadas
eram as de que S. Ex' fizera um curso de
inteligência na CIA. Isso não ficou comprovado
nem eu o estou acusando. Mas é preciso que,
no próximo debate.-ou brevemente, resposta
a fatos dessa natureza seja dada. Esse assunto
levei ao conhecimento de uma das maiores
figuras do PT, aliás, aqueles que considero
o mais sensato e o mals qualificado. Ele se
surpreendeu e não me deu uma resposta. Mas
corno Se isso não bastasse, Sr. Presidente, em
1976, na épOca da· ditadura, nós, do PMDB,
tfnhamos uma amizade muito:-boa com um
professor alemão, professor Universitário em
Bonn, "que também lutava, por princípios, pela
democracia brasileira. Ele era muito ligado ao
Franco Montara e convivia Jreqüentemente
conosco no Senado, uni. -hõrfieffi de muitacultura, de muito aprumo. Chamava-se Prof.
G6ergn. Disse-me ele, em meu 9abinete que,
estando com Helmut Schmidt, foi perguntado
por ele se conhecia o Lula. Ele disse que não
o conhecia. Eritã-o--;-Hefrnut Schmidt abriu uma
graveta e disse: "o nosso homem é Luiz Inácio
Lula da Silva", ao que ele, o Professor Góergn,
féSpOiideu que não conhecia. Então, ele disse:
"esseéonossohomem". Vale dizer: o homem
encarregado de comandar greves quando os
pátios das multinacionais estão cheios de automóveis:
- ·-·
Quando Helmut Schmidt esteve no Brasil,
a primeira pessoa que visitou foi Lula. A sua
visita fõi amplamente divulgada. Ele se hospedara: no Hotel Hilton, em São paulo, e ali rece-beu Lula.
Stmhor _Presidente, isto é acusação? Não.
São indagações, são pontos de dúvidas que
levanto em favor da transparência, para "que
depois a Nação não se desaponte. O debate
é feito exatamente para que a Nação seja esclarecida.
Aquei desapontado com o nível dos dois.
Não do nível de inteligência, são até dois grandes quocientes intelectuais, mas do nível de
pteparo. Durante muitos anos fui advogado,
tive milhares de causas. No meu escritório,
-se tiVessem que trabalhar os dois, um trabalharia c_omo arquivista- e o outro como continuo, porque não teriam preparo para exercer
outra função.
Então, Sr. Presidente, parece ser duro dizerse, no Senãdo, coisas dessa natureza, mas
temos que dizer agora, nos comemorativos,
no isntante em que a Nação está ansiando
por ter melhores candidatos. Reconheço que
foram os candidatos mais criativoS, que melhor impressionaram. Não são, entretanto, os
mais experientes, os mals preparados. Dos 22,
eles foram os mais ousados, os que mostraram mais vitalidade. Como eu disse na sessão
passada, desses candidatos que tivemos, alguns eram marginais, responderam a processos, foram processados por estelionato. Precisamos mudar a lei para que fatos dessa natureza não ocorram. Houve paranóicos, verdadeiros esquizofrênlcos, de personalidade paranólde que usaram a televisão para divulgar
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personalidades distorcidas. Então, temos que
evitar que isso ocorra em futuras eleições.
Senhor Presidente, parecem duras essas
coisas, mas são verdadeiras e estão no meu
espírito. Eu os acuso? Não. Exijo esclarecimentos. Aqui, pertenço a um partido majoritário, a um partido de tradição de luta. Se

esses candidatos forem escolhidos com essas
dúvidas, qualquer comportamento que venham ter na Presidência só aumentarão as
nossas suspeitas. O fnstante de se fazer essas
perquirições é este.

Queremos saber do Collor_se realmente ele
teve ou-não participação direta nessas nomeações. Se teve, não pode continuar sendo a
figura austera que se diz, o moralizador que

se proclama, porque tendemos sempre a reproduzir ou a repetir não as nossas virtudes,
mas os nossos defeitos. E ao candidato Lula

O Sr. Mauro Ben~ides- Senador, V.
E.x' acélba de destacar que não nos devemos

calar diante daquilo que pensamos e senti·
mos. V. Ex~ mesmo põe em relevo, nesta altura
do seu pronunciamento, a atuação honrada,
criteriOsa, coerente do Presidente Ulysses Guimarães, cuja candidatura o nosso Partido defendeu, embora convivêssemos durante a
campanha com aquela inexplicável adversidade que se refletiu no resultado das urnas,
quando urpa inexplicável e o8bsurda rejeição
atingiu o candidato do Partido_ do Movimento
Democrático Brasileiro. Passo diz.er_ a V. Ex'
que na última sexta·feira estive pessoalmente
em São Paulo com o Deputado Ulysses Gui·
marães e me defrontei com aquele mesmo
homem equilibrado, lúcido, clarividente, que
acompanha os fatos poltticos nacionais com
-á maio i" grandeza, dentro de_ um estilo ético
irrepreensível que o fez, ao longo, sobretudo
desses 20 anos, a grande figura do Parlamento
e da história democrática do. Pais. se· ele deverá permanecer à testa ou não do Partido, essa
decisão, evidentemente, nobre Senador, vai
ficar a cargo dos convendonais·e, quem sabe,
no espaço de 30 ou de 60 ·diãs ContinUarão
·a ver em Ulysses GuimarãeS aquele homem
que, tantas vezes chamado a influir nOs desti~
nos do País, nos momentos mais criticas e
mais agudos, o fez numa linha de dignidade,
numa linha de coragem, numa linha de sobranceria, que o transformou·, Sem dúvida,
nesse homem extraordinárío que- merece,
mesmo depois da derrota nas umas, a admiração, _o respeito e o reconhecimento de todos
os brasilieros.

da Silva, essas questões a que eu me referi
reclamam esclarecimento. fsso me ocorre ao
espírito, sendo dito no Senado, porque o Sena·
do tem que registrar os fatos que_ digam com
os destinos da Naç210, sobretudo quando vetlha.m enfeixados em dúvidas, motivadas suspeitas.
Faço votos, Sr. Presidente, quanto ao mais,
que cheguemos a um final eleitoral tranqüilo.
Esclarecidas essas dúvidas aqui, temos que
ser um ponto forte na defesa dos estilos democráticos.
Com a nova COnstituição, nenhum presidente, desordenadamente, poderá administrar
o País; ele carece do nosso apoio. E a credibilidade resulta, sobretudo, da compostura que
os candidatos assumem enquanto candidatos, porque depois de eleitos tomam-se de
O SR. LEI1E CHAVES --Concordo com
outras posturas e de outras vestimentas; o PoV. Exi', -e reitero integralmente as suas palavras.
der é terrível. Se, neste País, alguém ocupa
Aproveito a oportunidade para fazer um apelo
o Executivo, adquire um poder terrível, Soa V. Ex", ligado multo ao Presidente Ulysses
mente _o efeito catalisador de presença já o
Guimarães, homem igualmente digno, do
transforma.
nosso Partido, da Executiva. Estou vindo da-s
Faço: estas observações porque sou indebases, cheguei ontem do Paraná.
pendente. Eu tive _o meu Canâidato, honrado,
de longa experiência, Eu sentia, presentia
O PartidÔ está aSSanhado. OU faz uma conaquela derrota comprometedora. O noSso
venção ou; entâo, explode. O que o PMDB
candidato era Ulysses Guimarães, e ninguém
quer a esta altura?_ Fazer uma avaliação. O
levanta dúvida quanto a sua honra, só que que somos? Temos tese ainda a cumprir? Sodoravante não terei condiçõeS de continuar
mos uma frente ainda? Para onde vamos? Tenesse Partido, que é o único a que pertenci,
mos que enfrentar realidade, porque estase S. Ex" insistir em permanecer na presidên- mos saindo de um sonho, que é mais do que
cia, usando as velhas estratégias para a manuum sonho, é Litn pesadelo para alguns, mas
tenção estagnante da Presidência. Advertimos n_ão para mim que sempre advertLesta Casa.
S. Ex' e propusemos que examinasse as suas
Na política ninguém se engana. _Quan.do engapossibilidades e talvez tivéssemos outro candi- namos, estamos enganando a nós mesmos.
dato e ele seria o grande comandante. Hoje
Entendo que este é um instante de reflexão
ele está aí, sem votos, sem justificativa, sem
para o nosso Partido. Já deveria ter havidO:
perspectiva.
Estas reflexões abertas, Sr. Presidente, são . a convocação. [':l_ãp se discute mais se é Cenfeitas nesta Casa, porque quando nós, por trão, não foi Centrão, Direita, Esquerda. So·
mos Partido ainda? S~ somos, qüal o espaço?
conveniência, nos calamos, a Nação sofre
mais; não estou acusando; estou pedindo es-- Quais as novas propostas? Temos que redimensionar a casa, ·porque senão voltaremos
clareciert?ntos a esses candidatos.
a nos iludir, a desapontar o povo.
De que serve pensar ser um grande Partido
O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senae sofremos o vexame de uma vergonhosa vo·
dor Leite Chaves, permite-me V. EX' um apar·
tação como a do último pleito? Um partido
te?
político pode ter todas as qualidades, todos
O SR. LEITE CHAVES- Com todo prao.s programas, todas a virtuOes, mas se rião
tiver votos não é ·partido, não existe. Partidos
·zer, nobre Senador Mauro Benevides.

a
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doutrinariamente eStabelecidos já existir~m no
País. Ninguém teve melhor programa que o
Partido Comunista, ninguém teve melhor programa do que o Plínio Salgado, com o Partido
Integralista. Mas dizer que existiu? Não existiu.
É preciso que haja uma consonância entre
o Partido, as suas propostas e o povo. Ele
tem que se renovar, se r~dclar. Tem que se
reciclar diariamente, tem que ver a sua face
diariamente no espelho social. Agora, sobre
qualquer pretexto, ficar protelando, não!
V. Ex~ faz muito berrl em já admitir que va·
mos ter uma convenção. Mas tem que ser
urger1te, antes de nós nos estiolarmos. Tem os
que preparar a Nação para as eleições que
vêm, que, aliás, serão ma:is importantes para
a democraciª c_lo que a de Presidente, porque
a democracia terá que ser alicerçada em candidaturas_ de grande expressão congressual e
política.
Talvez sejam nas futuras eleições para Governador, Senador e Deputado que a demo-;;
cracia venha a encontrar maior esteio. Por isso,
elas, sob um certo aspecto, serão mais importantes.
_
Nobre Senador, já que V. Ex• manifestou
a disposição do Presidente Ulysses Guimarães
para que o Partido convoque uma convenção,
S. Ex-1 tem o dever de convocar, o poder de
convocar, antes que os membros do partido
b façam. Por que irmos a uma convocação
difícil, demorada, quando S. EX, isoladamenfe; poderia fazê·la; de forma· tão elogiável e
tão simples? Não há mais tempo para nos
iliidiiffiós.
·· ~ ·
-Outra coisa:_ a presidência de um partido
é expressiva quando_ o partido é expressivo.
Quando ele representa uma ilusão, uma coisa
fndefitiida, isso não vale para ninguém, até
"diminui o homem. Quam sabe se S. Ex" i-tãO
será- reconduzido, mas dentro de outro espírito? Ou, então, encontremos alguém quere·
presente um instante histórico de forma mais
apropriada. Porque a vida política é de representação. As vezes, um Senador teVe uma
grande vitória, no passado, e, depois, não a
repete. O_ mal é alguém pensar que sempre
é ·importante, que sempre é necessário. Te-mos que fazer uma avaliação perrnanente. Até
as coisas que não mudam deixam de ter interesse. Passa-se junto a uma vitrine, uma vez,
e há um item que chama a atenção. Depois,
não chama a atenção de ninguém, passa a
ser uma coisa desprezível, sem interesse algum. Então, o homem público tem que viver
em permanente avaliação do instante que passa.
Sr. Presidente, é dentro desse espírito que
trago estas minhas observações. Não são acusações;·· se fossem, as faria de modo_solene.
Só tenho compromisso com a verdade.
Então, são indagações aos- dÕis candidatos.
Já que chegaram ao final, têm eles que responder a tudo, sobretudo a essas dúvidas. O
segundo turno _e os debates na televisão são
exatamente para "ísso.

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta
tarde. (Muito bem!)
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O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para breve comunicação.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Sen.:'ldor Mau-

ro B_enevides.
O SR. MACIRO BENEVIDES (PMDB CE. Para breve comunciação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Congresso Nacionc~~ _deverá apreciar hoje a
Medida Provisória

n~

106, após sua respectiva

tramitação no âmbito de uma Comissão Mista,
da qual fazem parte Senadores e Deputados.
Algumas emendas foram oferecidas à reda-

ção ·original, ampliando o- grau de interesse
no seio de importantes segmentos da sociedade brasileira. No meu Estado, a Medida Pro-

visória n~ 106 vem repercutindo intensamente,
mobilizando, inclusive, os sanitaristas da Sucam, desejosos de ver acolhida emenda que
lhes garanta a gratificação por dedicação ex~
clusiva.
Aliás, 5obre o assunto venho de reCeber dos
interessados o seguinte e expressivo telex:
Telegrama
Senador Mauro Benevides
Senado Federal
BrasJlia/DF
N/0237 de 1-12~89 Dirigiinos Vossência solicitando seus bons oficias sentido seja mantida gratificação dedicação exclusivavg estabeledda item VIII parágrafo 3/o art. nda medida provisória N/01 06vg a categoria funCional
sanitaristapt Esse direito foi concedido pelo
decreto N/0 83.814 de 7 de agosto de 1979
vg que regulamenta art. 2/0 item l! lei n!O

6.433vg o qual reza no seu art. 1/0 a cone_~ o
à categoria funcional sa~tari~!a a gratificação
de incentivo funcionar p-ela integral e exclusiva
dedicação as atividades de_ saúde publicapt
Essa vantagem foi sorrateiramente- solapada
pelo parecer n/0 363/89\lg itein D vg Secretaria
de_ rec:::ursos humanosvg publicado DOU de
28 novembro correhte s_eção I págin_a 21755pt
Sanitaristas SucamJCearah
Srs. Senadores, ao registrar o apelo dos ·sánitarístas cearenses, quero soltdtar aos Membros do Parlamento brasileiro acolhida ao dispositivo ãcima referenciadô~_(jue VerTI ao encentro de justa aspiração da categoria em todo
o País.
A justeza do pleito foi reconhecida até mesmo pelo Poder Executivo_.. de que é prova, aliás,
o texto daquela norma já inc:luída na mencionada medida provisória.
Com o quorum Virtualmente assegurado,
graças ao empenho da Mesa e das Lideranças
partidárias, é de se esperar que a matéria venha,_ afinal, a ser discutida e votada no plenário
do Congresso Nacional.
Por outro lado, Sr. Presidente, a Emenda
n~ 55, de autoria do Deputado Denisar Arneiro, _
é aguardada com extraordinária expectativa
por parte dos servidores do DNER. que mantêm a gratificação pelo desempenho de atividades rodoviárias.
Sobre o assunto, recebi _da Associação ctos
Servidores do DNER de São Paulo e do núcleo
local da Associação Brasileira de Engenheiros
Rodoviários veemente solicitação. atraves de

longo telegrama, no qual são alinhados os
motivos que recomendam o aproveitamento
da iniciativa do aludido parlamentar do Rio
de Janeiro.
À noite de hoje, estaremos apreciando a
( Medida Provisória n<? 106, e, nessa ocasião,
· aguarda-se que a mesma venha a ser aprovada, dela constando as duas reivindicações
aqui realçadas, a dos sanitaristas e a dos servidores do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Este, Sr. Pres_idente. será o meu posicionamenta, que espero se identifique com o da
totalidade dos Membros das duas Casas. (Muito beml)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Carlos De'Carli- Odacir Soares- Renaldo Aragão - Olavo Pires - Almir Gabriel
......,. Hugo Napoleão - Mauro Benevides Carlos Alberto- Mansueto de Lavor- Dival-do Suruagy -:- Francisco Rollemberg - Ruy
Bacelar -_José lgnácio Ferreira - ~rcos.
Mendonça - Mauro Borges - Louremberg
Nunes Rocha - Márcio Lacerda --:-Silvio Name - Nels.bn Wedekin.
O sR.. PRESIDEI"'ff'E (Nelson Carneiro)
-_Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 19 Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 658, DE 1989

Requeremos urgér:~cia, nos termos do artigo
336, alínea ç do Regimento Interno, para o
Projeta de Lei da Câmara N" 63/1989 (N~
225411989, na origem) que "Regulamenta a
Concessão do BenefíciO Previsto no ArtiQo 54
do Ata das Disposições Constitucionais. e
Transitórias e dá outras providências".
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1989.
- Aluüio Bezerra- Jami! Haddad (PSB) Mãuricio COrrla (PDT)- Ronam Tjto (PMDB)
-Marcondes Gade/ha (PFL) -.Jarbas Passarinho (PDS) ~ Nabor .Júnior.
REQUERIMENTO N• 659, DE 1989

Requerimos urgenda, nos termos do ·art.
336, aHnea c, do Regimento Interno, para o
PLC/62/89 (n" 571/88, na Casa- de origem),

que estabelece a obrigatoriedade da incidência--de correção monetária sobre as importâncias pagas com atraso pelas entidades e
órgãos vinculados à administração pública, re·
lativas aos contratos que especifica, e dá outras provídéncias.
Sal~· das Sessões, 5 de dezembro de 1989.
~/Yfarcondes Gade!ha (PFL) - Ronam Tito (PMOB)- Dirceu Carneiro (PSDB).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos !idos seráo votados apos
a-ordem do Dia. no" termos regimentdiS.
O SR. PRESIDENTE i,Nel:>on Carneiro)'
::..... Esta es9otudu •.;. tempo Jr.:>"::>tlndúo ao E>:pPdk~nte.
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Passd-5e à

-oRDEM DO DIA
Item 1:
(lncluido em Ordem do Dia nas termos
do art. 353, parágrafo Lmico; do Regimento lntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~
112189, na Câmara dos Deputados). que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão son.Jra em onda
média, na Odade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo
PARECER PREUMJNAR_ por pedido de

--dilig_ência.
Este item é retirado da pauta, em cumprimento a pedido de diligência .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem2:
(Em regime de urgência, nos Termos
do arl 336, c. do ~egimento Interno.~
Votação, em turno único, do Projeto
de _[..ei da Cântara no 41, de 1989 (no
1.454/89, na Casa de origem), de -iniciativa- do Tribunal Superior do Trabalho,
qUe altera a composição e a organizãção
interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 4~ Região, cria cargos e dá outras providências, tendo

PARECER FAVORÁVEL, profendo em

Plenário, da Comissão
__:_de, Constituição, Justiça Cidada"nia.
-- ··

e

-A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 1n do corrente.
Em votação o projeto, em turno único.
-_ -Ds Srs. Senadores que o aprovám queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o s,l'!gUiilte- o prpjeto aprovado:
PROJeTO DE LEI DA CÂMAAA
No 41, DE 198~

---'-(No 1.454/89. na Casa de origem)
(De iniciativa dO Tribunal Superior do Trab_alho)
Altera a composiçAo ~·a organização interna do Tribunal ReóiCma/ do
Trabalho da 4' Região, cría cargos e -dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
- Art. 1~ _Eica.alterada_a composição do T ribunal Regional do Trabalho da 4' Região, o
qual se comporá de 27 (vinte e sete) Juízes,
sendo 17 (dezessete) Togados. vitalícios, e ,lO
(dez) Classistas, temporários.
Art. 2· Para atender à composição a que
se refere o artigo anterior, ficam criados os
seguintes cargos e funções de Juiz:
1- 3 (tres) cargos de Juiz Togado, vitalicio,
a serem ·píovidos em consonântia com o art.
115 da Constituição Federal;
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If-2 (duas} funções de Juiz Classista, tem-porário, sendo uma Para representante dos
empregados e outra para representante dos
empregadores,
§ 1~ Haverá 1 (um) suplente para cada
Juiz Classista, temporário.,
§ 29 Em face_ do aUmento de sua campo- -

sição, fica o Tribunal acrescido de mais 1 (uma) Turma.

Art. 39 ü provimento dos cargos e furições de Juiz, prevfstoúiO art. 29 desta lei, obedecerá ao que a lei dispuser a respeito.
Art. 4 9 Ficam criados os cargos de Ju[z

Corregedor Regional e de Vice-Corregedor Regional, a serem providos por Juízes Togados,

em escrutínio secreto,: quando da eleição dos
Presidente e Vice-Pres!dente do Tribunal.
Parágrafo único.
já hoUver/ ocorrido a
eleição do Presidente ~ do Vice-Presidente do
Tribuna] para o biênlo, o processo eletivo ocorrerá 30 (trinta) dias após a promulgação desta
lei e o mandato dos eleitSJS encerrar-se-á com

se

o ténnino da gestão dos demais dirigentes do Tribunal.
Art. 5~ Fitamcriados5(cinco)cargosem
comissão de Assessor de Juiz. do Grupo Direção e Assessoramento Superior - Código
DAS-102. e 1 (um) de SecretáriO de Turma,

Código DAS-1 02.
.
§ 19 Os cargos em comissão de Assessor

de-·Juiz, privativos de Bacharel em Direito, seráo preenchidos mediante livre indicação dos
· magistrados
junto aos quais forem servir.
§ 29 A cla_sslfi_çação doS cargos de Direção e Assessoramento SuReríor, na escala de
níveis d-o respectivo grupo, far-se-á por deliberação do Pleno do Tribunal, observada a legislação vigente.
Art. 69 A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá por conta das dotações pró- prias da Justiça do Trabalho.
Art. 7 9 Esta lei entra em vígor na data de
sua publicação.
Art. ao Revogam-se as disposições em
contrário.
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-votação, em turno_ únicO, do Projeto
de Lei do Senado ri.' 218, de 198g, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que
regula a investigçaão de paternidade dos
filhos havidos fora do casamento e dá
outras providências, tendo
PARECER. proferido em Plenário da
Comissão
-de Constituição, JUStiÇa e Cidadania,_ favorável ao pi"ojeto com as Emendas
que apresenta de n"s 1 a 5-CCJ.
o

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de J9 do corrente.
Em votZiÇão o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer-sentados. (Pausa)
Aprovado.

É o s_eguinte o projeto aprovado;
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 218, DE 1989
.

Regula a investigação de paternidade
dos filhos havidos fora do casamento

ANEXO!

(!

dá outras providências.
(Lei no

, de

d_c

TRIEUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA U

NOME RO

REGIÂO -

CARGOS

C'ABGOS EM

Assessor de Juiz

TRT -

01

Secret.ário de Turma

TRT- H

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

(Em regúne de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento lnté_rno)
Votaçllo, em turno único. do Projeto
de Decreto Legislativo no 55, de 1989 (n"
164/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do ácordo para a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai,
entre as Cidades de São Borja e Santo · Tome,-entre o Governo dá República Fe- ·
derativa do Brasil e o Governo da República Argentina, conc!uíndo em Uruguaiana, em 22 de agosto de 1989, tendo

em

Plenário, da COi'riiSsão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 1o do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Ser;tadores .que o apTovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
O projeto vai à promulgação.

4~

- DAS - 102
VAS -

102

É o seguinte o projeto aprovado:

-Item 3:

Aprovado.

·r;MISSÂO

CÓDIGO

os

PARECER FAVORÁVEL, Proferido

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 55, DE 1989
(No 164189, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo para a construção de uma ponte sobre o rio (/rugua!;
entre as Odades de São Botja e Santo
Tomé, entre o Governo da República Feodera(fva do Brasil e o Governo da República Argentina, concluído em Uruguaiana, em 22 de agosto de 1989~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 ~ Aca aprovado o texto do Acordo
--para a- -construção de uma ponte se efetue
sob o regime de concessão de obra pública,
sem o aval dos concluldo em Uruguaiana, en:
tre os Governo da República F ederatlva do
Brasil e o Governo áa República Argentina,
em 22 de agosto" de 1989.
- - --Art~ 21 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua public~ção .
O SR. PRESIDENTE (Nelsoo Carneiro)

-Item4:
- (Em regirTte de urgência, rios termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 19 O reconhecimento dos filhos havídos fora do casamento é irrevogável e será
feito:
1 - íi.o rgiStro de nascimento; _ ·
2 ~ por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;
3 - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
4 - por manifestação expressa e direta pe~
rante o juiz, ainda que o reconhecimento não
haja sido o objeto único e principal do ato
que o contém.
Art. 2~ Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida,
o oficial remeterá ao juiz certidão integral do
registro, e o nome, apelidos, profLSsão, identidade e residência do pretensco _pai, a fim de
ser averiguada oficiosamente d procedência
da alegação:
1 - O juiz, sempre que- possível, ouvirá a
mãe sobre a paternidade ale9ada e _mandará,
em quãlquer caso, notificár o pretenso pai,
independente de seu estado civil, para que
s_e manifeste sobre a paternidade que lhe é
atribuída.
2-----"' O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em
segredo de justiça.
3- No caso do pretenso pai confirmar expre~samente a paternidade, será lavrado ter--mo· de reconhecimento e remetida certidão
ao ofidal do registro, para.a devida averbação.
4 - Se o pretenso pai não atender no prazo
·de trinta (30) dias a notificação judicial, ou
~negar a alegada paternidade, o juiz remeterá
-- os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes. a ação de investigação de paternidade.
5 ...... A iniciativa devida ao Ministério Público
não impede a quem tenha legítimo interesse,
de intentar ação de investigação, visando a
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nidade.

Art. 3~ ~-vedado legitimar e reconhecer
filho na ata do casamento.

Oobjeto único .e
principal do ato que o contém.
M 2° Emregistro.denascimentode
menor apenas· cOm a maternidade esta-

ParágrafO ún!C:-o;-- Fica ressalvadO o direito
de averbar alteração do patronímico materno,

bclecida, o oficial reterá ao juiz certidão
integral do registro, e o nome e prenome,

obter o pretendido reconhecimento da pater~

em decorrência do casamento, 110 termo do
nascimento do filho.
Art. 4~ O filho malar não- pode ser reconhecido sem o seu consentimento.
Art. 5~ No registro de nascimento, filiO se

fará qualquer referéncia à natureza da filiaçã"o,
à sua ordem em relação- a outros irmãos do
mesmo prenome, exceto de gêmeos, ao lugar
e cartório do casamento dos pais e ao estado
civil destes.
Art 6' As certidões de nascimento serão
redigidas de forma a impossibilitar qualquer
interpretação ou identificação de-a pessoa haver sláo concebida de relação matrimonial ou
extramatrimonial.
§ 1o Não deverá constar, em qualquer caso, _o~estado civil do pais e a n~tureza da filiação, bem -como o lugar e cartório do casamenta, proibida referência à presente lei.
§ 29 Ficam ressalVadas autOrizações Õu
requisições judiciais de certidões_ de inteiro
teor, mediante decisão fundamentada, assegurados ós 'direitos, as garantias e interesses
relevantes do registrado.
Art. 7' A sentença de primeira instância,
favorável ao investigante, lhe atribuirá os alimentes necessários à própria manutenção, e
que vigírão ·até o julgamento necessário à própria manutenção, e que vigirão até o julgamenta final da ação.
Art. so Os registras de nascimento, anteriores à data da presente lei, poderão ser retificados por decisão judicial, ouvido o Ministério
Público.
Art. 9' São revogados os arts. 332, 33_7,
347 e 358 do Código Civ-iT;O art. 54L itens
6~ e·7o, verbis "O luga{e cartório onde se casaram", Lei no 6:015, de_ f973, e demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votação, em globo, das Emendas de n~s
I a 5-CCJ.
Os Srs. SenadoreS'que "as aprovam queirani
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA N' I. (CCJ)

Dê-se aos arts. 1 e
9

"t\rt. 1"

2~

a seguinte redação:

O reconhedmento dos filhos
havidos fora do casamento é irrevogável
e será feito:
1- no registro de nascimento;
11- por escritura pública ou escrito
particular, a ser arquivado em cartório;
m- por testamento, ainda que incidentalmente m.anifestado;
IV- por manifestação expressa e dlreta perante o juiz, ainda que o reconhe-

cimento não haja sido

profissão, identidade e residência do su=~=--posto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.
§ 19 O Juiz. sempre que possível, ouvirá a. rpj,e sobre a paternidade alegada
e mandará, em qualquer caso, notificar
o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a
paternidade que lhe é atribuída.
§ 29 O Juiz, quando entender necessário, determinará que a _diligência seja
realizada em ségredo de justiça.
§ 3~' No caso do suposto pai confirmar expressamente "a paternidade, será
lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do registro, para
a devida _averb~ção.
§ 49 Se _o suposto pai não atender

_no prazo de 30 (trinta) dias a notificação
judicial, ou negar a alegada paternidade,
oJuiz remeterá os autos ao representante
do Ministério Público para que intente,
havendo elementos suficientes, a ação de
investigação de paternidade.
§ 5~ A intciati\1a conferida _ao Ministério Público não impede a quem tenha
legítimo interesse,'de intentar ação de investigaçáo, visando a obter o pretendido
r~conhedmen19 da paternidade."
EMENDA N' 2 (CCJ)

No art. .3~. onde consta "parágrafo único",
seja grafada a expressão "parágrafo único.,.
EMENDA N• 3 (CCJ)

Dê-se ao art.

6~

a redação seguinte:

~Art. 6"

Das certidões de nascimento
não constarão indicias de a concepção
haver sido decorrente de relação extraconjugal."
EMENDA N' 4 (CCJ)

O art

7~

passa a: ter a seguinte redação:

Sempre que na sentença de
primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se frxarão os alimentos provi- sionais ou definitivos do reconhecido que
deles necessite."
"Art. 7 9

EMENDA N" 5 (CC!)

ao projeto o seguinte art. ge,
reoumerando-se para art 1O o seu atual art
9'", -com a redação _abaixo:
Acresc~nte-se

"Art. g~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 1O. Fic,<~m revogados os arts.
332, 337 e 34 7 -do Código C"lvil, e demais
disposições em contrário."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1" Secretário.

Dezembro de 1989
É lido o seguinte_

PARECER N' 382, DE I 989

(Da Conú~são Dlretora) _
RecfaçJo final do Prqje_to de Lel_do Senado n~ 218, de-1989.
•

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do 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 Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Nelson Cameiiv, Presidente-Pompeu de Sousa, Relator-Antonio

Liiiz Maya- Nabor-:fúníor.-

-

ANEXO AO PARECER
N' 382, OE I 989
Redaç~o final do Projeto de Lei do SemJdo n" 218, de 1989, que regula a ínvestigaçã_o de patemfdade dos filhos havidos
fora do casamento e dá outras providên·

cias.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1o O reconhecimento dos filhos havi~
dos fora do casamento é irrevogável e será
feito!
I - no registro de nascimento;

D-por escritura. pública ou escrito parti·
cu1ar, a ser arquivado em cartório;
lU- por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;·
N- pOr manifestação expres$a e cHreta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não
haja sido o objeto único e prindpal do ato
que o contém.
Art 2 9 Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida,
_o oficial remeterá ao juiz certidão integral do
registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto-pai, a fun ser
averiguada oficiosamente a procedência da
alegação.
§ 1~ O juiz, sempre que possível, ouvirá
a mãe sobre a paternidade alegada e mandará,
em qualquer caso, notificar o sUposto pai, independente de seu estado cfvil, para que se
manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída.
§ 2" O juíz, quando entender necessário,
determiriafá que _a-düigênda seJa realizada em
segredo de justiÇ~.
§ 3? No caso do supOsto pai_ confirmar
&pressarnente a: paternidade, será lavrado termo de reconhecimentO e remetida certidão
ao oficial do registro, para a devida averbação.
§ 4~ Se o suposto pai não atender, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação judicial,
-ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá ao autos ao representante do ministério
público para qu~ intente, havendo elementos
suficientes, a ação de investigação de paternidade.
§ s~ A iniciativa conferida ao ministério
público não impede,_a quem_ tenha legítimo
interesse de intentar investigação, visando a
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obter o pretendido reconhecimeflto da pater·
nídade.

Art. 3~ É vedado legitimar e reconheCei'
mho na ata do casainento._
, ---=Parágrafo único~ É ressalvado o direito de

averbar alteração do património matemo, em

decorrência do casamento, no termo de nascimento do filho.

_

Art. 4" O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento.
Art. s~

No registro de nascimento não se

fará qualquer referência à natureza da filiação,
à sua ordem em relação a outros irmãos do
mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar
e cartório do casamento dos pais e ao estado

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 19 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo
da emenda.
.O Sr. Mauricio CoJTêa -Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ~o nobre Senador Mauricio Corrêa parã encarT~,inhar a votação:

O Sr. Jut.aby Magalbães - Peço a palavra pela ordem, Sr. PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrleiro)
- Esclareço que o nobre Senador Maurício
Corrêa se havia inscrito, razão pela qual dei
civil destes.
Art. & Das certidões de nascimento não · a palavra a_S. ~em primeiro lugar.
Com a palavra o nobre Senador Maurício
constarão indícios de a concepção haver sido
Corrêa, para encaminhar a votação.
decorrente de relação extraconjugaL
§ 1"' Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos pais e a natureza da
OSR. MAURiCIO CO~ (PDT- DF.
filiação, bem como o lugar e cartório do casaR Para encaminhar a votação. Sem revisão do
menta, proibida referência à presente lei.
orador.)-Sr. Presidente, Srs: Senadores, traR
§ 2~ - São ressalvadas autorizações ou re- ta-se de projeto de :lei do Governo do Distrito
quisições judiciais de certidões de inteiro teor, Federal ajustando ~ ~ondições do funciona·
mediante decisão fundamentada, assegura- menta público do .Distrito Federal à Medida
dos os direitos, as garantias e interesSeS rele- Provisória no 106, d6 GoVerno Federal.
vantes do registrado.
Apresentei emenda· no sentido de estender
Art. 7" Sempre qU.e-·na Seritença de pri- as vantagens que já foram concedidas aos
meiro grau se reconhecer a paternidade, nela procuradores do Distrito Federal aos advogase fiXarão os alimentos provisionais ou defini- dos das fundações públicas do Distrito Fetivos do reconhecido que deles necessite.
deraL
Art. & Os reQistros de nasciinento, anteA ilustre Relatara, Senadora Alacoque Beriores à data da presente lei, poderão ser retifi- zerra, deu parecer contrário à m_inha emenda,
cados Por decisão judiciaJ, ouvido o ministério no sentido de_ afirmar que se trata de provipúblico.
dência que contraria o texto constitucional,
Art. 9' Esta lei entra em viQor na dafu de porque implica aumento de despesa.
sua publicação.
·
__ _
_Tem os votado, .aqui, várias providências
Art. 10. São revogados os· arts. .332, 337
dessa natureza, ficando a cargo do Governo
e 347 do Código Ovil e demais disposições
vetá-las ou não.;. .
em contrário.
QUei"o corrigir üma injustiÇa que está sérido
praticada contra os advogados das fundações
p~~lisas do Di_strito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Portanto, encaminho favOravelmente à
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a Palavra, encerro -aprovação do projêtO na sua integridade, com
emenda que estende benefícios já conCedidOs
a discussão,
- aos Procuradores _d~ fundações públicas do
Em votação,
DistritO F'ederal. _ •
OsSrs. Seoadore:s_que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
- Cõncedo a paJavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-Item5
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)(Em n!Qime- de urgência, nos termos
Sr. Presidente, lamento discordar do nobre Sedo art. 336, c, dO ReQTnie"fltO"-Iiitemo} ---::- nadar Mauricio Corrêa, e_ lamento por outras
razões que não aquelas que têm sido declaVotação em turno único do Projeto de
Lei do DF n? 80, de 1989, de- iniciativa
radas, multas vezes, aqui.
do GovernadOr do Distrito Federal, que
S.Ex"cltouaMedidaProvis6rian?106.Estadispõe sobre reajuste dos vencimentos,
mos pi-opondo votar contra a emenda do nobre Senador Mauricio Corrêa, porque aumenta
salários, proventos e demais retribuições
dos servidores civis da administração di·
as despesas, sendo, assim, inconstitucional.
Sr. Presidente, hoje vamos votar a Medida
reta, autárquica e fundacional do Distrito
Federal, e dá outras providências, tendO
PióviSólia n~ 106. QU8rldo compãreci à reuPARECER, proÍerldo em Plenário, da
nião sobre a votação na Comissão, tónier cõCõmissão
· ___ nhedri1erit6 d~ Crue mais de 80% das emen-do Distrito Federal, favorável ao prodas eStavam sendo aprovadas sem que tivésjeto e contráriO à emenda apresentada
semos conhecimento do que isto vai representar em termos 9e aumento de despesa.
perante a ComíSSão.
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Fui procurado em meu gabinete- voudtar
apenas um caso, sem declinar o nome dos
santos- por um grupo de funcionários que
estavam protestando, porque teriam perdido
o percentuaJ de gratificação, por isto redigiram
urna emenda propondo recuperar aquilo que
diziam ter perdido. Sr. Presidente, aí lhes fiZ
uma pergunta: "Digam-me uma coisa: vocês
perderam a gratificação, foi retirado isso do
_ salário, do vencimento de vdcês?" "Foi, sim,
Senhor" "E por acaso, na reforma qu~ foí fêita,
essa gratificação não foi incorporada ao salário?" ''Foi, Sim, mas queremos a recuperação
dos 40% perdidos".
Isso Sr. Presidente, está acontecendo em
larga escala.
. __
Nós, no Congresso, recuperamos muitas
das nossas prerrogativas, lutamos por elas.
Intransigentemente procuramos, na elaboração da Constituição, recuperar essas prerrogativas. Não. quero culpar apenas o CongresSo,
porque temos culpa realmente de votar certas
propostas sem ter a preocupação de saber
como é que vamos pagar a conta.
Por sua vez, o Executivo, até hóje, não fez
o convênio com o Prodasen, para que tivéss_emos as informações da .área eConôl}liço-fi.:.
nanceira do Exeqitivo, p~a_pOd~trDº-s_ acompanhar todas as despesas e as- modificações
orçamentárias. Até hoje escondem essas informações. Até hoje o LegislativO n~o está em
condições de fazer o acompanhamento da devida f15Call~ação, porque não tem as informações necessárias.
Sr. Presidente, também devemos ter o cuidado de não aumentar despesas como as estamos -aumentando.
O Sr. Jamil Haddad um aparte?

Permite V. Ex'

O SR- JCITAHY MAGALHÃES- Tenho
o maior inter~e em receber o_ cipàrte de V.
Ex'

O Sr. Jami1 Haddad - Nobre Senador
Juta:hy -Magalhaes, v.- Ex' citou Problemas de
uma gratificação que teria sido retirada ou diR
rninuída, e que teria sido íncorporã.da aos Salários. Faz V. Ex' esta afirmação. Poréni, devo
dizer a V. ~ que, se O informaram" de que
teria sido incorporada, não é verdadeiro, porR
que o artigo...
O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Não
cite! o santo, e V. Exf já está dizendo que não
é verdadeiro. · C3
Q Sr_ Jamil Haddad - Mas V. Ex- falou
em 40%, implicitamente ...
O SR •. JCJTAHY MAGALHÃES - Não,
falo 40%, mas é um número aleatório.

O Sr. Jamll Haddad- Vou citar, especificamente, a Lei n? 1.234.L que trata da gratificação para quem lida com_ raios X.
O SR- JCITAHY MAGALHÃES - Não
tem nada a ver com_ raios X.
O Sr. Jamil thiddad -Esta lei existe há
30 anos. O artigo que fala em incorporação
dos vencimentos não inclui a Lei n~ 1.234,
a dos .raios X e, no _entanto, a gratificação c ar

ft
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É o esclarecimento que a Presidência deve
Neste momento em que me posiciono, e
fazer, sem interferir no voto dos Srs. Senao faço neste instante no exercício da üderança
dores.
do meu Partido; contra a emenda do Senador
e está-se praticando uma injustiça com aqueMaurício Corrêa e favOrável ao projeto, destaco
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden·
les que sofrem as emanações de raios X e _ que o_ e_mlnente Uder Ronan Tito, desde o
te. peço a palavra pela ordem.
substâncias radioativàs, que há 30 anos têm
dia de ontem, realiza gestões junto ao G6VerR
o beneficio de uma lei que está sendo, neste
nador Joaquim Roriz, no sentido de que o
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
momento, diminuído de 40 para 10%.
Governo do Distrito Federal encontre "uma so- Con~o a palavra ao nobre Senador JarÓ-SR. JUTAHY MAGALHÃES -v. EX' lução para a reMndfcação desses 26 advoga- bas Passarinho.
dos que integram as fundações educacionais
pode estar certo de que não tem nada a ver
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSdo Distrito Federal.
com raios X o exemplo citado por mim. Pelo
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Já me propus - diante da solfdtação do
contrário, é completamente diferente. E não Sr. Presidente, a êsta altura, diante da informaUder Ronan Tito, e na minha condição de
foi uma só situação, foram várias.
ção de V. Ex•, questiono se ainda poderíamos
Presidente
da
ComiSSãO
do
Distrito
Federal
Sr. Presidente, manifesto, aqui, a minha
pedir adiamento da votação.
-a
fazer
chegar
ao
Governador
Joaquim
Ropreocupação.
riz
aqueles
dados
e
aqueles
argumentos
atraO SR. PRESIDENTE (Nelson Cameir~)
Hoje, na Comissão de Constituição, Justiça
vés dos quais se pode reconhecer a justeza
-V..- Ex• poderia pedir a extinção da urgência,
e Qdadania, tive ocasião de dizer que, pelo
do pleito doS advogados das fundações do
somente isto. V. .EJr. não pode impedir a votamenos quando eu for Relator de matéria a
ção, porque- o projetO está
regime de ur·
respeito de aumento de despesa, vou solicitar, Distrito Federal.
Se não fera a incõristitucionalidade de que
gência.
sempre, que sé faça o cálculo de quanto represe reveste a emenda do Senador Maurício CorRealmente, esse projeto deveria ser votado
senta de aumento da despesa. Só darei meu
rêa, -a ela oferecíamos o nosso apoio, ainda
amanh?J, depois da decisão original, que é a
parecer sabendo realmente o que estamos vomais porque identificamos na causa dos advoda Medida Provisória no 106. Contudo, el.e__ está
tando, tendo c.ondições de saber se podemos
gados aquela clara intenção de se corrigir uma
em pauta, e a Mesa não pode retirá-lo por
votar essa matéria e se o Pais tem condições
onilssãó -n-a-tabela de remuneração dos ~TVi
ato seu.
de suportar _o ônus daquilo que estamos vodores
do
GDF.
tando.
O SR. JARBAS PASSARINHO - EnEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Por isso, Sr. Presidente, minhas palavras são
tão, a decisão cabe à maioria.
contra a emenda proposta pelo Senador MauO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
rício Corrêa, pela preocupação que tenho,
- Cabe à maiofia tomar ou não essa medida
agora mais do que nunca, de que essas maté- - Acredita a Mesa que o s.eu dever não é
ad cautelam.
apenas pôr a votos, mas também esclarecer
rias de aumento de despesa devem ser trataao Plenário. Peço a atençãO dos Srs. Senadas com todo o _cuidado.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
eu pediria a V_, Ex'...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Caméiro) dores.
Essa
solicitação
Oo
Sr.
Governador
do
Dis-Concedo a palavra ao nobre Senador MauO Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
ro Benevides, Presidente da Comissão do Dis-- trito Fedeial diz, expressamente, na mensaeu havia solicitado a palavra a V. Ex~. pela
gem
enviada
ao
.$enado
Federal:
trito Federal, para um esclarecimento sobre
ordem.
a emenda, já que falou, encaminhando a votaSensível a esse problema, à vista das
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ção, um Representante do PMDB.
dificuldades que a Administração vem en-Concedo
a palavra a V. EX'
frentando
em
relação
aos
vencimentos
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB e salários defasados,_o Presjd_en_te daReCE. Para e,sdaredmento. Serri revisão do oraOSR. MAURÍCIO CORRllA (PDT- DF.
pública editou a Medida Provisória no 106,
dor.)-Sr. Presidente, Srs. Senadôres, a matéPeiã ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
de 14 de novembro de 1989, a qUal, entre
Presidente, gostaria de ponderar à Casa, aresria objeto de apreciação, neste instante, na
- o1.,1tras providências, concedeu aos serviOrdem do Dia do Senado Federal, diz respeito
peito desse incidente que surge neste_ modores daquela esfera administrativa repoa uma mensagem, acompanhada de projeto
mento, esclarecendo ·que a medida provisória
sição salarial no percentual de 26,06%.
do Sr. Governador Joaquim Rorlz, dispondo
mandada pelo Presidente da República, traEm
face
do
exposto,
permito-me
pro"sobre reajuste dos vencimentos, salários, produz, na verdade, o entendimento com o Sindipor medida idêntica para os servidores
ventos e demais retribuições dos servidores
cato dos Funcionários Públicos Ovis da União.
do Distrito Federal, considerando que a
civis da administração direta, autárquica e funTivemos -aí Uma greve que perdurou- cerca
-- -$jtuação dos mesmos em nada difere dos _ de 23 dias. Houve o entendimento. De modo
dadonal do Distrito Federal, e dá outras provida União.""
que o Presidente da República, acatando as
dências".
Em razão do regime de urgência de que
sugestões da Ministra do Trabalho e do Minisse privilegiOu- ã- tramitaçªo desta matéria, a
Quer dizer que somente a edição da Medida
tro da Fazenda, acabou por mandar essa meComissãO do Distrito Federal não p-ôde, em Provisória n9 106_-justifica o oferecimento da
dida provisória.
tempo hábil, apreciar o projeto aqui referen- mensagem pelo Governador dO Distrito FeO Governo do Distrito Fêderal manda, con~
ciado. Dal porque ela veio ao exame do Plená- deral.
comitantemente, exatamente aquilo que ê
rio, aqui recebendo parecer da eminente Seproduto do entendimentO.
Hoje, à noite, será votada a Medida Provinadora Aiacoque Bezerra, um parecer apre- sória n~ 106: Rejeitada que seja, aprovado este
· Não há a menor hipót~se de o Congresso
sentado ao projetQ e à emenda, favorável ao projetq._aual a decisão que o Governador terá_
não- aProvar medida provisória _nessa parte
·
projeto e contrário à emenda, da lavra do emi- que tomar?
que dá 26,06%: OS Partidos de esquerda estão
nente Senador Maurício Corrêa.
inteiramente favoráveis, desejam até mais, e
Serido aprovado este projeto pelo Senado
Sabe_ V. EX', Sr. Presidente, sabem os Srs. e rejeitada pelo Congr~§SO a Medida Provisória
não vão votar jamais contra. Tenho a impresSenadores, por mais bem inspirada que possa n~ l06, o carro estará na frente dos bois.
são de que as outras correntes de forças parlaser a emenda do Senador Maurício Corrêa,
mentares jamais se disporiam a votar contra
De _modo que à Presidência,. - que não
que obj!i:tiva reconhecer a d{scriminação que é apenas autõmata, mas tem que esclarecer
essa medida. ·
alcança 26 procurãdores das fundações do ao Plenário que nem sempre tem os elerrienSe adiarmos essa votação, vamos criar urna
Distrito FederaJ, a emenda, por envolver au- tos em mãos -, à Presidência cabe advertir
expectativa melancóHca para os funcionários
mento de despesa, não se reveste daquela o Plenário que se está antecipando a _uma
do Distrito Federal.
constitucionalidade que a viabilizaria diante do decisão que é conseqüência de outra que poApesar da argumentaÇão de parecer proce·Plenário do Senado Federal.
dente;· do ponto de vista dessa preo-cupaÇâo,
de não existir.

de 40 para 10%. E um fato inconteste que
existe dentro da Medida Provisória n9 106. Este
é um caso que ·conheço em profundidade,

em

a
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poderemos adiantar, votando, porque é_obvio

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

que partiu desse entendimento.
- - CQncedo a palavra ao nobre Senador JarDe mod_o_que, Sr. Presidente, me manifesto
_bas.Ya.ssarinho.
favorável a que se vote,_ neste_ momento, o
OSR. JARBAS PASSARINHO (PDSprojeto mandado pelo Governador.
PA Pàra encaminhar a votação.)- Sr. Presi0 Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, dente, Srs. Senadores, vou acompanhar, pelo

peço a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro)
_Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

meu Partido, a decisão da maioria, mas acho
que a colocação de V. Ex!' foi absolutamente
pertinente e lúcida, porque quem lê- ao contrário do que disse o nobre Senador pelo Distrito Federal, meu preZado colega Senador
Mauríclo Corrêa - a mensagem, vê que ela
está baseada exatamente nos 26,06%, que
-correspondem à medida provisória.
Então, issO é iil.discutível. Agora, dizer que
nós, se não aprovarmos hoje, deixarmos para
aprovar amanhã, Stgnifica criar uma perspec~
tiva melancólica, comoodisse S. Ex', para os
servidores do Distrito Federal, parece-me exa~
gero, porque nós não perderfamos a oportu~
nidade de, logo amanhã, votada hoje a maté~
ria, nós votarmos também essa matéria em
regime de urgência, porque nenhum de nós
deseja, aqui, prejudicar os dez mil funcionários
do Distrito Federal. Seria interessante chamar
a atenção para o fato de que a medida proviséria, se não for aprovada, ao contrário do
decreto-lei dos velhos tempos, ela extingue
todas as suas COns_eqüências desde a edição
do ato e_ ficaria, neste caso, apenas o Distrito
Federal, baseado num ato que foi nulificado
para justificar o seu aumento.
Mas, pela maioria, falou o nobre Presidente
da Comissão do Distrito Federal, que deseja
_não frustrar as esperanças de hoje- e o_ Brasil
está muito voltado no dia de hoje- e também
a emenda do nobre Senador Maurício Corrêa.
De maneira que, com isto, eu me recolho
à insignificância quantitativa da minha Sancada e acompanho o voto da maioria; (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro)
--Em votação 0 projeto. (Pausa.)
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em vcifação a emenda.

CE. Pela ·ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Nelson Carneiro, eu me per~
mito também expressar a V. Ex" o nosso apoio
à votação _desta matéria, neste exato momen·
to.
Sabe V, Ex'; como responsável maior pela
condução dos trabalhos do Congresso Nacional, que, em relação à Medida Provisória n~
106, registra~se o consenso entre as Lideran~
ças partidárias nas duas Casas do Parlamento.
E jamais seríamos surpreendidos com uma
rejeição da Medida Provisória n"' 106, naquilo
que diz respeito à concessão do percentual
de 26,06% de aurriEmto aos- servidores federais
e, conseqüentemente, aos servidores do Distrito Federal
Quando o GovernadOr Joaqutm Roriz, no
seu desejo e na sua preocupação de oferecer
condições salariais -justas aos servidores do
GDF,-envioU-a esta Casa a menSagem de repasição salariaJ para aqueles que trabalham no
GDF, naturalmente o que pretendeu S. E~
foi, paralelamente _ao trâmite da Medida Provisória n? 106.~ õferecer ao Senaao Federar ã
oportunidade de, em tempo hábil, aprovares~
sa proposição que vai favorecer 10 mil servidores de Brasma.
Portanto, V. Ex", que vai ter, no curso destas
últimas sessões, uma pletora de preposições
a serem examinadas pelo Senado, muitas deIas originárias da outra Casa do CongreSso;
V. Ex• jamais desperdiçaria, com sua vivência parlamentar extraordinária, este ensejo para
aprovar esta matéria, e, quem sabe, fazê~la
tramitar simultaneamente, em termos de aut6grafo - um, para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Repúbltca, outro, para 0 Gover~
O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente,
nador do Distrito Federal.
o PMDB vota contra, pelas razões já expen~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
didas. _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro) -Os_Srs.Senadoresque_aprovam a emenda
-A Mesa cumpriu o dever de esclarecer ao queiram permanecer sentadOs. (Pausa.)
Plenário, para que votasse soberanamente, já
Rejeitada.
que nem todos os Srs. Senadores tiveram
oportunidade de ler a mensagem do Sr. Go-·
O Sr. MauPclo Corrêa- V. Ex' não colovernador.
cou em votação, Sr. Presidente.
De modo que vou, na forma regimental,
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pôr a votos o projeto, mas não podia deixar -Já coloquei a emenda em votação. O nobre
de esclarecer, p·orque acho que o Presidente ::Senador Mauro Benevides, como Líder do
não é apenas para colocar a votos. Sempre PMDB, votou contra.
Como não houve nenhuma manifestação
que houver uma dúvida, ele tem que expor
essa dúvida ou esse esclarednlento ao Plená- favorável, vou repor a votação, para que V.
rio,. sob pena de ser um autómato, e bastava Ex- tenha a oportuntdade de manifestar o seu
colocar uma máquina aqui para fazer a vota~ voto.
ção, e não um cidadão.
Em votação a emenda.
De modo que vamos votar o projeto.
OS Srs. Senadores que são favoráveis à
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden- emenda queiram permanecer sentados. (Paute, peço a palavra para encaminhar a votação. sa.)
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Está rejeitada a emenda, porque a Liderança da Maioria votou contra.
A mãtéria vaf à" ComiSsãO Diretora, para a
redaçã(;) final.
O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,_que será lida pelo Sr. J9 Secretário.
É lida o seguinte
PARECER 1'1• 383, DE 1989

(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
n" 80, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n? 80, de 1989,
que -dispõe sobre reajuste dos vencimentos,
salários, proventos e demais retribuições dos
servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e
dá outras providências.
Sala das Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1989. - Nelson Cameiro, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Nabor
Júnior- Antonio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER

N' 383, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do DF
n 9 80, de 1989, que dispõe sobre reajuSte
dos vencimentos, salários, proventos e
demais retribuições dos servidores civis
da AdminiStração Direta, Autárquica e
Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. }9 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 reajUstados
em vinte e seis inteiros e seis centésimOs por
Cento, a título de reposição salarial, relativos
ao IPC do mês de junho de 1987 (Plano Bres~
ser).
§ 1o A reposição de que trata este artigo
será calculada sobre o valor dos estipêndios
do mês de novembro de 1989, após a aplica~
ção da antecipação salarial prevista no art. 2c
da Let n~ 38, de 6 de setembro de 1989.
§ 2~ A reposição a que se refere este artigo somente é devida a.os servidores que não
obtiveram, por qualquer forma, reajuste, sob
o mesmo título ou fundamento, inclusive em
decorrência da aplícação ou alteração de pla·
nos de cargos e salários.
Art 2o Os servidor_es da Administração do
Distrito Federal, rcigidos pela Lei no 1.711, de
28 de outubro de 1952, continuarão percebendo as atuais parcelas adicionadas aos respectivos vencimentos, nos termos do art. 29
da Lei no 6.732, de 4 de dezembro d~ 1979,
Como diferença individual, nominalmente
identificada, observado o disposto nos arts.
4"' e 5"' desta lei.
§ 1o A partir da vigência desta lei, a fração
do quinto, a ser adicionada ao vencimento
do cargo efetivo (Lei n9 6.732. de 4 de dezem-
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bro de 1979), será calculada diretamente sobre a representação mensal do cargo em CO·
missão ou da função de_ confiança dos Ú!'llEQ~ _
Direção e Assessoramerlto Super(õres e Dire-

ção e Assistência Intermediárias e de natureza
espe<:iat.
§ 2? Aplica-se o critério de cálcu1o a que
se refere o parágrafo anterior às parcelas atualizadas nos termos do art. 49 da Lei n" 6.73.2,.
de 4 de dezembro de 1979, corresponc!ente
aos anos completados posteriormente ao dé·
cimo ano.
§ 3~ Para os selVidores incluídÓs em car-

reiras implantadas ou reestruturadas no exercido de 1989, aS parcelas a que se refere

este artigo serão calculadas com base nos
valores percebidos à época da inclusão Ol!

reestn.Jturação.
Art. 3? A nenhum servidor da Administra·
ção Direta, lndireta e Fundacional do Distrito
Federal será paga rettibuição mensal superior
ao valor percebido, como remuneraçáo, a
qualquer titulo, por Secretário de Estado.
Art. 4? O valor inicial do vencimento a que
se refere o arl 3? do Decreto-Lei n~ 2367,
de 5 de novembro de 1987, é fixado e"m NCz $
2.065,25 (dois mil, sessenta e cinco cruzados
novos e vinte e -anca 'Ce-ntavOS),- a partir de
1? de novembro de 1989.
Art. s~ o valor inicial do vencimento a que
se refere o art. 3~ da Lei n~ 35, de _13 de julho
de 1989, é fO<adÕ em NCz$ 558,20 (qulnhen·
tos e dnqüenta e oito cruzados novos e vinte
centavos), a partir de 19 de novembro de 1989.
Parágrafo único. Os dM-lais vencimentos
a que se refere o art. 3° da Lei no 35, de 13
de julho de 1989,__ serao determinados mediante a variação do valor foce~do neste artigo,
à razão de 14% (quatorze por cento) em relação aos níveis anteriores.
Art. 6~ O dispOsto nesta lei aplica-se aos
funcionários aposentados e às pensões decorrentes do falecimento de funcionários. subme·
tidos ao regime estatutário.
Art. 71 O disposto no art. ]9 não se aplica
aos ocupantes de cargos de Procurador dQ_
Distrito Federal e outros servidores a que se
refere a L.ei n" 19, de 2 de junho de 1989.
Art. 8n Esta lei entra em vigor na datã de
sua publicaçélo.__
_
Art. 99 Revogam-se as disposições _em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palayra, encerro
a discussão.
~- ----Em votação.
_
_ __
Os Srs. Senadores CJUe éstiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aptovado.
A matéria vai à sànção-do Sr. Governador
do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~iro)

-Item 6:
(Em regime de urgência, nos tennos
do art. 336, e, do Regfmento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 47, de 1989,

de autoria do Senador Jarb,;zs Passarinho,
qUe díSpõe sobre a remuneração dos Mi~
nistros de Estado, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em
d~ ComisSão - de Assuntos

Plenário,

Económicos.

A discussão da matéria foi encerrada na
s~ssào ordinárl~ anterior, tendo sua votação
adiada.
Passa-Se à vota_ç4_o do_ projE.!to, em turno

ún1CO.

.

Em votação.
Os -Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanetet sentados. (Pausa.)
AProvado.
A matéria irá à Comissão Diretora, para a
redação fmal.
O SR. PRESiDEf'ITE (Nelson Carne~o I
-Sobre a mesa, parecer da Comissão DiTetora, oferecendo a redação final da matéria,.
qUe será lido pelo Sr. 1? Secretârio.
I::-uao_o seg..Unte

PARECER N• 384, DE 1989
(Da Comissão Direlt>ra)
Redàção final do Projeto de Decreto
Legi_s/ativo n"47. de 1989.

A ComissãO Diretora apresenta a redação
fmai __do Projeto .de .Decreto Legislativo n~ 4 7,
de 1989, c:l_e autoria do Senador Jarbas Passa·
rinho, que _dispõe sobre a remuneração dos
Ministros de Estado.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezem·
bro de 1989. - Nelson Carneiro Presidente
- !Yabor Júnior Rela.tor- Antônio Luk Maya
-Pompeu de SoUSil.

ANEXO AO PARECER
_ N' 3,84, DE 1989

De<embro de 1989
indices adota:do,s; para os servidores da
União.
Art. 3~ As despesas resultantes da
execução deste decreto legislativo correrão à c.onta das dotações consignadas
no Orçarnentp da União.
Art 4o Os efeitos financeiros deste
Decreto Legíslativo passarão a vigorar a
partir de ]9 de janeiro de 1990, observando o disposto no seu art 2?
Art. 59 Esse decreto Jeg"islativo entra
em vigor na data de sua publicaç:áo. _
--Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.,...,... Em discussãO a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores ([ue a aprovam quelram
permanecer sentados.
__
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item7:
(Em regime de urgência, nO.$ termosdo art. 336, e, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n1 378, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta parágrafo \mico do art. 185
da Lei_n~ 4.737, de 1965, tendO
PARECER FAVORÁVEl., proferido em
Plenário, da Comissão _:_de ConstituiÇdo,
Justiça

e Odadania.

-A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordin.:IDa anteriQ(, tendo sido a votação
Redação final da Projeto de Decreto
adiada.
Legislativo n~ 47, de _1989. -que dispõe
Passa-se à_ vo~são do projetÓ, em turno
sobre a remuneração dos MinistroS de
-único.
_
.
.. _
-Estado. _ _
Srs~ Seriadores qUe o -aprovam queiram
Q Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É:- estaheleçido como remu- permanecer sentados. (PaU$-a}
Aprovado.
.
neração menSal dos Ministros de Estado,
A matéria vcii à ComísSão Diretora para· a
para o exerticio de 1990, o valor equivalente, em 30 de setembro de 1989, a redação firiaf.
J:'jCz$ 22..500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos cruzados novos.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
§ 1o Para os efeitos deste Decreto Le· - Sobre a mesa, redaçâo final CJUe será lida
.Qislativo, Considera-se remuneração pelõ-Sr. 1" Secretário.
mensal a soma dos valores percebidos
É lida a seguinte
em espécie, a qualquer título, pelo M(nis· ·
trõ de E_s_t;ldo, ·excetuadas as diárias e aju·
PARECER N• 38, DE 1989
das de custo em razão de mudança de
())a Comissão DlreJ:ora)_
sede.
Redação findJ do Projeto de Lei do
,§ 2~ Como representação mensal
Senado n" 378, de 7989,
destinada ao des_empenho da funçélo de
A Comissã-o Diretora ~resenta a redaç:ão
Ministro de Estado é estabelecido o valor
ec:(uivalente, em 30 de setembro de 1989. friliiJ do Projeto de Lei do Senado -n~ 3 78, de
a NCz$ 5.170,00 (cinco mil, cento e se·
1989; âe autoria do Senador Nelson Carneiro,
tenta crw;ad:os novos), sendo considera· que acrescenta parágrafo único ao art. 185
da parcela da remuneração mensal. .
da Lei n 4.737, de 15 de julho de 1965.
Art. 2'' Os valores frxados no art. 1n
Sala de Reuniões da Cotnissão, 5 de dezemdeste Decreto Legislativo passarão a ser l:>ro de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente
reajustados a partir de 1~ de outubro de -Pompeu de Sousa, Relator- Nabor JUoior
1989, nas mesmas datas e nos mesmos -Antônio Luiz ;\1aya.
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ANEXO AO PARECER
N" 385, DE 1989
Redação final do Projeto de Lei do Se-

nado n" 378, de 1989, que acrescenta
parágrafo único ao art. 185 da Lei n~

4. 737. de 15 de julho de 1965.

~

O Congres·sô Nacional decreta:
Art 19 É acresentado ao art. 185 da Lei
11" 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único.

Poderá ainda a Justiça

Eleitora, tomadas as medidas necessárias à
garantia do sigilo, autorizar a reciclagem in·
dustrial das cédulas, em proveito do ensino
público de primeiro grau ou de instituições
beneficentes."

-

Art 2" Esta lei entra erfí vígor na data de

de Entorpecentes e de Substânc/asPsicotrôpicas, entre o 06Veino da República
Federativa do Brasil e o Oovemo da República Cooperatfriisêa da Guiana, assinado
em OeorgetoWn, em 16 de setembro_ de

1988.

O Cõtigresso Nacional decreta:
Fica aprovado o texto do Acordo
~sobre Prevenção, Çontrole, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito,
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotróplcas, entre a Repúbka Federativa do Brasil
e o Governo da RepUblica Cooperativista da
Guiana, assinado em Georgetwon, em 16 de
setembro de 1988.
Art. 2~ Este decreto_ legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 1~

sua publitação.
·
o ~R. PREsiDENTE (Nelson cãrneiro)
Art. __3° Revogam-se as disposições ·em·- --Item 9:
contrário.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 376, e,_ do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Votação, em turno único, do Projeto
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
de Decreto Legislativo n9 49, de t gag (n?
Não havendo quem peça a palavra, encerro
9€189, na Câmara dos DepUtados), que
a discussão.
aprova o texto do Ajuste Complementar
Em votação.
ao Acordo Básico de Cooperação Cien·
Os Srs. Seriadores que a aprovam queiram
tffica e Té<:nicã celebrado entre o Goverpermanecer sentados. (Pausa.)
no da República federativa do Brasil e
Aprovada.
o GOverno da Repóblica do Suriname paA matéria trá à Cârriara dos Deputados.
ra estabelecimento de um programa de .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cooperação na área de pesquisa sobre
-Item 8:
agentes patógenos do dendê, firmado em
Paramaribo, em 3 de março de 1989, ten(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do
do art. 376, e, do Regimento fnternoj
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Votação, em turno único, do Projeto
Plenário da COmissão -de Relações Exde Decreto Legislativo n" 48, de 1989 (n9
teriores e Defesa Nac!onaJ.
77/89, na Câmara dos Deputados), que
A discussão da matéria foi encerrada na
aprova o texto do Acordo sobre Prevensessão de_19 do corrente.
ção, COntrole, Fiscalização e Repressão
PasSa-se" -à votãção do prOjeto, em turno
ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de
único.
Entorpecentes e de Substâncias PsicotróEm Võtação.
picas, entre o Governo da República FeOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
derativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, aSsiriado - permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado
em Georgetown, em 16 de setembro de
A matéria vai à promuJgação.
1988, tendo
É _o seguinte o projeto aprovado:
PARECER FAVORÁ'IEL, proferido em
Plenário, da Comissão- de Relações Ex- PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO
teriores e Defesa JYadonal
N• 49, DE 1989
A discussão da matéria foi encerrada na
(N"' 96, de 1989, na Casa de origem)
sessão do dia 19 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno
.Aprova o f:exto do Ajuste Complemen·
único.
tar ao- Acordo Básico de Cooperação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Gentílica e fécnica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
permanecer sentados. (Pausa.)
e o Governo da República do Suriname,
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
para Estabelecimento de um Programa
de Cooperação na Area de Pesquisa soÉ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 48, DE 1989

(N" 77/89, na Casa de origem)
Aprova o texto do Acordo sobre Prevençlro, Controle, FiscaliZação e Repressão ao Cjso Indevido e ao Tráfico Jlídto

bre Agentes Pat6genos do Dendê, firma·
do em Paramaribo, em 3 de março de

1989.

..

-

-O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Fica aprovado o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica celebrado entre o
Governo do Suririame, para Estabelecjmento
de um Programa de Cooperàção na Area de
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Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê,
firmado em Parámaribo, em 3 de março de
1989.

~

~

Parágrafo únicõ. Ficam Sujeitos à aprovação do CongreSso Nacional quaisquer atas
-que possam resultar em revisão do referido
Ajuste Complementar.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carheko)

-Item 10:
- Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n? 259, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que regula o direito de acesso a informações e
disciplina o rito processual do habeas
data, tendo
PARECER, sob n• 344, de 1989, da Comissão
-de Constituição, Julstiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridici·

dade e, no mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária :<interior.
Passa-se à_ votação do substitutivo, que tem
preferência regimental.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a pa]avra para erycaminhar.

O SR. PRE&1DENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a pãiavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,- desejo
registrar a importância da regulamentação do
habeas data, que talvez seja uma das malor_es
conquistas jurídicas d.!!: nossa Constituinte de
5 de outubro de 1988. É um mecanismo que
dá condiÇão a qualquer cidadão que se sinta
lesado no seu direito constitucional de apelar
aos Tribunais, sem maiores formalismos. Por
isso mesmo, eu e o meu Partido gostaríamos
de deixar registrada a imp-ortância da aprovação do regulamento do habeas data. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação o_ substitutivo, que tem preferência 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 6 vencido para o turno suple·
mentar.
É

Oseguinte o substitutivo aprovado:
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SUBSTITaTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI DO SENADO

N'

, DE 1989

Regula o direito de acesso a informa·
ções e disciplinéJ o rito processual áo_ ''ha·
beasdata':

O Congresso Nacional decreta:
Art 1? Toda pessoa tem o direito de acesso a informações relativas à Sua pessoa, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter públicO.
Parágrafo único. Considera-se de caráter
público todo registro ou banco de dados con-

tendo informações que sejam ou que possam
ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam
de uso privativo do órgão ou entidade produ-

tora ou depositária das infoimaç6es.Art. 2? O requerimento ·será apresentéido
ao órgão ou entidade depositária do registro
ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo -de quarenta e oito horas.
Parágrafo único. A decisão será comuntcada ao requerente em vinte e quatro horas.
Art 3~ Ao deferir o pedido, o depositário
do registro ou do banco de dados marcará
dia e hora para que o requerente tome conhe-

cimento das informações.
Parágrafo único. Ao requerente, a seu pedido, serão imediatamente fornecidas cópi~s,
xerográficas de documentos de seu interesse~
Art. 4~ Constatada a inexatidão de qual·
quer dado a seu respeito, o interessado,- em
petição-acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação~.
§ 1~ Feita a retiflcação em, no máximo,
dez dias, após a entrada do requerimento, a
entidade ou órgão depositário do registro ou
da informação dará ciência ao interessado.
§. 29 Ainda que não se constate a inexatidâO do dado, se o interessado apresentar
explicação_ ou contestação sobre o mesmo,
justificando possível pendência sobre o fato
objeto do dado, tal explicação será anotada
no cadastro do interessado.
Art. 5o O órgão ou entidade depositária
do registro ou do banco de dados, comunicará
à pessoa interessada o fornecimento _de informações a se_u respeito solicitadas por seus
usuárfos ou por terceiros. fornecendo a identificação do solicitante e o teor das informações.
Parágrafo único. Da informação prestada
ao usuário ou a terceiro, o depositário fará
constar, se houver, a explicação ou contestação a que se refere o § 2~ do artigo 4 9
Art. 6° O· descumprimento do disposto
nos artigos anteriores sujeitará o depositário·
à multa no valor de vinte a cinqüenta Bônus
do Tescuro Nacional, e ao décuplo na reincidência.
§ q? O Ministério Público, _de oficio ou·me- diante representação, torryará as providências
necessárias para a apuração da infração e conseqüente aplicação da multa.
§ 29 O interessado encaminhará representação ao Ministério Público, juntando as
provas do alegado.

Art 79 Conceder-se.:á habeasdata:
1- para assegurar o conhecimento de informações "relativas à pessoo do impetrante,
constantes de registro ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público;
II- para a retificação de dados, quando não
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo;
III- para a anotação nos assentamentos do
interessado, de contestação ou explicação, sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendêncía judicial ou amigável.
Art. 8-:> A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos. artigos 282 ã 285 do
Código de Processo Civil, será apresentada
em duas vias e os documentos que instruirem
a primeira serão reproduzidas por cópia na
segunda.
Parágrafo único. A petição inicial dev~rá
ser instruída com prova:
1- da recusa ao acesso às informações ou
do decurso de mais de dez dias sem decisão;
If- da recusa em fazer-se a retificação ou
da decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou
m- da recusa em fazer-se a anotação a
que se refere o § 2° do art. 4?, ou do .decurso
de mais de quinze dias sem decisão.
Art g~ Ao despachar a inicial. o juiz ordenará qUe ·se nOtifiqUe o coator do conteúdo
da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante com as cópias dos
documentos, a fim de que, no prazo de dez
dias, preste as informações que julgar necessárias.
Art. 1O. A inicial será desde Jogo indeferida, quando não for o caso de habeasdatd
ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos
nesta lei.
Parâgrafo único. Do despacho de indeferimento caberá o recurso previsto no artigo 15.
Art 11. Feita a notificação, o serventuário
em cujo cartório corra o feito juntará aos autos
cópia autêntica do oficio endereçado ao coater, bem como a prova da sua entrega a este
ou da recusa, seja de recebé-l_o, s_eja de dar
recibo.
Art. 12~ Findo o prazo a que se refere o
artigo 3" e ouvido o representante do Ministério
Público dentro de cinco dias, os autos serão
condusos ao julz para decisão a ser proferida
em cinco dtas.
.- Art. 13. Na decisão, se julgar procedente
o pedido, o juiz marcará data e horário para
'que o co;::.tor:

1- apresente ao lmpetrante as informações
a seu respeito, constantes de registras ou bancas de dados; ou
lf- apresente em juízo, a prova da retificação ou da anoU~çâo nos assenfamentos do
impetrante.
· Art. 14. A decisão será comunicada ao
coator, por correio, com aviso de recebimento,
ou por telegrama, radiograma ou telefonema,
conforme o requerer o impetrante.
Parágrafo únlc_o. Os originais, no caso de
transmissão telegráfica, radiofónica ou telefónica, deverão ser apresentados à agência ex-
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pedidora com a firma do juiz devidamente reconhecida.
Art. 15. Da sentença que conceder ou ne~
gar o habeasdata cabe apelação.
-·
Parágrafo único. Quando a sentenç-a conceder ·o habeasdata, o recurso terá efeito meramente devolutivo.
Art. 16. Quando o habeasdata for concedido e .o Presidente do Tribunal ao qual com~
petir o conhecimento do recurso ordenar ao
Juiz a suspensão da execução da sentença,
desde seu ato caberá agravo para o Tribunal
a que_ presida.
Art. F- !':!os casos de_ competénciª do
Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais caberá ao r~lator a instrução do processo.
Art. 18. O pedido de habeasdata poderá
ser renovado se a decisão denegatória não
ll1e houver apreciado o mérito.
Art. 19. Os processos de habeasdata terão prioridade sobre todos os ato~ judiciais,
exceto habeascorpus e mandado de segurança. Na instâ.ncia superior, deverão ser levados
a julgamento na primeira Gessão que se seguir
à data em,que, feita a distribuição, forem condusos ao relator.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão
não poderá exceder de vinte e quatro horas,
a contar dE~ distribuição~
.,- __ __
Art. 20. O julgamento do -habeasdata
compete:
1- originariamente:
a) ao Supremo Tribunal Federal, contra
atas do Presidente da República, das Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. do Tribunal de Contas de União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Feder~!;
b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra
ates de Ministros de Estado ou do próprio
Tribunal;
c) aos Tnbunais Regionais Federais contra
atas do próprio Tribunal ou de juiz federal;
__ 4) a juiz federal, contra ato de autoridade
federal, excetuados os_ casos de competência
do_s tnbunais federais;
t:) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constltuição do Estado;
f) a juiz estadual, nos demais casos.
l i - em grau de recurso:
a) ao Supremo Tribunal Federal, quando
a decisão denegatória for proferida em única
instância pejos Tribunais Superiores;
b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando
a decisão for proferida em única instância peJos Tribunais Regionais Federais;
c) aos Tribunais Regionais Federais. quando a decisão for proferida por juiZ federal;
d) aos Trtbunais estaduais e do Distrito Federal conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a justiça do Distrito Feder ai.
UI- mediante recurso extraordinário, ao
Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição.
Art. 21. São gratuitos o prácediri-tento administrativo para acesso a informações e retificação de dados_ e_ para anotação de justificação bem como a ação de habeasdata.
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Art. 22. Esta lei entra em vígor na data
de sua publicação.

através do Banco de Brasília SA. -

BRB, se

este dispuser de recursos para essa finalidade.
§ 2~ Para habi1itar-se à aquisição de im6·

vel abrangido por esta lei, o servidor deverá
também comprovar não ser ele nem seu respectivo cônjuge ou companheiro(a) propiieVotação, em turno único, do Projeto tário; Promitente comprador nem promitente
de Lei do DF n" 31, de 1989, de iniciativa cessionário de imóvel residencial no Distrito
da Comissão do Distrito Federal (apre- Federal.
sentado por sugestão do Deputado Au§ 39 Não havendo mais servidores que
gosto Carvalho), que dispõe sobre a alie- preencham 05 requisitos previstos neste artinação de_ imóveis residenciais fundonais
go, os iffióveis resid_e_nciats rern~nes,centes sedo Governo do Distrito_feder!'ll e a utilizarão alienados mediante licitação pública, preção dos rec:utsos dela oriundos na rec.ucedida de ampla divulgação.
peração das escolas da rede oficial de
Art 4e Esta lei entra em vigor na data de
ensino, tendo
sua publicação.
PARECER sob n~ .345, de 1989, da CoArt. 59 Revogam-se as disposições em
m1ssao
c
•
. _
_ ___:_:::contrário.''
-do Distrito Federal, favorável ao proO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
jeto, nos termos de substitutivo que apre· -Item 12:
senta.
Discussão, em primeiro turno, da ProA matéria constou da Ordem do Dia da
posta de Emenda à Constituição n 9 4,
sessão ordinária anterior.
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo
Passa-se à votação do substitutivo, que tem
Peres e outros Senhores Senadores, que
preferência regimental
a_cresc_enta_ tJm § 69 ao art. 5'1 do Ato das
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
Disposições ConStitucionais Transitórias.
., queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)

-Item 11:

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria ir~ __à_Corni_s_s_ão Diretora, a fim
de ser redigido o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N'1-DF (SQBSTITQTIVO)
AO PROJETO DE LEI DO
DISTRITO FEDERAL N• 31, DE 1989

Dê-se _ao projeto a seguinte redação:

Dispõe sobre a ?~!ienação .de imóveis
residenciais_da_DJ'strito Federal e a utilização dos recursos dela orüindos.
O Senado Federal decreta:

Art. 1o O Distríto Federal alienará, no prazo de 90 (noventaJ dias, a contar da publicação
desta lei, os imóveis res_i_d_enç_iãis de sua propriedade e de propriedade de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações públicas do Distrito Federãl,
excetuada a r.esi.dência ofLciald.o Governador.
Art. 2~ Os recursos provenientes da alienação dos imóveis a que se-·refere esta lei
seráo· inteiramente utilizados na recuperação
e construção de escolas, hospitais, centros de
saúde, habitações populares, bem como em
obras de saneamento básico.1\rt. .3' Terão prioridade na aquisição dos
imóveis a que _se refere_e_s.ta lei os seJVidores
do Distrito Federal de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
ou fundações públicas. neles residentes há pelo menos 5 (cinc_o) anos consecutivos.
§ I~ Os imóveis de que tratã esta lei serão
alienados aos servidores pelo preço de mercado, segundo as normas do Sis.tema Financeiro
de Habitação, após avaliação a ser efetuada
pela instituição financiadora, devendo ser da·
da ampla publicidade ao resultado da avalia·
ção. podendo o financiamento ser efetuado

Não há oradores inscritos.
Obedecido o dtspositivo no art. 35_8, §. 29,
dO Regimento [nterno, transcorre hoje o último
dia para a discussão da proposta e apresentação de emendas.
Em: discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuSsão.
Encerrada a discuss_ã~, a votação da matéria far-se-á na sessãp seguinte.
·

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço
a palavra para_ um esclarecimento.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro- na:n TilÇI.
O SR'. RbNAN liTO (PMDB- MG. Para
esclarecimento. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, trata-se de um esclarecimento
sobre esta Proposta de Emenda à Constituição
n9 4, de 1989, de autoria do nobre Senador
Le.opoldo Peres.
Temos que· cumprir aqui o dispositivo: "É
lido em cinco sess_ões", Quantas vezes já foram lidas?
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Os Srs. qUe estiverem de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca_meiro)
- Passa-se à v0façâ6 do Requerimento de ·
urgência nq 658, de 1989, lido no Expediente,
para o PLC n9 63/89.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
queiram permanecer_sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- A matéria entrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente._
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
---:- Em votação o Requerimento n" 659,_ de
1989, de urgência para o PLC n9 62/89, lido
no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausà.)
Aprovado.
A matéri-p entrará em vigor na Ordem do
Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro)
-=-A Mesa bsclarece que na Sessão do Congresso Nacional desta noite há um veto que
começará pela Senado Federal, veto aposto
a projeto de autoria do Senado.
Informa ainda que, em entendimento com
o Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, a sua Presença neste plenário, marcada
para amanhã, foi transferida para o cUa 14
.do corrent~, .de acordo com as Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Na sessão de 6 de novembro último foí
aprovado o-Requerimento n9 559, de 1989,
de autoria do Senãdor Gomes ·ea.rvalho, convocando o Sr. Ministro dos Transportes, Dr.
José Reinaldo Tavares, a fim de, perante o
Plenário do Senado, prestar inf6rmaçOes perti- ·
nentes à sua pasta.
•
Erri Y.irttide de acordo havido entre as lideranças e o _autor do requerimento, a Presidência_ consulta os Srs. Senadores se concordam com O
canc_elamento da referida convo1
cação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
AprovadO.
A Presidência comunicará ao Sr. Ministro
a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_..Esta é a última sessão.

_o Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Nelson C;lmeiro)
- Concedo a palavra ao- nobre_ Senapor Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO -

a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
'-P-aSSa-Se, agora, à votação do Requerimento, n? 657, ..de 1989, lido no Expediente, _de
autoria do nobre Senador Marco Maciel e outros Srs. Senadores, solicitando a convocação
de sessão especial comemorativa do 30° ano
de criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste-Sudene, em data a ser
posteriormente marcada.
Em votação-o requerimento.

O SR. RONAN TITO (PMDll-7J!G. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu go-staria de prestar alguiis eSclarecimentos à CaSa e também apelar aos Srs. Se~
nadares que se encOntram em seus Gabinetes
e nas Comissões, que não podemos atrasar
a nossa presença na Sessão de hoje do Congresso Nacional, para apreciação de vetos. Co~
mo todoS sabem, o _ve_to p-ara toda a pauta.
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O primeiro veto inicia-se com a votaçáo pelÇJ
Senado Federal.

Sr. Presidente, além disso, eu

gosta~a

de·

endereçar alguns apelos aos nossos Campa~_
nheiros que têm registras a fazer, para qUe
sejam bastante sintéticos nos· seus pronuncia:.
mentes, porque devemos ter m~is du_as sessões extraordinárias, a firi1 de que sejam lidas
matérias objeto de pedido de urgência. Deve~
mos ter o mínimo, de trinta matérlas para serem votadas. Muitas delas só poderão ser votadas sob o regime de urgên~Ja,
,.
_
Por isso, faço um apelo pi-ira que todos seja";:
mos breves nas nossas comunicações, a fim
de que possamos ter hoje, no mínimo, duas
sessões. Ainda mais, Sr. Presidente, para que
possamos realizar, ama'nhã, de manhã, um~
sessão, a fim de que sejam lidos alguns projetes e apreciados pedidos de urgência.
Mais uma vez reafirmo aos Srs. Senadores
que estão no plenário, nas Comissões. nos
corredores e nos Gabinetes, que teremos hoje,
às 18 horas e 30 minutos, sessão do Congresso Nacional. Por isso mesmo, é da maior
importância que todos os Srs~.Senadores ~e
guem cedo, porque a primeira apreCiação_ de
veto começará sua votaÇão pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson 'Carneiro)
-Passa-se á lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de Sousa. (Pausa.)_
S. Ex• não está presente.
concedo ao nobre Senador A!Wzlo Bezerra.
(Pausa.)

.
não está présente~ - --Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, que falará como Líder.

S.

~

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Co·
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) ~
Sr. Presidente, SrS:. SenadOres; não pretendia
fazer uso da palavra nesta sessão, porém, ap?s
o pronunciamento do nobre Senador Lette
Chaves, eu não poderia deixar de ocupar esta
tribuna.
_
Sr. Presidente, é muito fácil denegrira honra
de outrem, como o fez a· Senador Leite Chaves, comparando o candidato Luiz lpácio Lula
da Silva ao cabo Anselmo. Sr. Presidente, nem
quero imaginar essa comparaçãO. Cheguei
a pensar que estivesse ouvindo mal, quando
S. Ex"
eSsa colocação.
_
O Senador Leite Chaves também coloca
em dúvida as suas prisões, já que S. Ex' era
rapidamente solto, enquanto outros _per!:fla-·
neciam presos. S. Ex" foi sempre solto por
decisão judicial. Se V. Ex_lo,_Senador Leite Cha~
ves, contesta a decisão judicial, achando que
S.~ teria que ficar rriã1S tempo preso, é _uma
visão politica de V. Ex'
Agora, V. Ex" diz que quer esclarecimentos,
mas nunca foi levantada nenhuma dúvida so-bre a personalidade de Luiz Inácio Lula da
Silva. Apenas V, Ex", neste plenário, hoje, fez
essa colocação. Daí a minha surpresa pelas
colocações feitas por V. ~ A prova da lide~
rança inconteste de Luiz Inácio Lula da Silva
é que S. & se transformou na maior lideran~ça
sindical deste País, e, através da sua atuaçao,

reZ:

·oomo iide; sindical, foi o Deputado Federal
mafs votado do nosso País.
V. ~ tein todo o direito de fazer críticas
ao candicfa~,? ~uiz _lr;tácio Lula da Silva a re~
peito de prOJeto polttico, do seu programa poh~
tlco; acho ·extremamente justo que qualquer
um, dentro do '~egime democrático, possa fa~
ze;r as ç:ríti<;as que achar conveniente. Porém,
levantar, vám_os dizer, num ato impensado,
acusações Comparando Luiz Inácio Lula da
Silva ao cabo Anselmo, é forte demais para
que ~l,.t fiqüe .da!adq e não me pronuncie neste
momento;- · . ____
.
Todos me· conhecem e sabem que sou ex~
tremamen~e rígido quando faço oposição,
mas nunc~ atii1gi -a honrabilidade de quem
quer que seja sem provas.
Sempre pautei a minha vida política, desde
1962, no Estado da Guanabara, por uma condição de coerência política. Só levan~va fatos
COncietos em cima· daqueles que tinham algo
a ser criticado.
Nunca fiZ e repilo que sejam feitas acusações sem provas c~ntra _quem quer que ·seja.
E me causou es,trimheza, razão pela qual acorri
ao n1icrofone, para contestar, veementemente, as declarações do Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex•
um aparte, _nobre Senador Jamll Hadda:d?

O SR. JAMIL HADDAD Senador Leíte Chaves.

Ouço V. Ex•,

O Sr. Lclte .Chaves --Senador, como

v: Ex- ouviu, eu n"ão fiz acusaçées; levantei

dúvidas, que não foram dirigidas a V. Ex" mas
áo -candidato. Inclusive, para me convencer
de que eu possa votar nele e como me comportar futuramente "em_ relação a ele. E essas
dúvidas existiam na época. V. Ex~ se refere
à juStiça da época: primeiro, eram relaxamentos de prisão, e a Justiça, na época, tinha grélnde di_fjçu_ldade de proceder de acordo c:om
os padrões da lei.

O SR. JAMIL HADDAD - Havia dificuldades para soltar-nos_, nós que éramos da
oposição! V. Ex• sabe disto, V. Ex~ inclusive,
fo[ Procurador da Justiça_ Militar, V. Qç"_}sabe
das dificuli:lades que havia para que': _.alguém
que fosse da oposição pudesse ser liberado,
neste País.
O Sr. Leite Chaves - Será _que esses
juízes náo estariam, de uma certa forma, orientados nesse sentido?

<:PSR. JAMIL HADDAD - Ah!, então,
os juízes estariam d~ nosso lado?
O Sr. Leite Chaves - No tempo do Al-5,
V, Ex- sabe que as decisões do poder militar
não podiam ser invocadas na Justiça. E:.ssas
decisões não eram suscepúveis de exame pelo
Poder Judiciário. Senador, lavantei dóvidas e
não foram as mais fortes, não só em re!açáo
a eSse candidato como em relação ao outro,
e ISsO faço como dever...

O SR. JAMIL HADDAD- Não. Quanto
ao outro, V. Ex" falou das nomeações, o que
é público e notórfo, e que consta nos preces-
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sos a assinatura "autorizo" de S. Ex', quando
Governador..,

O Sr. ~eite Chaves - Nega V. ~-que
o candidato Lula tenha sido demitido e continuou percebendo os vencimentos integralmente? V. Ex" nega que quando Helmut Schmidt veio ao Brasil a primeira pessoa a visitar
foi a Lula? Nega V. Ex" declaração feita a mim
pelo Prof. Goerling, que vivia aqui conosco
naquela época, na época da ditadura, e que
ele tinha conhecimento disso? Então, se não
tiver condições de esclarecer isso .devidamente, V. Ex•, então, aguarde que o candidato se
manifeste, porque ~s~e fato eu o declarei há
mais de um ano a uma das_ figuras mais eminentes - e uma das maiores que eu respeito
- do PT, a um dos Deputados mais qualifica,_dos - eu declarei isso, mostrei a S. Ex"
essa minha preocupação em relação a esse
fato e não recebi resposta. De forma que não
me _estou dirigindo, não estou fazendo acusaçã"o ... vfvemõs uma éPoca de debates, uma
epóca de esclarecimentos. Agora, eu não vou
deixar passar dúvidas, para ficar c:.om maiores
dúvidas depois e dor de consciência.
O SR. JAMIL HADDAD - O ónus da
prova cabe a quem acusa. V. Ex~ tem que
apresentar fatos incontestes da participação
de Lula em qualquer pro-cesso que- seja, na
realfdade, ligado a grupos internacionais ou
ligado a organismos internacionais visando o
fim -do reime democrático ·neste País. V. Ex!'
tem que apresentar provas.
_ O Sr. Leite Chaves era se ele 'realmente...

O que quls saber

O SR. JAMIL HADDAD- Quem acusa
tem que provar.

O Sr. Leite Chaves - Acusaçã_o pode
ser feita, ácusação pode, inclusive, ser feita,
mas até agora eu só levantei dúvidas.
OSR.JAMILHADDAD-Acusarémuito
fácil, é m4ito fáciL
O SR. PRESIDENTE (AJexandre Costa fa·
zendo soar a campainha.) - Senador Leite
Chaves, peço a V. EX" solicitar o aparte ao
0rador, depois de concedido, V. Ex~ aparteará.

O SR. JAMIL HADDAD- Eu quero dizer
a V. Ex' que tenho inúmeras acusações ao
Sr. Collor de MeDo, inclusive sobre a sua honorabilidade pessoal, sobre a sua postura pessoaJ, mas seria incapaz de vir a este microfone
sem provas para trazer a público, porque o
ânus da acusação cabe_ a quem acusa. V. Ex"
tem que àpresentar prova do que diz.
Luiz ln.ª.dO se transforma na_ grande lide~
rança sindical deSte País, enquanto outra liderança, a do Sr. Magri, ligado aos interesses
americanos, àO tipo do capitalismo americano
com o seu sindicalismo, o Sr.· Magri é seu
opositor. No entanto, V. E.xfinVerte a situação,
diz que _ele recebe ou recebeu donativos americanpi)éceDe"u ajuda arltericana.
Quero dizer a V. Ex" nobre Senador Leite
Chaves-, q'ue... ·

'J .

O Sr. Leite Chaves - Onde ~~ue eu
disse que ele recebeu donativos americanos?
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O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex' falou
na Pess® do Vlce-Presidente internacional da~
que ele feZ ligações com o sindtcaJismo amerique la organização, que é a maior organização
cano V. Ex' falou...
___ ID_ndlcal norte-americana. E ele me disse, na
o Sr. 'Leite Chaves _ Eu quero que v. ocasião, e~tamen~ 9ue, ao contrário de mim,
Ex' resp~hda: ele foi ou não aos Estados Unique defendia a partic!paçã~ ~os ~abalhadores

A primeira diz respeito ao Distrito Federal
Tenho ouvido queixas, aqui na Capital do País
concernentes ao horário corrido, ou seja, repartições que detenninam o horário corrido
para os seus servidores e terminam por não
5
funcionar durante um dos expedientes. Isso
dos c:omo líder. sindical? Foi um _dos únicos .~~~~:~~:.~ ~~: ~ ~~:a~~~ ~e:C:~~ _estaria acontecendo com relação ao Detran
ou nao que fo1 aos Estados Umdos ou ao_ a noss
· · dica - 0 ba
da
balan,..o"
que só abre no período da tarde. Quero obserre existiu
- d'
a reMn
ça
sea
no
~ •
Méxi ? Essa d' 'd
. co
UVl ~ semp
e sao u-_ o que Já é publicado com a maior severidade var que o turno corrido não é para repartição,
VIdas da ~peca, e ate agora nunca houve um
E
!h
. "E
esclarecimento. Se V. Ex" está autorizado, rese correçao.
eu e per~untel:
no ca.~ --é para õS SeMdores, o que significa dizer que
ponda: eh quero apenas saber foi ou não foi?
4o. prejuízo d~ em~resa? Ele disse~ ---:- É as repartições têm que fazer turno corrido para
Se foi em que condições foi? Foi ou não forr o nsco d? capital, nao temos nada com ISSO, duas turmas de servidores, de tal sorte que,
'
---Se a empresa perder, perdeu ela; se ganhar,
por exemplo, o Detran possa funcionar no turO SR.1JAMIL HADDAD- El.i"põsSo forganha conosco". Esta era a colocação do sinno da manhã e também no da tarde, e não
mu1ar urha pergunta a V. Ex!? V. Ex" foi a
dicalismo americano na época. Eu vi pessoas,
apenas durante a tai'de. Parece-me que o mesalgum país do Leste europeu?
como-vários outros, que eu poderia citar de
mo está acontecendo nos cartórios de Brasília,
que não fundonam no turno da manhã, mas
O Sr. Leite Chaves _ Eu já fui.
nome; alêm do J~s~ Francisco, o Preslde~te
.
da Contag, a Conferedação que, na ocastãa
apenas no perlodo da tarde.
O SR. JAMD... HADDAD -Se V. Ex' foi,
não era tão desenvolvida como é hoje, que
Esses defeitos que estão ocorrendo na Ca~
não é pOr· isso que vou chamá-lo de comunão perderam a sua filiação doutrinária por
pital
do País terminarão por autorizar essa renista. O fato de uma pessoa ir a outro país...
terem ido aos Estados Unidos, recebendo
petição nos Estados e em outros pontos do
O Sr. Leite Chaves - Mas Lula foi com
uma bolSa de estudos, para ver como fundoTerritório nacional e isso seria deplorável. Por
wna bolsa de estudo, como sindicalista. V.
nava_o s.it1dicalismo americano. Entaó, eU fico
isso, queria deixar bem fixado, neste momenEx'- está em COndições de responder a isso?
entre V. Ex-- e o Senador Leite Chaves. Acho
to, que turno corrido se refere aos servidores
Se não estiver, peça ao candidato para responque a ida m\io compromete, mas V. Ex' se
e não aos órgãos. Os servidores devem ter
der. Pergunte-lhe se ele foi ou não foi: Eu
mostra rhuito _suspeitoso quando fala sobre
o turno corrido. É recomendável que o te
quero um esclarecimento, não estou fazendo. _o capitélliSmo americano. Pois bem, devo dizei
nham, até mesmo para fadlitar a vida de cada
acusac;õrrs.
"a V. Ex" qüe_ eu tive que defender o que nós
um, mas as repartições, como um todo, de-chamávamos de revolução de 1964, contra
vem funcionar durante os dois expedientes.
O SR.,JAMIL HADDAD- Quero deixar
os sindicalistas americanos, com os quais eu
bem clarO o seguinte: não quero baixar o nfvel
conversei na ocasião. Eles eram inteiramente
Sr. Presidente, Srs. senadores, gostaria de
dessa discussão política sobre os candidatos
contrários ao movimento militar e favoráveis
fazer outro registro.
à Presidência da República. Tenho procurado aos trabalhadores brasileiros. Então, um pauTodos sabem que a Constituição Federal
detennina, em se_u art. 37, item XII, que os
mantê-la 1nwn nível mais do que elevado, V.
code_imparcialidadenãofazmalaestedebate.
~ são testemunhas nesta Casa. Agora, se
servidores do Poder Legislativo e do Poder
houver o 'intuito de baixar o nível. eu também
O SR. JAMIL HADDAD - ffõDre Sena- Judiciário não devem perceber métis que os
o baixarei, muito contrariado J:Lmuito ç_ontra- . dor J.arbas Passarinho, eu ia fãléi:r isso, porque, do Poder Executivo.
feito. Acho que V. Ex' tem todo o direito de . se a pessO_a_acusa a CUf de estar partiCipando
Essa regra é fundamental para os servidores
do piOceSsO polLtico, vemos que o Sr. Antônio
fazer as críticas, mas as faça se tiver provas~
MaQn está participando ativamente da campa- públicos,- acima de tudo, porque há de regeio Sr. Jarbas Passarinho- Antes que nha_çlo Sr. Collor de MeDo. E_u não coloco a futura isonomia que, pela Constituição, priV. Ex" baixe o nível, concede-me um aparte?
·
Isso, acho que a pess·oa pode fazer bolsa de meiramente, deverá ocorrer na administraçáO
Prefiro qUe não baixe...
estudos 'em qualquer pais e tirar as suas ila~ pública, para posterionnente ser aplicada en·
O SR. JA.MIL HADDAD - Ouço, com
ções, as .suas çonçlusões; não pode é ficar - tre todos os Poderes. Mas se nos damos à
desorganização de apreciação de mensagens
multa satisfação, o nobre Senador_Jarbas Pas~
vinculada a um mecanismo internacional.
sarinho. '
Não_ quero mais alongar eStaS êonsidera~ que desfaçam a possibilidade da observância
consti'tucional, tudo se complícará neste País.
O Sr. Jarbas Passarinho- Eu goStaria -Ções. Apenas não poderia, neste momento,
Com Isso, estou defendendo que nenh~ma:
deixar de mostrar a minha estranheza a uma
.apenas de trazer um testemunho de quem
- colOcaÇão _do Senador Leite Chaves, de que matéria sobre o Poder Legislativo ou o Poder
foi Ministro do Trabalho _entre 1967 e-19ô9.
Lula, em determinado momento, era c.onside~ Judiciário, no que-se refere a servidores, deva
Naquela ocasião, nobre Senador Jamil Hadrado como se fosse um segundo cabo Ansel- ser eM.miriada antes que se defiria, como se
dad, tive oportunidade de Udar com vários ljde~_
mo. Em razão cüsto~ vim ao microfone para fará hoje pela Medida Provisória n~ 106, ci que res sindicais da maior respeitabilidade muitos
deve ocorrer ao servldor do Poder Executivo.
colocar a minha posição, relacionac;la com o
deles estão até hoje aí, como o Presidente
Há poucOs dias, houve -grande preocupa~
pronunciamento de S. Ex;~'.
-da Cont:ag e que fo[ Presidente exatamente
Era oquetfnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito ção, tanto na Çâm~ra dos Deputados como
no momento em que eu chegava ao Ministério
-bem!)
·
no Semido da República, a esse respeito.
-, e ao que o nobre Senador Leite Cfiaves
Ademais, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
se refere é uma espécie de bolsa de estudo
(Durante o discurso do Sr. Jamíl Hadnesta Casa estamos exercendo um CUidado
e de convite para visitas, com diárias, de líderes
dad, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente1
elogiável çom aquilo que internamente aqui
sindicais brasDeiros, que iam ligados ao sindideixa a cadeira da presídênda, que é o cu·
acontece. Nos preocupamos com os nossas
calismo ameriçano. Não haveria por que conpada pelo Sr. Alexandre Costa, 2~' Wcc:"motoristas, ·com o álcool e com a gasolina;
denar o sindicalismo americano. O sindiCaPresidente.)
estamos profundamente preocupados com o
lismo ameri~ano começou com Samuel
Gompers, e o -que ele queria era o sindicalismo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
ponto dos funcionários e há mesmo questões
puro, não atrelado a nenhum partido, a nenhu- - Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
que dizem respeito aos funcionários da Gráfi·
ca,.se devem ou não registrar o ponto lá, em·
ma Ideologia partidária. É o que hoje parece Sabóia de Car:valho,
bora estariao servindo ao Senado Federal nos
que estão chamando aqui de sindicalismo de
ri-SR. -CID SABÓIA DE CARVALHO
seus setores .centrais, nas suas Comissões,
resultado. Ele dizia: "sindicalismo pLiro, agora (PMDB- cE~ Pronuncia o seguinte discurso.)
nos seus gabinetes.
e jâ, e cada vez mais", baseado nos balanços, :::-Sr. Presidente, Srs~ Senadores, venho à tri·
das empresas. E eu tive a oportUhldade da- -bunadoSenadofederalparaa19umasrápidas
ora, essa preoCupaçao que temos exeicido
discutir, antes de Senador, com a AFL-00, obseJVações.
é a~bsoh,t~J"!lente lou\láv_el, é aquilo que talvez
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se reclama do homem públicO, acima de tudo,
a austeridade, muita austeridade.
~Mas nada valerá essa austeridade no que
se refere ao papel dos gabinetes,. no que se
refere ao cafezinho, no que se refere ao ponto
dos funcionários da Gráfica, se na nossa prin-

perde com iss'b, a Nação perde com isso, o
povo é traído, exatamente, neste caminho;
Daí por que estou manifestando, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, a minha preoçupaça.o
ne_s_ta hOra dentro do mesmo espírito com o
qual deitei minha faJa hoje na Comissão de

cipal missão fugirmos daqueles cuidados

Constituição, Justiça e Cidadania, quando,

quanto aos quais

n~o

podemos nos afastar,

respondendo ao Senador Jutahy Magalhães,

daqueles parâmetros fiscalizatórios e de abso-

fa uma verdadeira profissão de fé para os tra-
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ção, pois sei que também é a preocupação
do Senador Wilson Martins e, Já na Presidência, também do Senador Antônio Luiz Maya.
Essa preociij:i1tção é de todos nós, porque hoje
estamos, como disse, reassumindo prerrogativas pelas quais lutamos. Entretanto, não apenas temos que ter esse cuidado com as nossas
prerrogativas, como também temos que ter
principalmente cuidado com as nossas responsabilidades.

luta aplicação de critérios éticos, se não forem
balhos daqui para a frente. Nós temos que
possíveis os critérios legais.
-=-- ter muito cuic;lad<?, -~ partir desse momento
Aqui, nesta Casa, Sr. Presidente, têm acon· em que vamos examinar matérias e mais maO SR. CID SABÓIA DE CARVALHOtecido coisas estranhas. Por_exemplo, as rnaté-. . térias da maior imporiârlcia.
Muito obrigado a V. Ex'
Aliás, Sr. Presidente e -srs. Senadores, eu
rias, na Câmara Federal, podem tramitar por
Jjá, por e~remplo, as medidas provisórias.
Nunca entendi como foi o ingresso desse insti- não sei como será a ison.omia Sa1arial neste
todas as Comtssões, pelas diversas comissões
daquela Casa do Poder Legislativo, mas quah- tuto ·na CoristituiçãO- F'eâera1. Como Consti- País. A desejada isonomia sa1arial complica
do chega aqui, vem atropeladamente, como tuinte, talvez, eu, Wtlson Martins, e todos que no momento em que fa1o a V. Bcl'1 por alguns
que carregada por um_ arllmal selvagem sem estão_ aqui, tenhamos sido traldos por esta in- fatos, inclusive pelas argüições de inconstitu·
controle de marcha. Na verd.aJe, somos abri- clusão das medida:;; provisórias - possibili- dorialidade, de constituições de_ Estados fedegados a exames breyes, a exames r~pi~os,
dades do Poder Exe.cütivo _-, que têm levado
rados, que aplicaram as determinações de Esa exames que não permitem uma reflexão, este Pais a uma verdadeira balbúrdia legis- tados .federados, que aplicaram as determie o mecanismo disso é exatamente o pedido Jativa.
nações da Constituição Federal.
das urgências, nas formas regtinentals.
·
Daqui a pouCo estaremos examinando a
Não se! como será essa fsonomia, primeiraNão sei como, Sr. Presidente, as urgências Medida Provisória de ri" 106, uma parafemália
mente porque ela não deve ser um artigo de
uma lei, ou toda uma lei. A isonomia deve
podem surgir tão freqüentemente como_ estão - de emendas, de proposituras _quiçá conflitanacontecendo nesta Casa, excessivamente tes, m"'s é impossível domar o ímpeto_ pela ser, acima de tudo, factua1, ser posstveJ mate~
urgência da matéda e possivelmente pela rele- rialmente; é questão, acima de tudo, orçamenmais freqüentes do que na Câmara Federal,
de ta1 sorte que se não aceitarmos as urgên- - vâ,n'cia, exigências constitucionais que cabe- tádá. E, à medida em que vamos aos desregra~
das, as matérias não mais serão votadas este _ riam com perfeição no regime parlamenta- mentos, através da própria lei, se votarmos
ano. Mas que matérias? Matérias vulgares? Ma- ri~a, mas que são uma excrescência nesse primeiro o aumento do pessoal do Poder Judi·
térias comuns ou questões da mais profunda momento_ etn que falamos em pleno e fa1ido
dário, antes do aumento do Poder Executivo,
indagação legislativa? Oaro que são matéri_aS
presldencialismo da República brasileira.
se procedermos assim, algum dia, claro que
complexas,algumasadjetivaS,masmuitasdeTrago, corno exemplo, a carreira de Audi- jamais alcançaremos_ a isonomia porque o pa·
Jas subjetivas, substantivas, que necessitam de torla do Tesouro Naciona1, já prejudicada por râmetro básico da isonomia é exatamente o
uma profunda reflexão.
_
-umã Medida _Provisória, a de n9 95, e possivel- Poder Executivo. Só poderá haver isonomia,
mente a ser prejuâlcada pela Medida Provi- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o Po~
Por exemplo, penso ser abSUrdo votarmos
aqui- como, hoje pela manhã, obs_ervo\1 o
sórlá n9106. E impressionante, Sr. Presidente,
der Executivo respeitar o seu servidor e o puser
nobre Senador Jutahy MagaJhã~s na Cbm'isR como há uma desestabilização do servidor pú- em condição de dignidade, tal sorte que possão de Constituição, Justiça e Odadaniã, num bl_i_ç:o, sem que ninguém en~nda como _e nelr!_ samos dizer que o vencimento digno é o parâapelo que fez à Presidência daquela Comissão por que; mas exatarilente por que as matérias
metro da isonomía, e não o venclmento.indig- matérias que dizem respeito a aumentos não podem ser examinadas. E, de repente, no, porque vamos dête-irninar a isonomia de servidores do Distrito Federal, do Pod_er uma carreira pode ser altamente beneficiada e ela terá que ser pelo Poder Executivo e a outra Pode ser relegada a plano inferior. e não há como, constitucionalmente, reduzir
Judiciário, do Poder Executivo, o_u decretos
legislativos a respeito ·do nosso pessoal, seja Tudo porque, ao sabor do Poder Executivo, ' o que se paga aos servidores dos Poderes
o que for, sem sabermos a exata projeção ruis urgências urgentíssimas, ou nas meras
LegislatiVo e Judiciário.
urgências, não temos condições de fazer um
financeira, àquilo que acontece na realidade.
Não sei. E se mais vamos acrescendo aos
Assim, através da lei, vamos comet~r ~ examemaisdetalhadoeolegisladorficaentre~ servidores dos Poderes Legislativo e Judiciámais profundaS irregUlaridades, senão legais, gu~. yia de regra, ao tecnicismo falido do País, rio, pois é mais fácil, porque são em núrriefO
porque são através da lei, pelo menos éticas, do Ministério do Planejamento e do Ministério
menor, mais distante fica a aplicação de um
que vamos prOduzir aquela grande questão da Fazenda que têm ido muito ma1 neste atual principio justo, leis que sejam devidamente
do direito em todo e _qualquer país, ql!e é a Goyem_õ do- Presidente José Samey. A des- elaboradas, para fazermos justiça aos ~ervi
lei injusta. ExiSte leí" irijusta. _Que fazer_ com
peito da boa-vontade do Presidente, o dese- dores do Poder ExeCutivo.
Como eu disse,_ os desregramentos ~ão
ela? Como trabalhar com a lei injusta? Muitas quilíbrió é fatãl, nessas- duas Pastas, quase
injustiças são consumadaS exatamente atra- sempre com graves prejuíios para o servidor acontecendo ao__sabor das leis, que vão surginvês da pressa com que se atua na Câmara - público do Brasil.
do, dentro dessas prerrogativas constitucioFederal, algumas vezes e, freqüentemente,
nais, o nascedouro do Poder Executivo, o exame aqui, os substitutivos, as emendas. Mas,
aqui, no Senado Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me
Mas esta casa, pela sua atuai Presidência, V. Ex" um aparte?
de qualquer maneira, as irregu1aridades vão
como pelas Presidências anteriores -pelas
acontecendo~ Por exemplo, a carrei_ra de AudiOSR. CID SABÓIA DE CARVALHO- toria do Tesouro Naciona1 foi Situada, pelas
duas que conheço- está voltada para prond·
pios básicos da moralidade do Poder Legis- Com ffiuito praZer.
Medidas Provisórias n9S 95 e I 06: .de 1989,
em seu vencimento básico, com importl!ncias
lativo.- Entendo que dentro dessas observân·
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Cid
cias não mais é possível passar nada aqui com Sabóia~de Carvalho, eu queria apenas me soli- variançlo para o padrão inicial, quatro mil quaessa pressa galopante, qual se fora potro selva· darizar com V. Ex" pelo pronunciamento que trocentos e quarenta e nove cruzados novos
gem, sem controle, sem que seja possível do· esta faieádo, nesta hora, e _sem necessidade e dez essete CerJtavos, e o padrão mais elevado
mar-lhes as forças.
-- de repetir aquilo que disse na Comissão de
em sete miL se.ssenta e sete cruzados novos
Constituição, Justiça e Cidadania. e que tive e noventa e um centavos.
Os lobbies são feitos com muita facilidade;
Aparentemente, se considerarmos o conê muito fácil ir ao gabinete solicitar esta ou oportunidade de antecipar aqui, também, na
aquela assinatura para uma determinada ur· discussão da Ordem do Dia. Entendo que nós junto de vencimento básico mais gratificação
inominada, foram mantid9s os vencimentos
dois hoje manifestamos a mesma preocupagê.ncia. Tudo e muito fácil. Mas a moralidade
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Em que pese lhe haver sido atrlbtúdo uma
portàncias variando para o padrão inicial
gratificação, tal metodologia não se justifica,
-4.449,17, e para o padrão ma~ ~le'!ado· em
haja vista que o básico é-O vencimento.
NCi$ 7.067,91.
Observe~se também -que os fiscais similares
Aparentemente, se considerarmos o· condo sistema previdenciário e do Trabalho foram
junto de vencimento básico mais gratificação
classificados nos mesmos níveis em que se
inominada, foram mantidos os vencimentos
quando as gratificações são maiores do que
encontravam anteriormente, ou seja final
anteriores, mas se· analisarmos os números
o vencimento, ou são maiores do que o salário,
NS-24, ficando portanto superiores em vencichegamos a conclusão, de que jamais a classe
e diante, também, de um fato muito comum, em toda sua vida sofreu um rebaixamento semento básico aos AFrN. Acresce ainda se
que detennina que as gratfficações se incOrJ?C>_- melhante.
conSiderar- que tais fiScais estão quase todos
rem aos salários, o que significa dizer que
situados nos níveis finaiS. das carreiras, em
Assjm é que, tomando-se por b~se o venci.:
quem, pelas preferências dos_ dirigentes, obte-_
virtude de haverem sido beneficiados pela Exve, pela confiança, gratificações, vai terminar mento básico, em realidade s6 este deve ser
posição de .Motivos de n? 77/85, que os reposiconsiderado,_
verificamos
que
a
classe
inicial
tendo salário em melhor situação do que
cionou em até 12 promoções.
em
Comparação
com
os
servidores
do
Nível
aqueles infelizes que não lograram as slmpõ:l·
superior (o AFrN também é rúvel superiort
tias dos dirigenteS do s_erviço público.
Se compararmos com a_ Carreira de Polícia
teve um rebaixamento equivalente a 38,32%, - FiscaJ, ã. -distorção .e- niais evidente, isto por
Tramita na Câmara Federal um projetO de que passa a 55,65%, se efetuannos a corripase tratar de uma carreira que tinha vencimenlei que manda incorporar todas as gratifica- ração entre o padrão fmal da Carreira e o fmal
tos
básJcos semelhantes aos AFrN. Assim é
ções porventura existentes em uma determi- da_ carreira de Nível Superior.
que foi respeitada a situação anterior, situando
nada época. Significa dizer que quem não as
o inicial da Carreira em NCz.$_ 7.07p156, e o
O MinistéQo :do Planeji:!mento numa mano-:
teve ou não as tem ficará em uma situação
final em NCz.$ 10.520,87, o que representa
bra incompreensível deslocou o finé;!l da classe
de grande prejuízo.
132,27% do-NS-25.
de Auditor Fiscal do T es.ouro Nacional de 9
A gratificação, Sr. Presidente, Srs. Senaqo(nove) referências sup~rior_es ao Nível SupeEm realidade se constitui um verdadeiro abres, é um caminho de distorção, não_ apenas
rior (NS-25), pãra menos 4 (quãtro) refer_ên- surdo que um Auditor FIScal ao final da CarpeJa assimilaçáo justa ou injusta, correta ou
cias inferiores ao N8-25, situando-o prec1sa· reira, após 35 anos de serviço, trabalhando
incorrere, recomendável ou não, ética ou an- mente no equivalente à atual referência NS-21.
e em matéria de maior complexidade e por
tiética, ou aética, -não se sabe, mas é o cami-_
Antes das Medidas, a ref..erência inicial da demais diversificada, simplesmente, se encc:;mnho da distorção, porque o Poder Exe_cutiyo,
isto é exemplarmente visível, gosta de alterar 3~ Casse da Carreira ATN percebia de venci- tre quanto ao vencimento básico, em situação
inferior a um Polícia Federal recém-entrado
gratificações para não mexer nos valores bási- mento básiCo NCz$ 733,67, tun pouco menos
do que a referência 16 -da NS, no- valor de em sua Categoria.
cos. Vêm disposições futuras, alteram o status
NCz.$ 756,65, enquanto a referencia lU, da•
e a situação se complica e se desorganiza
Necessário se faz. uma revisão, inclusive
CJasse Especial (final de carre~ra), percebia
cada vez mais.
sern implicar em aumento de despesas, toNCz$1.614,95, 138,32% superior ao que permando-se por base a correlação anterior exisSou um dos signatários da Constituição Fe~ cebia o NS-25 NCz$ 1.116,95.
tente e entre AFrN e NS nas duaS primeiras
dera! e, por isso, estou exigi_ndo respeito ~
Pelas Medidas Provisórias, a referência -ini- · classes - _3~ e 2t classe, e para a ]9 classe
Carta Federal. E é exatamente a postura que
cial da Carreira ATN; passou a peÍ'ceber NCi$
ea.Oasse Especial se aplicar a mesma rebela
terei aqui nesta Casa. Sei que vou passar pot'
4.419,17, um pouco majs que a referência 'da Polícia Federal, por sua similitude quanto
mal-educado, vou passar por intransigente,
NS-06 NCz.$ 4355,74, bem inferior ao atual
aos v~mcirnentos básicos percebidos e mesvou passar aqui por ínflexível, mas não é possíNS-16, com valor de NCz-$ 5.9.79,89, COrtes-.
vel flexionar com a Constituição, porque o re- poíidendo a um decesso de 34,44%, e para mo considerando que somados vencimento
básico e _gratificação inominada os AFrN lesultado dessa flexão é a inconstitucionalidade.
a referência: final da Carr_eíra_ATN,_foi_atribuído vam pequena vantagem sobre a Policia FedePeço, Sr. Presidente, que, complementando urn-ventlmento básico de NCz$ 7.067,91, si-· ral. Não se_ pode admitir que sejam usadas
o meu-discurso, seja inserido nele o texto que tuando-o próximo ao NS-21 com NCz$_- metodologias diferentes na graduação de venpasso às mãos da Assessoria, como parte final
7.066,63, ficando-c:Ustanciado do NS-25 NCz$. cimento básico e gratificação, ou seja, critérios
do meu pronunciamento, quando demonstro 7.953,59, em 12",53%, resultando num deces-_ diferenciados para carreira que tinham algu·
o achatamento da carreira de Auditoria doTe- so-de-55,ll5%.
ma similitude quanto aos valores percebidos
scuro Nadonal, através de medidas que são
como vencimento básico.Aiém de representar
-Convérri lembrar que sempre o AUditor Fisaqui apllcadãs Com a máxima pressa ou apro- cal situou-se em posição pelo menos_idêntica metodOlogia idêntica, representa coerência, e
vadas sempre com muita pressa. Esses desre- ao final do Nível Superior, o que de fato preva- a -coiltrárfo senso, só se pode entender que
gramentos terminarão por nunca permitirem
leceu até a promulgação do Decreto-Lei nt houve para a CarreiraATN uma discriminação
a aplicação dos preceitos constitucionais e,~ 2225/85, que ree~turou a Carreira.
odiosa
principalmente, dos preceitos isonômicos,
que, de princípio, deverão ocorrer dentro de
Comparac5o c~ Nível Super1or
um me_smo Poder e, posteriormente, na correlação de todos os Podere_s.
_
.Erã-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. MUlto
APÓS M.P
ANTES III.P
obrigado. (Muito beml Palmas.)
ATN
NS
NS
ATN
anteriores. Mas, se analisarmos os números,
chegaremos à conclusáo de que jamafs a elas~.
se, em toda a sua vida, sofreu um rebaixamento semelhante. E há, ainda, algo a observar: hoje, c;om o h_áb_i_tp das gratificações, distorcemos. a questão salarial, principalmente

DOCUMENTO A Ql/E SE REFERE O
SR. ODS4BÓMDE CARVALHO EM SEll
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"

.

13
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5.267,94
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li
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4. 776,65
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4,545,07
4.449,17

,09
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5.103,41
4.944,40
4_. 798,17

5.322,05

07
06

4.~_o.

74_

4.495,98
4.355, 74

Obs.:- Final de ATN- 7.0f7.91 Inicial Polícia Fiscal- 7.0:10,63

ao rnOvimeOtO- desencad~adQ- pelo A Tarde
e pela TVBãhia- "Sistér D'u!ce, Nohel peace
Vice-Presit/ente, deixa a cadeira da presi- Prize" -, pcifque, de fato, ninguém_ merece
dência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu . rna:is çlo que__ ela,_a conquista do Prêmio Nobel
de Sousa, 3r>..Secretário.)
da Paz.
Acredito que o Senado Federal e toda a
Durante o discursO do Sr. Od Sab6ia
Nação
brasileira se posiciofU!:rão, com muita
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa, 3r>
Secretário, deixa a cãàeira da presidénda, fé e energia, do lado dessa feliz ~ oportuna
iniciativa que deve ser enaltecida pelo seu
que é_ ocupada pelo Sr. Antonio Luiz
imenso siQniflcado dej_ustiça e humªnidade.
Maya, Suplente de Secretário.)
-Era o que_tinha i dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.) _

(Durante o discurso-do Sr. Cid Sah6ia

de Carvalho, o Sr. Alex""andre Costa, 2'

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFl. SE. Pronuncia o seguinte, discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, A Tarde e a 7VBAHIA
desfecharam, com os aplausos e a integral
solidariedade de todos os baianos, uma campanha de vastas proporções, indfcando para
o Prêmio Nobel da Paz, o nome da Irmã Dulce.
De imediato, irradiou-se do Nordeste para
o Brasil Inteiro, um entusiástico e comovente
movimento nacional de irrestrito apoio a essa
iniciativa.
Desnecessário seria enumerar as razões
que justificam a consagi=ãção da Irmã Dulce
como Prêmio Nobel da Paz.
Dentro e fora das nossas fronteiras, a Irmã
Dulce se transformou em um símbolo vivo
de fé, esperança, caridade e, sobretudo, de
amar aos pobres, doentes, humildes, carentes,
famintos e marginalizados pela miséria, que
constituem segmentos de uma sociedade desumana injusta e cruel.
Desde longos anos que a Irmã Dulce vem
dedicando toda a sua fecunda e nobre existência aos infelizes despojados de tudo na vida,
fulminados pelos flagelos da fome, das doenças e da pobreza absoluta.
Aproveitando o ensejo, relembro que, tendo
estudado medicina na Bahia e lá me formado,
assisti, por assim dizer, e acompanhei o início
e o desenvolvimento das obras de caridade
de Irmã Dulce, cujas proporções toda a Nação
conhece e aplaude.
É, portanto, com a mais profunda confiança
e com justificado entusiasmo que me associo

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Coricedo a palavra _ao nobre Senador Jutahy ~agal~~~_s._ ..

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em poucós lugares,
como nos hospitais brasileiros, é possível identificar, em tot;f_a liUa: extensão e decadência,
os efeitos da ingjdiosa crise económica que
exaure_ o País, tanto pela vulnerabiUdade da
clientela que os freqüenta, como.tarnbém pela
precariedade dos meios assegurados para seu
restabelecimento.
A crise institucionalizou como regra geral
a saturação e a desquaJificação do atendimento, a escassez de_ medicamentos básicos, a
impossibilidade de recuperação das instalações e do instrumental de aUXJ1io ao diagnóstico e, certamente por tamanha indigência,
abriu campo à devastadora infecção hospi~
talar, que está, hoje, segundo os cálculos mais
modestos. entre as seis primeiras_ causas de
morte no Brasil.
Na verdade, é impossível deixar de constatar
que nossos hospitais estão tão doentes quanto
aqueles que os demandam em busca de cura
e lenitivo para seUs niales, e nãO há como
deb@r de observar, nessa circunstância, a profunda contradição de um governo que tomou
como lema o 'Tudo pelo Social", mas, durante sua administraçáo, muito pouco fez para
garantir prioridade a uma situação que não
comporta postergações.
A morte do Presidente Tancredo Neves, depois de uma sucessão de malsucedidas inter-

venções cin'1rQicas, e a falta que ele f~-ncsses
últimos anos na política brasileira estão bem
presentes na memória "de todos nós, para que
no_s. conformemos g permitamos que um as~0 de ~?Jnha_gravidade, como é a infec-ção hospitaJar, continue sendo tratado como
problema menor.

Éf~t~ q~e a ~uesffio insere-se num contexto
mais amplo, relacionado com a politica hospitalar que, a despeito dos avanços que a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - SODS, pode proporcionar,
está muito distanciado dos padrões ideaJs que
a sociedade reclama, fundamentada na medicina bancada pelo Estado, sem excluir, mas
tari1bém sem favorecer - como acontece
pre~r:tte~ente- a me_dicina pr_iv_ada.
Enquanto esses anseios não se convertEm
em fealidade, e apesar da crise e das díficuldades que ela nos impõe, não podemos deixar
de nos ocupar com a infecção hospitalar e
de colaborar, com a pç.litização do seu debate,
para ·a busca-de soluções que minimizem seus
efeitos e transfonnem o hosplta1 "num lugar
que infelizmente se procura, mas por felicídade se encontra", como disse certa vez, com
muita propriedade, o tribuno paraibano Alcide:S Carneiro.
As difícudlades impostas pelo tema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, começam pelas di~
vergêndas quanto às estatísticas, que são
sempre PresUmidas, o que é uma forma de
também escamotear a realidade. Diversos autores acordam entre si, por exemplo, que entre
6,5% e 15% dospadentesinternadosnoshospitais brasileiros contraem um ou mais episódios de infecção hospitalar e, pela _extensão
do espaço estatístico, é possível inferir com
que dificuldades se trabalha nesse campo.
Mesmo porque o controle da infecçáo hospitalar é um capitulo muito recente na medicina
nacional. O Hospital Eme.Sto Dornelles, de
Porto Alegre, foi pioneiro nesse campo, ao
implantar, há pouco mais de 25 ·anos, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e,
depois de um hiato de nove anos~ foi seguido
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.
Foi -só em 1976 que o Instituto Nacional
de Previdência e Assistência Social, atento para o problema, determinou a- criação de Comissões de Controle em todas suas unidades
e, sete anos depois, o Ministério da Saúde,
çom· a Portaria rt' 196, universalizava a exigência para todos os hospitais do País. Contudo,
decorridos quase nove anos a partir dessa de~
terminação, estima-se que apenas 10% das
unidades hospitalares a tenham acatado.
Coln um percentual tão baixo, aliado ao··
desacordo quanto à metodologia aplicada, fi~
ca difícil, quase impossivel, dimensionar o problema, levando os especialistas a recorrer a
artifícios e malabarismos estatísticos para tentar compor um quadro do problema que seja,
no caso, se não o mais fiel possível, pelo menos o ·mais aproximado, que forneça taxas
com as quais se possa trabalhar tanto na sua
prevençfão como em seu combate.
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Tomando por base as internações feitas
através do INAMPS, -erri 1983....:....:.. que- chegaram a 12 milhões - e aplicando-se a eles

os índices de 6,5% e 15%, presumiu-se a ocorrência de 784 mil a um milhão e 810 mil

casos de infecção hospitalar. Admitindo-se taxas de letalidade de 4% a_ 17%, o Pais deve
ter tido, naquele ano, entre 31 mil e 307 mil

óbitos, o que situa a infecção hospitalar num
patamar vizinho às mortes por doenças car-

diovasculares, lesões externas - incluindo
acidentes automobnísticos- e neoplasias, as
principais causas de mortaJidade nacionais.
Para um país que teve mais de três vezes
e meia o número de internações, os Estados
Unidos da América registram, anualmente,
dois milhões de infecções, o que situa sua
incidência numa faixa de 5 a 10% a Um custo
significativo: 500 mil dólares ao ·dia e 1O bilhões de dólares ao ano, configurando um
dispêndto que no Brasil sequer pode ser dimensionado adequadamente.
Embora só em 1959 os Estados UnidoS
da América tenha começado a dedicar-se à
epidemiologia hospitalar, em 1974 deflagrou
a mais ampla e completa pesquisa sobre o
assunto com o Senic -Study on the Efffcacy
ofNosocomiaf lnfection Contra/ que, ao cabo
de 10 anos de investigação, constatou que
os hospitais_ sem controle registravam aJta incidência de infecção hospitalar, enquanto- os
que adotaram'lnétodos de proteção antiinfecciosa e de vigilância epidemiológica organizada reduziram em cerca de 30% as oçofrências em todos os sítios de infecção.

da prevalecente "teoria dos miaslnas", mesmo incompreendido_não..descansou até concluir que estava na lavagem das mãos dos
méc:Iicos e estudantes de medicina, que vinha
realizar os partos diretamente das aulas de
necrópsia, a chave! do mistério.
Num tempo em ql!e as dores e até a própria
morte eram consideradas como fruto da determinação divina, sobre as quais não se deveria inte!Vir, a descoberta das "partículas cadavéricas", feitas por Semmelweiss; não foram
aceitas pacificamente_- muito enibora amortaUdade n~ enfermaria por ele dirigida tivesse
caído de 18 para 1% -, porém fazem dele
hoje o patrono e pioneiro no contrOle das infecções hospitalares e o precursor âos méto~
dos da ciência da Epidemiologia.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, papel relevante no combate à infecção hospitalar coube
também à inglesa Florence Nightgale, embora
em campo diferente, o das estratégias relativas
aos cuidados com -o padente e a assepcia
hospitalãt. Mesmo não acreditando na existência dos microbios, e guiando-se por seu senso
prático de organização e asseio, durante a
Guerra da Criméia conseguiu que a mortalidade dos feridos .atendidos no Hospital de
Sangue de SCUtéÚi caísse enormemente.
Nightgale, como Semmelweiss, fez da observação o -seu guia, concluindo que a ordem
e a higiene eram garantiaS de- sobrevivência.
Tomando como_ referência as descobertas
de Pasteur, Joseph Uster dedicou-se ao estudo da esterilização do campo· operatório, a
fim de prevenir o desenvolvimento de bactérias patogénicas durante as intervenções cirúrO SENIC deixou bem claro que só a preven- gicas. Decidiu-se, depois de muitas experiênção de apenas 5% das infecções hospitalares
cias, pela vaporização do ácido carbólico, que
equivale, economicamente, ao suficiente para
passou a ser empregado pelos grandes cena manutenção do programa, lição que, pelo
tros médicos de então, do mesmo modo que
visto, os hospitais brasileiros não se dispua desinfecção prévia, preconizada por ele, do
seram a assimilar, já que 90% deles não consinstrumental cirúrgico e daS_ f!l.ãos do opetituíram sua Comissão de Controle de Infecção
rador.
Hospitalar, apesar da Portaria n" 196 do MinisA ciência dava um saJto qualitativo na luta
tério da Saúde.
pela vida, retirando dos hospitais o conceito
Muito esforço e dedicação foram investidos
de ··antecâmaras-da morte" e reabilitando-os
par· médicos e cientistas d_o passado para que
como locais deStiilaâos à recuperação da saúse chegasse ao conhecimento dos mecanisde e ao prolongamento da vida. Muito empemos de ação da infecção hospitalar, para adnho foi aplicado nessas descobertas para que
mitir-se a negligência com que o assunto é
hoje, praticamente a 10 anos do TerceiroMilêtratado em tantas unidades, onde o pessoal
nio e de transformações tecnológicas extraor- desde o especialista àquele incumbido da
dinárias, percam·se vidas não mais por falta
limpeza - descuida-se até de aspectos ele~
de informação, mas pela ausência de recursos
mentares da higiene, como lavar as mãos anfinanceiros e humanos.
tes ou depois de qualquer procedimento hosA desCoberta dOs antibióticos, em meados -~
pitalar.
deste século, assegurou à humanidade, simulHipócrates, o Pai da Medicina, 600 anos antaneamente, um bem e um mal, porque o
tes de Cristo já recomendava a seus discípulos
cuidados tão básicos como esses e, ao longo abuso de seu emprego, aJiado ao desleixo com
de seu curso, a História está replet?J de exem- a assepcia hospitalar, gerou c_epas e germes
plos notáveis de pesquisadores que dedica- multirresistentes, normalmente não encontraram sua Vida à luta contra o invisível, mas . dos em outros ambientes, que contaminam
solerte inimigo, que consumiu precocemente instrumentos hospitalares e colonizam pacienwna infinidade de vidas antes de ser identifi- tes susceptíveis, _causando estragos às vezes
irreparáveis.
cado e detido.
O entendimento de que a morte pôr infecTaJ é o caso do jovem médico húngaro Ignaz Philip Semmelwelss que, em 1844, mes~ ção hospitalar, à exceção da infecção endómo desconhecendo a natureza do maJ que gena, não é um risco que tenham de assumir
vitimava grande número de parturientes do os que buscam o hospital, está assumindo
Lying Hospital, de Viena, interpretando-a à luz novas conotações. A Justiça brasileira tem
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acolhido causas em que essa condição tenha
sido explicitada, como aconteceu ao HospitaJ
Modelo de Curitiba, que fez acordo pelo qual
se obrigou a pagar pensão mensal ao casal
José e Miraci Bosi~io até que seu filho André,
com 22 meses à época, Cõlnplete 65 anos.
O advogado da família consegiu provar que
a criança fôra infectada logo ao nascer por
Pseudomonas;l bactérias típicas de ambientes
hospitalares. causando-les meningite e seqQelas irreversíveis.
Melhor do que levar o problema para a alçada dos tribunais, é tentar impedi-los de ocorrerem, muito embora o índice de prevenção de
infecçóes- hospitalares seja, atuaJmente, no
Brasil, da ordem de 50%, com o empregá
de máxima racionalidade e eficiência. Com
apenas 10% dos hospitais brasileiros tendo
sua Comissão de Controle de InfecÇão Hospitalar, essa nos parece urna margem muito
otimista e nos leva a reclamar uma ação mais
incisiva do Ministério da Saúde, por inefo dos
canais competentes e a envolver-se mais a
fundo no treinamento de recursos humanos
para o setor.
Além des_sas limitações, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, há o problema -deis métodos de
vigilância epidemi_ológica adotados, como o
da notificação cootrolada, recomendada pela
Portaria n~ 196 do Ministério da Saúde. Essesistema, por sua natural limitação, foi abandonado há mais de 1O anos nos Estados Unidos
da América e na Inglaterra, visto Que as notifi~
cações nem sempre correspondem às especificações requeridaS e enSeJam contradições,
entre outros fatores negativos.
Estamos muito longe dos parâmetros ideais
-qUe seiiãm os métodos ativos, onde profissionais da CCIH buscam várias fontes de informação sobre infecção, corroborados pela pes~
quisa da prevalência - , mas é indispensável
partir para a configuração do problema, subsidiando campanhas permanentes e insistentes
em âmbito hospitalar para envolver a comunidade nesse trabalho que, afinal, é de interesse de todoS nós.
-Para se ter uma idéia das discrepâncias estatísticas. talvez em função da omissão ou da
não caracterização da situação, pesquisadores
referem taxas de fecç_ão hospitalar de 4,3%
em hospital de Ipanema, no Rio, de 1,9% em
Cachoeiro do Jtapemlrim, no Espírito Santo;
em anos divesos, indicando, não infelizmente,
alta margem de eficiência, mas que a heterogeneidade de conceitos e a relutância médica
em admitir a incidência do problema são fatores que têm de ser superados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro aspecto que não pode, em hipótese alguma, deixar
de ser considerado, diz respeito à autonomia
das Comissões de Controle de Infecção Hospi·
talar, pois se elas nao dispuserem de meios
para funcionar satisfatoriamente, repaldadas
por laboratórios de bacteriologia que lhes permitam identificar a flora microbiana e autoridade para propor mudanças nas rotinas e instalações hospitalares, então seu trabalho será
de mera constação e concorrerá muito pouco
p&a reduzir a margem de ação das infecçõ"es.
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Um exemplo que se coloca naturalmente
em discussão, quando o assunto é a infecção

hospitalar, é o uso abusivo de corticosteróides,

O SR. PRESIDENTE 1Antônio Luiz Maya)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

lmunossupressores, radioterapias e antibióti-

cos, entre outras técnias violentas de diagnóstico e terapêutica hoje largamente empregados. O Centers for Disease Controle, dos Esta-

O SR. ODACIR SOARES (PFL -

RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, repetidas vezes tenho
dos Unidos da América; constatou-que a ado- ocupado a tribuna desta Casa para discorrer
çAo de procedimentos ivasívos foi responsável
sobre a economia do cacau, denJ,tnciar desípor 42% das epidemias investigadaS entre dias governamentais e_ apontar ações de gru1970 e !975.
pos: -poderosos, representados por megaproÉ bem verdade que não existe, no momen~ dutores associaçfos aos exportadores e industo, nenhuma intervenção médica capaz de er- triais do cacau que, unidos, lutaram e lutam
radtcar a infecção hospitalar, como assegura pela fragilização, desmantelamento e fim da
a Dr" Dora Chor de Souza Ribeiro, em sua Comissão. Executiva do Plano de Lavoura Catese de mestrado defendida este ano na Esco- caueíra, a Ceplac.
la Nacional de Saúde Pú.blica da Fyndação
Hoje, entristecido e ainda estarreddo, venho
Oswaldo Cruz.lsto porque, segundo ela, dentre anunciar que aqueles grupos conseguiram ver
os fatores de risco encontram~se alguns inalte- aprovado o voto n~ 278/89_ do Sr. Ministro da
ráveis, como a doença básica do paciente, Fazenda, na reunião do Conselho Monetário
a idade e os diagn6stic_os_ secundários, entre Nacional, em 25 dC outubro último. É verdade
outros. Mas ela enfatiza que c:om a tecnologia que a resolução do CMN estâ _camuflada e
atualmente disponivel e a opção por atitudes criminosamente disfarça4a, sqb o eufemismo
e procedimentos; é possível influenciar sua
de suspeÕstJo, pof um ano, do Imposto de
ocorrência. E entre eles, a lavagem e desin- Exportação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se- tantas
fecção das mãos é uma das medidas mais
importantes de prevenção da infecção exóge- \lezes ocupei a tribuna do Senado, foi por reconhecer a importância do setor cacaueiro na
na, ao lado do uso adequado do catéter urinário e do catéter venoso. A infeção urinária coreconomia nacional e regional da Bahia, Espíresponde cerca de 40% do total das infecções, rito Santo e Amazônia, de modo todo partio que evidencia a dimensão do problema, cular do meu Estado de Rondônia. O Brasil
quando não convenientemente encaminhado.
é_atualmente o segundo maior produtor mundial de cacau, sendo superado apenas pela
Em meio a lilii quadro de indefinições, risCosta do Marfim. Nossa produção totalizou
cos e incertezas, vale realçar os resultados re333 miL toneladas de amêndoas em 1989,
colhidos pelo progralila de controle levado
o que significa mais de 60 Por cento da produa efeito pelo Hospital da Universidade de Pernambuco que, em 1Oanos de atividades, con~ ção das Américas e quase 20 por cento da
segiu baixar de 15,65% a taxa de infecção- produção mundial. Umas das mais específicas
carãcterísticas do setor cacaueiro do Brasil é
de ferida para, 35% e de 11,69% para 3,16%
nosso País detém o maior parque de processaa ,.taxa de infecção em drurgias limpas; a
infecção respiratória pós-operatór-ia ror redil- - mento do mundo, superando Estados Unidos,
Alemanha Ocidental e União Soviética. A exzidade 14,6% paa86%, e-a UTinárÍ8de i0,92%
pailsão desta capacidade produtiva é uma repara 2,98%.
---?ultante dos esforços que vêm sendo feitos
A matéria, no enUJnto, não se esgota com
peJOs produtores e pela Ceplac na expansão
esses resultados, porque inclui,_ ainda, a fiscalida produção e produtividade, desde os anos
zação da produção dos desinfetantes hospita60, principalmente na Bahia, Rondônia, Pará
lares, importantes-coadjuvantes da prevenção.
e Espfi'it0-S8nt0.
-Em 1986, quando o f'/Linistério da Saúde partiu
0 complexo cacau é uma importante fonte
para analisar a eficiência desses bactericidas,
de receita cambial, renda e emprego para a
constatou que a fórmula da maioria deles era
economia brasileira. Exportações de cacau
inadequada a seus fins. Aliás - é meu dever
em amêndoas e produtos processados produadvertir-, todo o sistema de Vigilância Epide~ zem uma receita anual de aproximadamente
miológlca do Ministério da Saúde foi pratica60J:ri-nilhõeS de- dOiares, havendo alcançado
mente desarticulado na adminis_tração do Pre- em 1979 (período de altos-preços do produto)
sidente José_Samey, :acarretando, ho}e, graves
aproximadamente um bilhão de dólares. Em
problemas de saúde pública.
termos de produtos agrícolas, o complexo ca~
A lucidez constitucional, Sr. Presidente eSrs.
cau é apenas superado pelos complexos soja,
Senadores, ao franquear a assistência médica
café e citdcos, na pauta das exportações brasia todos os brasileiros, sejam .eles contribuintes
leiras, superan!i€1 produto como o açúcar. As
ou nao da Previdência e Assistência Social,
exportações de derivados totalizam quase
representa, sem dúvida, um avanço em rela15% dos valoresde exportação de semimanução à discriminação que prevalecia _anteriorfaturados, enquanto o cacau em amêndoas
mente. No entanto, essa franquia não _é obesrepresenta um dos cinco itens mais signifiUinte se o Estado não se imbuir de suas rescativos de nossa pauta.
ponsabilidades, porque enquanto o acesso a
Para Rondônia, o cacau, desde o descobrium hospital configurar um ris_co de vida, estamento feito pela Ceplac, em 1971. passou a
remos, todos nós. burlados nos nossos mais
ter grande importãncia. Rondônía tomou-se
elementares direitos de cidadania.
o segundo estado produtor de cacau, com
(Muito bem!)
uma produção estimada em 50 mil toneladas,

Dezembro de 1.989 .

que repousa numa base agrícola de 45 mil
hectares plantados por 4.457 agricultores, predominantemente pequenos produtores dOs
projetes de colonizaç_ão do Incra. Uma agricultura ecológica, de base prese!Vac;ionista e
extremamerite justa no processo-de rediStribuição de renda, já que os pequenos produtores constituem 87 por cento da clientela da
Ceplac, respondendo por cerca de 61 por
cento_da produção no meu estado. Os produtores médios, com áreas de uns 20 hectares
de cacauais, representam 11 por cento da
clientela de agricultores e_ enfeixando cerca
de 25 por cento, enquanto que os grandes
plantadores expres_são_tão-somente 2 por cento da clientela e plantam uns 14 por cento
da área cacaueira do estado. A cacauicultura
de Rondônia, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é_ extremamente dependente da intervenç_êo
do aparelho estatal, na pesquisa e ~xperlmen·
tação agricola, na extensão rural, no fomento
da cacauicultura e na comercialízçaão, segmento que tem sido ao longo dos anos externamente negligenciado. Haja vista que o preço __ receóido pelo produtor do meu estado é
apenas uns 40 a 50 por cento do preço recebido em terras de Ilhéus e ltabuna.
Ressaltada a importância da cacauicultura
para a economia nacional e para Rondônia,
me permito voltar a ler trechos de meu pronunciamento nesta casa a 23 de agosto deste:
..A expressão Suspensão do Imposto de Exportação é eufemística. O que se está propondo, na verdade, é a extinção do Imposto de
Exportação -_do Cacau! O voto do Exm" Sr.
Ministro da Fazenda serâ dado em atendimento a pleito de ·setoreS organizadOs e poderosos,
representados por exportadores reunidos na
ABEC ~ Associação Brasileira dos Exportadores de cacau; por industriais agasalhados
na ABIC -_AssoCiação Brasileira de Industriais
do Cacau e de megaprodutores de cacau, coligados na Associação Brasileira de Cacauicultores. Anote-se que oS iepresentailtes dos seg·
mentos exportador-industrial, detentores do
grande capital, são via de regra vinculados
ao capital internacional dos dealers londrinos
edas multinacionais da industrializçaão do ca~
cau".
Em outro trecho do nosso pronunciamen~
to, enfatizamos~ ··o primeiro efeito perverso
a resultar dª_s_uspensão do Imposto de Expor~
tação, ou, enfatizando mais realisticamente,
da extinção do imposto de exportação, será
a desarticulação, o desmembramento do modelo institucional _da Ceplac- Comissão Executiva do_ Plano da Lavoura Cacaueira".
Mas, Sr. Presidente,_ Srs. S.enadores, a mais
.grave denúncia. que fizemos foi: "Quem se
aproveitará da extinçao do imposto de exportação incidente s_obre o cacau? Aqueles que
pleiteiam, fazem campanhas,_ acionam lobbíes. fizem que o_ fazem em benefícios do produtor de cacau. em favor de uma maior com~
petitividade do cacau nacional nos mercados
internacionais. Em primeiro lugar, me parece
curioso, es·drúxulo que_ os exportadores e industriais do cacau batalhem e se esforcem
pela extinção ,do imposto, enquãnto aqueles
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que sofrem na carne os seus _efeitos venham
historicamente se manifestando a favor de_ sua
manutenção~·.
_
__ -~-~- _

bela com o titulo "O Imposto Engolido". O
documento resume a história da luta do cooper'ativismo-contra a retirada dO impoSto. His-

Nossas denúncias viriam confirmar-se doi$

toricamente, o sistema cooperativista tem sus-

meses depois. A suspensão do Imposto de
Exportaçâo foi adotada pelo Conselho M.onetário Nacional em 25 de outubro. Diga-se__ que

tentado que o imposto retirado não seria incorparado ao preço do cacau, porque o mercado
dominado sempre teve meios de canalizar

a discussão da medida sequer constava da

qualquer beneficio para os agentes que o cc-
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nistrçaão da Ceplac, que não se organizou
para contrapor-se àquelas forças. Reconheceu
c-omo válida a medida, a"c-omodou-s_e, negou
aos produtores de cacau o respaldo que lhes
deveria ter emprestado.
Tal posição vem de certa forma, dar sinais
de que as denúncias formuladas em julho úJtimo, pela Associação dos Funcionários da Ceplac no meu Estado, tinham alguma razão
de ser: "A Associação dos Funcionários do
órgão da lavoura cacaueira têm sérios motivos
para colocar sob suspeição os reais objetivos
dq. atual administrçaão da Ceplac. Ambígua
e vacilante, não transmite aos servidores e produtores de cacau q__ certe1..;;1 de que se empenha
com toda a energia e possibilidade de luta,
não só em favor da preservação da instituição
no seu modelo original, como da modemizçaão de suas estratégias para enfrentar a crise,
~_;~[!tela das instáry.cias legítimas de representação político-administrativa dos cacauicultores brasileiros". Mais adiante, ainda transcrevendo o manifesto de Ji-Paraná, Rondônia,
dos servidores da Ceplac: "É consenso entre
os funcionários e lideranças autênticas dos
produtores que a indicação do atual Secretário-Geral da Ceplac velo atender a interesses
de c-oncorrentes politico-partidárias e s_etores
da economia cacaueira historicamente antagônicas ao segmento da produção_ de cacau
e ao trabalho realizado pela Ceplac em mais
·
de 30 anos de existência".
. Estas denúncias e outras mais estão interligadas e assinalam o caminho, em marcha
batida, daqueles interessados em destruir, demonstar o modelo institucional da Ceplac, que
operou com suces.so grandeS_ acertos e realizações. É o que se pode adivinhar através de
uma propossta apresentada.na reuni_ão de novembro do Conselho Deliberativo da Ceplac,
pelo Conselho Nacional de Produtores de Cacau, que implode todo o modelo de ação conjunta de Pesquisã, Extensão Rural, Ensino
Agrícola Profissionalizante e Apoio ao _Desenvolvimento Regional.
Estas, as denúncias que eu tinha que oferecer mais uma vez a esta casa. (Muito bem!)

pauta da reunião em que a mesma foi apre- manda.A Copercacau, diz o documentõ, levou
vada, introduzida que foi de última bo~a. no essa Posição ao Ministério da Agricultura, em
velho estilo, afrontando a ConstitUição -(art 25 3 de maio de 1988, condenando a ''pura e
das Disposições Trãnsitórtas). Logo no dia simples eliminação do imposto de exportação
imediato, o Presidente do Conselho Nacional e defendendo, ao lado do Conselho Nacional
dos Produtores de Cacau, Hélio Bandeira Ne- dos Produtores de cacau, o CNPC, o retorno
ves, em telex clrcular 89/648, dizia: "Não con- da cota de contribuição cambial''. E demo~o
cordamos com as ações do_s ewortadores e clava, naquela oportunidade, os "pequenos
industriais n65Emtidá-dá-suspensão ou revo- grupos que muitas vezes recebem concessões
gação do imposto de_ exportação de 1O por de natureza imediata em detrimento de uma
cento, do que serão os únicos beneficiários maioria desamparada e desassistida, tornancom a futura exportação de um milhão e_ qua- do-se conivente com as situações de de~i_gual
trocentas mil sacas de cacau já adquiridas dade gritante, esquecendo-se de que os benecom desconto do Imposto ao produtor". E ffcios de hoje, artifiais, podem irilplicar perdas
em outro trecho do telex, afirmava o Presi- substanciais no futuro".
dente recém-eleito do Conselho Nacional dos
Em outro techo do documento da ÇoperProdutores de cacau: "...0 imposto é impres- cacáu, o econon'iista Fernando Rios denuncia:
cindível à viabilizç:aão dos objetivos da Ceplac "O problema é político. Não· se trata de elevar
na região cacaueira, sob pena de negarmos a renda do produtor, mas de mantê-lo desornossa própria capacidade de renovar a recons- ganizado. Daí o combate sistemático de altruir a Ceplac das EMARCS e da CEPEC. da guns setores, seguramente de má fé, ao cooUniversidade de Santa Cruz, do Sistema Coo- perafivismo, a úníca trincheira de resistência
perativista, da recuperação da lavoura e da organizada com que contam os menos ampaorganização do produtor".
rados, principalemnte os mini, pequenos e
Em memória de cálculo que nossa asses- médios produtores". Adiante, conclama a Coseria produziu com_ base em informações co- percacau: "...é preciso que a sociedade regiolhidas na Ceplac, e que vai anexada, as vendas nal se habilite a cobrar comportamento mais
de cacau realizadas C)té 3-0_de setembro repre- di9no, menos oportunista e mais qualificado
sentam mais de 1,5 milhão de sacos de 60 dos que ocupam funções, notadamente públiquitos. As receitas previstas até 30 de setem- cas, ou terihilfn ânus semelhante".
bro deste, resultantes de_exportações de cacau
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os produem amêndoas e produtos industrializados, re:. tores de c-acau, atrayés de suas representações
presentavam 177,728.000 dólares. A previsão sindicais, reunidas com· 100-Siildicatos Patropara o imposto de exportação ( 1O por cento nais no Conselho Consultivo dos Produtores
FOB) de outubro de 89 a maio de 90, signifi- de Cacau e do Sistema Coperc-acau, -que tracaria algo em torno de 17,773.000 dólares_, tam_ d~ organizar o processo de comerciaEm resumo, o imposto já fora arrecadado do lização e industrialização em bases cooperaagricultor de cacau, não iria para os cofres tivistas, não conseguiram antepor-se às forças
da União e beneficiaria apenas o Setor exporta:- -poderosas, organizadas, bem ramific-adas e
dor-industrial e a alguns poderosos produto- entranhadas na administração pública brasiDOCUMENTOS À QUE SE REFERE
res, àqueles que _chamamos, em 23 de .agosto, !eira. Mas até certo ponto é sufpreenderite a
O SR. ODAOR SOARES EM SEU DISde megaprodutores de cacau. Afinal, quero posição no mlnimo hesitante da" alta admlCURSO:
são o_s ho_mens dos dezoito milhões de dólares? A Nação precisa saber, precisa identificá-los.
Mas não apenas a manifestação do Pre.s_idente do ConseJho_.J:"'j:icional dos Produtores
MEMÓPIA DE-CÁLCULQ
do Cacau denunciou e cobrou o destino dos
DAS PERDAS DE ARRECADACAO PELA
1O por cento do imposto. Em entreví.Sta conSUSPENSAO 00 IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO
cedida ao "A Tarde" de 28 de novembro. o
economista Fernando Rios, Presidente do SisA) Vendas realizadas até ac-n-89:
tema Copercacau, dizia: "A suspensão da coAmêndoas
Produtos (ETA)
Total
brança do imposto não beneficiou os produOut/Ma i rJ 90
esc 60 k<:
esc 6:) J<g
esc 60 l<Q
851.201
690.231
1.541.432
tores de cacau. No primeiro dia após a suspensão (26 de outubro) foi incorporado ao- Preço
B) Receitas previstas até ~~.}·9-89:
algo em torno de 7, 7 por cento do imposto
Amêndoa:;
Produtos (ETA)
Total
suspenso (o mercado pagou NCz$ 89,64),
0ut/M3iO 90
USS l.OCD
US$
1.000
US$
I .000
USS 63.840
US$- 1 13.~888
118$ T77. 728
com o produtor perdendo NCz.$ 20,70 por
arroba de cacau vendida...
C) Previsão para o imposto de exportação ( lOi! FOB):
Para efeito documental, anexamos cópia do
Out/Maio 90
Em uss 1. ooã
jornal A Tarde de28 de nqvembro, gu~_publica
US$ 17.773
a matéria referida, inclusive uma ilustratiya ta-
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a relJda dõ--pr~d~tÕ;, mas de mantê-lo desor- -ganizado. Daí, o combate sistemátic-o que alSans setores seguramente de má-fé, fazem
a) (JS$ 17.773.000 x RC.Z$ 5,57 = NCz$
ao c9operativismo,_ a úiUca trincheira de resis98.995.610,00
tência organizada com que contam os menos
(Câmbio Oficial)
amparados, principalmente os mini, pequenos
b) (JS$ 17.773-000xNCz~ 1!,20 = NCz$
-e médios produtores". A Copercacau salienta
199.057.600,00- -que ..é Preciso que a sodedade reglonal s_e
habilite a cobrar comportamento mais digno,
(Càmbio Paralelo)
menos oportunista e mais qualificado dos que
EM RESUMO
ocupam funções, notadamente públicas, ou
que tenham ónus semelhante".
,
a) não é recolhido para a União;
b) não é recebido pelo Agricultor;
"
c) beneficiará aos Exportadores e ·lndus-EQUIVALÊNCIA EM CRUZADOS,
TAXA DE CONvERSÃO DO DIA 7-11-89

triais.

Obs: Cacau a ser embarcado após suspensão do Imposto de Exportação pelo Conselho
Monetário Nacional.

COPERCACAU DIZ QUE
SUSPENSÃO. DO IMPOSTO
NÃO AJUDA A NINGUÉM
Ilhéus (Da Sucursal Sul da Bahia) --A sus-

pensão da cobrança do imposto de exportação não beneficiou os produtores de cacau.
No primeiro dia após a suspensão (26 de outubro) foi incorporado ao preço algo em torno
de 7,7%, do imposto suspenso (o mercado
pagou NCz$ 62.50, quaiido deveria pagar, incorporado o imposto total. NCz$ 66,43, com
uma perda de NCz$ 3,93 por arroba. Já no_
dia 20 de novembro, a diferença era de 30%
(NCz$ 68,94 contra NCz$ 89,64), com o produtor perdendo NCz$ 20,70 por arroba de cacau vendida.
As afirmações acima estão contidas em documento divulgado pelo presidente do Sistema Copercacau, economista Fernando Rios,
analisando o comportamento dos preços do
cacau após a suspensão da cobrança do imposto de exportação pelo Conselho Monetário
Nacional. O documento resume a história da
luta do coperativismo contra a retirada do imposto. Historicamente, o sistema cooperativo
tem sustentado que -o imposto retirado não
seria incorporado ao preço do cacau, porque
"o merçado dominado sempre teve mecanismos de canalizar qualquer benefício para os
agentes que o comandam".

Dia

o preço que o
mer-cado pagou
(NCz$) (a)

-25-10-89
26-10-89
27-10-89

57.00

aG-10·89

64,33

.}31-10~89

OJ-11·89

03·1.1-89
06·\ ~-89
07-11-89
08-11-89
09-11-89
10-' 1-89
13-": 1R89
14R 11-89
16-11-89
17-11·89
·20-11-89

62,50
64,00
64_,57
65,18
65,71
66,35
65,72
65,19

66,36
68,89

69.63
70, 1.4
69,64

68,60
68,94

Dezembro de 1989
O IMPOSTO ENGOLIDO

A_tabe~a abaixo, elaborada pelo Sistema COpercacau, mostra que o imposto de exportação - que supostamente pi:I:Si:lria a fazer
parte do novo preço interno do cacau - foi
"engolido" em apenas três semarias. Se no
primeiro dia após a suspensão do imposto
pelo CMN os produtores deixaram de incor~
parar NCi$ 3,93 ao-preÇO por arroba vendida,
no dia 20 de_ novembro essa perda já era de
NCz$ 20,70, ecjuivalerite a 30%.

O preço que o
Correçlo
c:ambia1
rnercado dever 1a
X pagar (NCzS) (b)
51,00
66,43
-67,50
.68,68
70,01
71,13

1,615
1,610
1 '7<13
1,693
1,608

Diferença (b-a)

uezr. <X>

3,93

6,3

3,50
..1,35
5,44
5,95

5,4
fi,7
1,17
10,7
13,6

1,601

72_,27

6,36

1,6f3
--1,624
1,634
1,625
1.666
1,675
1,661

73,44
74,63
75,85
71,08
82,36
83,80
85,21
- 86,6_588,13
89,64

7 .o;~
8,91
10,66
lO,?t
13,47
14, 17
15,0_7
17,01
19,53
20,70

1 .66,7

1 '711
1,713

8,4

9,1

16~4

16,2._

19,6.

__ zo_,_a __
2_1,4
24,4
28,5
30,.0._

~--Inclusive !4% correspondenles ao 1mp~cto da suspensão do Imposto

_ O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Não há mais oradores inscritos~ Na presente sessão termfnou o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n 9 33, de 1989
(n9 797/89, na casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que auto-riza a reversão ao Município de Belém, Estado
do Pará, do terreno que menciona;
-Projeto de Lei da Câmara n 9 47, de 1989
(n9 920/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe
sobre o cômputo do tempo de exen:{cio de
função retnbuída por gratificação de representação de gabinete para os fins que menciona;
-Projeto de Lei da Câmara n 9 53, de 1989
(nç 1.:318/88, na casa de origem), de iniciativa
PROBLEMA POúnCO
do Senhor Presidente da República, que dispõe sçbre a ação cM! eúbllca de responsaA Copercacau - diz o documento -levou
bilidade por danos causados aos investidores
essa posição ao Ministério da Agricultura, em
no mercado de valores mobiliários;
3 de maio de 1988, condenando "a pura e
......-Projeto de Lei do Senado n 9 286, de
simples eliminação do imposto de exportação
e defendendo, ao lado do CNPC, o retomo - 1989, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera e acrescenta- disposíções à Lei n9 6.815,
da cota de contribuição cambial". E denunalterada pela Lei n9 6.964, que define a situaciava, naquela oportunidade, os "pequenos
_ção juridica do estrangeiro no Brasil, e dá ougrupos que, muitas vezes, recebem concestras providências;
sões de natureza imediata, em detrimento de
-Projeto de Resolução no 87, de 1989, de
uma maioria desamparada e desassistida, toriniCiativa da Comissão de Constituição, Justiça
nando-se conivente com situações de desie cidadania, que suspende a exeçução, em
gualdades gritantes, esquecendo-se que os
consonância com a dedsãO proferida pelo Subeneficias de hoje, artificiais, podem implicar
premo Tribunal Federal em acórdão de 3 de
em perdas substanciais no futuro".
fevereiro de 1988, da expressão "de seus seM"O problema- diz o_documento agorã di~
dores" contida nocaputdo art 18 do Decrevulgado - é político. Não se trata de elevar

to~ Lei

n 9 1.089, de 2 de março de 1970, bem
como a parte final do § )9 do mesmo art
18, assim redigida: "exclusivamente aos percebidos pelos servidores çla administração direta dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e sujeitos à tabela progressiva de
incidéncia na pauta sobre os rendimentos do
trabalho assalariado" nos termos do que estabelece o art. 52 indso X da Constituição Federal. _
-Projeto de Resolução no 88, de 1989, de
iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça
e cidadania, que suspende a execução da expressão "deduzidos 0,5% (cinco décimos por
cento) a título de despesas de arrecadação
e fiscalização", contida no art. 13 do Decreto-Lei no 1.038, de 2f de óutubro de 1969.
Aos projetes não foram apresentadas as
emendas.
As matérias serão incluídas na Ordem do
Dia, op-ortunamente.
O SR. P~lDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art
91, § 4 9, do !Segimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido de inclusão
em ordem do dia, das seguintes matérias;
-:-Projeto de Lei do Senado n9 234, de
1986, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que acescenta parágrafo único ao art
213 do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e
-Projeto de Lei do Senado no 1_8, de 1989,
de autoria do Senador João Menezes, que dispõe sobre "crime inaftançável" a remarcaçãO!
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de preços de gêneros alimentícios de qua1quer
espécie, expostos à venda, e_ dá outras provi-

dências.
As matérias foram apreciadas con_clusjy_a-

os trabalhos, convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas. e 56 minutos,
com a seguinte

e Cidadania. Tendo sido aprovadas, vão à Câmara dos Deputados.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
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mentats, a transcrição nos anais do Senado
da noJa oficial en'iitida pelo Ministério das Relações Exteriores e publicada no jomaiO Estado
de S. Paulo. de 28 de novembro último.

ORDEM DO DIA

mente pela Comissão de ConStituição, Justiça

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

Quarta-feira 6

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

Votação, em turno único, do Requerimento

~Está

encerrada a sessão.

(Levanta~se

655, de 1989, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos te~mos regin9

a sess5o às 16 horas e .5.5

minuto$).

Ata da 192" Sessão, em 5 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, _da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Antônio Luiz Maya

As 15 HORAS E

55 M/NtrrOs; ACHAM-sE

PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo
Peres - Carlos De'~Carli - Odacir Soares
- RonaJdo Aragão- Olavo Pires -Aimif Gabriel- Jarbas Passarinho - Antonio Luiz
Maya -João Castelo -Alexandre Costa Hugo Napoleão - Alacoque Bezerra - Cd
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides Lavoisier Maia - Marcos Gadelha - Marco
Madel - Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Francisco
Ronemberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães - Ruy Barcelar -José lgnácio Ferreira - Gerson Camata -João Calmam Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Ronan
Trto - Marcondes Mendonça - Mauro Bar:.
ges - [ram Saraiva - Irapuan Costa Junlor
- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha Márcio Lacerda - Mendes Canale - Ra.çbid
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves - Gomes Carvalho - Silvio Name Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin -(;ado~
Chiarelli.

lado com o objetivo de obter .informações sobre o repasse para financiamento· do crédito
rural, após o Plano Cruzado.
{EnCaminhe-se cópia ao requerente.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya)

- 0 Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)

--:" ReqUeremos_ urgência, nos termos âo art.
336, alínea c do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara N• 80/89 (N•

Hugo Napoleão.

Aviso
DO MINISTRO DA FAZENDA
N~ 1.164, de 1? do corrente, encaminhando
esclarecimentos prestados pela Secretaria do
Tesouro Nacional e o Banco Cenl:{al sobre
quesitos constantes do Requerimento n~ 435,
de _1989, do Senador _Carlos_Aiberto, forrou-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Aprovado o requerimento, está concedida
Sobre a mesa, requerimentos· qUe serão li- . a licença (Pausa)
dos pelS' Sr. Primeiro-Secretá_rio._
À Presidência recebeu a Mensagem N? 32.9,
de I 989 (n' 858/89, na origem), de 5 de deSão lido_s os seguintes
zembfõ do corrente ano, pela qual o Senhor
REQUERIMENTO N• 660, DE 1989
P_!'esidente .da República, nos termos do art
Requeremos urgência, nos termos do art. 52, item V, da Constituição, solicita autorização
366, alínea c, do Regimento Interno, para o para que a República Federativa do Brasil posPLC n~> 73/89, que "cria o adidonal de tarifa sa ultimar a._coptrataç*p dEl operação de créaeroportuária e dâ .outras providências".
dito externo, no valor de até 127.006.512,00
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1989. (cento e vinte e sete milhões," seis mil e qui~
- Ronan Tito -JI1arcondes Oadelha -Jar- nhentas e doze libras esterlinas), entre a Rede
bas Passarinho --:- Maurício Correa - Hugo Ferroviária S.A. e o NM Rothshlld & Sons, do
·Remo Uniçlq.
-=
· · -~
Napoleào.
A matéria será encaminhada à Comissão
de Assuntos Económicos.
REQOERJMENTÓ N• 661, DE 1989

3.306/89 na Origem) que altera· o artigo J9
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya}
da Lei N9 7735, .de 22 de fevereiro de 1989,
- A lista de presença acusa o comparecique "dispõe sobre a tabela de pessoal do lbamento de 50 Srs. Senadores. Havendo núme- . ma (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
ro regimental, declaro aberta a sessão.
dos Recursos Naturais Renováveis) e dá outras
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
providências".
trabalhos.
Sala das Sessões,
de dezembro de
O Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura·
1989.- Ronan Tito- Fernando Henrique
do Expediente.
Cardoso - Jarbas Passarinho - Maurício
Correa - Jamil f!addad- Odacir Soares É lido o seguinte

EXPEDIENTE

do cqr:rente, conforme ateStado médico ane·
xo.
..
. . .
.
..Sa1a .d~s Se~ões,.!? de dezembro de 1989 ..
...._ Senador MáriO Maia.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-.Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia,
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É Udo e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 662, DE 1989

No$ termos regimentais solicito licença para
tratamento de Saúde, no período de 5 a 15

-O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 655, de 1989, de autoria do
Senador Lourival Baptista, solicitando,
nos termos regimentaiS, a tra_nscrição nos
anais do Seriado da nota oficial emitida
-pelo Ministério daS Relãções Exteriores
e publicada no jornal "O Estado de S.
Paulo", de 28 de novembro último.

Em Votação o ·requerimento.
Os Srs. Senadores que .o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pau.sa)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição
·é.Solicitada:
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4.· A 4• lnspet.ori~ de Controle Externo· do
TCO encaminhou ao Secretário de Cõntrole
Interno do ltamaraty, em 7 do corrente, pedido
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
_ para que fossem prestados esclarecimentos
e justificativas sobre os pontos levantados no
Nota Oficial
documento. A resposta do Itamaraty, que esclarece objetiva e amplamente o assunto, foi
A propósito de nofiCías Publicadas peJa imprensa sobre relatório de tnspeção especial
elaborada em dez dias e formalmente entrerealizado no ltamaraty por auditores do Tribugue ao tribunal no dia 20 de novembro.
nal de ContaS da União (TCU) e com o objetivo
5. O TCU, como corte fiscalizadora, ainda
de informar a opinião pública s_obre o assunto
não se pronunciou sobre a substância do assunto, devendo fazê--lo também à luz dos ese assegurar verdade dos fatos, o Ministério
clarecimentos e justificativas apresentadas pedas Relações ExteriOres comunicã que:
lo ltamaraty.
1. A inspeção especial sobre o relaciona6. Ao MirliStério das Relações Exteriores,
mento entre o Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Visconde de Cabo Frlo
portanto, cabe aguardar tal pronunciamento.
foi solicitada, em 10 de julho do corrente ano,
O Itamarati está seguro quanto à gestão adepelo próprio Ministro de Estado das Relações quada de seus recursos e quanto à legitimiExtériores, Dr. Roberto Abreu Sodré, a pedido
dade dos programas e projetas com el~ fido Secretário-Geral das Relações Exteriores,
nanciados, (Jue atendem as necessidades de
EmbaiXador Paulo Tarso Flecha de Uma.
execução da política exterior brasileira e' que
2. A inspeção foi exaustiva e realizada coín permitem sejam cumpridas as obrigações que
o Ministério tem com sua comunidade de sercompleto apoio de todas as unidades adminisvidores, com vistas a lhes assegurar apropriatrativas do Ministério _e_da Fundação VISconde
de Cabo Frio, o que aliás, éstã- constgnado
das condições de trabalho.
no respectivo relatório e ilustra a invariável dis7. O Tribunal de Contas da União realiza
posição do Itamaraty de esclarecer os fatos.
anualmente várias inspeções ordinárias no Mi·
nistério das Relações Exteriores e-nos demais
3. O :relatório é um documento de caráter
técnico e preliminar e terá ainda de ser submeórgãos da administração pública. É tradição
tidO a anális_e e deliberação dos Ministros que
do Itamaraty manter· um relacionamento imcompõem o plenário do Egrégio Tribunal de
pecável com a corte de contas, de onde tem
Contas da Gruão. Não aponta mã,.fé ou dolo
emanado sugestões e recomendações conse, ainda menos, fraude_ ou malversação d~
trutivas, que muito contribuem para o aprimofundos por parte do Ministério de seus gestoramento administrativo do Ministério. Nesse
res, o documento foi, contudo, parcialmente
quadro de colaboração permanente, e como
sempre ocorreu, todas as recomendações
reproduzido na imprensa, acompanhado de
eventua_lmente feitas por aquele EgrégiO tribucomentários facclosos, conclusões precipita·
das e jWzos negativos._ Isto configura lamennal serão adotadas de imediato.
Brasília, 27 de novembro de 1989.
tável tentativa de prejulgamento~ atitude incompatível com as melhores tradições demoO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
cráticas que a Nação brasileira soube con·
- Esgõtada a Ordem do Dia.
quistar ao longo de sua história.

O Estado de S. Paulo, 28~ 1 1=89

Ata da

193~
3~

Dezembro de 1989

Passa-se, agora, à votaçãO do Requerimento
n 9 660; de urgência,- lido no Expediente, para
o PLC 73, de 1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria entrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente~
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Em votação o Requerimento n9 661, de
urgência, lido no Expediente, para o PLC 80,
de 1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

- A Presidência convoca sessã_o oTdlnária a
realizar-se hoje, às 17 horas e-3 m[nutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do requerimento
n 9 633, de 1989, do Senador Ronan Tito, solicitando, nos termos regimentais, a retirada em
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado
n 9 160, de 1989; de sua autoria, que_dispóe
sobre a organização e o funcionamento do
Conselho da República e dá outras providên·
das.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãÓ às 17 horas e 1
minuto)

Sessão, em 5 de dezembro de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa

As 17 HORAS E 3 MINUTO$, ACHAM-5E__ ~Gerson Camata - João Calmon - Jamil
Haddad - Nelson Carneiro - Ronan Tito PRESENTES OS-SR$, SENADORES·
Marcos Mendonça - Mauro Borges -:- Ira:n
- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leo~ Saraiva - Irapuan Costa Junior - Pompeu
poldo Peres- Cárlos De'Carli ....... Odaclr Soa~ de Sousa - Maurício Corrêa: - Meira Ftlho
res- Ronaldo Aragão- Olavo Pires -Aimir - Louremberg Nunes Rocha -Márcio LacerGabriel -Jarbas Passarinho- Carlos Patro~ da -Mendes Canale -Rachid Saldanha Dercínio - Antonio Luiz Maya - João Castelo zi- Wilson Martins- Leite Chaves- Gomes
-Alexandre Costa- Hugo Napoleão- Alo~ Carvalho - SiMo Name - Dirceu Carneiro
coque Bezerra - Qd Si!!bóia de Carvalho --Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli.
Mauro Benevides - Carlos Alberto - Lavai·
sier Mala- Marcondes Oadelha- Marco Madei- Mansueto de Lavor- Diva!do Surua:gy
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Teotonio VIlela Filho- Francisco Rollem- - A Ilsta de presença acusa o comparedberg- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães. mente de 5_2 Sr_s. Senadores. Havendo núme- Ruy Bacelar - José Ignácio Ferreira - :: ro regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, inlciamos nossos
trabalhos. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lí·
dos pelo Sr. ]9 Secretário.
São lidos os seguintes

REQCIERIMENTO N• 663, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alinea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF n~ 89, de 1989, de inicia·
tiva_ do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre os salários dos servidores da
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tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n~ 2 de 1973, e t~Jlóo em vista o que consta
·Sala das Sessões, 5 de novembro de 1989.
do processo nç 015842/89-4, resolve autorizar
- Ronan Tito - Marcondes Gadelha - Dira contratação, sob o regimejurfdico da Co~o
ceu Carneiro-Jarbi!Js Passarinho -Maurício
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Corréa
Garantia por Tem-po de Serviço, da senhora
REQUERIMENTO N• 664, DE 1989
Maria Lúcia Biancardi Camargo para· o emprego de Assessor Técnico, com o Salário mensal
Requeremos urgência, nos termos do art
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
equivalente ao yencimento do cargo DAS-3,
a partir de }9 de novembro de _1989;- com
Projeto de Lei do DF n~ 88, de 1989, de iriiciativa do Governador do_ Distrito Federal, que
lotação e exercício no Gabinete da PrimeiraO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dispõe sobre os vencimentos dos integrantes - Pass_a-se à votação do ReqUerimento n~ Secretaria.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1989.
da categoria funcional de Assistente Jurídico,
6_64, de urgência, lido no
para o ·
-·-Senador Nelson Carneiro, Presidente do
do Grupo Serviços Jurfdicos de que trata a
Projeto de Lei do DF n" 88, de 198_9.
Lei no 5.920, de 19 de setembro de 1973,
Senado Federal.
Em votação.
e dá outras providências.Os Srs. Senadores que o-api"ovam queiram
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1989.
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
permanecer sentados. (Pausa.)
- Ronan Tito - Jarbas Passarinho -MauN• 49, DE 1989
Aprovado.
rício Cotréa -Hugo Napofefio.
A matéria figurará na Ordem do Dia da se·
O Dfretor-Geral_do Senãôõ Federal, no uso
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So.,.a)
gunda sessão ordinária sub~cjü~nt~.
de suas atribuiçÇ)es e considerando o que
-Os reqúerimentos lidos serã:o vota Cios após
consta no Processo n'~' 006546-89-7, com funO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a Ordem do Dia, nos termos regimentãiS.
damento no arl 126, indso 1, do Ato da Com is-Lembro
aos
Srs.
Senadores
que
o
primeiro
(Pausa.)
9
veto a ser apreciado na sessão do Congresso . São Diretora n 31, de 1987, resolve:
Sobre a mesa,_ requerimento que será lido
Nacional é de autoria de senador. Portanto, - · Aplicar à firiDâ Tª'Yo- Comércio e Reprepelo Sr. 1~ Secretário.
a votação começará pelo Senado. É neces- sentações Ltda, e~.eleciqa à Sep-Sul- EQ
É lido e aproVado o seguinte
sária, assim, a presença dos Senhores sena- 712/912 - Cónj. "B"- Bloco 1, sala 325,9
Brasília-DF, e inscrita n:O ·coe s-ob o n
dores no plenário da Câmara dos Deputados,
REQUERIMENTO N• 665, DE 1989
24.937.930/0001-34, a pena de Advertência,
para a votação desse veto.
em virtud.e de não ter ent,regue o material disNos termos do art. 281 do Regimento InterO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
criminado na Nota de Empenho n 9 _01327n,
no, requeiro dispensa de interstício e j:>révía
-Nada
mais
havendo
a
tratar,
vou
encerrar
emitida__em
~3.:6~89, causando com Isso predistribuição de avulsos para o Projeto de Lei
nossos trabalhos, designando para a sessão
juízo ao Senacf'o FederaL
do S'enado_ n" 162, de 1989-CõmPlementar,
Senado Fedeifal, 1"' de dezembro' de 1989.
de autoria do Senador Fernando Henrique _ extraordinária a realizar-se amanhã. às 1O ho-ras, a seguinte
-José Passos:Pprto, Diretor-Gei'~}.
Cardoso, que dispõe sobre· a tributação das
grandes fortunas, nos termos do artigo 153,
inciso VJI, da Constitufção Federal, a- fim de
OROEMDODIA
EX'IRATO DE TERMO ADITIVO
que figure na Ordein -do Dia da sessão seguinte.
Espécie:
Primeiro Termo Aditivo ao ConPROJEfÓ DE LEI DO SENADO
Sala das Sessões. 5 de dezembro-de 1989.
- trato n~ 076/87, celebrado ~ntre o Senado FeNo
162,
DE
1989-COMPLEMENTAR
-Antonio LuiZ Maya.
deral e a Empresa Brasileira de Correios e
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Telégrafos.
art. 281 do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sollsa)
Objeto: Alteração da redação do item II, letra
Discussão, em turno único, do Projeto de
a, da Oáusula Quinta do contrato originário.
- Aprovado o requerimento, o projeto a que
Lei do Senado nç 162, de 1989-ComplemenSignatários; Pelo senado_Federal: Dr. José
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima
tar, de autoria do Senador Fernando Henrique
Passos_ Pôrto. Pela ECf: Jorge Eduardo
sessão.
Cardoso, que dispõe sobre a tributação das
Martins Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
grandes fortunas, nos termos do artigo 1_53,
Ama.wy Gonçalves Marüns, Diretor da Sub-Passe-se à
inciso Vll, da COnstituição Federal, tendo
secretaria de Administração de Material e PatriPARECERES, sob n~ 209 e 378, de~ 1989,
mônio.
ORDEM DO DIA
da Comissão:
-de Assuntos Económicos, ]r PronunôaItem 1:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
mento: favorável, nos termos do substitutivo
Votação, em tumo único, do Requerique oferece, com voto vencido, em separado,
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convêmento n~ 633, de 1989, dõ Senador Rodo Senador Olavo Pires; ~ Pronunôamento:
nio n" 005/88, celebrado entre o Senado Fedenan Tito, soliCitando, nos termos regi·
contrário às emendas de n':': 2_ a_ 4, apresenral e o Ministério das Relações Exteriores.
mentais, a retirada, em caráter definitivo,
tadas perante a comissão.
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, a partir
do Projeto de Lei do Senado n" 160, de
de 24-11-89, do contrato original, referente
1989; de_ sua autoria, que dispõe sobre
à -cessão temporária de dependência do PaláO SR. PRESIDENTE (Pompêu de Sousa)
a Organização -_e o Funcionamento do ~Está en-Cerra-da a sessjip.
cio do ltamar_ªt;y_. no Rio de Janeiro, para utilizaConsellio da República, e dá outras provição, pelo Senado, como sede de sua represen(Levanta-se
a
sessãoàs
17
horas
e
1
O
dênciaS,
tação naquela cidade.
mjnutos.)
Data
Assjnatura: _23-11-89.
Em vofiiçã"ó o requerimento. _Sjgnatár!os: Pelo Senado Federal: Dr. José
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
ATO DO PRESIDENTE
permanecer-sentados. (Pausa.)
Passos Pôrto. Pelo MRE: Ministro Carlos
.ATO DO PRESIDENTE
Aprovado.
Moreira Garcia.
N• 261, DE 1989
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei
Amawy Gonçalves Marüns, Diretor da Subdo Senado n" 160, de 1989, será definitivaO Presidente do Senado Federal, no uso
secretaria de Administração de Material e Patrimente arquivado.
da sua competência regimental e regulamenmónio.

Fundação Hospitalar do Distrito Federal e dá-

outras providências.

- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa~se, agora_, à votação do Requerimento
n 9 663, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei n" do DF n"' B9, de 1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

Expearente,

aa
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EXlRATO DE TERMO ADITIVO

EsPécie: Segundo Te«nO- Àditivo ao con:.
trato n9 042/88
-· ·
Contratada: NB - Comérdo, Distribuição
e Representações Ltda.
Contriftante: Senado Federal

Objeto: Adequação do reajuste de preços
do contrato ao Índice Nacional de Preços ao

Consumidor (INPC}, faixa de renda restrita.
Data da Assínatr.Jra: 24-11 ~89.

__
Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. PeJa Contratada: David PereJ~
ra da Silva.
Amaury Gonçah!es .MarUns, Diretor da SubSignatários:

secretaria de Administração de Material e Patri-

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
.PUBU~ÇÃO
C~mvocação

-0 ExcelentíSsimo Senhor Presidente da Co-rnis,são do Distrito Federal, Senador Mauro
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa
~s_eJên,cia, para reunião a se realizar nO ·dia
6 de. dezembro, quarta-feira, às 11 horas, na
sala de reuniões dá Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa. · · ·
SecretaÍ"ia da Cómissão, 4 de dezembro de
1989. - éadoS Oúi)heime Fonseca-Secretário
?a COm~~ d~ Di~trito federal~

mónio.
28• Reunião,
EXlRATO DE TERMO ADITIVO

Espt!de: SeQ.undo Termo Aditivo ao Co;;trato n? 059/88.
Contratada: Promofoto Comércio e Representações Ltda.
Contratante: Senado Federal

Objeto; Adequação do reajuste de preços
do contrato ao fndice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.
Datll da Assinatura: 24-11-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Heráclides
Cambuy de Magalhães.
Amaury Gonçalves /11srtins, Diretor da Subsecretaria de Adminístraçâo de Material e Património.
EXlRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo TermO -AditiVo ao Contrato n"' 100/88
Contratada: Elevadores Otis S/A
Contratante: Senado Federal
Objeto: Adequação do reajuste de preços
do contrato ao fndice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), faixa de renda restrita.
Dat~ da Asslna{u_ra: :31 ~ 10-89. _
.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Rubens
GaspareUo PlnheJro.
Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração dé Material e PatrimOnio.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n' 126/88
Contratada: Proserv-Produtos e Serviços para Informática Ltda.
Contratante: Senado Federal
Obj'eto: Adequação do reajuste de Preços
do contrato ao Índice Nadonal de Preços ao
Consumidor (!NPC), faixa de renda restrita.
Data da Assinatura; 24-11-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Gaspar F.
de 'Castro.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património,

ém 6 dezembro de 1989

Pauta:
Item 1 - Anteprojeto de Leí do Distrito Federal - Cria, no- Governo do Distrito F edera1
a Região Admiriistrativa de Ceilândia -e determina outras providências.
Autor: Deputada Maria de Lourdes Abadia.
ReJator: Senador Odaclr Soares
Parecer: Con-trano" à tramitação.
[tem 2 -Anteprojeto de Lei do Distrito Federal- Cria, li.o Governo do Distrito Federal
a-Administração da Cidade Satélite de Samambaia e determina outras providências.
Autor: Deputada Maria de Lourdes Abadia.
Relator: Senador Odacir Soares.
Parecer:-Contrário à tramitação ..
Item 3 -Projeto de Lei do Distrito Federal
n"' 53 de 1989 "'"""'-Mensagerrl n"' 84 de. 1989
-DF (Mensagem. n' 73-GAG, de 18-9-89,
na origem) -Dispõe sobre o Código de Postura do Distrito Federal.
Autor: Executivo LOcal.
Relator: Senador Edison Lobão.
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitucional e jurídiro,~ com às emendas n9' 1, 2,
3, 4, 5, 6, z,-_8 e9, e coiltrãrici "à de n9 6.
Item 4 - Projeto de Lei _do Distrito Federal
n~ ,58 de 1989 - Dá a denominação de "Parque da Cidade" ao "Parque Rogério Pithon
Farias'_'.
Autor: Senador Pompeu de Sousa.
Relator: Senador JOOo Lobo
Parecer: Contrário ao Projeto.
Item 5 - Projeto de Lei do Distrito Federal
----n"-62 de 1989--Mensagem i-1"' 1ÕO, de 1989
-DF (Mensagem n9 89, de 13-10-89, na origem) -Altera dispositivos do Decreto-Lei n"'
82. de 26 dé dezembro de 1966.
-AU.fõi:-Executivo Local.
Relator: Senador Leopoldo Peres.
Parecer: Favorável ao Projeto por Constitucional e Jurídico.
Item 6 -Projeto de Lei do DistritO Federal
n9 64 de 1989 - Determina eleição de um
diretoNepreSentante dos funcionários para a
diretor!a de todas as empresas sob administração direta ou indireta do Governo do Distrito
Federal e dá outras providências.

a

Autor: ComissãO do Distrito Federal.
Relator: Senador Ney Maranhão.
Parecer: Contrádo ao Projeto e às emendas
apresentadas.

Dezembro de 1989

Item_?-Yrojeto de Lei do Distrito _Federal
73 de 1989_ ..,...- Mensagem n9 111/89 DF-(Mensagem n"' 102MGA0 de 27-10-89, Íla
oiígem) - Dispõe sobre feriados no Distrito
Federal.
Autot: Executivo LOcal.
Relatai: Senador mauricio C:Oirêa.
Parecer: Favorável ao Projeto, por constituM
cional e jurídico.
Item 8 - Projeto de Lei do Distrito Federal
n9 77 de 1989 - Mensagem n~' 116, de
1989~DF (Mensagem n 9 106-GAQ, de
7-11-89, na origem) -Altera dispositivos das
Leis n'?l 39 e 43, de 6 de setembro de 1989,
e- de 19 de setembro de 1989 e dá outras
providências.
Autor: Executivo Local
Relator: Senador Edison Lobáo.
Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico.
Item 9-Projeto de Lei do· Distrito Fe-derai
nq 79 de 1989 - Mensagem n"' 1 I 8, de
1989·DF (Mensagem n• 108, de 9-11-89, na
origem)- Jndtroduz aJterações no Código Tributário do Distrito Federal__._ instituído pelo Decreto_-Lei n"' 82, de 26 de dezembro de 1966,
e dá outras providências.
Autor: Executivo Local.
ReJator: Senador Edison Lobão.
Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico.
Item lO-Projeto de Lei do Distrito Federal
n9 81 de 1989- Mensagem n"' 124 de
1989-DF (Mensagem n~ 114, de22-11-89, na
origem) __._Dispõe sobre a adequação das
Tabelas de Empregos Permanentes e em Comissão da Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal.
Autor; Executivo Local.
Relator: Senador Márcio Lacerda
Parecer. Favorável ao Projeto por constitu~
cional_e jurídico.
Item 11- Projeto de Lei do ~ito f~deral
n" 2 de 1989- Estabelece diretrizes, critérios,
e conteúdo mínimo para elaboração do Plano
Diretor do Distrito Federal, fixa a competência
da Câmara Legislat!_va_do DisUito Federal para
sua aprovaçã'? e dâ outras providências.
n~

Autor: Senador Pompeu de SoUsa.
Relator: ~r:flador Francisco Rollemberg.
Parecer_: _Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico, com as emendas supressivas
de n9' 2, 4 e 5 e contrário às _emendas de
nç_s_ t 3,-6, 7 e 8.
Conclus_ão: Em 23-5-89, a Presidência concedeu vista do processo ao Senador Meira

~oo.

.

Em 31-5-89, o Senador Meira Filho devolveu o Projeto com voto em separado, concluindo por audiência prévia da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadani~.
_
Em 6~6--89, a Comissão aproVou proposta
para a realização de uma reunião extraordi~
nária, específica, para tratar da matéria.
Em 19-9-89, o Senador Pompeu de Sousa,
autor .do Projeto, solicitou indusão da matéria
em pauta, por entender que a mesma já foi
amplamente discutida.
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA

32' Reunião

O~a

.

realizada em 30 de novembro de 1989

Às onze horas e trinta minutos do dia tririta
de novembro de hum mil novecentos e oitenta
e nove, reune~se a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos
Senhores Senadores Nelson CaméirO; Presi-

dente, Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presidente,
Alexandre COslá, Segundo Vice-Presidente,

.Mendes Cana1e, Primeiro Secretário, Divaldo
Suruagy, Segundo Secr~tário, Pompeu de
Sousa, TerCeiro Secretário, Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, Nabor Júnior
e Antônio Luiz Maia, Suplentes.

O Senhor Presidente dedara iniciados os
trabalhos da reunião e apresenta à Comissão
Diretora os seguintes assuntos:
a) Requerimento n9 628/89, de autoria do
Senhor Senador Jutahy Magalhães, solicitan~
do ao Poder ExecutiVo - Ministério da Aeronáutica informações sobre assuntos relacionados com aquele Ministério.
Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Mesa para as devidas providências.
b) Expediente da Casa do Candango solicitando que seja autorizada a impressão, pelo
Cegraf, de camês daquela instituição.
Os presentes aprovam a solicitação, após
seu exame, e a encaminham ao Cegraf para
as devidas providências.
A seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo-Vlce-Presidente
que apresenta paticer preliminar a anteprojeto de resolução que "autoriza a instituição.
no âmbito do Senado Federal, de Sistema ln~
tegrado de Saúde -SIS, e dá outras providências" no qual conclui pela realização de diligência junto à Comissão Especial que elabo~
rou a matéria.
Os preserites, após seu exame, aProvam o
parecer e encaminham a matéria ao DiretorGeral para que seja cumprida a diligência.
Em sequência, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro Secretário
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a) Proposta do Ato da Comissão Diretora
prorrogando o prazo previsto no artigo 1~.do
Ato n"' 11/89, da Comissão Diretora.
A matéria, após ser examinada, e aprovada,
assinando os presentes o respectivo Aro que
vai à pub,llcação;
b) Proposta de Ato da Comissão_ Díretora
que "dispõe sobre a lotação da Representação
do Senado Federal no Rio de Janeiro e dá
outras providências.
A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Diretora para exame e posterior decisão na próxima reunião;
c) Processo-s h 93 007077/89~0,
007864189-2, 011231189-0, 019966187-3 e
006493/86-6, de interesse do servidor Jurandir de Jesus Cavalheiro.

Antes que a matéria seja discutida pelos
presentes, o Senhor Presidente solicita, e lhe
_ é concedic;la, vista dos processos;
d) Processo n~ 015145/89-1, de interesse
do servidor Manoel Rodrigues de Souza.
Os presenteS, ap6s examinarem a matéria,
concedem a autOrização, até doze mil cruzados· novos; solicitada no processo, julgada
desnecessãria a ida de médico acompanhante;
.
_
e) Anteprojeto de reso.luçáo .que "dispõe
sobre a remuneração ~os servidor~s do Senado FederaJ, altera as Tabelas de .referêndas
de vencimentos. e de gratifi~~ções, e dá outras
providências".
. .
A matéria -é distribuída aos membros da
Comissão Diretora para exame e posteriOr de~
cisão na próxima reunião.
O Senhor Presidente, prosseguindo com os
trabalhos da r.eunião, concede a palavra ao
Senhor Segúnao Secretário que apresenta pareeer-ão- Processo n' 007046/8g:.8, de inte~
resse do servidor F1orisval Lúcio da Silva no
qUai Con.dUi Seja autorizada a suspensão de
seU contrato de trabalho, a partir -de 8-3-89. ·
Os presentes; após debaterem a matéria,
aprovam o parecer e encaminham o processo
à Subsecretaria de Administração de Pessoal
parà as devidas providências.
Em continuação, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário
que" apresenta- parecer favorável ao Proc~?(ia
n9 016261/88-7, que trata da instalação de
uma Central de Vídeo no Senado Federal.
O parecer, após amplamente debatido, é
aprovado pelos presentes que delegam ao Senhor_ Terceiro Secretái"io a sUpervisão do processo de implementação da Central de Vídeo.
O Senhor Presidente, dando seguimento à
reunião; concede a palavra ao Senhor Quarto
Secretário que apresenta parecer oral favorável à Prestação de Contas do Senado Federal
relativa ao quarto trimestre de 1988.
Os presentes, após examinarem a matéria,
aprovam o Pélrecer e, conseqüentemente, à
Prestação d,e Cõiltas.
Na continuidade dos trabalhos da reunião,
o Senhor PresJdente concede a palavra ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, que submete à Comissão Diretora os seguintes assuntos:
a) Parecer pelo arquivamento do Processo
O" 0103851894, que contém proposta de modificação do Ato n9 40/80, da Comissão Diretora, por estar prejudicado.
Os presentes, após examinarem a matéria,
aprovam o parecer.
b) Parecer a recurso interposto pelo Senador Odadr Soares à CorriiSsáO de_ Constituição, Justiça e Cidadania acerca dajurididdade
do Ato n~ 25/89, da Comissão_ Diretora, con·
cluindo seja a matéria· submetida à decisão
do Plenário do Senado Federal.
A matéria é distribuída aos membros da
Comissão Diretora para ~xame e posterior de·
c~ão.
·
Por fim, o Serihor Presidente convoca uma
reunião da Comissão Diretora, para o dia 5
(cihco) de dezembro próximo, às 10 (dez) ho-

ras.
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pr_eskdente encerra a reunião, às treze horas e trinta
minutos pelo que eu José Passos Porto,Dire~
ter-Geral e Se-cretâri:O daCõihíssão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sa1ã da ConliSsão Diretora, 30 de novembro
de 1989. __:_ Senador Nelsoil carneiro, Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO
Criada atiavés do RequerimentO n~ 67,
de 1989, destinada a apf.J!'ar__o que__ realmente está ocorrendo com a índústritJ
automobUfstica brasUeira.

-

2~

Reunião, realizada em

8 de novembro de 1989
Aos oito dias do mês de novembro do ano
de rriif noveCentos e oitenta e ncive, às nove
horas e trinta minutos, na Sala 4, Ala Senador
Nilo Coelho, presentes os Senhores Sanado~
res Leopoldo Peres (Presidente), Gomes Carvalho (Relator), Pompeu de Sousa e FraOcisco
RoUemberg, reúne-se a Comissão Parlamen~
tarde Inquérito, destinada a apurar o que realmente está oCOrrendo com a indústria automobilístic~ brasileira. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senadores
Ruy Bacelar, João Menezes e Car!os.Aiberto.
HavendO número reQlmental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Comis-são e, sollcítã seja dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior que, Jogo após, foi considerada aprovada.
Com a palavra, o Senhor Senador Pompeu
de Soi.JSa, reqUer com base no art. 197 do
Regimento Interno- desta Casa Legislativa, qUe
as Se~ões Oi-dinárias deSta Comissão, transfõime=-.Se, -iniciahnente, eril Sessões Secretas,
determinando que a publica-ção integral das
notas taquigrâficas das reuniões, sejaii"t divulgadas somente após a conclusão dos trabalhos da presente CPL
O Senhor Presidente, submete à votação
o referido requerimento-:aprovado.
A seguir, solicita que permaneçam no redilto, apenas os funcionárioS quie servem à Co·
missão.
Nada mais havendo a tratar, o SenJTor Presidente deu por encerrado os trabalhos da Comissão às dez horas e vinte minutos e, para
conStar, eu, José AugustO-Pãriisset Sanfãna,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

N"IEXO A ATA DA Z• REUN!AO DA
COMJS5/[0 PARl.AMEIYTAR DE ltfQ(JÉRJTO, CRIADA A 7RA lfs DO REOOERIMENTO N• 567, DE 1989. DES7Tt!ADA
A APURAR O QUE REAU1ENTE ESTÁ
OCORRENDO COM A INDÚSTRIA AUTOMOBILfSTICA BRASILEIRA, DESTI·
NADA A ELABORAR O ROTEIRO DOS
TRABALHOS. Q(JE SE PIJBLICA COM
A DEVIDA A(JTORIZAÇÃO DO SENHOR
PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Havendo número regimental, declaro instala~
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da a primeira reUnião ordinária da Comfssão
d SR. i'RE;Siolirfr'~ (Leopoldo Peres) de lnquérito destinada a estudar a Indústria
Concedo a -p~lcwra ao nobre Relator da matéAutomobilística brasileira.
- ria, Senador Oçmes Carvalho.
Há sobre a mesa um requerimento vasado
nos seguintes tennos:
o SR. RElATOR (Gomes Carv"alho)- Eu
concordo plenamente com o Senador Pom''Requeremos, com ·afnmo no art. 197
do Regimento Interno desta Casa, que peu ae Sousa e devo dizer que entendi assim,
que essas reuniões seàetas, pelo menos num
as reuniões ordinárias desta ComisSãO
período inicial, deyan;1 oc:C?rrer, até p'orque não
transfonnem·se em reuniões secretas.
queremos e não d~s_ejamos sensaéionalismo.
Sala das Comissões, 8 de _novembro de Acho que o "ssunto é da mWor relevância
1989."
- . .
.
.e. pela form~
qu'e se reveste o assunto,
De acordo com o Regimento, resgl,lardam- -~~-q~v~eJ11QS~ c:;Je fÇ>i!"a imparcial, como ten):io _c_~.!:)Ue_ ya_~os conduzir _os trabalhos,
se os signatários.
todos os Srs. Senadores, seria d_e todo conveEm discussão. (Pausa.)
l}iente que assim se fJZesse, Sr. Presidente.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi- Por isso estou inteiramente_ de acordo com
o que disse o Senador
Pompeu de Sousa.
dente peço a palavra pela ordem.
.
.

·q;m:

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu

de Sousa.

-

O SR. POMPEU DE SOUSA- Parece-me
que este requ'erirnento tem uma motivação

óbvia; é que este assunto, por sua extrema
delicadeza, precisará de pelo menos um perío-

do inictaJ, não digo que seja permanentemente, é claro, pois não queremos trabalhar escondid?s, separados da opinião públJç_a, porque
nós, mandatários do povo e no Senado, mandatários de cada uma das Unidades da Federação, temos o povo como mandante e então,
não somos e não podemos ser omissos no
cumprimento do nosso mandato e devemos
prestar contas dele. Portanto, sou contrário
à atividades secretas. Entretanto, esse" assunto
possui tais meandros, tais peculiaridades e implicações que, numa fase inidal, não podem
ser todas as reuniões ordinárias- quero fazer
uma ressalva nesse sentido - para tomar corihedmento do contexto, de vez que é provável
que alguns componentes desta Comissao tenham conhe<:ímento pleno do assunto, possuam aquilo que o mestre Luís' de Camões
chal)lava de "o_ saber de experiência feito".
Eu. entretanto, não me sinto para tal habilitado. A Comissão deu-me a honra de elegerme vlce-presidente, mas confesso a minha ignorância no assunto; sei aquilo .que os jornalistas supõem que sabem. pois o jornalista
é uma pessoa que sabe tudo, ignorando em
profundidade o resto, que é realmente o próprio "tudo". Mas, i.sso é uma ~o um pouco
caricatural; na verdade, ~enho uma informação
superficial e quando se faz uma comissão parlamentar de inquérito é para se ir fundo no
que houver de irregular, no ql!e não é certo,
no que não é, às vezes, ãté legal. EntãO, VarnOS,
inicialmente - é este:,o_ meu ponto de vista .
-, tomar essas precauÇçes, mas~ logo em
seguida, abrir os nossos trabalhos para o conhecimento do público em-:Se.ra,l. .É. esta a
minha posição pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Em votaçáo o requerimento. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Gorrtés Càrvãlhof~Sr.
Presidente, peço a palavra para algumas considerações.

O SR. 'l'RE:SibENtE: (Leopoldo Peres) ..:.._
Em votação o requerimento, com o adenda
do Senador Pompeu de Sousa. (Pausa.)
N~o havefldO quem se manifeste contrariarfierite está aprovado.
Declaro esta reunião de caráter secreto. Peço àqueles que não são funcionários do Senado. que sé retirem da sa!a.
o

· O SR. PRESIDENTE (L.eopoldo Peres) Havendo número legal, declaro reaberta a primeira reunião ordinária da Comissão Parlmerl_tar. de_ Inquérito da Indústria Automob!lfstica.
. Fica convocada uma reunião ordinária para
amanhã, às 1O horas e 30 minutos.
ESta encerrada a reunião. Multo obrigado aos Srs. Senadores.

. COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
24• Reunião, em 23 de novembro de 1989

Às dezessete horas do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e oitenta e nove
_!l~sala de reuniões da Corriissão Ala Senado~
Alexandre Costa, presenteS Os-Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Meira fi·
lho, Mauro Borges, ~ompeu de Sousa, Silvio
Name, Maurício Corrêa, Leopoldo Peres,_Odacir Soares, Raimundo Ura, Francisco Rollemberg, Wilson Martins, Edison Lobão, João cast~lo, João Lobo, Márcio Lacerda, Lourival Baptista, Ron~l~() Aragão e o Deputado Augusto
Carvalho. Deixam de comparecer por motiVo
justificado os Senhores Senadores Áureo M.e~lo~ _(r?Jpuan Costa Júnior, José Paulo Biso!,
Chagas Rodrigues, Carlos De'Carli e Ney Maranhão. Iniciando a s_essão o. Senhor Presi1ente dispensa a leitura de Ata anterior que
e dada como aprovada. Prosseguindo o. Se·
~~ Pre;>iden~e concede a palavra ao Senador
Pompeu de Sousa que _CO!Tl- base no artigo
~ 14, parágrafo único, alín~a ·~c" do Regimento
Interno do Senado Fede{al, solicita a inclusão
~m paUta da Mensagem n" 113-DF que encaminha o Projeto de Lei dq_ Di!;trlto Fedeial
~~:~o; de 1989, adicionarido 26,6% aos salá·
rios e venCimentos dos funcionários do Governo do Distrito Fedefal. O Senhor Presidente
informa que em razão do referido Projeto estar
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no prazo de emendas encontrá dificuldades
em acolher o r~uerimento e so:geré que sejam prOcurados os lfderes de partidos para
garantir a urgênCia do Projeto em plenário.
Passando aos assuntos da pauta, examina-se
o item I relativo ao requerimento do Senador
Maurí:::io Corrêa, "solicitando o depoimento
de autoridades sobre a paralisação das atividades das escolas particulares, no período de
13 a 19 de outubro do corrente ano". O Presidente indaga ao Senador Maurício Corrêa se
mantém o -s-eu iequerimento. Após o Senador
conftrri"'ar o seo requerimento, o Senhor Presidente colOca o· assunto em· discussâb. Não
havendo quem se manifeste, a matéria é colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Passa~se ao iterr. 2 referente a outro
requerimento do Senado Mauricio Corrêa,
~'solicitando depoimento de diversas autoridades sobre a cessão do imóvel público carac·
terizado como Granja modelQ _de produção
GMP - 3 - Granja do Torto". Após o Senador
Maurício Corrêa prestar esclarecimentos sobre o· assunto, o mesmo é-cõloc.ado em dis·
cussão, em seguida votado, scrydo apr_ovado
por unarumidade. O Seril-ior Presidente informa que tomará providências para que as auto~
ridades citadas sejam convocadas para prestar
esclarecimentos em sessão- especial. Continuando a pauta, é examinado o item 3 referente ao Projeto de Lei do Distrito Feder:al n?
16, de 1989, qUe ''Altera a Lei n? 4.545; de
10 de dezembro de 1964-, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Distrito Federal". O S~nador Wilson Martins profere seu
parecer pelo arquivamento·, que após discussão é aprovado por unanimidade. Passando
ao item 4 que trata do Projeto de Lei do Distrito
Federal n9 31, de 1989 que "Dispõe sobre
a alienação de imóveis residenciais funcionais
do Governo do Distrito Federal e a utilização
dos recursos dela oriundos, na recuperação
das Escolas da Rede Oficial de Ensíno", o
Senhor Sena-dor Pompeu de Sousa profere
à leitura do parecer favorável ao Projeto por
constitucional e jurídico, na forma do substitutivo que apresenta O Senhor Presidente coloca o Parecer em discussã-o.- Não havendo
nenhuma manifestação, ê colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, examina-se o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 70, de 1989, que "Cria a Car·
reira Atividades Rodoviárias no Departamento
de Estradas e Rodagens do Distrito Federal
- DJ;;R/DF e seus cargos, frxa os valores dos
vencimentos e dá outras providências". O Se·
nhor Presidente redistribui o Projeto ao Senador Leopoldo Peres, que adota o parecer favorável ao_ Projeto por constitucional e jurídico,
sendo favor~vel às emendas n~ 2 e 4, contrário
às emendas n9 5, 6, 7 e 8 e as emendas n~
1 e 3 foram consideradas atendidas pela Men~
sagem n9 120/89~DF~Após discussão e votação o pareCer é aprovado- pOr-un_ãhimfdac!e.
Continuando a pauta é examinado o item 6,
relativo ao Projeto de Lei do Distrito Federal
n"71, de 1989 que "Cria a Carreira de Tfânsito
no Departamento de Trânsito do Distrito Fe~
dera] - DETRAN/DF e seus cargos,- fixa os
valores de seus vencimentos e dá outras provi-
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de 1989, que "Dispõe sobre o horário de fun·
do Distrito Federal, a Ad(ninistração da Odad~ o dos estabelecimentos comerciaís no Distrito
Satélite de Samambaia e determina outras
Federal e dá outras prOvidências". O Relator
e votação, é o mesmo aprova<;fo por unanimi- providências'', respeCtiVaffietlte, tambên1 Senador Francisco Rollemberg profere seu
dade. O item 7, referente ao Projeto de Resoluadiados a pedido do mesmo Relator, Senador parecer favorável ao Prqj~to por constitucional
ção do Senado Federal n" 46, de 1989 que
Odacir Soares. O ·serihoi PreSideTite Prosse- e jurídico. O Senador Meira Filho retira seu
"Susta os efeitos do Decreto 11.569, de 17
gue, colocando à exame da cOmissão o item
voto em separado, contrárto à matéria. Após
de maio de 1989, do Governo do Distrito Febrev~_ discussão, o Senhor Presidente submete
8 referente ao Anteprojeto de Lei do Distrito
deral, que institui normas para a conce5São- Federal c:]ue "Dispõe sobre a criaçãO da Escola a matéria a votação, sendo aprovada por 1O
de direito real de uso de terreno", é adiado
votos a favor, 2 contra e uma abstenção. Nada
Técnica Regional do 9ru:n_a (Região AdrnirliSa pedido do Relator, Senador Qdacir Soares, . trativa II). O Senador João Lobo profere se;u
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
bem como os itens 9 e 1O que tratam dos
encerra a sessão, lavrando eu, Carlos GUilherpar~cer favorável à Ti~.~~~ã~, <jtie após disAnteprojetos de Lei do Distrito Federal que
cutido e votado, é aprovado por unanimidade.
me Fonseca, a presente Ata, que após ·lida
"Cria, no Governo do Distrito Federal, a Região
e aprovada será-assinada pelo Senhor Pre_siFinalizando é examinadO ê:dteilÍ 11, relativo
ao Projeto de J,...ei do DiStrito'
i=ederal
n~ 49, _dente.
Administrativa de Ceilândia e determina outras
'
,.
pffividências" e o outr9 Q\-]e "Crja no Governo

parecer favorável ao Projeto por constitucional
, e jurídico. Colocado- O parecer em discussão

.. .

.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO ll
QUINTA-FEIRA, 7 DE

DE 1989

BRASILJA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nds térmos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promutgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVÔN• 79, DE 1989

Aprova o texto do Acordo de Cooperáção Científica· e Tecnológica entre o Governo .
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, celebrado
em lslamabad, em 1' de outubro de 1988.
Art Je É aprovado o téXto do Acordo de CóóperàÇão Qetífic<r e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, celebrado em·lslamabad,
em 1' de outubro de 1988.
Art. 2• São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajuStes complementares ao mesmo.
Art 3• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1989. -Sériador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ENTRE O GOVERNO DA REPáBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPáBUCA
ISLÂMICA DO PAQUISTÃO
O GovernO da -República Federativa doBrasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, (doravante
Contratantes"),

denornin~dos

"Partes

-

Com base nas relaÇões de amizade existente entre os_ .doís_ países, e

Dado o ínteresse comum no progresso da
ciimcia e do desenvolvimento tecnológico, de
modo a aperfeiçoar a qualidade de vida de
seus povos,

Acordam o seguinte:
ARTIGO I
1. As Partes Contratantes promoverão a
cooperação cientifica e tecnológica entre os
dois países.
2. O esJ;abélecimentO de programas, projetas e outras formas de cooperação nos termos do presente _Acordo, assim como seus
detalhes, serão objeto de_Ajustes Complementares específicos, concluídos através dos canais diplomáticos.
3. As invenções que resultem da atividade
conjunta de pesquisa científlca e de desenvolvimento tecnológico realizados por equipes de
especialistas dos dois países,. no âmbito do

presente Acordo, serão consideradas proprie- ·
dade conjunta dos dois países e serão paten- teadas por ambos os governos-, segundo as
leis em vigor em cada país. Cada GoVerno
se compromete a não transmitir a um terceiro
país ou organização multinacional informações sobre os resultados da cooperação no
âmbito deste Acordo, a menos que para tanto
obtenha o consentimento, por escrito, do outro Governo.
ARTIGO 11

A cooperação pOderá incluir os seguintes
itens.
a) intercâmbio de informação científica e
tecnológica;
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ções e mStiEuiç:õés de um terceiro_pats, ou
b) intercâmbio e treinamento de pessoal
uma organiZaÇão ínternadonal, poderão particientífico e técnico;
cipar com c:ontribuiçóes aos programeis, proc) implementação conjunta ou coordenada de programas ou projetes de pesquisa cien- jetas ou_ Outras formas de cooperação preVistas neste AcOrçlo ..
tífica ou desenvolvimento tecnológico;
d) estabelecimento, operação e/Ou ubliza: ·
ARTIGO V
çao de instalações científicas e técnicas, e centros experimentais ou de testes,.ou de produ1. De modo a determinar e promover a
ção-piloto;
·
implementação do presente Acordo_ e dos
e) qualquer outra forma de cooperação
Ajustes Complementares específicos a serem
com a qual concordem as Partes Contratantes. conduidos no seu âmbito, segundo o previsto
Similarmente, quando pareça apropria-do e no parágrafo 2 do Art. I, e para intercambiar
depois de aprovação conjunta pelas Partes as informações sobre o progresso -realizado
Contratantes, organizações e in_stituições de na execuçáo .dos programas, projetes e ativium terceiro pa:ís ou qUa1c:lu-er organização in- dades de interesse mútuo, uma Comissáo Mis..temacional poderão ser convidadas a parti- ta deverá reunir-se a cada dois anos, alternadacipar nos programas, proJetes e atividades re- mente na República Federativa do Brasil e na
lativas ao presente Acor~O.
República Islâmica do Paquistão. A ConiisSão
Mista deverá ser composta por membros braARTIGO lU
sileiros e paquistaneses, que serão designados
Ambas as Partes Contratantes, de confor- por seus respectivos Governos, para cada enmidade com suas legislações nacionais, pode- contr_o. Pelo Governo da _República Federativa
rão promover a participação de organizações do Brasil, o ôrgâo executor será o _Ministério
e instituições privadas de seus respectivos paí- das Relações Exteriores. Pelo Governo da Reses na implementação dos programas, proje- pública Islâmica do Paquistão, o órgão execu~
tas e atividades de cooperação previstos nos to r será o Ministério da Gência e Tecnologia.
2;. A ComisSão-Mista fará as recomendaAjustes Complementares específicos mencionados nó parágrafo 2 dei Art. r do presente ções que jul_gar apropriadas e poderá sugerir
a designaÇão; por J:}razos determinados, de
Acordo.
ARTIGO IV
gi'Upos de espeCialistas para o estudo de questões específicas. Tais Qrupos poderão também
I. As despesas com o envio qe pessoal
científico e técnico, equipamento e material ser tonvbcados de comum acordo entre as
de um país para o outro, para cumprir oS obje- Partes Contratantes, através de canais diplomáticos.
tivos_ do presente Acordo, correr.!lo por conta
3. O intercâmbio de informações cientida Parte que envia, enquaritO ·a Parte que recebe arcará com as despesas de diárias de ma- ficas e tecnojÇlgiças .a.que se refere a cláusula
nutenção, despesas médicas e custos de_ (a) do Art. II podertlser e_fetuado através dos
centroS de documentação bibliotecas especiatransporte local, a menos que seja de outro
lizadas e outras instituições designadas pelas
modo previsto nos Ajustes ComplementareS
específicos, condufdos segundo o parágrafo Partes COntratantes.
_ ~- q. âmbitq da disseminação das infor2 do Art. t deste Acordo.
inaÇões-_obtidas como resultado dos progra2. As respédivas contribuições governãmas, projetas e atividades de cooperação defllentais _aos programas', projetas e atividades
deverão ser réalizadas do modo a ser estabe- verâ ser esta_!?elecido nos Ajustes C6mple~
mentaáiS eSpeCifícoS, mencionados no parálecido nos Ajustes Coniplement:lres especigrafo 2 do Art. L
ficas mendonados no parágrafo 2 do Artigo
o

I.
·3. Ambas as Partes Contra"tantes, río âmbito da Comissão Mista a que faz referência
o. Artigo V do presente Acordo, deverão concordar quanto ao modo pelo qual organiza~

ARTIGO VI
L As Partes Co~tra'tantes, de confOrmidade com suas respectivas legislações nacionais
e levando_ em _consideração a necessária reciprocidade, dever.:í:o facilitar a entrada e saída

do territ6rio_nadonal dos especialistas e membros de sua família imediata.

2. OS bens pessoais dos especialistas e
membroS de sua famma imediata, e o equipamento e material importado e/ou_ exportado
para utilização nos projetas no âmbito do presente Acordo, deverão ser isentos do pagamento de taxas, sobretaxas e outros direitos
§Obre importação e/ou eXportação, incidentes
sobre tais transações de acordo com as respectivas legislações nacionais, e levando em
consideração a necessária redprocidade.
ARTIGO VIl
1. O Ministério das Relações Exteriores do
Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia
do Paquis~o, ~m_s_eus respectivos países, estarão encarregados da coordenação das medidas a_ serem tomadas, em nível nacional,
com relação a este Acordo.
2. OS Ajustes Complementares especificas, prevlstps no parágrafo 2 do Art. I, determi~
narão as organizações e instituições responsáveis pela implementação dos programas
acordados. Tais organizações e instituições
deverão manter ambas as Partes Contr.atantes
informadas sobre os progressos realizados na
execuçáo de tais prpgramas.
ARTIGO VIU
L Este Acordo .está sujeito a Ratificação,
e entrar.i; em vigor na data da troca dos Instrumentos e Ratificação.
2. E:;;te Acordo terá uma vigência de cinco
anos, prorrogáveís automaticamente por
iguais períodos, a menos que denunciado por
uma das Partes Contratantes, mediante notificação que surtirá ~feito-- um ano depois da
data de recebimento da notificação respectiva.
A denúnca do presente Acordo não afetará
o desenvolvimento de qualquer Ajuste Complementar específico, concluído segundo o
parágraTo 2 do Art. L
Feito em lslamabad, aos U dias do mês
de outubro de 1988, em doiS eXemplares originais, nas línguéÍs portuguesa e inglesa, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da RepúbliCa Federa~a do
Brasil -Paulo Tarso Flecha de Lima - Pe.lo
GoVerno da República lslámica do Paquistão:
M. />1osíhuddin.
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SENADO FEDERAL
- SUMÁRIO
1 -ATA DA 194• SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

1.4 -

2 - ATA DA 195• SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

1.1 ~ABERTURA
1.2 -'- EXPEDIENTE

2.1-- ABERTURA

1.2.1 -Pareceres

22- EXPEDIENTE

Referentes às seguintes matériaS:

2.2.1 -_Requerimentos

- Projeto de Lei do Senado n~ 259/89,
que regula o direito de acesso_ a informa-

-N9669/89, de urgência para a Mensagem no 311/89, para que seja autorizada
a formulação de aditamento do Protocolo
Financeiro f1m1ado entre os Governos Braw
sile_iro e Fran__cês, em l6dejaneirç:t de 1987,
!=lestinado a fmanciar a aquisiçãd de equi·
pamentos médico.-hospitalares de origem
francesa, no valor global de duzentos e
quarenta milhões de francos franceses,
destinados ao Estado de São Paulo.

ções a e disciplina -o rito processual do
habeas data. (Redaçao do vencido para
o twno suplementar do substitutivo.)

-Projeto de Lei do DF n~ 31/89, que
dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais do Distrito Federal e a uti1ização
dos recursos dela oriundos. (Redação do

vencido para o turno suplementar do subsK
titutivo.)

1.2.2 - Requerimentos
- N~ 666/89, do Presidente da Comissão Temporária do Código de Menores,

t

solicitandO a prOrrogação por mais 20 dias

do prazo para oferecimento de emendas

aos Projetas de Lei do Senado nç• 193,
255 e 297/89Aprovádd.
- N9- 667/89, de urgência para o Projéto
de_ Lei do DF n9 82/89.-que cria a Carreira
Administração Pública da Fundação Zoo.botânica do Distrito Federal e seus empre~
gos, fixa os vaJores de seus salários, e dá
outras providências.
- N9 668/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n~> 78/89, que dispõe
sobre.o refinanciamento pela União da dí~
vida externa de responsabilidade dos esta~
dos, do Distrito Federal e dos munidpio.S,
inclusive suas entidades da adminiStfãção ·
indireta, e dá outras providências.

l.3 ·- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n9 162, de
1989-Complementar; de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que-dispõe sobre a tributação das grandes fortu~
nas, nos termos do art. 153, inciso VI[," da
Constituição Federal. Aprovadoo substitutivo, ficando prejudicados o projeto e as
emendas. À Comissão Diretora para rediglf
o vencido para o turno suplementar.
1.3.1- Matérias aPreciadas após a
Ordem do Dia
- Requerimentos n?S 667 e 668/89, li·
dos no Expediente da presente sessão.

ENCERRAMENTO

- N9 670/89, de urgérlCia para o Projeto-de Lei da Câmara n~'" 57/86 (no 4.559184,
na origem), que dispõe sobre o. reconhecimento dos profissionais em. Educação
Física e cria seus respectivos. ConSelhOs
Federal e Regionais. __
2.3 -

ORDEM DO DIA

Projeto .de Í..ei ·d~- q~ara n~> 3;3, de 1989
(no 797/88, na Casa de.origem) de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que
autoriZa a reversão ao Município de Belém
Estãdo do Pará,.do terreno que mendona.
Aprovado. A.sanção.
.
. .

cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 18~ Região e dá outras providências.
- N9 672/89, de urgência para o Projeto
de Lei do.Senado n 9 1.?5, de_ 1989, que
dispõe sobre a participação dOs trabalhadores nos lucros, ou resuJtados das empre-sas e dá outras porvidências.
-·3.3- ORDEM DO D~

Projeto de Lei da Câmara n94 7, de 1989
(n9 920/88, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que
dispõe sobre o cômputo do tempo de exercício de função retribuída por Gratificação
de Representação de Gabinete para os fins
que fOenclona. Aprovado. À sanção.

3.3.1-Matérias apreciadas após ao
Ordem do Dia
-Requerimentos ri""' 671 e 672/8·9; lidos no Expediente da presente sessãÕ.
Aprovados.

3.3.2 cia
L .

Cól'nunicação da Presidên'

.

-;---Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às lQhoras e48 minutos,
com Ordem do Pia que designa.
3.4- ENCERRAMENTO

4-ATA DA 197" SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989.
4.1-ABERTURA

23.1 - Matérias apreciadas após a
Ordeln do Dia
- Requerimentos n9S 669 e_ 670/89, lidos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.

2.3.2 -

Comunicação da Presidênw

da

-Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 1O horas e 46 minUtoS,
com Ordem do Dia que designa.

2A- ENCERRAMENTO
3 - ATA DA 196• SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

AprovtJdos.

3.1 -ABERTURA

1.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessao extraordinária
a realizar-se hoje, às 1Ohoras e 42 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

3.2- EXPEDIENTE

3.2.1 - Requerimentos
- N<?671/89; de urgência para o Projeto
de Lei -da Câmara, n9 64, de 1989, que

42 '-EXPEDIENTE
4.2.1 -Requerimentos
-:- N9 673, -de urgência par~ a Mensa·
gem ·n• 319, de 1989 (n• 832/89, na' origenl} pela qual o Senhor Presidente da
República propõe seja a União, como SuceSsora das Empresas NucleareS Brasilei~
rãs S/A --NUC:Ieb!ás e Suas sUbsidiáriaS,
autorizada a celebrar contratos de transferência decorrentes de operações-de cré_ditO extemo celebradas com aquela Em·
presa.
-N~ 674, de ur9ência para o· PrOjeto
de Leí da Câmara n<) 69, dê 1989, que
cria cargos no Quadro de Pessoal da Se·
cretaria do Tribunal Superior do Trabalho,
e dá outras prOvidências
4.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1989
(n 9 1.318/88; n_a Casa de origem), de inicia·
tiva_ do Presidente da República, que dispõe
sobfe a ação civil. pública de responsabi·
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1/dade por danos causados aos irivestidores no mercado de valores mobiliários.
Aprovado. ~ sanção.

4.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

-Requerimentos

nos

673 e_ 674/89, li-

dos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.
4.3.2 cia

Oezembro de 1989.
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Comunicação da Presidên-

-Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se, às 1O horas e 55_ minutos,

com Ordem do Dia que designa.
4.4 -ENCERRAMENTO
5-ATA DA 196" SESSÃO, J;M 6
DE DEZEMBRO DE 1989

S. l-ABERTURA
5.2- EXPE'DIENTE
5.2.1 -Requerimentos
- NQ 675/89, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n~ 86/89, que altera dispotivos
das Leis n~ 13 e 14, de 30 de dezembro
de 1988, e dá outras providências.

- N9 676/89, cfe urgência para o Projeto
de Lei da Câmara no 74/89, que in-stitui
a Ta"~Ca de Fiscalização dos mercados ·de
títulos e valores mobiliários, e dá outras

providências.

5.3-0RDEM DO DiA
Projeto de Resolução n? 87, de 1989,
de iniciativa da Comissão de ConStitUiÇão,
Justiça e Odadania, que suspende a execução; em consonância com- a deciSão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em acórdão de 3 de fevereiro de 1988,
da expressão ..de seus servidores" contida
no caput do art. 18 .do Decreto-Lei n?
1.089, de 2 de março de 1970, bem como
a parte final do§ J?domesmo art.18, asgjrn
redigida: "Exclusivamente aos percebidos
pelos servidores da adl"((inistração direta
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e sujeitos à Tabela ProgresSiva de
incidência na pauta sobre os rendimentos
do trabalho assalariado", nos termas do
que estabelece _o art. 52, inciso X, da Cong..
tituição Federal. Aprovado. À Comiss§o Diretora para redação final.
5.3.1 - Materias apreciadas após a
Ordem do Dia
-Requerimentos n"' 675 e 676/89, li~
dos no Expediente da presente .sessão.
Aprovados.

5.3.2 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 11 horas, com Ordem
do Dia que designa.

_ 5A-ENCERRAMENTO
6-ATA DA 199" SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989.

6.1-ABERTURA

62- EXPEDlENTE
6.2.1.---: ~~q~erimentos
- N? 677/89, de urgência para o Projeto
de Resolução n" 61/89.
-N9 678/89 de urgência para o Projeto
de ResOlução n9 62/89.
6.2.2 -Discurso do Expediente
SE/'IADOR JUTAHY MAGALHÃES Segurança de vóo.
63 ..:.. ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n? 88;--de 1989,
de iniciativa da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que suspende a exe~
cuçâO-da expressão "deduzidos 0,5% (cin~
co décimos por cento) a titulo de despesas
de arrecadação e ftSc.alização", contida no
art. 13 do DeCretO-Lei n~ 1.038, de 1969. _
Aprovado. À Comissão Diretora para reda~
ção fiilal.

6.3.1 -Matérias apredadas após a
Ordem do Dia.
- Reejuerimentos n9s 677 e 678/89, u:
dos no ExPediente da presente sessão.
Aprovados._
6.3.2 - Designação da Ordem do

J?ia da próxima sessão

6.4 -eNCERRAMENTO
7.- ATA DA 200' SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

cãrgÔs,- fiXa os valores de vencimentos,
dá outras providências.

e

7 .2.4 -Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n?
162/89-Complementar, que dis-põe sobre
a tributação de grandes fortunas, nos termos do art., 153 inciso VII da Constituição
FederaL (Redação do vencido para o turno
suplementar do Substitutivo.

7 .2.5 - Comunicação da Presidência

-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de L_ei do DF n~ 95/89,Jldo anteriormente.
7.2.~ _- R~querimentos

-:-:- N~ 679/89, de a1..1toria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando autorização do
Senado Federal para aceitar missão junto
à ONU.
- N~ 680/89, àe aútôfia do Senador An~
tônio Luiz Maya, requerendo dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do DFn~ 3_11B9.Apro-

vado._
7.2.7 -Leitura de Projetos
- -Projeto de Lei do Senado n~ 391/89,
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que Pioíbe oúso de prleus recapados
nos ·casos que é:SpedfiCa e dá outras providências.
• -Projeto de Lei _do.Senado n~ 391/89;
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que regulamenta o art. 143, § 1?, da Constituição Federal, que dispõe sobre o serviço
alternativo ao serviço militar obrigatório.

?.l-ABERTURA

7 .2.8 - Comunicações da Presidência

7.2-EXPEDlENTE

-Recebimento do Anteprojeto de Lei
de autoria da Deputada Márcia Kubitschek,
que "proíbe em todo o Distrito Federal,
o uso a comercíalização e a dfstribuiçao
do Metanol corno forma de combustível
para Veículos automotores e dá outras providências.
-Reçiublicação da Resofuç~o n~ 57, de
1989,-atendendo à solicitação da parte in~
teressada, a fim de fazer constar do texto
da mesma, dado necessário à sua aplicação.

7.2.1-Mensagens do Senhor Presidente da República
- N~ 330 a 334/89 (n• 873 a 877189,
na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
7.2.2-Aviso do Ministro da Educação
-N? 931/89, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministro da Educação sobre quesitos constantes do Requerimento n~408, de 1989, doSerÍador Jutahy
Magalhães.
1 .2.3 - Ofício do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal
-N• s/37, de 1989,_submetendo à deliberaçao do Senado Federal Projeto de Lei
do- DF n" 95/89, que cria, no Tribunal de
Contas do Distrito Federal, a Carreira AdminiStf~Ção P(lblica, c_om seus respectivos

7 .2.9 -Discursos do Expediente

-SENADOR JOÃO CA/..MdiY - CÓ·
mentá.rios sobre parecer de S. EX, à proposta de Orçamento para o próximo ano,
na parte 'relativa ao Ministério da Educação.
-SEI'IADOR OOMES-CARVA[HOEncontro de Comi_s_são de Senadores com
o Ministro Flecha de Lima, do_ ltamaraty,
para tratar do problema dos brasiguaios.
+
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Conclusão da CPI da indústria automobilística.
-SENADOR IINTÔ!YfO WfZ MAYAMedidas que terão de ser tomadas pelo
novo presidente, a ser eleito no próximo
dia 17, para tirar o País da crise em que
se encOntra.
-SENADOR LEITE Cf!A 1-ES, corifo Líder - O problema dos brasiguaios,

7.2.10 -Requerimentos
-N~ 681/89,

de urgência para o Projeto
de Lei do DF n" 81/89, que dispõe sobre
a adequação ·das Tabelas de Empregos
Permanentes e em Comissão da Fundação Zoobotânka do DiStrito Federal.
- N? 682/89, de autoria dos Srs. Jamil
Haddad e outros Líderes, de urgência para
o Projeto de Lei da Câtnara nç 061, de
1989 (PL no 1.826-A, de 1989, na origem)
que inclui a categoria de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, do Quâdro de Pessoal
Permanente da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Distrito .Federal e dos Territórios, e dá outras providências.

7.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de
1989 (n? 112/89, na Câmara dos Deputados) que aprova a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz SOciedade Ltda., para
e.xplorar.se~ço de radiodifusão sonora _em
onda média, na cidade de Imperatriz, EStado do Maranhão. Retirado da pauta.
Proposta de Emenda à ConStliulçSo_ n9
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescente um § 6ç ao art. 5·9 do Ato
das Disposições ConstitucionaiS Transitórias. Votação adiada, por falta de quorum.

7 .3. t -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

-Requerimentos n~s 681 e 682, lidos
no Expediente da presente sessão. Aprovados

-Requerimento n9 679/89, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado,
após parecer da Comissão competente.
7 .3.2 - Discursos após a Ordem do
Dia
-SENADOR D!VALDO SURUAGY .C..
Defesa da aprovação- do PLS n\0 337/89,
de sua autoria, dispondo que o JBGE reãlize outra contagem dos brasileiros nos
anos terminados em cinco.
-SE!YADOR ODAGR SOAREs- Sugestão para abertura de novos caminhos
para a economia brasileira.

7 .2.3 - Comunicações da Presidência

-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia das seguintes matérias.

-Projeto de Lei do Senado n" 47, de
1988, de autoria do senador Marco Maéiel,
que estabelece normas para a cobrança

de laudêmlo nas transferências do- domínio útil de terrenos da União vinculadas

ac- programas habitacionais, e dá outras
providências. À amara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n9 135, de
1989, de autoria do Senador Edison Lobão, que_ dispõe sobre o regime jurídico
dos Servidores Civis _da União,_ da:; Autarquias, dos Territórios Federais e _das Fundações Públícas, previsto no art. 39 da
Constituição, e dá outras .providências. Ao
Arquivo.

-Projeto de Lei do Senado n" 142, de
1 989, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que altera a redação do art. 40 da
Lei no 7.244, de 7 de novembro de 1984.
-Projeto de Lei do Senado_ n 9 2.26, de
1989. de autoria__ do Senador. I:l_yffi(Jerto
Lucena, que regula as coligações partidárias e o prazo de registro de candidatos
a Pr~sidente e Vice-Presidente da República, nas eleições em segundo turno e
dá outras providências. Ao Arqw'vo.
-Projeto de Lei do Senado n9 230, de
1989, de autoria do Senador Jtaínar Franco, que revoga a Lei n~ 7.770, de ln de
junho de.1 989. Ao Arquivo. , '
-Projeto de Lei do Senado:n_o 267, de
1989, de autoria do Senador Lavoisier
Maia, que regulamenta o indsO't..XXVI do·
art. 5" da-ConsUtUiçao brasifeirã, que beneficia as pessoas consideradas Pobres. Ao
Arquivo.

-

-

- Proj~to de Lei do Senado n_n :303,..de
1989, _de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a transferência de
t:,ít1,.1lo eleitoraL À .Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do seit.âdo. n" :67, de
1989, de autoria do Seriaê:IOr-liaffiai- Franco, que dispõe sobre o envio regular de
informações ~ respeito da evolução politica externa. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do SenadO n~ 125, de
1989, de auioría do Senador Jutã:hy Magalh~es, que regulamenta o art. 143~ §§ 1.,
e 2?, da Constituição _da República, que
dispõem sobre a prestação de serviço militar alternativo ao serviço militar obrigatório
(tramitando em conjunto_ com o Projeto
de lei do Senado n? 233, Cle -1989). Ao

cionamento de enlatados e determina a
impressão, no rótulo ou na parte externa
da embalagem, do número do lote, data
de fabricação e validade do alimento acondicionado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n9 2-69; de
1989, de autoria do ·senador Ronan Tito,
que cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária, e dá outras providências. À Câmara
do~ Deputados.

-Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 16 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.

7.4-ENCERRAMENTO
8-ATA DA 201• SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989
8.1-ABERTURA

82 - E)'{PED!ENTE
8.2.1 -Requerimentos
- N? 683/89, de dispensa de interstício
e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Senado n" 259/8_9, _que regula o dir_é~~_de acesso_ a informações e _disciplina o rjto processual do habeas data,
a fim de que figure na Ordem do Dia da
.sessão seguinte. Aprovado.
,
-,- N9 684/89, de urgência para_o_Projeto
·do DF no 83/89, que cria a Cai-reir<il Assis.téncia Social Pública no Distrito Federal
e seus empreg-ô:!i periifãtJEmtes, fiXa os
tores dos ~eus salários e dá outras provi~
déncias.
- __ ...;.N-<685/89, de Urgência para o Projeto
__de Lei da Câmara n9 77189~C0mplemt!ntal-,
q~e dispõe sobre critérios e prazos de créditos das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes rece!J~das, pertencentes.ao Municípios, e dá outras providências.

va.

8.3-0RDEM DO DIA
Projeto de lei do DF n~ 31, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão do Depu·
tado Augusto de Carvalho),_que dispõe·so~
bre a alienação de imóveis residenciais do
Distrito Federal e a utilização-dos recursos
dela oriundos.

Arquivo.

·---:-PrÓjetO ·de Lei do Senado n9-233, de
198S( de autoria do Senador Iram Saraiva,
que dispõe sobre o serviço alternativo a
-set atrib~ído p-elas FOrças Armadas, em
temPO de paz, aos alistados que alegarem
imperativo de consciência, regulando o
disposto no § 19 do art 143 da Constituiçã-o
Federal À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n~ 240, de
1989, de autofia do Senador Márcio Lacerda, que estabeleçe_ prazo de 2 anos para
qlie as fábricas de alimentos adotem a tecnologia de costura eletrônica no acendi~

8.3.1- Pronunciamentos
SENADOR JAMJL HADDAD: comO Líder - Solidariedade do PSB ao Senador
José Paulo Biso!.
_
-SEIYADORJUTAHYMAGALHAEsAspectos do concurso público realizado
pelo Tribunal Regional Federal. Abate clandestinO de gado.
-

8.3.2 - Ordem do Dia (continuação)
Projeto de Lei do DF n9 31. de 1989. ·
Discussão encetTada, voltando à comissão
competente em virtude do recebimento de
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emenda, tendo usado da palavra o Sr. Cid

Sab6ia de Carvalho.
8.3.3 -

Matérias apreciadas após a

Ordem do Dia
-Requerimentos n.,s 684 -e 685/89, lidos no expediente da presente sessão.
.Aprovados.
83.4 -

Comunicação da

Presidên~

cia
-;-Convocação de sessão extraordinária

a· realizar-se hoje, às 17 horas e 5 minutos,

9-ATA DA 202• SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

9.1-ABERTURA

9.2 -EXPEDIENTE

92.1 -Requerimentos

O--proleto

de Lei do DF n~ 74/89, que autoriza o Dis-

trito Federal a aJienar imóveis.
de _urgência para o Projeto

de Lei da Câmara n9 81/89 (n1 3.737/89;
na casa de origem), que reorganiza o sistema de administração das receitas federais
e dá outras providências.

_ __

-N? 688/89, de autoria do Senador
"Meira Filho, s_olkitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Lei do Senado n~
162/89~CoinPierilentar, que dispõe sobre
a tributação das grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso Vil, da ConStituição
Federal Aprovado.

9.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n~ 259/89,
que regula o direito de acesso a_ info!rnações e disciplina b rito processual do habeas data. Aprovado. À Câmara dos Deputados.

9.3.1 -Matérias apreciadas apôs a
Ordem do Dia
-Requerimentos n" 5 686 e 687, lidõS
no Expediente da presente sessão. Aprovados.

9.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 17 horas e 1O minutos,
com Ordem do Dia que designa.
9.4 -ENCERRAMENTO
10-ATA DA 203' SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989
10.1 -ABERTURA

10.2 -EXPEDIENTE

-Requerimentos

- N~ 689/89, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n9 84/89, que cria aS Carreiras
Administração Pública e Atlvidades Culturais na Tabela de Pessoal da Fundação
CUltural do Distrito Federal, seus empre·gos, fixa os valores de seus salários e dá
outras providências.
- N" 690/89, de urgência para o Projeto
de Lei da _Qimara n~ 82/89 (n" 3.736/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a
redução de incentivos fiscais.
~Projeto

8.4- ENCERRAMENTO

N' 686/89, de urgência para

10.~.1

10.3-ORDEM DO DIA

com Ordem do Dia que designa.

-N'~ 687/89,
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de Lei do Senado no
162/89-Comp!Eimentar, que dispõe sobre
a tributação de grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso VIr, da Constituição
Federal.
Retirado da pauta, após usarem da palavra eis Srs. Jutahy MagaJhães e Cid Sabóia
de Carvalho,

-103.1-Matérias apreciadas após
a Ordem do DJa
-Requerimentos n"?S 689 e 690/89, lidOs no Expediente da Presente sessão.
Aptov~dos.

10.3.2 -Comunicação ela

Presi~

dênda
-Convocação de sessáo extraordinária
a realizar-se hoje, às 17 horas e 32 minutos,
-Corri-Ofdem do Dia que designa.
10.4-ENCERRAMEt'ITO
11 - ATA DA 204' SESSÃO, EM
6 DE DEZEMBRO DE 1989

11.1 ABERTURA
1 1.2 ...::.. EXPEDIENTE
11.~.1

- Requerimentos
~ N~ 6$12/89, de_ urgência para o Projeto
de Lei do DF n~ 85/89, que altera a Lei
n~33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
providências.
- N~ 693/89, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n? 90/89, que transforma
a ES-cola Classe 32 de Ceilândia em CentrO
de Ensino de 1o Grau de Ceilândia, da Fundação Educacional do Distrito Federal. e
dá outras providências.
I 1.3'-0RDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, de
1984 (n~ 62/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ato constitutivo
-- da Rede de lnformaçáo Tecnológica Latino~Americana RITlA, c-elebrado em
BrasJlia, a 26 de outubro de 1983, Aprovado. À promulgação.
11,3.1.-Matérias apreciadas após
a Ordem do Dia

- Requerimentos nos 692 e 693/89, lidos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.

11.3.2- Comunicação da Presidência

-ConvocaÇ-ão de sessJo extraordinária
a realizar-se hoje, às 17 horas e 40 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
11.4-ENCERRAMENTO
12 -ATA DA 205' SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE·1989

I 2.1- ABERTURA
12.2 - EXPEDIENTE

12.2.1 -Requerimentos
-

N~ 694/89,

de urgência para o Projeto

de Lei do DF n~ 9~89, que cria a c:arrcira

Assistência à Educação na Fundaç.!!Jo Educacional do Distrito Federal e seus empregos, frxa os valores de Seus salários, e dá
outras providências.
-No 695/89, de urgênCia para o Projeto
de Lei do DF n 9 9l/89, que altera as atribuições e a composfÇão do Conselho de Saú. de-do Distrito Federal, e dá outras providências.
12.3-0RDEM DO DIA

Projeto de Decreto Leglslativq_n~ 53, de ,
1989 (n 9 136186, na Câmara do.s Deputados), que aprova o texto da Convenção
n? 152, da Organização Jriternacional ~o
Trabalho - OIT, sobre a Segurança e Hi~
giene nos Trabalhos POrtuários,· adotada
por ocasião da sexagésima quinta sessão
da COnfêfência Internacional do Trabalho,
que se realizou em Genebra, em 1979.
Aprovado, apôs parecer favorável da comissão competente. À promulgação.
12.3.1 -Matérias apreciadas após
a Ordem do Dia

- Requerimentos n~s 694 e 695/89, lidos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.

- 12.3.2- Comunicação da Presl·
dência

-COnvocação de sessão extraordinária
a realizar-sehoje,_ às 17 horase48 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
12.4- ENCERRAMENTO
1:;-ATA DA 206' SESSÃO, EM 6
DE DEZEMBRO DE 1989

13.1 -ABERTURA
13.2-EXPEDIENTE
13.2. 1 -Requerimentos

- N" 696/89, de urgência para o Projeto
de Lei do DF no 93/89, que cria a carreira
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Assistência Pública à Saúde na Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e seu empregos, fJXa os valores de seus salários, e dá
outras providências.
- N.<:> 697/89, de urgência para a Mensagem n? 313/89, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Embu-SP, a contratar opera-

ção de crédito, em cruzados novos, no va-

lor correspondente a400.000 OTN de Cz$
596,94 em janeiro de 1988,junto.ao Banco

do Estado de_São Paulo S/A., este na qualidade de agente: fmancelro da Caixa Económica Federal.

13.2.2 - Discurso do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-

Crirriinalidade e impunidade no País.

133- ORDEM DO DIA
-Parecer no;- 379, de 1989, da Comissão
de Assuntos Econ_ômicos, concluindo, nos
termos do art 339, item 3, do Regimento
Interno, pelo sobrestamento do Projeto de
Lei do Sené!,do n" 51, de 1989, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que dá

nova redação ao item I dQ § 4" do art.
64 da Lei_ n" 3.807; de 26 dt: _agmto de
1960, que diSpõe sobre a Lei Orgânica
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13.4- ENCERRAMENTO
14-APARTE
Do Sr. Leite Chaves ao discurso do Sr.
CourivaJ Baptista, proferido na sessão de
10-11-89. (Republicação)

15- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
.
Atas de Re_uni?!o

16- ATA DE SUBCOMISSÃO

da Previdência Social. Aprovado.

13.3.1 -Matérias apreciadas após
a Ordem do Dia
- Requerimentos n~• 696 e 697/89, lidos no ExPediente da presente sessãoAprovados.
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17- MESA DIRETORA
18- LÍDERES E VI CE-LÍDERES
DE PARTIDOS

19- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 1 94~ Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES,

Aluízio Bezerra-Na bar Júnior- Leopoldo
Peres - Ronaldo Aragão - úfavo Pires Jarbas Passartnho -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio -Antonio Luiz Maya -Alexandre
Costa - Edison LoDão - Alacoque Bezerra
-Mauro Benevides- Lavoisier Maia- Mar~
condes Gadelha -Raimundo Lira- Teotonio Vilela Filho - Francisco Rollemberg Lourival B_aptista -Juntahy Magalhães- Ruy
Bacelar- José lgnâdo Ferreira - Gerson
Camata -João Calmon - Nelson Carneiro
- Ronan Tito- Severo Gomes-::....::.... Fernando
Henrique Cardoso - MarCos Mendonça Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa - Meira
Filho - Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes Carvalho Silvio Name- Dirceu Cãri'teiro- Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A lista de presença acusa o comparedmento de 43 Srs. Senadores. Havendo n(!rneocuegimentaJ~_dedaro_a_b_erta _a_ s_gs~âo_.__

-

É lido o seguinte

. ExPEDIENTE

Pareceres
PARECER n• 386. DE 1989
(Da Comissão Diretora)
Redaç~o do vencido para o tumo__ suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nP 259, de 1989.

A Com15São"-Diretora àpresenta a redação
do vencido para o tum o Suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 259,
-de autoria do Senador Nelson Carneiro e outros senhores Senadores, que regula o direito
de acesso a informação e di~ciplina o rito processual do habeas-data.
Sala de ReuiJião da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Nelson Cameiro, Presidente
- Pompeu de Sousa, - Relator - Nabor

Junior- Antonio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER N' 386. DE 1989.

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado no 259, de 1989, (jue regula o_ direito de acesso a informações e
---cJíScfpii'na-oritoptocessuai do ;'habeasdata':

Sob proteção de De_us, iniciamos nossos
trabalhos.
..
O Congresso Nacional decreta:
O Sr. 1° Secretárlo irá proceder à leftura- ____ Art 1~ Todapessoaiemodireitodeacesdo Expediente.
soa informações relativas à sua pessoa, cons-

tante de registro ou banco de dados de entidades go,yernamentais ou de can~ter público.
Parágrafo único. - Considera-se de caráter
público todo registro ou banco de dados con_tendo informações que sejam ou que possam
ser transmitidas a terceiros:_QU -que não sejam
de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou__depositãria das informações.
- Art. 2~ Q requerimento será apresentado
ao órgão ou _entidade depqsitária do registro
ciu banco de dados será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito horas.

e

Parágrafo único. A çl~isão será comunicada ao requerente em vinte e quatro horas.
Art. 3° Ao deferir _Ó pedido, o depositário
do registro ou do b.anco de dados marcará
dia e hora para que 6 requerente tome conhecimento das inform'ações.
Parágrafo único.- Aci requerente, a S"eu pedido, serão imediatamente fornecidas cópias
xerográficas de documentos de seu interesse.
Art. 4? Constatada a inE!xatidão de qualquer _dado a seU respeito; o interessado, em
petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação.
§ 1~ Feita a retificação em, no máximo,
dez dias após a entrada do requerimento, a
entidade ou órgão depositário do registro ou
da informaçãO dará ciência ao ínteressado.
§ 29 Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar
explicação ou contestação _sobre o mesmo,
justificando possível pendência sobre o- fáto
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objetivo do dado, tal explicação será anotado

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário

no cadastro do interessado.

em cujo cartór1o cOrrã o feiio,ji.mtará aos autos

Art 5o O órgão ou entidade depositária
do registro olrdo banco de dados comu_nicará
à pessoa interessada o fornecimento de infor~

cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este
ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de: _dar
recibo.
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o
art. 39 desta lei; e ouvido o representante do
Ministério Público dentro de cinco-dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a
ser proferida em cinco dias.
Art. 13. Na decisão, se julgar procedente
o pedido, o juiz marcará data e horário para
que o coator:

maçõe_s a seu respeito; ·solicitadas por seus
usuários ou por terceiros, fornecendo a identi-

ficação do solldtante e o teor das Informações.
Parágrafo único. Da informação prestada
ao usuário ou a terceiro, o depositário fará
constar, se houver, a explicação ou contestação a que se refere o § 29 do
4° desta
Lei.
Art. 6° O df:scumprimento do disposto
nos artigos anteriores sujeitará o depositário
a multa no valor de vinte a cinqüenta Bónus
do Tesouro Néldonal - BTN, e ao dêcuplo
na reincidência.

are
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c) aos Tribunais Regionais Federais contra
atas -do próprio Tribunal ou de juiz federal;
d) a juiz federal, contra ato de autoridade
federal, excetuados os casos de competência
dos tribunais federais;
e) a tribunais estaduais, segundo o disposto' ri-a Constituição do Estado;
I) a juiz estadual, nos demais casos.
ll- em grau de recurso;
:a) ao Supremo Tribunal Federal, quando
a decisão denegatória for proferida em única
instância pelos Tnbunais SuPeriores;
b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando
a decisão for proferida em única instância pelos TribWlai.!? Regionais Federais;
c) aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida por juiz federal;
d) aos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, conforme dispuserem a respectiva
Constitutção e a lei que organizar a Justiça
do Distrito Federal;
UI -mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos
na. Constituição.
Art. 21. Sãogratuitosoprocedimentoadministrativo para acesso a informação e retificação de dados e para anotação de justifica~
ção, bem como a ação de habeas-data.
Art. 22, Esta lei eÍ1tra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 23, Revogam-se as disposições em
cimtrálio.

I - apresente ao impetrante as informações
a seu respeito, constantes de r€gistros ou bancos de dados; ou
Il- apresente em juízo a prova da retifica§ 1" O Ministério Público, de ofício ou meção ou da anotação feita nos assentamentos
diante representação, tomará as providências
do impetrante.
necessáriasparaaapuraçãodainfraçãoecon-·
Art 14-. _A decisão será comunicada ao
seqüente ..:iplicação da muJta.
. -·
coator, por correio, com aviso de recebimento,
§ 2 9 O interessado encaminhará repreou por telegrama, radiograma ou telefonema,
sentação ao Ministério Público, juntando as
conforme 0 requerefO impetrãnte.
provas do alegado.
Parágrafo único. Os originais, no caso de
Art. 7" Conceder~se~á. habeas-data:
transmissão telegráfica, radiofônic_a ou telefóJ_para assegurar 0 conhecimento de innica deverélo ser apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz devidamente recoformações relativas à pessoa do impetrante,
nhecida.
constantes de registro ou banco de dados de
Art. 15.. Da sentença que conceder ou neentrdades govern;;~mentais ou de caráter público;
· ·
gar o habeas-data c1=1be apelação.
Parágrafo único. Quando a sentença con1[- Para a retificação de dados, quando não
ceder o habeas-data, o recurso terá efeito mePARECER 1'1• 387, DE 1989
se prefira fazê-lo por-processo sigiloso, judicial
ramente devolutivo. ,
(Da Coinissão Diretora)
ou administrativo;
1\rt.--16. Quando o Habeas-data for conIll-paraaanotaçãonosassentamentosdo
cedidO e o Presidente do Tribunal ao qual
Redaçáo do vencido para o tumo suinteressado; de contestação ou explicação socompetir o conhedmento do recurso ordenar
plementar do SubstitUtivo ao Projeto de
bre dado verdadeiro mas justificável e que es~ _ao juiz a suspensãõ da execução- da sentença,
LeidoDFn•3J, de 1989.
·
teja sob pendência judicial ou amigável.
desse seu ato caberá agravo para o Tribunal
A
Comissão
Diretora
apresenta
a
redação
Art. a~ A petição iniCfal, que deverá preena que presida.
cherosrequisitosdosarts.282a285doCOai..:-- Art. 17. Nos casos de competência do do vencido para o turno suplementar do Subsgo Civil, será apresentada em duas vias, e os .Supremo Tribunal Federal e dos demais Tri- titutivo do Senado ao Projeto de Lei do DF
documentos que instruírem a primeira serão
bunais caberá ao relator a instrução do pro- n~ 31, de 1989,.que dispõe sobre a alienação
de imóveis_ residenciais do Distritô Federal e
reproduzidos por cópia na segunda.
cesso.·
Par~grafo único. - A petiÇão deverá ser insArt. 18. O peâido de habeas-dãta poderá a utilização dos recUrsos dela oriundos.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezem~
truída com prova:
serrenovado se a decisão denegatória não
bro de 1989. - Nelson Carneiro, PreSidente
I - da recusa ao acesso às informações ou
lhe houver apreciado o mérito.
-Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Junior
do decurso de mais de dez dias sem decisão;
Art. 19. Os processos de habeas-datd teO- da recusa em fazer-se a retificação ou
rão prioridade sobre todos os atos judiciais, -Antônio Luiz Maya.
do decurso de mais de quinze dias, sem deciexceto habeas-corpus e mandado_ de segu_ANEXO AO PARECER N• 387, DE !989
são; ou
rança. Na instância superior, deverão ser levaRedação do vencido para o turno sum- da recusa em fazer-se a anotação a dos a julgamento na primeira sessão que se
plementar do Substitutivo do Senado ao
que se refere o § 2~ do art 4o desta Lei ou
seguir à data em que, feita a distribuição, foProjeto de Lei do DF nP 31, de 198'9; que
do decurso de mais de quinze dias sem de- Iem condusos ao relator.
díspõe sobre a alienação de imóveis resicisão.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão
ãe,nciais do Distrito Federal e a utJ1ízação
Art. 99 Ao despachar a inicial, o juiz ardenão poderá exceder de vinte e quatro horas,
dos recursos dela oriundos.
nará que se notifique o coator do conteúdo
a contar da distribuição.
dapetição,entregando~lheasegundaviaapreArt 20. O julgamento do habeas-data
O Senado Federal decreta:
compete:
sentada pelo impetrante, com as cópias dos
Art, 19 O Distrito Federal alienará, no pradocumentos; a fim de que, no prazo de dez
1- originalme_nte:
zo de noventa dias, é3 c_9ntar da publicação
desta Lei, os imóveis residenciais de sua prodias, preste as informaÇões que julgar necep_a) ao Supremo Tribunal Federal, contra
sárias.
atas do Presidente da República, das Mesas priedade e de propriedade de autarquias, emArt. 10. A inidalserá desde logo indefe- da Câmara dos Deputados e do Senado Fede- presas públicas, sociedades de_ economia misrida, quando não for o caso de habeas-data,
ral, do Tribunal de Contas da União, do Procu- ta ou fundações públicas do Distrito Federal,
ou se lhe faltar algum dos requisitos preVistos
rador-Geral da República e do próprio Supre- excetuada a residência oficial do Governador.
·mo Tribunal Federal;
Art. 2? Os recursos provenientes da alieResta Lei.
•
Parágrafo único. Do despacho de indeferib) ao Superior Tribunal de Justiça, contra
nação dos imóveis a que se refere esta Lei
mento caberá recurso previsto no art. 15 desta
atas de Ministro de Estado ou do próprio T ri- serão inteíramente- utilizados na recuperação
bunal;
e construção de escolas, hospitais, centros de
Lei.
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saúde, habitações populares, bem como em

obras de saneamento básico.
.
Art. 39 Terão prioridade na aqujsjçtio dos

gos, fixa os valores de seus salãrios, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1989

imóveis a que se refere esta lei os servidores
do Distrito Federal, de suas autarquias, empreM

- Ronan Tito - Edisdn Lobão Carneiro .....:....:farbas Passarinho.

sas públicas. sociedades de economia mista

ou fundações públicas neles residentes há pe-lo menos cinco anos consecutivos.
§

}9
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Os imóveis de que trata esta Lei serão

alienados aos servidores pelo preço de mercado, segundo as normas do Sistema Financeiro

da Habitação, após avaliação a ser efetuada
pela instituição financiadora, devendo ser dada ampla pubficidade ao resultado da avalia-

ção, podendo o flnanciamento ser efetuado
atráves do Banco de Brasília SA - BRB, se
este dispuser de recursos para essa finalidade.

§ 29 · Para hab~ltar-se à aquisiçllo de imóveis abrangido por esta Lei, o servidor deverá

também comprovar não ser ele nem seu respectivo cônjuge ou companheiro (a) proprietário, promitente comprador nem promitente
cessionário de imóves residenciaJ no Distrito
Federal.
§ 39 Não havendo mais servidores que
preencham os requisitos previstos neste artigo, os imóveis residenciais remanescentes serão alienados mediante licitação pública, pre'Cedida de ampla divulgação.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O Expediente lido vaLà publicação. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento qu_e será lido
pelo Sr. 19 SeciefáiiO:- --- -----

É lido e aprovado o seguinte
COMISSÃO TEMPORÁRIA DO
CÓD[GO DE MENORES

REQUERIMENTO N• 666, DE 1989
Senhor Presidente,
Nos termos do item XVII, do art. 374, do
Regimento, solicito" a pioiTOgaçãá- por mais·
20 (vinte) dias do prazo para oferecimento
de Emendas aos Projetas de Lei do _Senado
n" 193, 255 e 297, de 1989, a partir do dia
11 de dezembro do corrente ano, que estão
sendo examinados pela Comissão Temporãria do Código de Menores.
Sala de Reunião da ComissãO, 8 de dezem·
bro de 1989 . .,....NaborJúnior, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, fica prorrogado
o prazo, conforme solicitado. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos de urgência
que serão lidos pelo Sr. 1? Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 667, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do _art.
336, c, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do DF n? 82, de 1989; de- ii"iiciativa
do Governador do DIStrito Federal, que cria
a Carreira Administração Pública da Fundação
Zoobotânlca do Distrito Federal e seus empre-

{jjrceu

REQUERIMENTO N• 668, DE 1989
Requeremos urgênci~, nos termos do art
336, aJínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Cârriara n~ 78 de 1989 (n•
3.529/89, na Casa de origem) de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre o
refinanciamento pela União da dívida externa
de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Fed~al e dos Municfpio;:> inclusive suas entida·
des da administração índiret;l, e dá putras providências.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito -- Edison Lobão Carneiro - Jitrbas Passarinho.

Dirceu

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
....... Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do- Dia, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do
Art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno únic_o, -dO projeto
de lei do Senado n" 162, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a tributação das grandes fortunas, nos
termos do art .. 153, itídso VIl, dã. Constituição Federal, tendo
_PARECERES, sob n.,s 209 e 378, ~de
1989, aa ComlssAo. - .
- - .- _- 9e Assuntos I;conômicos, 1? Pronunciamento: favorável, nos termos de
-sUbstitutivo que oferece, com voto vencido, em separado, do Senador O lavo Pires;
2~-Pronunciamento: contrário às Emendas de n° 5 2 a 4, apresentadas perante
a Comissão.
O Projeto foi incluído em Ordem do Dia
em Virtude de dispensa de interstício concedido em sessão extraord1nária anterior.
Passa-se à apreciação da matéria. Em 'dis~
cussão o projeto; o substitutivo e as emendas.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Nos termos do inciso III, letra a, do art. 288,
dg Regimento Interno, a matéria depende para
a sua aprovação do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo
ser feita pelo processo nOminal. Tendo havido,
entretanto, acordo '?ntre as Uderanças, a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
---------Em v_otação o substitutivo, que tem preferência regimental.
--as·srs. senadores que o apiaVam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados
o Pi'ojet6 e ·as e-mendas ele Oíéecidas..
A matêríã -irá á ConllsSâo" DiiêtOi'a,- a- fim
de ser redigidO o vencido para o turn-o. suplementar.

a

É_o seguinte o substitutivo aprovado.
EMENDA N~ l~CAE (Substitutivo)

Dispõe sobre a tributação de grandes
foitunas, nos termos do artigo 153, inciso
VI[. da Constituição FeC!eral

O Congresso Nacional deàe"tà:"O imposto sobre grandes fortunas
tem por fato gerador a "titul~ríâade em 1~, áe
janeiro de cada ano, de fortuna ero yalor.supe_rlor a NCz$ 2.00Q;OOO,OO expressOS em moeda de poder aquisitiVo de 19 de fevereiro de
!989.
.
Art. 29 SãO cOntribuintes -do Imposto aS
pessoas físicas residentes o_u domiciliadas no
País.
Art. 39 Considera-se fortuna, para efeito
do artigo 1o, o conjunto de todos _os_ bens,
situados no País ou no exeterlor, que integrem
o património do contribuinte, com as exclusões de que trata o § 2 9 •
§ 1" Na constânci~ da sociedade conjungal cada cônjuge será tributado pela titularidade do património individual e, se houver,
de metade do yalor do património comum.
§ 2 9 Serão excluídos do património, para
efeito de determinar a fortuna sujeita a_o imposto:
a) o imóvel de residência do contribuinte,
até o valor de NCz$ 500.000,00;
·
b) os instrumentos utilizados pelo contri. buinte _em atividades de que decorram rendimentos do trabalho assalariado ou autônomo,
até o valor de NCz$ 1200.000,00; c) os objeto_s de antigüidade, arte ou coleção, nas condiçôes_e percentagens fixadas eni.
lei;
d) investimentos na infra-estrutura ferro
viária, rodoviária e portuária, energia elétrica
e comunicações, nos termos da Jei, e
e) outros bens cuja posse ou utilização seja
corlsiderada pela lei de alta relevância social,
econômica ou ecoi!Sgi_ca.
Art. 4~ A base de cálculo do impOsto é
o valou;lo conjunto dos bens que compõem
a fortuna diminuído das obrigações pecuniárias do contribuinte, exceto as contraídas para
a aquisição de bens excluídos nos termos do
§ 29 do artigo 3".
§ 19 Os bens serãO avãJiados:
a) os imóveis-, pela base de cãlculo do im~
postO tern1oríal ou predial, rural ou urbano,
ou se situados no exterior, pelo custo de aqui~
slçào;
b) as créditos pecuniáriOs ·sujeitos a correção monetáriã ou cambial, Pelo valor atuali~
zado, excluído o valor dos considerados, nos
termos da -leh~d~ re_alizaç_ão improvável;
c) os demais, pelo custo de sua aquisição
----- -pero cOntribUinte.
§ 2° ConSidera-se custo de aquis.ição:
a) dos bens adquiiidos pÕr doaçSo, o valor
do declarado pelo doador ou, na falta de declaArt. 1"
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ração, o valor de mercado na

da~-

da

aquj~

_ J\(t._ _.6~ _ O imposto será lançado c•om base
em declaração do contribuinte na forma de
b) dos bens havidos por herança ou legado,
lei, -da .qual deverá o constar todos os bens
o vaJOr que tiver servido de base para a partilha;
do seu património, e respectivo valOr.
c) dos bens adquiridos por permuta, o cus~
Parágrafo único. O bem que não constar
to de aquisição dos bens dados em permuta,
da declaração presumir-se-á, até prova em
atualizado monetariamente;
contráriO, adquirido com -rendimentos soned} dos bens adquiridos em liquidação de
gados ao imposto de renda, e os impostos
pessoa jurídica ou de valor mobiliário, o custo
devidos serão lançados no exercido em que
de aquisição das participações ou valores li~
for apurada a omissão.
quidados, atualizado monetariamente.
Art. •..zo_ Teráo a ewressão monetária atuaArt. 5Q O imposto incidirá às seguintes alí~
lizada para a data da ocorrência do fato geraquotas:
dor, Com base em índice que traduza a variaaasse de valor do património
Alíquota
ção no poder aquisitivo da moeda nacional:
_ I-~ os. valores constantes do art. 1" do §
até NCz$ 2.000.000,00 .... :............._.:. ]sento
29 dp art. 3.? e do art. 5o-, a partir de 19 de
Mais de NCz$ 2.000.000,00'
.... - fevereiro de 1989;
até NCi$4.000.000,00 ..:.._-_....:....2.:'~Õ,3% -n_- o valor dos bens de que tratam o art.
mais de NCz~_4.00o.pq_o;oo
- ... _ . ~
49 e s:o:::us parágrafos, a partir da data da aquisiçllo, ou, se pago a prazo, do pagafT!ento do
até NCz$ 6.000.000,00 ----------- Q,5%
mais de NCz$ 6.000.000,00
preço .da aquisição;
até NCz$ 8.000.000,00 .......__:_:~ .. --:,. o,j%
III --::- o. valor dos impostos deduzidos nos
mai.:; de NO:$ B.OOO.OOO,bO:............- - 1%
termos do § 29 do art. 59, a partir da data
do pagamento.
§ 1"' O montante do imposto será a soma
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de
das pa(celas determinadas mediante aplicasua
publicação.
ção da alíquota sobre o valor compreendido
Art. 99 Revogam-se as disposições em
em cada classe.
contrário. - - - ---§ 29 Do imposto calculado nos termos do
parágrafo anterior o contribuinte poderá deduO SR. PRESIDENTE ((Pompeu de Sousa)
zir o imposto de renda e respectivo adicional
- Esgotada a Ordem do Dia.
cobrado pelos Estados que tiver incidido sobre
Passa-se à apreciação de Requerimento n"
os seguintes rendimentos por ele auferidos
667, de 1989_. ~e urgência, lido no Expediente,
no exerclcifo_ findo: de aplicações financeiras,
de exploração de atividades agropastoris, alu- para o Projeto de_ Lei do DF n9 ~. de 1Q89.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
guéis e royalties, lucros __ dis,trjbuídos por pespermanecer sentados. (Pausa.)
soas jurídicas e ganhos de capital.

sição;

Aprovado.
A matéria é considerada na pauta da segunda sessão or_:li!l~ria subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Em votação o Requerimento n 9 668. _de
1989, de utgência, lido no- P<Pediente, para
o Projeto de Lei da Câmara-PLC n" 78, de
1989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentãdos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria é considerada na pauta da segunda sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
"="'Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraor·
dinária a realizar-se, hoje, às 1O horas e 42
minutos, com a seguinte

-

ORDEM DO DIA
Discussão, êrii tumo úriico, do Projeto de
Lei da Câmara n' 33, de 1989 (N• '797188,
na CaSa de- órígem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao Munidpio" de Belém, Estado do Pará,
do terreno _que menciona, tendo _ _
PARECER FAVORÁVEl., sob n' 350, de
1989, da Coinissão-de Constituição Justiça
e adadanla.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 41
minutos).

Ata da 195" Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS JO HORAS E 42 MrNOTÓS, ACflt'.l>i-sE
PRESENTES OS SR$. SEJYADORES.···
Alüíziü Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres - Ronaldo Aragão - Olavo_ Pires Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínto --Antonlo Lliiz Maya -Alexandre
Costa - Edison Lobão - Alacoque Be~ei-ra
-Mauro Benevides- Lavoisier Maia -Marcondes Gadelha - Raimundo Lira - Teotonlo Vilela Filho~ FrançiS:co RoJJemberg Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy
Bacelar - José lgnácio Ferreira - __Gers.on
Cainata -João Calmon - Nels_on Carneiro
- Ronan Tito- Severo Gori1es - Ferrlarid0
Henrique Cardoso-....:..: Mafcos Me~donça- ~
Pompeu de sousa-Mauricio Corrêa- Meira
Filho- Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Ca-

n~e - _Rachid Saldanha Derti-- Wilson Martins·- Leite Chaves - Gomes Carvalho Silvio J'ja-me:.::_ Dirceu CarneirO..:_ Nelson Wedekln.
O SR. PRESlDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareci-mente de 43 Srs. Senadores. Havehdo número teg_iJ:nental, declaro aberta a sessão.
SoO a prot~ão de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos
pelo Sr. 19 Secretârlo.
São lidos os seguintes
REQtiERIMENrO N· 669, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
33õ,--alínea c, do Regimento Interno, para a

Men~agem n9 311, de 1989 (n9 809/89, na
origem), para que seja autorizada a formu~
lacão de aditamento ao Protocolo Financeiro
fi~ado entre os Governos Brasileiro e fian~
cês, em 16 de janeiro de 1987, destinado a
financiar a~ aquisição de equipamentos médi~
co-ho.Spitalares de orige'!J francesa, no valor
global de duzentos e quarenta milhões de fran~
cos franceses, destinados ao. Estado de São
Paulo.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
-Ronan Tito ....::.JãfliãS Pasiãrinho -Edison
Lobão - Dkceu___ CQrneiro.

REQUERIMENTO I'!• 670, DE 1989

- Req-tiefeiTi6s Urgência, nos termos do ~rt.
336, -ãltnea c, do Regimento tnterno, para o
Projeto de Lei da Câmara n~ 57, de 1986 (nQ
4.559/84, na Casa de origem), que dispõe so-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-No 33, DE 1989

bre o reconhecimento dos profissionais em

Educação Física e cria- seus respectivos Conselhos Federal e Regionais.
Sa1a das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
-

Ronan Tito -

Carn-erro.--
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Dezembro de 1989

EdisOn Lobão -

(N• 797/89, na Casa de origem)
(De iniciativa do S-enhor Presidente
da ~~públ~ca)

Dirceu

AUtoriza a reversáo ilo Municfpio de Be-

lém, Estado do Pará, do terreno que menciona.
·

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Os requerimentos lidos ser!o votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em tumo único, do Projeto
de Lei da Câmara no 33, -de 1989 (n~

797/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor PreSidente da República, que
autoriza a reversão ao Município de Be-

lém, Estado do Pará, do Terreno que
menciona, tendo

PARECER FAVORÁVEL, Sob no 350, de
1989, da Comissão de Constiti.Jíção, Justiça
e Cidania.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra encerro
a discussão.
Em VotáÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirampermanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aproVado.

O Congresso Nacional _decreta:
Art. 1~ Fica- o Poder Ex:eêutivo autorizadO
a promover a reversão ao Município de .Belém,
Estado do Pará, do. terr~no·com área d.e
50529,31 ri12 ( cinqüentà inil, -quinhentos e vinte- e-nove metros quadrados e trinta e um
decímentros quadrados), 9esigpado por Quadra no 39, sitUado erilre à Avenida Marquês
-de HeNal e 'a Avenida Visconde de Inhaúma,
naquele município, a ser desmembrado de
área maior, doada à União Federal, através
do Contrato lavrado ei-n 23 de outubro de
1975, no Uvro n~ 18, fls. 95 a-97, verso, da
Delegacia do ServiÇo do Patrimôi1io da União,
no Estado do Pará, registrado sob o no 48.672,
no Uvro 3-KK, fls. 218, do Cartório do Registro
de Imóveis do S~gt:!-n4o Of\c[o da- Comarca
de B_elém- PA, em 26 de janeiro de 1976.
Art 29 Esta lei e'ntfa em vigor na data de
sua publicação.
-_M. _39 Revogam-se as disp_osições em _
coÕtrário.
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
""":"' E~gotada a Ordem doJ)ia. Passa-s_e, agora,
à apreciação do Requerimento n? 669~ de
1989, de urgência, lido "no Expediente, paÍ'a
a mensagem n~> 311, dé 1989.
·
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Em votação.

Os Srs. Sei'laáofes que o aprovam queii-ã[n
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será considerada em pauta da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)

- Em votação o requerimento n? 670,de
1989, de- urgencia, lido no Expediente, pai-a
o Projeto de Lei da Câinara li9 57, de 1986.
Os SrsCSenadores que o aprovam queiram
permanecer-sentados. _(Pausa.)_
Aprovado.
A matéria será considerada na pauta da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu Sousa)__:.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sesst . , convocando uma extraordi·
hâtlá, a realizar-se hoje, às 10 horas e46 mirlutos, com ·a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Lei da Câmara no 47, de 1989. (n9 920/88.
na _Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
de Contas da União, que dispõe sobre o càm·
puta do tempo de exerdcb de função retribuída pc;r gratificação de representação de ga_binete para os fins que menciona, tendo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a
minutosJ

sessão is 1Q hora..s e45
·

-- ·

Ata da 196" Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS I O HORAS E 46 MINUTOS; ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEI-IADÓRES:

Aluízio Bezerra-.:. Nabor Júnior- Leopoldo
Peres .-- Ronaldo Aragão - Olavo Pires Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio - Antonio Luiz M.aya -Alexàdre
Costa - Edison Lobão - Alacoque Bezerra
-Mauro Benevfdes -Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha -Raimundo- Ura - T eotonio Vilela Filho- Francisco ROJlembergLourival Batista - Jutahy Magalhães - Ruy
Bacelar - José lgnádo Ferreira - Gerson
Camata --João Calmon - Nelson Cameiio

- Ronan Tito-,- Sevéro Goriles- Fernando
HerÍrique Cardoso - Marços Mendonça -Pompeu de Sousa -Mauricio Córrêa- Meira
Filho -RobertO Campos.:....... Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda - Mendes Canaie- Rachid Saldanha: Derzi- Wilson Mar.tins _-:- Leite Chaves-:, Gomes-Carvalho Silvio Name- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin.

o sR. P_RESIDENTE (PomPeu de So~)
-

A_.lista_de presenÇa acusa_ o compareci-

mehto de 43 Srs. SenaOores. Havendo (11Ímero regimental, declaro aberta a sessão._

Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requedmento que serão lidos
pelo Sr. 19 secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 671, DE 1989

Requeremos urgênda, nos termos do art
336, almea c, do Regimento !nteq1o pa~;a o
Projetq d~Lei da C~mara n"' ~.de 1989, qUe·
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cria a Procuradora Regional do Trabalho da

Em vota&"áo o projeto, em turno único.

18' Região e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 6 de dezembro de
1989. - Roflan Tito - Edison Lobão - Dir-

Os Srs. SenadQr§ que o aprovam queiram

ceu carneiro.
REQliERIMENTO N' 672, DE !989

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
__- É o seguinte o projeto aprovado:

Requeremos urgência, nos termos_ do art.
336, alínea

c,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 47, DE 1989

do Regimento Interno, para o

Projeto de Lei do Senado

n~

155, de 1989,

(1"1' 920/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal de Contas
da União}

que dispõe sobre " participação dos trabalha-

dores nos lucros,. ou resultados das empresas
e dá outras providências.

_-·.

Dispõe sobr:e o cbmputo do tempo de
exercfcfo de funç.io reúibuida por Gratificação -de Representação de Gabinete para os fins que menciona.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
-

Edison Lobão -

Ronan Tito __; Dirceu

Camefro.

·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Os (equerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Passa-se á

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discu.ssAo, em turno úniCo, do Projeto
de Lei da Câmara n~' 47, de 1989 (n9
920/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dis-

põe sobre o cômputo do tempo de exercido de função retribuída por Gratificação
de Representação de Gabinete para os
fins que menciona, tendo
PARECERFAVORÁVEL, sob n• 354,de
1989, da Coinissão
~
de ConSâtuiçito, Justíça e Gdadania.
Em discussão o projeto, em turho único.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Aos funcionários do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União que tenham exercido função
retribuída por Gratificação de Representação
de Gabinete por 5 (cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 da
Lei n9 1.711, de 28 de ouiubro- de 1952, com
a redaçãO dada pelo art. 19 da Lei no 6.732,)
de 4 de dezembro de 1979, e no art. 29 desta
mesma lei.
Arl 2~ · Aos funcionários aposentados que
tenham satisfeito, na atividade, as condições
necessárias, apltca·se o disposto nesta lei.
Art. 39 A despesa decorrente da aplicação
desta lei será atendida à conta dos recursos
órçamentâfios próprios do Tribunal de Contas
da União.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de
Sua publicação.
Art 5 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

Dezembro de 1989

Passa-se, agora, à votação do Requerimento
n? 671,--de 1989, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9

64, de 1989_

Em votaçãO.
- -O~Srs. SenadOres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária_subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Em votação o Requerimento n9 672, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara n~ 155, dé_l989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa}
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária" subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, convocando
wna extraordinária a realizar-se hoje, às 1O
horas e 48 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, ern turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 53, de 1989 (n<:> 1318/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a Açãp Civil
Pública de responsabilidade por danos causados. aos investidores no mercado de valores
mobiliários, tendo
PARECER FAVORÁVÉL, sob n• 351, de
1989, da Comissão
-

de Constítuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

.....:. EStá encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 47
minutos.)

..:..:-Esgotada a Ordem do Dia.

Ata da 197'}. Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresMência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS 10 HORAS E 48 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTESOS SRS. SENADORES:

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopo[do
Peres - Ronaldo Aragão - Olavo Pires Jarbas Passarinho- Moisés Abrão - Carlos
Patrocinio -Antonio Luiz Maya -Alexandre
Costa - Edison Lobão - Alacoque Bezerra
- Mauro Benevides - Lavoisier Gadelha Raimundo Lira - Teotonio Vilela Filho Francisco Rollemberg- Lourtval BaptistaJutahy Magalhães - Ruy Bacelar --José Jg-

náêiOFêireiTã ~-GerSon Camata -João Calman - Nelson Carneiro - Ronan Tito Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Marcos Mendonça- Pompeu de Sousa
-Mauricio Corr~a - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves
-Gomes Carvalho- Silvia Name - Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin.

menta de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimentar deCiãro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, Jniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. \9 Secretário.
São lidos os seguintes

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento !nterno, para a Mensa-

-

A lista de presença acusa o compareci-

REQUERIMENTO N• 673, DE 1989
Req~eremos

Dezembro de 1989
gem

n~ 319,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II}

de" 19"B9 {n9 832/89, nã -õr!gerrl), "

pela qual o Sr. Presidente da República propõe

seja a União, como sucessora das Empresas
Nucleares Brasileiras S/A- Nuclebrás, e suas

subsidiárias, autorizada a celebrar contratos
de transferência decorrentes de operações de

crédito externo celebradas com aquela empresa, até 1" de setembro· de 1988.
-

Sala das Sessões, 6 de Clezembro de 1989~
Ronan Tito - Edíson Lobão - Dirceu

Carneiro.
REQUERIMENTO N• 674, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara n" 69, de 1989 (n"
1.453/89,- na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria
cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria

do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras
providências.
SaJa das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito - Edison Lobão - Dirceu
·-Carneiro..
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DA CÀMARA
N• 53, DE 1989

(N• I. 318/88, na Casa de Origem)

É o seguinte o projeto aprovado:

7 7603

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_
_
Arl 59_ Revogam-se as disposições em
contrário.

(De Iniciativa do Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_
Da República)
- Esgotada a Ordem do Dia.
DisPõe- sObre -a ação civil pública de - Passa-se, agora, à votação do Requerimento
tespOflsabilidade por danos causados
n~673, de 1989, de urgência, lido no ExpéK
aos investidores no mercado de valores
diente, para a Mensagem n" 319, de 1989.
inobiliárlos.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
O Congresso Nacional Cíe"creta:Art. permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
1~ Sem- prejuízos da ação de iTldenização
A matéria constará da paúta da segunda
do prejudicado, o Ministério Público, _de ofício
sessão Ordinária subseqüente .
.ou por solitaçào da Comissão de Valores Mobi~
---liáfioS :....__ CVM, adotará
me_didas judiciais
necessárias para evitar prejuízos ou obter resO SR. PRE_Sil;)ENTE (Pompeu de Sousa)
sarcimento de danos causados aos titulares
- PassaKse à votação do Requerimento no
6T4;-~de -UrgénCiáç-,-lidO -no Expediente, para
de valores mobi1iários e aos investidores do
_mercado, espeCfalmente quando decorrerem
o Projeto de Lei. da Câmara n<> 69,_de 1989.
de:
Em votação.
_
- --os-srs. Senadores que o· aprovam queiram
I - operação fraudulenta, prática não eqüipermanecer sentados. (Pausa.)
, taUva, manipulação de preços ou criação de
Aprovado.
coriâições artificiais de procura, oferta ou preA matéria constará da pauta da segL]nda
ço "de valores mobiliârios;
sessãt!"Ordinária subseqüente.~
H- compra ou venda de valores mobiliáO SR. PRESIDENTE (Poffipeu de Sousa)
rios, por parte dos administradores e adonis- A Presidência convoca sessão extraorditas controladores de companhia aberta, utilizando-se de informação relevante, ainda não nária a realizar-se hoje, às 10 horas e 55 minutos, com a_ seguinte
divulgada por quem a detenha em razão de
sua profissão ou função, ou por quem quer
que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas;
ORDÉMDODIA

as

Item 1:·
UI-omissão de informaçáo relevante por
Discussão, em turno único, do Projeto
parte de quem estava obrigado a divulgá-la,
de Lei da Câmara n~ 53, de 1_989 (n9
bem como sua prestação de forma incom1.318, de 1988, na Casa de origem), de
pleta, falsa Ou tendenciosa.
iniciativa do Presidente da República, que
Art. 2'' As importâncias decorrentes da
dispõe sobre a ação civil pública de rescon9enação, na ação de que trata esta lei,
reverterão aos investidores lesados, na proporponsabilidade por danos causados aos
ção de se:u prejuízo.
investidores no mercado de valores mobiliá[ios, tendo.
PARECERFAVORÁVEL.sobno351, de
~ 1o -As importâncias a que ae refere este
1989, .da Comissão
. "-rt:. fica_rão deposi_tadas em_ conta renumerada,
-de Constitw"çâo, Justiça e Cldadairia. - --à disPOsição do JUízO, -até ·que o it1Vestidor,
convocado mediante edital, habilite~se ao reEm discussão o projeto, -em turno_único. cebjmento da parcela que lhe couber.
(Pausa.)
-•
§ zo _Decai_rá do direito à habilitação o inNão havendo quem peça a palavra, encerro vestido r que não o exercer no prazo de 2 (dois)
a discussão.
anos, Contado_da data da publicação- do edital
Em votação.
- ã que alude o parágrafo enterior, devendo a
Os Srs. Senadores que--o aprovam queiram quantia correspondente ser recolhida como
permanecer sentados. (Pausa.)
receita da União.
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

QuintaMfeira

Arl 3" A ação de que trata esta lei aplicaM
se, no que couber, o disposto na Lei n~ 7.34 7,
de 24 de julho de 1985.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Res_olução n~ 87, de 1989, de iniciativa da Co-.
missão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania,
que suspende a execução, em consonância
com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão de 3 de fevereiro de
1988, da expressão''de seus servidores'' contida no caput do art. 18 do DeCreto-Lei n"
1.089, de 2 de março de 1970, bem Cofio
a parte final do § J9 do mesmo art. 18, assim
redigida: "'exclusivamente aos percebidos pelos seNidores da Administração Direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e sujeitos à tabela progressiva de incidência
na pauta soQre os rendimentos do trabalho
assalariado," nos termos do que estabelece
o art 52, i_nciso X, da Constituiçâo Federal:

. O ~R.PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
EStá e-ncerrãda a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 1O horas e 50

minutos.)
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Ata da 198"' Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa

As 1OHORAS E 55 Ml!'faTOS, Ai::HAM-SE
PRESEmES OS SRS. SENADoRES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior-Leopoldo
Peres - Ronaldo Aragão ~ Olavo Pires -

Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos
Patro!::"tnio - Antonio Luiz Maya- Alexandre
Costa -

Edison Lobão -

Alacoque Bezerra

-Mauro Benevtdes- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Raimundo Ura- Teoto-nio Vilela Filho - Francosco .RoDemberg Lourival Baptista -.Jutahy Magalhães- Ruy

Bacelar - José lgnácio Ferreira - Gerson
Camata -João Calmon - Nelson Carneiro

de- fiSéãiilaÇãO dos mercados de titulas e valoe dá outras providências.
Sala das- Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito - Eéiison Lobiio - Dirceu
Cimeiro.
res~móbiliários,

O S_R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, nos terf)1os regimentais. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So.usa)
-- PasSa..se à

- Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - .Marcos Mendonça Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Meira
Filho- Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - Márdo Lacerda - Mendes Ca·
naJe- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes Carvalho Silvio Name- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lida.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. liJ Secretário.
São lidos os seguintes

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em tumo único, do Projeto
de.Resolução n 9B7, de 1989, de iniciativa
da Comissão de Constituição, Justiça e
- Cidadania, qUe suspende a execução, em
consonânCia com a decisão proferida peJo Supremo Tribunal Federal em Acórdão
de 3 de fevereiro de 1988, da expressão
"de seus servidores" contida no caput do
art. 18 do Decreto-Lei n9 1.089. de 2 de
março de 1970, bem como a parte final
do§ 19 do mesmo art. 18, assim redígida:
''exclusivamente aos percebidos pelos
serVidores da adminlstraçêo direta dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e_ sujeitos à "Fabela Progressiva de
incidência na pauta sobre os rendimentos
do trabalho assalariado", nos termos do
que estabelece o_ art. 52, inciso X, da
ConSHi:uTÇãO Fede'ral.

REQUERIMENTO N• 675, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c:. do Reglmento lnterno, para o
. Projeto de Lei do DF n9 86, de 1989,_de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositivos das Leis n9 ' 1.3 e 14, de
30 de dezembro de 1988, e dá outras providências.
Sala das Sessõe~ 6 de dezembro de 1989.
-- Ronan Tito - Edison Lobão - Dirceu
Carneiro.
·

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disCussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentado_$. (Pausa.)
.
Aprov:ado. A matérJa vai à Çomissão Díretora, para a
redação fma_l.

t
REQUERIMENTO N• 676, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art
336, aJíne_a c:.. do Regimento Jnternç, para o
Projeto de Lei (:ja Câmara n" 74, de 1989 (n9
3.451)89, na casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que institui a ~a

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•87, DE 1989

de fevereiro de 1988. dã expressão "de
seus servidores:· can_tida no "CQput" do
att 18 do DeC/'eto-Lei n" 1.089. de 2 de
março de 1970, bem como· a parte final
do § 1 Pdo mesmo art. 18, assim redigida:
"exç{usivamente aos percebidos pelos
servidores da administração direta dos
estados, do Distrito Federal e dos Municfpios e sujeitos à Tabela Progressiva de
inddência na pauta sobre os rendimentos
do trabalho assalariado': nos termos do
- ·que estabelece o art 52. inciso X da
Constituição Federal
Artigo único. Fica suspensa a execução,
em consoilâncía com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em Acórdão de
3 d_e fevereiro de I 988, da expressão '"de seus
servidores" contida no c8put do_axt. 18 do
Decreto-Lei n"' 1.089, de 2 de março de 1970,
bem como a parte fmal do § 19 do mesmo
art. 18, assim rl!digida: "exclusivamente aos
percebidos pelos servidores da administração
cüreta dos Estados, do Distrito Federal-e dos
Municípios e sujeitos à tabela progressiva de
incidência na fonte -sabre os rendimentos do
trabalho assalariado", nos termos do que estabelece o art.. 52, inciso X da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgdtaâã a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
IT' 675, de 1989, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Distrito Federal
n• 86, de I 989.
Em votação o_ requerimento. __
Os Srs. Sena-dores que o aprovam queiram
perma-necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
s_essã:o ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em votação o Requerimento n9 676, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara n9 74, de 1989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária subseqüente.

- SuSpende a execução, em consonânO SR:PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cia com a decisão proferida pelo Suprew
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência
mo Tiibuiial Fedeial em Acórdão· de 3 _ vai encerrar a presente sessão, convocando
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uma extraordinária a reallzar~se hoje, às JJ
horas, com a seguinte

mi~:;;ão de_ Constituição, Justiça e Cidadania,
que suspende a execução _da expressão "deduzidos 0,5% (cinco déciiTlOs por cento) a
titulo de despesas de arrecadação e fiscaliza-

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 88, de 1989, de iniciativa da Co-

~º-·:,

contida no art. 13 do Decreto-Lei n<:'>

1.038, de 1969.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Es~

encerrad_a a Sessão,

(Levanta_-se 'a sessão às 1 O.hom...~ e $9

minutos.)

Ata da 199"' Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa.

AS 11 HÓRAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres - Ronaldo Aragão - Olavo Pires ----""
Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio -Antonio l:.uiz Maya -Alexandre
Costa - Edison Lobão - A1acoque Bezerra
-Mauro Benevides- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha - Raimundo Ura - T eotonio Vilela Filhõ -Francisco Rollemberg Lourival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy
Bacelar - Jo_sé lgnácio Ferreira - GersOn
Camata .:....:..._João Calmon - Nelson Carneiro
- Ronan Trto- Severo Gomes- Fernando
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça Pompeu de Sousa -Maur(cio Corrêa - Me ira
Filho- Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes Carvalho Silvio Name- Dirceu CarrieirCi-Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareciR
menta de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ SeCretâriO -irá proceder à-leitura
do Expediente.
Não há Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentoS que serão liR
dos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos_os seguintes
REQUERIMENTO N• 677, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Resolução n~ 61/89.
Sala das Ses_sões, 6 de dezembro de 1989,
-

Jutahy Magalhães -

Marcondes Gadelha

-Dirceu Carneiro - Carlos Patrocínio.

-· REQUERIMENTO N• 678, DE 1989

rec_entementem~nte, um~ ~mpla d~cussã;Q_foi

realizada no âmbito da Assembléia Nacional
Constituinte, quando, na ra-se das audiênciãs
públicas das Subcomissões teniáticas, empresários, líderes sindicais _da_ área e autoridades
competentes se fizeram ouvir sobre os- niais
- Jutahy Magalhães - Marcondes OiJdelha
·
variados assuntos da aviação civil.
- Dirceu Carneiro - Carlos Patrocfnio.
Não proporei, pois, nada mais que o ReqUerimento de informações que submeti à apre. O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ciação desta Casa, certo de que todos_ com~Os requerimentos lidos serão votado~ apóS
preenderão os elevados propósitos pai'a seu
a~Ordem do Dia, nos termos regimentais.
encaminhamento.
(Pausa.)
De qualquer forma, aproveito para tecer alHá orador inscrito.
guns comentários que me parecem pertinenCom a palavra o nobre Senador Jutahy MaR
tes e de grande importância para a adequada
galhães.
compreensão dos problemas da aviação civil.
O primeiro _deles é o de um certo sentimento
O SR- JOTAHY MAGALHÃES (PMDB- de frustração diante dos avanços tecnológicos
BA) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a divuldo setor'. Há vinte anos, quando assistíamos
gaçáo do relatório sobre a queda do "Boeing" à chegada do homem à lua, passava-nos a
da Varig, em Mato Grosso, comprovando o
sensação de que, no longínquo ano de 1989,
errei do pDoto do aparelho no bojo de uma cruzaríamos o Mundo com imensa rapidez e
série de "quase acidentes" nos últimos tem R segurança. Afmal, não apenas o·périplo lunar,
pos, traz à baila, de novo, a discutida questão mas a mudança de velhos aparelhos DC-3
da aviação _comercial e da segurança de vôo.
e o_utros. que ftzer_am a glória de cinqüuenta,
A aviação comercial é uma concessão do como o '"'Constellation", pelos modernos jatos
poder público. Como tal, está sujeita a um
"Boeing", "Caravelle" e algunS oUtros, davaconjunto de regulamentaçõ_es mais ou menos nos a sensação de um grande saJto. Jamais
rigidas cujo própósito consiste em organizar imaginávamos, na ocasião, que esta .fronteira
a segurança dos võos e a qualidade deste serR praticamente se congelaria, deslocando, inclu-- vi_ç_o público.
sive, pai antieconômicós, proj~~S audaciosos
Cabe~ Pois, ao Poder público vigiar e fiscaR
e impressionantes da indústria a~ronáutic-a colizar o cumprimento da legislação que regula mo o Concorde, hoje transformado em hotel
a aviação comercial No caso do acidente do
de luxo. Concre~rnente, estan;'los vóôW.d.o, ho''Boeing" da Vcírig, está, ainda que em caráter je. com os mesmos aparelhos_ de vinte a rios
administrativO;-Comprovaâo que o piloto e o
atrás, o que seria o mesmo qi.te esta-r, ao final
co-piloto se equivocaram, de forma recorrenR no ano de 1969, voahdo num DC~3. Cori~
te, no rriesm&'\166, ·acarretando o acidente
nhamos, isto não só é fr.ustrante, como sumacom o aparelho, perdas materiais, a morte
riamente periQoso. Qual o nÍv~l de-s~gur.ança
de doze pessoas e seqüelas em vários passaR dessas aeronaves?
, · ·.
- .
geiros.
Veja-se que eSte não é um problema .que
Desejo lembrar <iue três ComissõeS de [nR
af~ta apenas o Brasil; nos Estados Unido_s_,
_quérito já se debruçaram no Congresso Nado~ ocorrenào a mesma c9(sa. Só que a maiona: I no exame da aviação civil. Muito contriria _do_s _aparelhos é um pouco mais nova; tem,
buíram elas para a inovação de procedimentos
em-mé_Qia, dez anos. Tecnolqgicamente, -~J:"l
que-modernizaram a aviaÇaO civil no Pãís. Mals
trEitanto, nãO se sabe de -avani;.os si9i1ificati~Ôs
--- Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c,. dO Regimento Interno, Para o
Projeto de Resolução n~ 62/89.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
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que tenham diminuído o custo operacional,
a sesurança de vóo e a velocidade dos apare·
lhos. Matéria publicada na FSP de 27 de agosto passado (89), aifrma que mais de 60% dos
aviões americanos comerciais têm mais de
dez anos de operação e um quarto da frota
já passou a marca dos 20 anos. A mesma
matéria, entretanto, di:z: que ..dinheiro não é
problema para as companhias aéreas. que S6
encomendam apar~lhos novos para ampliação de frota e não substituição de aviões. Elas
movimentaram um faturamento monstro de
50_ bilhões de dólares, em 88, e dispõem de
I 04 bilhões de dólares (valar da dívida brasileirÇ~) para investimentos nos próximos dez

anos".
Que estará ocorr-endo?

Segundo os entendimentos sobre a aviaçã.o
americana, a orifjem deste fato está basicamente no que se convencionou chamar "desregulação" do s.etor, iniciada durante o Governo Carter e concluída no Governo Reagan.
A idéia era encarada como uma tentativa de
"abrir" o mercado da aviação comercial e incentivar a concorrência entre as empresas aéreas. "Dez anos depois, segundo a reportagem
da FSP (citada), a esperada panacéia trouxe
aumento de ganhos- para C:fs-- empresaS e dor
de cabeça para os passageiros - os serviços
de aviação se desorganizaram, a qualidade
.
caiu e a segurança de vôo diminuiu.
OUtra conseqüênCia Oa desregulação foi a
priVatizaçãO ae -certos aeroportos, que passaram a ser monopolicamente operados por algumas companhias. Em 1988,_85%_ dos_ passageiros que usaram O aeropOrto Oe "Pítsburg,
Pensilvânia, o faeram pela Usair._A TWA tr.;ms_portou 82% dos passageiros, no aeropOrto de
Saint Louis, Missouri, e a Delta Airlines fez_
o mesmb; 80% em Salt Lake City, Utah" registra a reportagem. Afirma também, curiosamente, que o primeira grande aeroporto,
construído depois d~ 1974, o de Denver, Colorado, quase não sai da prancheta pelos óbices
criados por duas companhias que ali controlam o tráfego: Continental Airlines e United
Airlines.
Outra razão quest;o-mentiona cO.rTiO rêSpO.i-1sável pela presistênc:ia de frotas ''velhas" nas
Compatihias é o custo de manutenção. Segundo a "Aviation Week", os custos de operaM
ção de dois modelos similares do fabricante
Mcdonell Douglas, um velho DCM9 e um _novo
MD-82; sucessor dos DC-1 O, são equivalentes;
o que 'justificaria a lógica empresarial de manter seus antigos aparelhos em atiliidade". A
conseqüência da "desregulação" amerfcana
na aviação civil parece estar trazendo crescentes preocupações que ultrapassam as fronteiras daquela Nação. Como as empresas não
intensificam suas compras, na renOvaÇão de
frotas, não "desovarn" as usadas para o mercado do Terceiro Mundo, toda a frota mundial
da aviação comercial parece estar envelhecendo. De outra parte, como a demanda_ por
novas aeronaves não se- íntensifica nO-mesmo
ritmo do mercado de passageiros, a produção
declina, a rentabilidade no setor de fabricação
de aviões decai e o progresso tecnológico estanca; Ctia-se, eritão, uma espécie de círculo

vicioso, no setor, de difícil desenlace e periga..
sas conseqüências no -campo da segurança
de vôo.
Uma série de acidentes amedronta passageiros nos Estados Unidos - é a manchete
da rePortagem da Folha, no dia 27 de agosto
passado (89). Esta manchete bem poderia ser
estendida ao Brasil e a outros países. A verda_de é que, com aumento de quase 70% das
horasvoadasnoperíodo-nosseteprimelros
meses de 89 - , jâ ocorreram sete acidentes
fatais nos Estados Unidas, número igual à soma dos registrados em 87 e 88, de acordo
com o quadro anexo. O medo de voar está
crescendo.
--A preocupação que começa a existir está
a _exigir -ú01a r_eVÍsão da regulação- sobre o seter, cada vez mais congestionada pelo número
excessivo de aeronaves e seus movimentos
de vôo, fazendo com que o Poder Público repense sua atuação e forma de intervenção.
Diante desses fatos em que à frustração
do passageiro desavisado se somam elemen_tos concretos de perda de segurança nos võos
e queda na qualidade dos serviços (?restados,
cabe·nos trazer à- reflexão do Senado alguns
pontos já sublinhados_ pelas CPJ que estudaram a aviação civil e que, agora, retornam
à discussão.
Outros fatos, mais ·recentes, são também
dignos de menção, merecendo explicações
por parte das autoridades do Governo, como
OS· que apontam reiteradas infrações por parte
dos proprietários de aeronaves e empresas
de aviação comercial. Por exemplo: consta
que o helicóptero PT - HJM da empresa Aeró-Jeo, acidentado no litoral do Rio Grande do
Norte, com a morte de todos os ocupantes,
não teria feito a inspeÇão periódica a que estava sujeito. Apesar de toda a evidênda de idoneidade da empresa, paradoxalmente, o seguro da aeronave foi integralmente pago. Do
mesmo mo"do, foram pagos os seguros_ das
aeronaves acidentadas em Bauru ("Bandeirante" da TN-1), do Lear Jet daTam, em Uberlândia, apesar de posto do co~piloto estar sendo ocupado por passageiro, como também
foi pago o seguro do Boeing da TransbrasU,
acidentado, há alguns anos, em Florianópolis,
apesar do posto de comando estar sendo oo::;upado por uma pessoa não vinculada à empresa e hab_ilitada para exercer o comando daqueJii.võõ:..como se explicam tais fatos, que têm,
como conseqüência, desleixar os procedimentos de segurança de vôo por parte das
empresas e proprietários que, desta forma, se
sentem- compensados, com apoio do Instituto
de Resse_guros do Brasil, pela sua desidia?
OutrO fato recente_,._ que merece maior atenção do Congresso N"ádonal e das autoridades
constituídas, é a proliferação de empresas
de táxi aéreo. Consta que, pelo próprio desleixo das empresas de aviação comercial de
porte, empresas do ramo de construção e outrqs ramo,s, estão importa!1dO aviões do exterior, interilalizando-as com procedimentos sumârios, para, daí, partir para a legalização das
aeronaves e sua posterior incorporação a empresas de táxi aéreo. É tamanho o processo
de internalização de jatos exe~utivos e aero-
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naves modernas, que proliferam as empresas
de táxi aéreo, chegando a exigir, como no'
caso de Brasilia, a construção de terminal próprio para sua guarda e operação. Estará este
processo obedecendo rigosamente ao superior interesse público-ou se está gerando no
País, à sombra da ilicitude, Um ramo fantasma,
à custa de precioSlls divisas, com o único
objetivo de abrigar interesses particulares?
Tais questões estão todas no bojo da discussão imperativa sobre a aviação civil no Brasil.
Os temas mais gerais sobre a matéria já
foram amplamente trazidos ao Senado Federal, no ano de 1984, pela palavra do então
Senador Safurnino Braga, que honrou esta
casa com sua presença sempre digna e atuan·
te. Na ocasião, o !lustre parlamentar nos trouxe
à consideração um documento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, que era,
na verdade, um verdadeiro roteiro para a obtenção de maior segurança de vôo.
Quase todos os pontos ali abordados e que,
recentemente, nos foram novamente traduzidos pela referida entidade de cúpula dos trabalhadores nesta área, continuam-Válidos.
Trago-os apenas para feriiemorá-los e evidenciar a preocupação dos profissionais da
área, há tempos manifestada, e.até hoje caren·
tes de solução por parte do Governo Federal:
ROTEIRO PRÓ-SEGURANÇA DE VÕO

Proposições
Medidas Legislativas:
-instalaÇão de CP! sobre Aviação CLvil;
- criação da Subcomissão de Segurança de Vóo nas Comissões de Transporte da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
Medidas Legais:
.
-aplicaç::âõ do Código Penal nos processos sobre acidentes aéreos_, no que
couber;
- Aç.l':to Popular e outras medidas na
hipótese de pagamento indevido de aero·
nave, nos casos em que houver infrin·
_gência de normas técnicas, da regulamentação do aeronauta ou do aeroviário,
ou das cláusulas do lRB;
- Açâo Ovei em favor doS- dePindentes ou parentes das vitimas de acidentes,
nos mesmos casos adma;
- participação de representantes dos
Sindicatos de Aeronautas e de Aeroviários
na Comissão de Riscos Aeronáuticos do
IRB.

Medidas Estruturais:
-estudos de viabilidade para vinculação do transporte aéreo ao Ministério
dos iransportes;
-criação do Trif?unal Aéreo; e,
-outras medidas.
I. Criação do Departamento Nacional
de Segurança de Vôo, nos moldes de organízaçõ~::~ similares do exterior, dirigido
por um conselho paritário, com participaÇão de representantes dos Ministérios
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da Aeronáutica, do Trabalho e dos Trans-

portes, das empresas e_ entidades.
2. Medidas técnicas abrangendo Operações e Manutenção
-Conselho Permanente de EstudoS Técnicos da Ayiação Civil: sua críação
conforme prop-osta na Comissão Interminlsterial de Regulamentação da Profissão
do Aeronauta;
-Comissão _de Investigação de Acidentes: participação dos Sindicatos <ie
Aeronautas e de Aeroviárlos.
3. Infra-estrutura de Proteção ao Vôos.
-criação da Corrtfssão Permanente
Sindicato/DEPV (Diretoria de Eletrônica
e Proteção ao Vôo) para reexame de toda
a legislação, normas, tráfego, pro_cedimentos etc.
- Cindacta: levantamento de possíveis
deficiências;

- reexame__ dos critérios para fixação
dos "mínimos" de combustível; critérios
de "reclearense"; reexame dos critérios
dos mínimos para pouses e decolagem;
alternativas na região amazónica; apoio
à operação -de jato nas rotas de Brasília
p/SV RF FZ BE MN e de Cuiabá p/PV
eRB;
-nos aeroportos de operação do
transporte regional, exigência de pelo menos instalação de radiofarol e estação de
comunicações operados pelo Ministério
da Aeronáutica ou Tasa, e não pela Com~
panhía Aérea;
Crjtério para o vôo notumo de aero~
naves btmotoras convencionais;

- Órgãos de proteção ao vôo: con~
ceito e prática da prestação de seus servi~
ços; condições de trabalho dos controladores de tráfego; jornadas, composição
de turmas;
- EstUdos para equipamento dos ser~
viços de busca e salvamento no litoral
e na Amazônia e dos seiViços contra in~
cêndio nos principais aeroportos;
-- Estudos para implantação do siste~ _
ma de proteção ao vôo no Atlântico Sul
, simi1ar ao do Atlântico Norte;
4-Ensino
- Que sejam agilizados, conforme
proposta do Sindicato Nacional dos Aero~
nautas em 1967/68, os estudos para a
criação da ENAC - Es_<::ola Nacional de
Aviação Civil, dentro de uma estrutura na~
cional de ensino, com a participação dos
Ministérios da AerooAuti_e._a, do Trabalho,
da Educação, Empres-as e Sindicatos.
- Que, enquanto não for instalada a
ENAC, sejam s_e_lecion_a_dos cerca de dez
a quinze aeroclubes como entidades regionais, destinados à formação de Instrutores de Pilotagem, Pilotos Comerciais e
Mecânicos de Manutenção, sendo fixados
novos critérios de admissão e novo cu_rr{culum para os referídos cursos.
' - Ensino nas empresas: cursos de Piloto-Instrutor e de Instrutor de Manutenção e sua reciclagem anual na fábrica
das aeronaves; reexame d_os programas

de ensino e _seu cumprlmento em períodos e horários radonais; curso de forma~
ção de comanda"ntes. intercâmbio técni--co entre os Departamentos de Operações, de Ensino e de Manutenção"- das
várias empresas brasileiras; idem, idem
com empresas estrangeiras, incluindo estágios no exterior.
- Grupos de Vôo e Manutenção: reuniões periódicas de avaliação do índice
de segurança.
5 - Legislação Trabalhista e Regulamentações ProftSsionais
- AtuaHz.ação da RegulamentaçãO
Profissional dos Aeroviários e da Regulamentação Profissional dos Aeronautas.
- Que os SERACS cooperem com
a fiscalização do Ministério do Trabalho;
a reativação dO-antigO formulário 2212,
Incluindo a ficha de "dados opeiadonais"
- CIPAS e CIPAER: entrosamento,
efetivo funcionamento e cumprlmento de
suas decisões,
6- Medidas técnicas de caráter imediato: Setor de Manutenção. _
- Que sejaffii-eativadas as ''vistorias"
- - semestrais das aeronaves.
- Revisão da homologação de todas
as oficinas de manutenção, verificandose o número e qualificação dos técnicos
- e mecânicos, bem comà
equipamentos de que sãO dotados e os a1moxarifados.
- Reciclagem- dOS técnicos e mecânicos, inclusive nas fábricas das aeronaves; equipes permanentes de inspeção às
bases de manutenção, critérios de composição das turmas de serviço, equipamento necessário e material de estoque.
- - Manutenção permanente: obrigatoriedade de que todo operador de aeronave tenha manutenção própria ou controlada.
- Embraer: que mantenha equipe de
inspeção permanente nos serviços demanutenção das empresas que possuí~
rem aviões de sua fabricação.
- Aeronaves estrangeiras: que seus
fabricantes dêem apoio permanente aos
setvfços de manutenção das empresas
operadoras.
·
7- Medidas técnicas de caráter imediato: Setor de Operações:
- Reciclagem quadrimestral dos tripulantes de transporte regular e semestral
nos demais setores (link. simulador e vôo
reaLe repasse técnicO).
- Exigências de co-piloto nas -aero-naves multimotoras certificadas para vóo
ifr e/ou noturno.
- Proibição de vôo ifr e/ou notumo
por aeronaves monOmoforãs.
- Testes de determinação de teto
monomotbr e de peso total de decolagem
das aeronaves bimotoras com um motor
"embandeirado".
-- Reexame de homologação de todas as pistas, incluindo o teste de "aceleração-parada"; manutenção dos campos
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de pouso de terra do hinterland, através
da conjugação de recursos de órgãos governamentais federais, estaduais e municipais, conforme proposta do Sindicato
dos Aeronautas em 1975..
- Vóo agrícola: enquadramento no
mais élltçl grau de insa1ubridade; -ftXação
do máximo de horas de vôo em 75 mensais _e 210 trjmest("ais. _
- EStUdo e n1edidas -para -operação
em regiões inóspitas; permanência fora
da base domiciliar de, no máximo, 17
dias; frxação do máximo de hofas de vôo
----em l1elfC6pterOs em 75 mensais e 210trimestrais.
- Mecânicos7de-vôo: que, quando o
fabricante: ofefecer _opções, sejam adquiridas pelas empresas brasileiras as aeronaves cuja configuração preveja a presenÇã----:do mecânico de vôo.
- Que, exceto para as funções de piloto .e _co..~piloto, seja proibida a acumulação ou alternância do seu_ exercício c:om
qualquer outra, devendo no contrato de
_trabalho constar tão-:somente uma fun_ ___ __
_
- ~-- ção. _
---:'- Que sejam: l{rni~C!as a. o_ito horas
as jornadas das tripulações simpleS que
incluam trabalho _entre 23:00 e 7:00 horas.
_
- Se1eção, saúde e alimentação: que
Os exames inkiais de seleção física somente sejam realizados em organizações
com p"adrão Sirrli1ar ao Cemar-Rio; ciue
seja estabelecido programa de saúde
com a -partiCipação do" cemaJ, Ministério
da Saúde, DNSfiT, lnarflps, Empresas e
Sindicatos dos Aeronautas e dos Aeroviários, que nos casos de ''trânsito" nos horários de 11:30/13:30 e 18:30120:30 horas~ as tripulações façam as refeições em
terra, nªo sendo computado para a jornada o tempo de 30 minutos acrescido ao
tempo normal de "trânsito"
-----_:_Aeronaves certificadas para vôos ifr:
obrigatoriedade de Radar, JIS e _DmME
dando-se prazo de seis meses para sua
instala_ção;
-Aeronaves sem rádio: sejam proibidas em aeroportos onde operam aeronaves de transporte regular;
-Despacho de aeronaves: atualização
e cumprimento da Portaria 2.21 IDAC; fixação de critérios para Dovs na aviação
regional e no despacho de aeronaves
convencionais de grande porte; salas de
tráfego; eXame de recursos materiais e
em pessoal técnico para "bdefing" com
os pilotos, apresentação para as viagens,
mínimo de 45 minutos para os vôos doméstic_os e _60 minutos para os vôos internacionais;
--Sejam instituídos o livro de bordo
padrão (dados estatísticos; nome dos tripulantes, escalas, horários, reportes) e o
reJatóriO de viagem (observações sobre
a infra-estrutura em geral: condições de
aeroportos, apoio em rota, comunicações
etc)
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-SobrevivênCia, primeiros socorros,
pro_c_edimentos de emergência a bordo,

(assistência médica aos passageiros, fogo, despressurizações) pousas forçados
em terra ou no mar; reciclagem dos tripu-

lantes a_cada seis meses; que seja obrigat6iici- à colete_ salva-vidas ou almofada~va-vidas em todaS as aeronaves."

Comó sé pode ver, os próprios profissionais
da área, de:sde 1984, vinham insistindo sobre

a .necessidade de se reforçar o sistema de
segurança de vôo no Brasil, não sendo de
estranhar que os addentes_comecem a ptodu·zir preocupações.

Um fato da maior gravidade, que não pode
fiCar no Silêncio das autoridades, diz respeito
ao treinamento do profissional da aviação civil.
No depoimento à Subcomissão Temática

dos_Transportes, na Constituinte, o dirigente
gjndical da categoria Aloisio Ribeiro afumou
que. à sua época, teve um curso regular com
ISO-horas de võo e um razoável currículo teórico. Hoje, uma proliferação de aeroclubes, pelo
País inteiro, em número Superior a 150, consome recurs_O$ públicos do Fundo Aerovíárlo,
para a formação de baixo nível teórico e prática
de pilotos, que acabam, pelo desconhecimento de regras elementares da aviação, provocando graves riscos à aviação como um todo.
· Esse mesmo líder sindical nos trouxe, recentemente, informação da maior gravidade que
agrava esta denúncia: as empresas de aviação
estão com carência de pessoal e, em face
disto, reduziram o tempo de treinamento de
novos piTotos de suas aeronaves! Isto tudo é
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muito grave e merecé"loda a nossa atenção.
Eis, no anexo 1[, alguns tópicos do depoimento
feito à Constituinte pelo titular da CONT.MAFF
e que foi plenamente apoiado pelo Sr. Waldir
Pinto da Fonseca, titular do DAC, também presente à sessão, e que não pode ser ignorado
pelas autoridades competentes.
Cabe ressaltar que tais preocupações e propostas da CONlTMAF foram apreciadas pelo
representante do Governo, que, por sua vez,
as considerou é respondeu, como se pode
observar nos Anais da sessão pública realizada
ha Subcomissão Temática da Assembléia Na-

mas da categoria e, em especial, dos fatores
que envolveram o acidente do "BOEJNG" da
empresa no Mato Grosso. Isto é lamentável!
To9as as recomendações dã Organização Internacional do Trabalho e a própria legislação
brasilelra atual fortalecem as representações
paritárias capital~trabalho, na discussão de
problemas seforiais, sobretudo quando revestidas da legitimidade da representação oriunda do exercício do voto da categoria. Indagome, então, se não é a permanência do DAC
junto a um Ministério militar - o da Aeronáutica -, notoriamente mais rígido no tocante

cional Constituinte que se dedicou à formu-

à assimilação de modernas formas de entrosa-

lação de proposições para a área de transportes.
Gostaria, para finalizar, e sem tomar partido
da transferência ou não do DAC para o Ministério dos Transportes, que o setor de aviação
é um setor delicado, que exige, sobretudo nesta fase da construção democrática do País,
grande sensibilidade no trato da autoridade
governamental ou empresarial com os profissionais atuantes no setor. É fato já notório
que"
líd€á3r1ças de traQalbadores, que conhecem a fundo os problemas da área, não
têm tido a aéolhida que seria de se esperar
no encaminhamento de soluções que- afetam
não apenas as ·relações capital·trabalho mas
os problemas de segurança de vóo, treina·
menta, operação de aeronaves, controle, etc.
Agora mesmo, sabe-se, por -!nformaçOes da
liderança sindical aeronáutica, que a dlreção
da Varig se nega a receber uma representação
da Associação de Pilotos daquela empresa,
que desejava dialogar em tomo dos proble·

mento com lideranças sindicais ...:. a origem
dessa verdadeira rigidez que envolve o diáJogo
entre empresas, trabalhadores e autoridades
do setor.
Creio que muito teríamos a ganhar se o
setor da aviação comercial, no Brasil, assumisse que tem graves problem·as a equacionar
e que melhor faria se costurasse um amplo
consenso setorial que apontasse para medidas concretas de melhoria na qualidade dos
serViços prestados aos usuários e, sobretudo,
maior s~gurança de vôo~
Desde já, submeto à consideração deste
Plenário uma ampla discussão sobre os temas
em pauta de forma a que possamos intervir
sobre a matéria com as exigências que ela
exige. (Muito bem!)

as
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ANEXO II
DEPOIMENTO DO ÚDER SINDICAL_

ALOfSTO RIBEIRO (PARTE)
-Órgão CivU Unificado
Gostaríamos, desde logo, de transmitir a es~

ta Subcomissão a grande reivindicação dos
trabalhadores em transportes aéreos, no sentido de que a aviação civil brasileira seja dirigida por um órgão civil e, diríamos, unificando

e centralizando, num só órgão governamental,
de natureza civa, órgão que se_incumbiria da
administração e da política da aviação civil,
englobando tudo que diga respeito a transporte aéreo (comercial e não comercial), infra-

estrutura, setores de apoio e de formação de
pessoal.
Assinalariamos o exemplo de praticamente

todos os países, citando os Estados Unidos,
onde a FAA- Federal Aviation Administra-

tion, vinculada ao Ministério dos Transportes,
administra a aviação civil, enquanto na França
temos a Secretarie General de I'Aviation Civil,
também vinculada ao Ministério dos Transportes. Aliás, por ocasião daquele infausto
acontecimento, o acidente de Orly, que vitimou 200 pessoas anos atrás, houve um episódio simples e muito significativo, qual fosse
o de que o Ministro dos Transportes da França
·apresentou condolescências ao Governo brasileiro, enviando telegrama ao Ministro dos
Transportes do Brasil.
Defendemos essa possibilidade - de a
aviação civil ser_dirigida realmente por um órgão cM! - não por qualquer discriminação
contra os milttares, mas porque verificamos
que o /1\inistério da Aeronáutica tem a sua
tarefa primeira e constitucional, que, natural, mente, deve ser a atividade militar, e, se hoje,
provavelmente, o Ministério ~a Aeronáutica dirige a sua maior atenção, talvez até grande
parte dos seus recursos, para a aviação civil,
é chegada a hora de se corrigir essa distorção,
esse desvio, quanto mais que novas etapas
de desenvolvimento do Brasil e nova fase de
exigências militares requerem toda a atenção
do Ministério militar para a sua função específica.
De modo que sugeriríamos, à consideração
da Assembléia Nacional Constituinte, a possibilidade da criaçáo -senão de um ministério
específico da aviação civil, que poderia ser
objetado pelas razões administrativas ou burocráticas - mas, pelo menos, numa fase de
transição, que a aviaçáo cMI passasse à órbita
do Ministério dos Transportes. E, a segWr -(õu
desde logo) se criasse_ uma Secretaria-Geral
de Aviação Civil, como órgão autónomo, que
atualmente o DAC não é, mas sim dependente
do Ministério da Aeronáutica. A Secretaria Geral de Aviação Civil teria estrutura jurídica e
administração idêntica a dos demais órgãos
da administração direta do Governo Federal,
reunindo, como departamentos, os atuats setores e até empresas públicas ou sociedades
anônimas, como a Infraero, o CemaJ, a Tasa,
o Cernai, o Cenipa, este um ór~ão de investigação e de prevenção de acidentes, um órgã.o
militar, aJiás absolutamente correto, respeitaw
do por todos nós, aeronautas e aeroviários,

mas que está umbilicaJmente ligado ao Ministério da Aeronáutica. Como, também, está o
Cerna! - Centro de Medicina Aeroespacial,
que- faz ós _exames médicos de aeronautas
e fazia, também, os dos aerovíárlos.Tçda essa
estrutura deveria - e poderia- ser aglutinada
em torno de um único e grande órgão gestor
da aviaÇão civil, esSe ê_ o n~o en~endilnento.
Dentro dessa estrutura administrativa teríamos, ainda, o Conselho Naçicmal da Aviação
Civil, com representantes de todos os órgãos
e entidades que tratassem da aviação dvi1 e
que estabeleceria a política aeronáutica e fiscalizaria a sua execução, bem como o Conselho Nadona! de Tran.spõrtes, que trataria da
assessoria técnica e económica.
Considerávamos esses dois conceitos, há
pouco, e de ontem para hoje estávamos examinando um excelente trabalho do Professor
Arp Procópio de Carvalho, ex-professor _de um
estabelecimento do Ministério da Aeronáutica,
em São José dos Campos, trabalho_ qu_e trata
da geopolítica do transporte aéreo no Brasil
e faz comparações com o transporte aéreo
em todo o mundo. fnfelizmente, o Professor
Procópio de Carvalho, que nos assessorou há
vinte anos atrás, foi cassado em 64 ou 65,
talvez, inclusive, em virtude dessa sua belíssima obra e de suas posições.
Diríamos, fundamentando, ainda que brevemente, o nosso ponto de vista em favor de
um órgão realmente civil para dirigir a aviação
civil, que o atual DAC seria, talvez, até o embrião, a fonte desse novo órgão. Mas, hoje,
todos consideramos o DAC absolutamente
acanhado para a complexa incumbência de
quase um ministério de aviação civil que lhe
é atribuída. Sua composição é quase que exclusivamente de oficiais da Aeronáutica, e _aqui
não vai nenhuma atitude desprimorosa com
os oficiais, com os militares, todos eles naturalmente competentes, mas que exercitam sua
passagem pelo DAC çomo passagem por
qualquer outra dependência do Ministério da
Aeronáutica, como se estivessem numa base
aérea ou noutro- qualquer estabelecimento,
por dois, três anos, cumprfndo o Regulamento
que rege as suas carreiras. Não têm eles, inicialmente, além da sua formação militar, uma
fofmação dirigida para· o gerenciamento da
aviação civil, e, posteriormente, quando começam a apreender os problemas da aviaçãu
· civil, seguindo a sua cacreira, são transferidos
para outra missão. Essa é uma das objeções
e um dos motivos que provo-cam distorções
na aviação civil.
-

Políticas de Segurança de Vóo e de

Ensino
Teríamos. como faia a demonstrar que em
todos esses anos o DAC realmente não conseguiu cumprir a tarefa- que deveria caber a um
ministério da aviação civil, a um órgão \leitado
exclusiVamente para O transporte aéreo, como
quase uma falência· do Departamento de Aviação Civil, citando apenaS dUas- questões básicas -_a. falta de políticas de segurança de
vóo e de ensino, a da formação de pessoal
da aviação civil.
·

7609

Tivemos; nos últiinos dez anos (pelo m-enos
até 1985, qu.o~ndo acompanhávamo-s ainda
pessoalmente dados estatísticos. de_ acidentes), de 1976 a 1985, a méâlà'éfé..300 a'400
acidentes anuais, o que -deve causar perplexidade a todos nós; acidentes nãO só da aviação comercial, mas da aviação civil, como um
todo. E indicaríamos, então, a falta__ da infrà:~es
truttil-a mais sjmples no interior. Porque a Jnfrãero, o DAC e o _MinistérlO- aa Aeronáutica
naturalmente estão preocupados com os
grandes aeroportos - temç.s alguns ~os
maiorês · â€roJ:iOrtos do mundo, os_ mais mo.;
demos dQmundo- mas o hinterland é completamente desprovido de quaisquer simples
apoios. Há milhares de aviões e _cerca de vinte
mil pilotos que dão a sua contribuição a_o_ desenvolvimento do interior, na forma de mil
e .uma atividades diferentes.
·
TemOS, tã:rhbém, a falta de uma po)[tica de
ensino para a aviação civil: enquanto a Aeronáutica militar tem quatro ou cinco excelentes
estabelecimentos dedicados ao ensincr dos
oficiais, doS subalternos,· dos técniCOS· militares, em Pirassununga, que é uma das escolas
mafs modernas do mundo pàra a formação
de oficiais aviadores, em Guaratinguetá, em
Curitiba, em Barbacena, não temos, até hoje,
uma escola de aviação para formação regular,
sequer, de pilotos comerciais, muito menos
de metereologistas e de uma infinidade de
técnicos_ de que a aviação necessita. Esses
técnicos são formados, na prática, por uma
ou outra empresa, particularmente pela Varig.
TemoS, talvez, hoje, de cem a cento e cinqúenta aeroclubes e escolas cMs de aviação,
mal organizadas em sua maioria, carentes de
estrutura e, até mesmo, de instrutores com
curso formal. Sou eu, talvez, um dos poucos
instrutores, mas já fora da ativa, naturalmente,
que teve um curso regular de instrução, fazendo nada menos do que 150 horas de vôo
e um rãzóá.Vel Currfculo teórico, isso há trinta
e poucos anos; de lá para cá, a formação de
instrutores caiu gradativamente, e até abruptahoje os aerodubes que
mente, ao ponto
formam pilotos terem em seus quadros, ern
sua maioria, não instrutores com uma formação re_gular, mas simples práticos, porque teriam realizado algum número de horas de vôo,
na ordem de 200 horas_, o que é pouquíssimo,
sem um ordenamento regular dessas horas.
ESseS--pilotos são eivados Qe. erros e- yfpos,
que transmitem àqueles que deveriãm fOrmar
com proficiência.
Esses são fatoS, e não crú:icas, qUe apontamos aqui, hoje, sucintamente, repetindo o que
no de<:orrer de quase trinta anoS, atraVés de
nossas entidades sindicais, SindicatO Nacional
dos Aeronautas e Sindicato Nacional d_Qs Aeroviários, frzemos chegar aqui, no Poder _Legislativo, por ocasião de três comissões ·parlamentares de inquérito, nas quais participamos
como expos1tores ou como aSsessores daqueles excelentes grupos de Deputados_ e SenadOres, que se detiveram na anáUse de_ questões
da aviação. E, também, através de exposições,
trabalhos que entregamos ao Poder Executivo,
particularmente e diretamente às autoridades
do DAC, tentando multas vezes, mas poucas

ae
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vezes conseguindo, audiências com os diretores da aviação civil. Quando isso ocorreu, expusemos nossos pohtbs de vista com clareza,

com franqueza e com minudência, mas jamais
tivemos respostas concretas, nem mesmo
quando sugerimos - e isso aconteceu duas,
três, quatro vezes - a criação de _comissão
permanente de estudos técnicos de aviaçAo,
uma comissão tripartite, baseada nos ditames

da OIT- Organizaçao Internacional do Trabalho, onde os té.cnicos _do DAC, r_epresentantes daS empresas e dos aeronautas e aeroviários, poderklm debater, discutir e aprofundar soluções, numa forma de trabalho harmónico e com o único interesSe d_e desenvolver,
organizadamente, a aviaçáo,, evitando, inclusive, conflitos trabalhistas. Ainda hoje, exatamente hoje, está ocorrendo mais um, que po·
deria ter sido evitado, com toda certeza.

-Segurança de Vôo: EnsJno e Controle da Saúde
Teríamos a citar algurrias queStões a res-peito ainda da segurança de vôo, relacionando
uma seqi..íência de fatos que o Ministério da
Aeronáutica, através do Departamento de
Aviação Ovil, teria condições _de superar algumas até hoje mesmo, porque não demandariam recursos ou grandes providências adrrünistrativas, mas atravéS de. simples atas burocráticos, portarias, sequer chegando a de-cretos, portarias internas do próprio DAC, que
resolveriam algumas das questões que aqui
levantamos neste momento, antes de num
breve tempo, apresentarmos projetas fundamentados. Em relação, por exemplo, à formação de pessoaJ, caberfa que alguns aeroclubes, talvez uns dez ou quinze aeroclubes regionais, fossem designados para formar pessoal
técnico de nível médio, evitando-se a pulverização de recursos públicos a cerca de cento
e cinqüenta aerodubes.
Na seleção médica, também fator primordial ná aviação, na s_egurança de v6o, temos
uma excelente organização do Ministério da
Aeronáutica, o Cemal, mas que ainda é carente de certos recursos, como também todo
o seu quadro de médicos é exclusivamente
de militares. Entendemos que o Cerna! deveria
ter médicos também civis, para que houvesse
uma maior abertura, uma modernização, a
abertura para toda a comunidade_ _ cientifica.
Peca o Cemal, apesaf desua boa organização,
pois também é um ôrgão respeitado por nós,
aeronaums, e lá tenhü -c-erêa -de sesser:itã-exef~
mes médicos (pois fazemos ·exames médicos
periódicos), e posso· atestar o seu grau de eficiência, o que não impijca em que seja perfeito, porque o €ernal não faz um aconselhamento, não faz um acompanhamento _e não_
há um entrosamento do Cerna! com as empresas, nem com os aeronautas, através de
suas _organizações sindicais.
São sugestões e idéias que poderiam ser
aproveitadas pelo próprio Ceinal e pelo próprio Ministério da Aéronáutica. Também o Ce·
mal é, apenas, um órgão que recomenda, mas
não participa efetivamente da feitura, por
exemplo, da regulamentação de aeronautas
e de aeroviários; não é ele ouvido, sequer, pelo

próprio Ministério da Aeronáu*a, corno foi
nossa proposta quãndo participamos de um
grupo tripartite, há três anos no DAC, tratando
de uma nova regulamentação_ de aeronautas.
Achávamos que o Cerna! deveria ser um órgão
assessor daquela Comissão, mas não foi convocado para tal.
Consideramos, também,_ que se o trein~
ffierito Cla -aVi8çãO comercial é excelente na
chamada grande aviação, na aviação comercial, se é excelente na maioria das empresas,
poderia ser ainda c.perfeiçoado quando cada
companhia escolher o seu tipo de treinamento
pata os riovos aviões. Quando eSte é feito erigi~
nalmente no exterior, normalmente o fabricante ofeiece uma, dUas ou três fases de treinamento, e essas empresas, por questões econômic~s. dão o curso completo, meio curso
o-UaPenas a parte inicial do curso, n~!lfral
menreaepôl.S complementado rio Brasil. Seria
uma determinação que ·o DAC deveria fazer,
rio sentido de que os treinamentos no exterior,
dos primeiros instrutores, que depois vêm treinar- piJotOs aqui no Brasil, fizessem o curso
completo determinado pelo fabricante e acon·
selhado pelo FM ou pelo órgão civil no país
fabricante da aeronave.
Ainda sugeririamos o intercâmbio entre as
companhias brasileiras e as companhias norte-americanas, canadenses e européias, seja
do mundo capitalista ou do mundo sociaiista,
porque não há dúvida alguma de que o indice
de segurança de vôo na Europa ê superior
ao do Brasil, por várias razões que não haverá
tempo de definir agora.

-Investigação de Acidentes
Citaríamos ainda o Cenipa, responsável pela
investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, tambêm um órgão do Ministério da
Aeronáutica, um órgão militar que merece dos
aeronautas todo o respeito e acatamento, pela
sua organização, seus princípios e propósitos.
Mas teríamos uma observação a fazer, porque
o Cenipa é apenas um órgão de recomendações; ele_não traça normas e as suas recomendações ao DAC, na maioria das vezes,
não são concretizadas na forma de outras normas, de portarias, enfim, de novos procedimentos tendentes a reduzir o nível de acidentes. Há, também, uma grande falha do Cenipa
quando ele !JâO proporciona aos pilotos civis
um número razoável de yagas nos seus curSOS~
s-ão muito bons. Achamos, inclusive,
que esses Cursos deveriam ser matéria obrigatória dos currículos dos aeroclubes e dos cursos das companhias de aviação, e não são.
Em dez ou vinte anos de existência do Cenipa,
apenas 215 civis tiveram a ventura de fazer
os seus cursos.

que-

-Regulamentação do Trabalho e a Fiscalização
Téfnos ainda, como falha gravíssima do Sistema Nacional de Aviã:ção Civil, dirigido pelo
Ministério da Aeronáutica, a questão da fiscalização da legislação que toca a aeroviárlos e
a aeronautas. Enquanto o Ministério do Traba·
lho, embora carente de pessoal e de recursos,
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sempre que convoca.:lo, soJicitado pelo Sindicato Nacional dos Aerovlários, pelo Sindicato
Nacional dos Aeronautas e pela nossa Confederação a exercer o seu papel de órgão fiscalizador, o faz com proficiência e dedicação, a
parcela que cabe ao DAC na fiscalização da
legislação aeronáutica, da legislação técnica,
deíxa muito a desejar. Na verdade, o DAC não
partilha nem se entrosa com o Ministério do
Trabalho na fiscalização, muitas vezes, das
~uas próprias normas, chegando a obstaculizar os serviços do Ministério do Trabalho.
Ainda no ano passado, em 1986, aqui mesmo
em Brasília. os Jnspetores do Ministério do Trabalho foram impedidos de proceder à fiScalização da regulamentação dos aeronautas, das
jornadas, dos descansos entre jornadas dos
pilotos aqui de Brasília, pelos Oficiais do Ministério da Aeronáutica] Os Inspetores do Trabalho foram impedidos de visitar o aeroporto,
embora sejam fundonários públicos, de órgão
ck'l mesma administração. Como também, em
Goiãnia, os lnspetores do Ti-abalho não -tiveram acesso às instalações das empresas de
taxi-aéreo daquele aeroporto, impedidos que
foram pela administração local do DAC.
Podemos afirmar, com toda certeza, sem
que o Ministério da Aeronáutica invadisse a
seara do Ministério do Trabalho, apenas complementando a sua fiSCalização, a participação
do DAC seria de fundamental importância,
porque bastaria que participasse da fiscalização quando da entrega do plano de vôo, um
ato técnico. Portanto da órbita do Ministério
da Aeronáutica, e nele se colocasse um item
a mais,_ para que o computador verificasse
se haveria ou não infração em determinado
v6o, um excesSO de jornada, por exemplo; que
é fundamental para a segurança do vôo. Essa
sugestão, da maior simplicidade, já foi dirigida
há muito tempo e reiterada ao DAC' sem que
houvesse a devida resposta.

- Oficinas d.; ManutenÇão
Ainda no tocante à ftScalização, no que diz
respeito ao DAC. v~mos duas falhas gritantes,
quando dezenas, senão centenas de oficinas
de manutenção das aeronaves menores de
todo o interior brasileiro foram homologadas
pelo Ministério da Aeronáutica, há cerca de
dez anos ou mais, num processo para interessar, de avivar serviços técnicos credenciados
Dela Ministério da Aeronáutica; rnas, hoje, te~
ines certeza do baixo índice de sua produtividade e de sua eficiência, porque a maioria
dessas oficinas não tem pessoal com qualidade e número suficiente e, muito menos, testes para exame dos motores e equipamentos
eletrônicos dessas aeronaves.
Haveria que se fazer uma nova rodada de
fiscalização para serem homologadas, ou não,
tais oficinas, também um trabalho da máxima
simplicidade, da órbita exclusiva do DAC, mas
que de há muito não vem sendo feito, a não
ser esporadicamente. Nós nos ofer_ecíamos,
inclusive, aeronautas e aeroviárlos, pa-ra partilhar desses trabalhos de fiscalização, de ordenamento e aconselhamento às oficinas do interior, juntamente com os ofidais e técnicos
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tariam deZ· ou doze para melhor servir ao ensi~ rios baixíssjmos, homens que têm· em suas
no e à formação de pessoal.
mãos, tanto .quanto os tripulantes, tanto quanQuanto ao ilistituto de ensino, realmente, to os aeronautas e os aeroviários, a ·maior -res- Concorrência e Superposição de Upor falta de transparência, pela falta de partici- ponsabilldeide para evitar os choques em plenhas
pação da sociedade nas políticas governa- no võó. Se os controladores de vôO, civis e
Quanto à criação de linhas e número de
mentais, realmente nem os aeronautas. nem militares, de um modo geraJ, ganham muito
pousas, é um problema de ordem política,
os aeroviários, nem a sociedade no seu todo
empresarial, o órgão próprio, que é o DAC,
mal, os controladores civis, exercit(:)hdo as
nem o Congresso Nacional, conhecem os pia~ mesmas tarefas, ganham uma ou duas vezes
dirime dúvidas.
_
_
nos de ensino para a aviação civil Isso, natural- menos que os servidores militares, nas torres
I:: uma questão da maior complexidade divimente, decorre dos 20 anos de autoritarismo de .controles, nos contro_Jes de apro~rflação
dir bem as linhas aéreas, porque, afinal, são
em QUe a· pafs Viveu ou a que sobreviveu.
quatro, ou melhor, três empresas, mas condos grandes aeroportos. E uma dísi::ril:ni~ã_O
Estamos numa· nova fase, na fase não mais que o Senado Federal, via projeto do n9.Pre
correm, competem entre si, e ocorre, então,
de abertura, mas na fase de transição demo- Senador i"!efson carneiro, está tentando cOITi- ·.
um desserviço à causa pública, com reflexos
crática. Nós estam~. sim, na expectativa e, gir. Mas nó.s.sabemos que esse proj~tQ e;t.á
danosos à economia do país quando, via essa
mais do que isso, na certeza de que, doravante, tendo sérios percalços ~<? ~eu andameríto.
concorrência acirrada, as empresas impõem
a sociedade e o Congresso Nacional tenham
praticamente a superposição de linhas e núo direito de exirgir conhecimento prévio das
meros de pouses. em etapas curtíssimas, que
- Segur.Jnça de Vôo: "PreSeriça 'do ·copoHticas governamentais. E aí não será ne- Piloto eDov
a alta tecnolOgia, que a certos equipamentos
nhum desdouro para o Governo no seu todo.
Nós acreditamós que o DAC, tOi'rYo-dísse
a jato,,dadas as suas características, os seus
Não será desprimoroso para qualquer Minis- anteriormente, por simples decisão adminisaltos custos, porque são aeronaves de grande
tério, mesmo que se trate de um Ministério trativa, sem maior esforçO, poderia, e poderá,
porte, portanto, onerosas, que deveriam fazer
militar, prestar contas à sociedade, particu- em pOucOs dias, corrigii algumas das situalinhas de longo curs-cr ou; pelo menos, linhas
larmente dar ciência. ouvir, admitir e aceitar çõe~_atuais. Por_ exemplo, a falta da exigência
médias, eventualmente, linhas pequenas, etapas curtas, mas a competição leva à concor- - as modificações, as mudanças que o Poder de co-piloto nas aeronaves multimotoras Legislativo colocará nos planos governamen- o que implica em segurança não só dessas
rência ruinosa, então, vemos, no Nordeste, en"tais, inclusive do Ministérlo da Aeronáutica, aeronaves, .mas de todo. o tráfego, porque estre Salvador e Fortaleza, no Sul, entre Curutiba
particularmente na avição civil e nos proble- sas aeronaves ocupam o mesmo espaço áee Porto Alegre, uma série de linhas curtíssimas,
mas de segurança de vôo. Por isso, nós propu- reo das grandes aeronaves. E a falta de um
de 10. a 15 ininutos de vôo, executadaS- por
semos aqui e iremos formalizar até o dia 11, segundo piloto, nas aeronaves multimotoras
todas .as empresas, .dia sim: dia não. É urna
a proposta de que as Comissões de Trans- leves, poderá implicar em choques aêreos, já
matéria complexa, realmente. O DAC deve
se ver às voltas com os pedidos das várias - portes da Câmara e do Senado tenham uma tendo havido "quase-acidentes", por falta de
Subcomissão·de Transporte Aéreo, justamen- um segundo homem a bordo das aeronaves
empresas, às vezes nem para ter lucros, mas
te para poder analisar, com profundidade, os menores, embora tão sofistlc~da.s. como. um
evitar que a outra.tenha lucro, esta é a verdade,
problemas da .aviação.civil, já que o tranSJ?Orte grande jato., Çcm19 tamb~llJ. .o DAÇ pOde.rá,
e isso caracteriza, finalmente, o próprio sisteaéreo,_ e a avição dvil no seu todo, se corlsti- por simples portaria, que j,á existe, aliáS:, aplima de exploração·de transporte aéreo. A contuem em serviços públicos de interesse de
corrência, ao invés_ de. concorrer para aprimocando as suas próprias norr:nas, exigir a pretoda a Nação.
sença dos despachantes operaçionais.de ,vóo,
ramento .do serviço, leva ao d~sgaste da aeronave, e.a.o custo .elevado da operação.
cumprindo dispositivo internacional, do qual
-Custos
Quanto aos custos nas empresas de avia- o Brasil é signatário, .e exigir a presença desses
- Fundo Aeroviário e Infra-Estrutura
profissionais, de alta qualificação, cc-responção, acredito que também devedam ter a
Em relação ao Fundo Aeroviârio nós sabesáveis pelos planos de vóo, em vários ·a'ero~
trahSparêncici. -índispensável para a sociedade.
mos que ele também deveria ser _aplicado portos, onde as erripresas nacionais não os
As suas planilhas de custo·s deveriam chegar
mas o é muito pbuco· - na infra-estrutura
até aqui, ao Senado e à Câmara. Naturalmen- colocam, prejudicando a segurança de v6_o
mais simples, diria quase simplória, dos p·ee implicando na maior sobrecarga de tarefas
te, verificar-se-la <lue certos custos, certas desquenos aeródromos do interior que, inclusive,
para os pilotos que, justamente, eles pretenpesas,
talvez
fossem
exageradas,
como
as
desnáo demandariam pisos asfálticos, nem grandem evitar com a sua ação ainda em terra.
pesas de comes-e-bebes das comissárias, as
des recursos técnicos, mas· para atender à chadespesas ~e propaganda, em detrimento do
mada aviação pequena, "aviação de serviços",
- Greves e Comissão Tripartite
.ensino nessas emPresas, onde o percentual,
para evitar os 300 ou quase 400 addentes
A noQrc Constituinte lrma Passoni falou na
embora tenham um ensino razoável, até um
anuais, que se repetem há quase dez anos.
greve que hoje se realiza, uma greve parcial.
ensino bom, deveria ser em muito aumentado.
Esses recursos, como vimos, são, na maioría
Diríamos, como··miJitantes sindicais que socomo
é
norma
em
empresas;
principalmente
das vezes, pelo Ministério da Aeronáutica aplimos durante 30 anos, antes de dirigente, que
na Europa, em Israel. Se nôs verificarmos os
cados nos grandes aeroportos: 650 milhões
muitas vezes temos insistido, junto ao DAC"
orçamentos dessas empres'as,. inc-lusive da
de dólares aqui; 500 milhões ali, e, talvez, não
.TAP, que é de um país pequeno, mas, talvez, e junto às empresas .aéreas, na Consfftuição
tenha a transparência que um serviço público
a empresa de maior índice de segurança de de Comissão Especial Permanente de Estu- como é o transporte aéreo, como é a aviados Técnicos. da Aviação, formada pelo Govervôo no mundo, pois bem, o percentual de
ção civil - está a exigir, transparência essa
no, empresas trabalhadores e sindicatos. E
que deve surgir aqui no Congresso Nacioflal; · despesa, de gastos, com o ensino, para o treinamento em Portugal, e em outros países da a nossa proposta, inspirada na OIT, é repetidapara que analise, à exaustão, os planos aeromente negada pelas empresas e, principalEuropa,· ê muito" i'naiOi" do que o da maioria
viários e os planos de infra-estrutura propostos
mente, pelo DAC. Nós, agora, aceitamos, aqui,
das
empresas
brasileiras.
Este
é
um
dadõ
cjue
pelo Ministério da Aeronáutica.
publicamente, o convite que S. Ex-, o brigadeve ser considerado por todos nós, principaldeiro_ \Valdir Fonseca, nos fez para irmos ao
mente pelo DAC.
-Ensino
seu gabinete em uma audiência. Nós aceitaDo me"smo modo, o Fundo Aeroviário deVe-~Salários
mos gratificados e iremos, se possível, acomria dirigir parte de seu montante para o ensino.
- =-Qu~nto à segurança de vôO, de modo geral,
panhados .de nossos companheiros, com um
E, como nós já vimos, nas palavras do emi- -ª'gue. se referiu a Çonstituinte ir ma Passoni,
trabalho de.certa profundidade, esperando
nente Diretor-Geral do DAC, Brigadeiro Waldir
acreditamos que esses fatos citados, quanto .que as nossas propostas sejam Já debatidas
Fonseca, os recursos destinados aos aeroclua salários, inclusive dos controladores de vôo, ·com os. técnicos do DAC e possamos consbes são irrisórios, aliás, rrial-aplicados, porque ....que são furic:ionários públicos vinculados ao
truir, harmonicamente, muita coisa, principalpulverizados em 142 aeroclubes, quando bast-ünistério da Aeronáutica, eles recebem salá- mente para a segurança de vôo.
do DAC, se assim fôsserrios contactcdos por

aquele órgão.
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Nós_ queremos dizer à nobre Cosntltuinte
Irma Passon( que, se as nossas Propostas tivessem sido_ aceitas, se aquilo que está nos
dois últimos acordos salariais dos sindicatos

com as empresas aeroviárias tivesse Stdo
cumprido, justamente as comissões trlpartites
ou bipartites, de empresas e sindicatos, a greve
de hoje, provavelmente, não estaria acontecendo e outras greves poderiam ser evitadas.
Nós, que participamos de seis ou sete greves, só as fazemos em úJtima instância, e gostaríamos que elas sempre foss_em evitadas.
Temos a dizer à nobre ConstitUinte lrma Pas-

Não_havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãO.
·
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o apiovam qUeiral-n
permanecer s·entados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai -à Coi-nissão Diretora, para a
redação final.

t. o seguinte o projeto aprovado:
.PRáJETO DE RESOLUÇÃO
N' 88, DE 1989

razoáv~is

e acompanham a- tecnologia modema, o saláriO dos aeroviárioS, de forma ãlgurria, tem acompanhado a tecnologia, a eficiência _e_ a produtividade dos grandes jatos que,
realmente, sáo muito mais eficientes e muito
mais produtivos do que as antigas aeronaves.
E-osá,láriÕ doS nossOs compãnheiros aeroviários, dos nossos companheiros de terra, estão
absolutamente defasados ·ante o grau de efici~l")cia ~-de ProdUtividade da, aviaçào moderf1"!·
O SR.PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-,-- Pass~se à

'Item 1:
Discus'sao, em tuino ú~ic.o, do PrOjêtO
_de R,esolução 88, de í 9S:9; de iniciativa
,da ComissãO de ConStitUiÇão, Justiça e
Cidadania, que suspende a execução da
expressão "deduzidos 0,5-% (dnc6--Clec:imos por cento) a título de despesas de
arrecadação e fiscalização", contida no
ãrt. 13 do Decreto-Lei n 9 1.038, de 1969.

no

Em discussão o projeto, em turno -unico.
·
-

(Pau~a}

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessllo, designando para a ordinária, a realizar-se hoje, às 14_horase 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA

$r,Jsp_ende a execução da expressão "ded_u?J'dos 0.5% (cinco décimos por

·cei7to) a _título de despesas de arrecadação e fisCalízaç§o'; contid8 no art. 13 do
Decreto-Lei no !.038/69.
O Senado Federa! decreta:
Artigo único.· Fica suspensa, em virtude
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recursos Extraordinário
n<? 10"8.174-IMSP, a execução da expressão
"deduzJdos 0,5% (dnco décimos por cento)
a títu]_o de despesas de arrecadação e fiScalizaçãO", contida no art. 13 do Decreto-Lei n?
1.038, de 21 de outubro de 1969",
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Esgotada a Ordem do Dia.
Pass~-se,_ a~o~, à aprecjaç~q cio Requerimento n~ 677,.de 1989, de_ urgêncja, lido f!O
Expediente, para o Prpj_eto de_ ~esoluçãq no

-

ORDEM DO DIA

Os Srs. SenadOres que o aproVam queiram
permanecer sentados. (PauSa.)
_Aprovado.
A matériã constará da pauta d-a segunda
sessão ordinária subseqüente.

,

,scmi que, se os salários dos aeronautas são

6I.deJ989 .. , .... , . .
. ".,
.__ _9s Srs. S~n~do~:es flUe o Ç1pro'(ê2rn. queiram
permanecer se,ntados. (Rausa.)
Aprovado..
.
A matéria constará da pauta _da segui-nte
sessão ordináría subseqüente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o-_Requerimento n..,. 678, de
1989, de urgértda, tido no Expediente,-para
o Projeto de Resolução n"' 62, çle 1$89. ·

Dezembro
de 1989
d.-

- ·..:.lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 36, DE 198.9 .

(inclui em Ordem do DJ~ nos,t~rmO$ do
art. 353, parágrafp ún{co •. , ·
do Regimento internal
DiScUSsão, em turno úníco, do Projeto de
DeCreto Legislativo no 36, de 1989 (n9 112/89,
na Câmara dos Deputados) que aprova a conw
cessão outb(gada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar seJViço- de nld.iodifusão sonora~em ohda média, na Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMINAR; por p€:did0 de diliw
gência.

-2Votação, em primeiro turno~da Proposta de
Emenda à ConstitúiÇãô i1~ 4, de 1989,-de autoria do senador- Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores, que acrescenta ·um § 6"
ao art. 5o do Ato das Disposições ConStituw
cionais Transitórias. · · - ·
-- ----

O SR. PRESJDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

- Está encerrada a sessão.

•

(Leva!Jta~se a sessão às 11 horas e 5
minutos.)

Ata da 200~ Sessão, em 6 de dezembro de 1989
: 3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidéncia dos Srs. Iram Saraiva, Alexandre Costa,
Divaldo Suruagy e Antônio Luiz Maya

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, Aé:HAM$E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres- Carlos De'Carli- Odacir SoaresRonaldo Aragão - Olavo Pires -Jarbas t:>assarinho - Moisés Abrão - Carlos Patrocínio
'-Antonio Luiz fv\aya - Alexandre Costa ~son Lobão- Hugo Napoleão -Alacoque

Bezemi_-Mauro Benevides- Lavoisier f.'\aia'
- Marcondes Gadelha - Raimundo Ura Divaldo Suruagy- TeotoniO Vilela FilhoFrandscO Rollemberg - Lourival Baptista Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnáclo Feri-"e_ira- Gersoti camata -João CaJmotf~Jamü Haddad - Nelson Carneiro Rõnan Tito - Severo Gomes - Fernando

HenriC[Õe Cardoso __: Marcos 'M~~donça --..:...__
Pompeu de Sousa- Maurício COrrêa- ~eira
Filho- Roberto campos- Louremberg·Nu~
nes Rocha - Márcio Lacerda -Mendes Caw·,
nale- Rachid_ Saldanha Derzi- Wilson Martins - Leite Claves - Gomes Caavãlho Silvio Name- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin.

' Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-
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A lista de presença acusa o compareci-

qU:eririleilto n? 408, de 1989,'do SeitàdorJutahy MagaJhães.

mento de 46 Sfs. Senadores. Havendo núme-

Oficio

ro regimental, declaro aberta a sesSão.
Sob a proteçi10 de Deus, iniciamos nossos

trabalhos_.
'
O Sr. 19 Secretário irá pro-ceder à leitura
do Expediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIEN1E
Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógfafos de Projetos de

Lei sancionados:
N•_330/89 [n'B73/89, na origem), de 5 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" _63,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo

a abrir ao Orçamento FiScal da União crédito-s

suplementares até o .limite de NCz$

80.1 00.000,00, para .os fins que especifica~
(Projeto que se transformou na Lei r1of902,
de 5 de dezembro de 1989).
N' 331/89 (n' 874189, na origem), de 5 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 67,
de 1989-CN,-que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao fv\inistério do Desenvolvimento da
Indústria e do Comércio crédito suplementar,
até o limite de NCz$ 323.370.807,00, para os
fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei no 7.903,
de.5 de dezembro de 1989).
No 332/89 (n< 875/89, na origem), de 5 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 80,
de 1989-CN. que autorizei o Podei' Executivo
a abrir ao Orçamento FisCal da Urilão Crédito
especial até_ o limite de NCz$_JO.OOO.OOO,OO,
para os fins que especifica.
{Projeto que se transformou na Lei_n9 7.904,
de 5_de dezembro de 198_9).
N• 333/89 (n' 876/89, na origem), de 5 do
corrente, referente ao Projeto de Lei no 89,
de 1989-CN, que autoriza o Poder EXecúüVo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos
adlclonâis até o limite de N~ $ 30.918.000,00,
em favor do Superior Tribunal de Justiça e
da Justiça do Trabalho, para os fms que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .905,
_
de 5 de dezembro de 1989).
N" 334/89 (nn 877/89, na orígem), de 5- do
corrente, referente ao Projeto de Lei no _go-,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos
adicionais até o limite de NCz$
27 .625.063.526,00, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei no 7.906,
de 5 de dezembro de 1989),

Aviso
DO MINISlRO DA EDUCAÇÃO
N? 931/89, de 4 do corrente, encaminhando
esclaredmentos prestados pelo Ministro da
Educação sobre quesitos constantes do Re-

DO PIU:SIDENTE~Dd TRIBUNAL DE
~ ~ CONTAS DO DISlRITO FEDERAL
Submetendo à deliberação do Senado
Federal projeto de lei:

76 J3

do que o atribuído ao p~-ssoal do cc;;,ple'xo
do_ Distrito Federal, na medida em que eles
fiCarão, pratiCamente, nivel~dos salarialnlente;
e!lcurtando o_ distanciar'[lentO até então- exiStente.

O anteprojeto dispõe, ainda, sObre a criação
adicional de cento e quarenta e quatro cargos,
distribuídos pelas categorias funcionais: dezoito em Analista de Administração Públlca,
sessenta e nove-em Técnico de Admin!sliáÇão
OFÍCIO N• S/37,_DE.1989
Pública e cinqü_enta e sete erri AUX;Jliar de Ad(Mensagem n• 3/89-P, na Origem)
ministração PúJ?lica.
. ,_ . . .
. _~
BrasJ1ia, 4 de deZembro de 1989.
- Os cargoS Ora C:riádos no Anexo _1, incluídos
naqueles destinadOs à tra'nSposíção prevista
Excelentíssimo Senhor Presidente:·
Em conforffiidade com o -diSp'ostb 'ha Reso- no art. .39, serão' distribuídoS, 'por área de comlução no 157/88, do Senado Federal, e nos petência, no Qúadfo de Pe"ss6ái dos SerViÇOs
arts. 73. 75 e 96, inciso II, alínea b, das Dispo- Auxiliares doTiiliunal, na forma do Pará9"rafo
sições Permanentes, combinados com o art. único do art. 1ç do anteprojeto, e só serão
16, § 1",das Disposições Transitórias da Cons- preenchidos na ocasião em que forem implantituição da República Federativa do Brasil, te- tados os novos mecanismos exigidos pela
nho a honra de encaminhar-a Vossa Exce- C:onstituição.' . '
: ---.--- _.: -.
, .
lência, para a elevada apreci'ação dos ilustres
Convém reSsaltar que o Tribunal, apesar-· das
membros dessa calenda Câtnara alta, o Ante- cç>rnpetênciaS ·que 'lhe foram "aCieScidâs' ria
projeto de lei que "cria, no TribJ. mal de Contas
última década, 'inclusive as- deCOrrentes dO "nOdo Distrito Federal, a Carreira Administração vo mandamento constitucional, não contou
Pública, com seus respectivos cargos, fiXa os
com reforço. de .pessoal, bastando citar a atual
Valores de vencimentos e dá outras providên- existência de quatorze servidores nas diversas
clas"_
categorias funcionais do Grupo-Outras AtiviE!>d~reço a Vossa Excelência que a medida
dades de Nível Superior, para atendimento da
s_e faz necesSária- por força· do art. 39, §- 1", sempre creScente atividade-meto.
A contrução do ediffdoMsede, em fase de
da COnstiiuiçaõ,· e· 24, do Ato das Disposições
CoitstitudoiJ.aiS Transitóriâs; que determinam
inauguração, concorre, também; para ã Criaa igualdade c:le_ vencimentos par~·cargos de ·ção dos cargo's c;>ta propostOs, exigindo, pelo
·afribuiÇõés- iQUaJs ou âss.em.elhados- e, tam- -aumento do -espaço físico, um' maiOr iecrutabém,_ a compatibilização de quadros de pesM
menta de pessoal, notadamente, de nrveis mésoal entre os Poderes Executivo; Legislativo 'dio e básico.. _'.
' · ·
e.Judiciário. ·
Ademais, o número ·de Cons·eJheíros- do TriM
Com a criação, através da Lei nç 51-DF,
bunal deve ser, futuramente, elevado de cinco
de 13 de novembro de 1989, da Carreira Adpara sete, na forma da vigente _Constituição,
ministração PúbJica, para os servidores do Po- aumentando, ainda mais, a necessidade de
der Executivo do Distrito Federal, em subStirecursos humcmos.
tuição ao Plano de Oa.Ssificâ:ç~o. de: Cargos,
Cuidou-se, ainda, da exclusão dos servidores_tntegrantes da Carreira Finanças e Conda Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
trole Externo dos benefícios resultantes deste
tornou-se imperativa a sua criação também
para o pessoal deste Tribunal.
anteprojeto, _os quais, pelas pecuJia;idades de
O anteprojeto guarda identidade com os
suas atribuições, continuarão regidos pela Lei
princípios que inspiraram a edição da Lei n~
nQ 2-DF, de 30 de novembro de 1988, com
51-DF/89, exceto no tocante ao seu art, 8",
a redação dada pela Lei n? 48-DF, de 18 de
c:jue institui a Gratificação de Desempenho das
outubro de 1989.
Em face da importãncia da matéria, solicito
Ativid.ades Auxiliares do Controle Externo.
A proposta ·de extirição, inserida no _art. 7~ ·de Vossa Excelência especial atenção dessa
do anteprojeto, da Gratificação de Controle
Casa Legisliltiva no sentido de atribuir regime
"Éxterrio-(Decreto-Lei no 2.!22, de 4 de junho
de urgência na sua apreciação.
_c!~ 1_9$4) e da -GrátifiCâçãO Exfrão"'rdhiária (Lei . --'AproVeito a OportunidaC:ie para reíterar a
n" 21_-PF, de 8 de_ junho de 1989), dentre
Voss~Excelênciameusprotestosdamalsele
Oütras, pode ocasionar redução de vencimen- 1 \>ada estima e distinta consideração.- Fredetos de servic;lores_ do Tribunal, exigindo, assim, , ; rico Augusto Bastos_, Presidente.
~-a-~oçêo d~ mec?nismo adicio~alpara a c-:rPROJETO DE LEI DO DF
re~ao da ~Jstorçao,_ co_m o oi;)Jetiv?. de ~ao
N~ 95 DE 1989
fenr preceito constitucional, o da JrredutibiM
'
!idade de vencimentos {art. 37, XI).
A _soma dos percentuais das duas extintas
gratificações é de 250% e, por serem espedficas dos servidores deste Tribunal, faz com
que a sua atual remuneração fique reduzida
na mesma proporção, mal sendo compensada pelos valores fiXados na Lei no 51/89-DF.
É oportuno destacar que, mesmo com a
instituição da citada gratificação, os servidores
deste Tribunal terão um reajuste bem menor

~ ~

Cria, no Tribunal de Contas do Distrito
Federal, a carreira Administração Pública,
com seus respectivos cargos,_ fixa os valores de vencimentos e dá outrl!ls prividêncids.

O Govemo do Distrito do Distrito Federal:
Faço saber que o Senado Federal dec~eta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 Fica criada, no Tribunal de Contas
do Distrito Federal, a carreira Administração
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Administração Pública, Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública, respectivamente, de níveis superior, mé-
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11- no Padrão I da 3• Classe do Cargo de
Técnico de Adniinistração Pública,
1U- no Padrão I da aasse Única do cargo
de Auxiliar de Administração Pública.

dio e básico, conforme o Anexo r desta lei.

Art. 6° Poderão concorrer aos cargos de
que trata esta lei:

Pcirágrafp úriico. Os cargos integrantes da
carreira de que trata este artigo serão distríbuí-

1- para Analista cie Administração-Pública
os portadores de diploma de curso superior

dos, por área de cOmpetência, no Quadro de

Pessoal dos Serviços Auxliares do Tribunal,

ou habilltação 1ega1 e<fUivalente, cOm formação na área de competência para a qual ocorrerá o ingresso;
•

por ato do s_eu Presidente. _

Art. 29 O valor do verlcimento de Ani:ilista
de Admtnistiação Pública da 3~ Oasse, Padrão

11- para Técnico de AdministraçãO Pública
os portadores de certificado de conclusão de
}? ou 2 9 grau, conforme a área de atuação.

I, que corresponderá a NCz$ 2.784,67 (dois

mil, setecentos e oitenta e quatro cruzados
novos e sessenta e sete centavos}, servirá de
base para fixação do valor do vencimento dos_

demais integranteS da Carreira Administração
Pública, observados os índices estabelecidos
na Tabela de Escalonamento Vertical, cons·
tant;es do Anexo 11.
Parágrafo único. O valor do vencimento
previsto neste artigo será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos ínâíces adotiidos.
para os servidores do Distrito_ federal, ocor-·
ridos "a partir de 1• de outubrO de 1989.
:

Art. 3" Os_servidOres ocupantes de cargos
e empregos das atuais categorias funcionais
integrantes do Plano de aassificação de Car-·
gos, instituído segundo a sistemática da Lei•
n 9 5.645, de 10 de dezembro de -1970, serão!
transpostos, na forma do Anexo III, para a car-•
reira a que se_ refere o art. 1"- desta lei, por•
ato do Presidente do_ Tribunal.
§ 1? A transposjção de que trata este arti-'
go dar·se-á independentemente do número·
de vagas em cada classe ou padrão, reverten· ·
do-se à classe inicial, na medida em que vaga1
rem, até o ajustamento ao número de cargos
criados na forma do Anexo L
~

'

§ 2~ Nenhuma redução de remuneração 1
poderá resultar da transposição a que se refere,
este artigo, asseguralido-se a diferença como 1
vantagem pessoal, individualmente nomina· 1

1U- p·ara AUXJ1iar'de Administração PÚblica,
os portadores de comprovante de escolari- .
dade até _a 89 série do 1o grau, conforme a
área de atuação.
Art. 79 Cessam, para os serVidores do
Quadro e Tabela dos Serviços Auxiliares do
Tribunal, a partir da transposição referida no
art..3°, as seguintes gratificações e vantagens:

_!_":"'"" gratiÍicaÇão de Nivel Superior, criada
pelo Decreto-Lei n9 1.544, de 15 de abril de
1977;
l l - gratificação de Controle Externo, criada
pelo Decreto-Lei no. 2.122, de 4 de junho de
1984;
'
• '
.
.. . .
"lll-gratificaÇáo ,de Ativid~d.e Técni~o-Ad·
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei n~ ~.239,
de 28_ de fevere[fo ~e 1985, ?iterado P.elo ~e
n• 2269, de 13 de março de 1985,
IV- gratificação de que trata o Decreto-Lei
n9 2.367, de 5 de novembro de ~~987;
V- abono mensal, criado pela Lei n" 4-DF,
de 28 de dezembro-de 1988;
VI- gratificação· extraordinária, instituída
pela Leíri• 21-Df, 4e 8 de juÍIIio de 1989.
Pàrágrafo único. , O dispostç> neste artigo,
no que s'e refere aos incisos I e V, não se
aplica à carreira,de_que trata {l Lei n?.2-DF,
de 30 de novembro de 1988.

Art.8 9 E concedida aos servidores integrantes
da carreira A9minlstração Pública, do
Art. 4? Serão considerados extintos, após J
Tfibunaf de Contas do Distrital Federal, a Grati·
a transposição a que se refere o artigo anterior,
ficação de Desempenho de Atividades Auxiliaos cargos _.e empregos das categorias funcio- '
nais da sistemática da Lei n" 5.645, de 10 · res do Controle Externo, no percentual de 20%
de dezembro de 1970, discrimindas no Anexo · do valor do respectivo vencimento.
-ParáQrafo- úniéo. ' A gratificaÇ·ã~~ a que se
mdesta lei.
refere este artigo aplica-se aos servidores não
Art. 5o O ingresso na carreira de que trata : incluídos nas carreiras de que tratam esta Lei
esta 1ei, ressalvado o disposto nos seus arts. ,
e a de_ n~_2-DF, de 30 de novembro de 1988,
39 e 9?, far-se-á rriediante_concurso público; .
se~do, neste caso: calculada no percentual
I - no Padrão I da 3o Classe do cargo de
de 70% sobre o valor do maior vendm'ento
Analista de Administração Pública;
fixado nesta lei.

da.

Dezembro de 1989

Art. 9" O ocupanté de cargo de ntvel bá.Si·
co-ou médio que alcançai). respectivamente,
o último padrão da Classe Unica ou da Classe
Especial e preencher as condições exigidas
poderá ingressar, mediante ascensão, nas categorias de Técnico ou Analista de Administração Pública, em padrão correspondente ao
vencimento imediatamente superior.

§ 1? O Tribunal de Contas, mediclnte ato
regulamentar próprio, fixará ~s regras do pro·
cesso seletivo, compreendendo, entre outras
disposições, a faculdade de utilização do concurso-público para provimento dos cargos indicados neste artigo, com dassiftcação distin·
ta dos demais concorrentes.
§ 2? Para a ascensão de que trata este
artigo, o Tribunal de Contas reseNará um te~
ço das vagas de Técnico ou de-Analista de
Administração Pública, podendo as que não
forem providas ser destinadas a habilitados
em_ concurso público.

§ 39 _ A eXi!;Jência de pOsicionamento no
último padrão da aasse_ Única do Cargo de
Auxiliar de Administração Pública e da Classe
Especial de Técnico de Administração Pública
nã,o se aplica, excepcionalmente, à primeira
ascensão.
§ 4? O TribwÍal de Contas reservará dois
terços das vagas para a ascensão de que trata
_o p_arágrà(o anterior, devendo o prOCesso seletíVo realizar-se no praio de seis meses da data
.desta lei.

Art. 1O. O de.Senvo]vimento dos integrantes na Cãrteira Administração Pública _far-se-á
atraVes de progressão efltre padrões ~e prorrióçàO entre·-aa.sses-, Conforme dispuser o regulamento.

e

Ari:. 11, O regime jurídico dos integrantes
da carreira criada por esta lei, até que se aprove
o EstatUto dos Fundonárlos Públicos Gvis do
Distrito f~.d_e:ral, é o da L~i n~ _1.711, de 28
de outubro de 1952, e !_eis qu-e a comple·
mentam.
Art. 12. Os funcionários aposentados nos
cargos integrantes das categorias constantes
do Anexo· lll desta lei, terão seus proventos
reviStos para inclusão dos direitos e__ vantagens
concedldQs aos servidores em atividade, inclusiVe qu.~iilto a posicionainento e denominação.
.-Art 13. As despesas decorrentes da exe·
cução desta lei correrão _à conta das dotações
a _serem _consfgnailas em orçamento próprio.
Art 14. Esta lei entrará em vigor em 1"
de janeiro de "I 990, revogando~se as dispo·
síções em contrário.
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ANEXO

(Art. 12., d<l Lei nrt

I

, de

de

de 19!39.)

CAfiHEilll\ 1\llHJNJSTHI\ÇÃO J'ÚnJ,ICA

...

··-..,

.---"
llENO~li!MÇÃO

--

IJE

.1\NJ\J,ISTA

AO!UNIS'l'RAÇÃO
PÚ!JLICA
(NÍVEL suPEnron)

PADHÃO

CLASSE

Espeçial

;,_.'

I

QUANTIDADE

a

III

4

1•

I

a

VI

G

2'

:i:

a

VI.

9

,3•

I

a

IV

1,3

·-TÉCNICO

DE

Espocial

I

a

III

26

ADMINIS'f!lAÇÃ<i"

1'

r.

a

IV

51

PÚllLIC)\

2'

r

a

IV

77

3•

I

a

v

104

I

a

v

178

NÍVEL

l·ll~DIO)

AUXILIAH

.

DE

ADHINIS'rilAÇÃO
PÚBLICA

ÚNICA

NÍVEL BhSICO)

--
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AI'IEXO

, de
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~

Parecer
PARECER 1'1• 388, DE 1989

tDª- C,àinissão Diretora)

RécÚção do vencido Para o tumo sUplementar_ do Sl.}bstitu~tivo ?JO Pro}e!o d_e
Lejdo SenadonP 102, de_l989-Com-

plementar, ..
A COmissão Diretora apresenta a redação
do Vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao· Projeto de Lei do Sentfdo na 162,
de -1989- Complementar, de autoria 'do $.e-

nadar ·Femàrldo Henrique Cãrdoso, que dispõe sobre a tributação de grandes fortunas,
nos termos do art. 153, inciso VJI da C0n$ti-

tuição Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezem~
bro de 1989.- Nelson ·caméiro, Presidente
-'António Luiz Maya, Rel~tor - Alexandr.e
Costa -DiVa/do Surua!Jy.
ANEXO AO PARECER N• 388, PE 1989

Redação do vencido pilra o tumo suplementar do Substitutivo ao PrOjeto de Lei do
Senado n'~ 162, de 1989- Complementar,
que dispõe sobre a tríbutação de grtJndes for-

tunas. nos termos do art 153, incíso V/1 da
ConstitJJiÇBo Federal.
,- .' ·•
O Ccin·gresso Nacional decreta:
Art. ].9 O imposto sobre grandes fortunas
tem por fato ·gerador a titularidade, em 1.;. de
janeiro de cada ano, de fortuna ·em valor supertor a NCz$ 2.000.000,00 (dais milhões de
.cruzados novos), expressos em moeda de poder aquisitivo de J9 de fevereiro de 1989.
§ 19 Coilsidera-se também grande fortuna, para os fins desta lei, a situação patrimonial
ou_ pessoal que proporcione à pessoa flSlc~
renda bruta anual acima de NCz$ 300.000,00
(trezentos mil cruzados novos), referidos a 31
de janeiro de 1989.
· § 29 Renda bruta, para efeitos deste artigo, é o total do rendimento bruto do contribuinte, nos termos da legislação do Imposto
de Renda, incluídos os. rendimentos isentos,
nao tnbutados, QU tributados eXdl.!Sivamente
na. fonte, .n~Q..considerados os rendimentos
do trabalho.a:;salariada. .
§ 39 A omiSsão de inforinaç~O relativa aos
rendimentos Jsentos, não tributados, ou tributados e.xdusivamente na fonte. sujeira o iesponsávelà multa de 10% (dezporcento)sobre
o respectiVo valor.
.
_
_
Art. 29 _São contribuintes .do imposto_ as
pessoas fi'sicas residentes ou domiciliadas no
País.
Art 3~ . Considera-se fortuna, para efeito
do art. 1o:> desta Lei, o conjunto de todos os
b~ns, situados no País ou no exterior, que integrem o_ patrimônio do contribuinte, cor~ a_s
excl.usôes de que trata o § 2~ deste artigo.
§ 1~ Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge será tributada pela titularidade do património individual e, se houver,
de metade do valor do património comum.

§ 29 serão exCluídos do patrimórüÓ, para
efeito de ~dé~erminãr a fortu.na sujeita ao ünposto:

a) . o_ imQI{el de residência do contribuinte,
até o valor de NCz$ 500.000,00 (quüi.hentos
1)1il cfuzadçs novos);
b) os instrumentos utilizados pelo contribuinte em atividades _de que decorram rendimentos do trabalho assalariado ou autónomo,
até o valor de NCZ'$ 1.200.000,00 (urTl m.Jihão
e duzentos rriil c-ruzados novos);
c) os 'objetos de antigüidade, arte ou coleçâo, nas eondiÇóes percentagens fiXadas em
lei;
d) outros bens cuja posse ou utilização seja
considerada pela lei de alta relevância sodaJ,
económica ou ecológica.
-Art. 49 A base de cálculo do imposto é
o valor do conjunto_ dos be11s que compõem
a fortuna, dímii!Utdo das obrigaçõ·es pecuniárias do contribilffité, eXéeto as Contraídas para
a aquisição de Qens excl_uídos. nos termos do
-§ 29 do atl(go anterior.
.§ J9 Os bens serão avaliados:
a) os imóveis, pela base de cálculo do imposto territorfaJ ou predial, ruraJ ou urbano,
ou se situados no exterior, pelo custo de aquisição;
'
·
b) os créditos pecuniários sujeitos a correção monetáriá' ou ·carribiál, pelo valor atualizado, excluído o valor dos considerados, nos
termos· da lei, ~de realização imprOvável; ~) oS 4emáis-~-p~lo custo ·de sua· aquisição
pelo contribuinte.
§ 29 -COnSideTa-se cUsto -de aquiSição:
a) dos bens adquiridos por doação. o valor
do declarado pelo doador ou, na falta de declaração, o valor de mercado na .data da aquiSJ'çào;
b) dos bens havidos por herança ou Jegad9,
o valor que tiver, servido de base para a paf!i~ha;
c) dos bens adqUiridos por permuta, o tu~
to _d_e aquisição dos bens dados em permuta,
atualizado monetariamente;
d) dos bens ~dquiri~os ~"!- )iqüidação. de
pé'SS'oaJurídica ou âé V?Jior mobiliário, o CJJsto
de aquisição das participaçÕes ou valores liqüidados, atualizado monetariamente.
Art 5o O imposto incidirá àS seguintes alíquotas:

e

Classe de Valqr,·da PatrimônÜi.

até

NCz$'-2.1JÚt!:OOO,CfO_.:_

mats de !'Cz$ 2.000.CIOO,OO
até_
NCz$ 4.000.000,00.

A.líquo~a

iSen-tO
Q.• 3~ ..

mais de NCZ$ 4.000.QCIO,OO

até
NCz$ 6.000.000,00
mais de NC:z$ 6.000.000,00

até
Nez$ 8.000.000,00
mats de t-Çz,$ 8.000.000,00

0,5%

0.17.
!%

§ 1o O montante-do imposto será a soma
das parcelas determinadas mediante apliçação da aliquota sobre o valor compreendido
em cada classe.
§ 2 9 Do imPosto calculado, nos termos
do parágrafo anterior, o contribuif)te poderá
deduzir o imposto de renda e respectivo adicional cobrado pelos Estados que tiver inciclldo sobre os seguirites rendimentos por ele

auferidos no ex_efcí!=lo fmdO:·.de aplic~ções financeiras, de exploração -de atMdades agropastoris, aluguéis e royalties, lucros d~tribuí
dos por pessoas jury~cas e ganhos d~ capital.
Art. 6~ o impoSto será lançado com base
em declaração do contribuinte, na fofma da
leL da qual deverão constar todos os bens
do seu património, e _resp~ctivo valor.
§ I~ O bem· _que riãõ cOnstar da declaração presamlr-se-á, até prova em cbnttáli_o,
adquirido c6n1 rendi~eotos sprlegados ao Jm~
posto de Renda, e oS impoStos devidOs serão
lançados no exercido em que for a·puràda a
__ .
·
- -~
omíssão.
§ 2~ É facultado ão- contribuinte declarar
todos os bens e direitOs; de qualquer espécie,
estejam no Pafs ou nó.exterior, não declarados,
desde que comprovada sua existência eiri 31
de dezembro de 1989, ii'tcidiitdo a alíquota
de 3% (três por cerlto) do Imposto de Renda
e de QI.Jalquer Natureza Sobre o seu valor monetariamente aU,talizado nos termos desta lei;
não podendo ser questionada sua origem, a
qUalquer pretexto.
·
· .
Art. 79 Terão a expressão ri10b~tá0a atUaliz_ada para a data da ocorrência do fato gerador, com base em índice que traduza a varia~
çãO' ntqfOder aqUiSitiVo da moeda nacional:
l-os valores constantes do art._]?, dO art.
3?, § 2~, e do art. 59, a -partir de 1o! de tev'erE!Iro
de !989;
11- o valor dos bens de que tratam o art.
4 9 e seus parágraJos, a partir da data da aqWsição, ou, se pàgo a prazo, do pagamento do
preço da aquisição;
·
fli-o valor dos impostos deduzidos, nos
termos do § 29 do art. 59, a partir do pagamento.
Ait. & Os que particiParem de cOTidUio
visando à omissão de bens e di.rettos que devem constar- da Declaração de Bens, ou à redução_ do V<;llor de bens e direitos _d~d"'r~dos.
sujeitam~se individualmei'lte à muita· de 10%
(dez por cento), calculada sobre o valor piÍJjtido ou a emitir por meio do conduio, na d_edéllração.
·
_-_
§ 19 O patrimônio dos que tive~am direito
à declaraçã_o conjurlta de bens, nos termos

da legislação do Imposto de Renda, poderá
ser indiCado, individualmente, com separaçao
de bens e díreitos de çada_ urn, na forma da
mesma legislação.
·-· §
As doações não reduzem o pãtrimônio do do_ador para efeito da c~racterlzação
grande fortuna e do imposto sobre ela incid~te...
.
_- __ .
. .. _
_§ 39 As transferências de bens e direitos,
por permuta, não alte~am o ya!Qt: da graOde
fortuna, mas, quando realizadas por outra forma de alienação, acarretam o reaju'stamento
nOrmal dos valores constantes da Decla.r~çâo
de Bens, em funÇão do preço da operaçã9,
com geração de renda para uma das partes.
na mesma medida da diferença entre o preço
e o. valor constante da DeclaraÇão.
§ 4 9 Esta lei apüca-se_aos estrangeiros re·
sidentes ou domiciliados no País, salvo qua'nto
aos ben!;, direitos e rendas que possuírem no
exterior, e que- não teithitm sido produzid_oS
ou adquiridos no Brasil.
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§ 5 9 Os emitenteS de títulos ao portador,
sob qualquer forma, identificarão o tomador

oficial, bem como a pessoa que se apresentar
para a percepção dos respectivos rendimentos, e fornecerão relação dos mesmos ao órgão competente, na forma da lei.
1- Os que tivereni a pOsse de títulos ao
portador em 31 de dezembro de cada ano

são obrigados, nos termos da lei, a declará-los
ao órgão competente, com identificação do
emitente e dos títulos, indicando, quanto a
estes, os respectivos números, séries, datas
e valores;
n-o órgão incumbido -do controle do imposto confrontará as emissões de títulos com
as d~larações dos seus possuidores e exiQirá
do emitente, seja pessoa física ou jurfdica, o
pagamento do tributo calculado .sobre o valor
dos títulos não declarados;

lll- o emitente transferirá o ónus fiscal aos
portadores dos títulos não declarados, .debitando-lhes o imposto, por ocasião do pagamento dos respectivos rendimentos, ou cobrando:.o diretamente_ deles, se insuficientes
os rendimentos.
Arl 99 Esta lei entra em vigor na data de
sua publica'ção.
Art. . 10; Revogam-se as disposições_ em
contrário.
O SR- PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya)

-

Do ExPediente lido, consta _o Projeto de

Lei do DF n9 95, de 1989, que nos termos

da Resolução n~ 157, de 1988, a matéria será
despachada à Comissão do Distrito Federal,
onde poderá receber emendas, após sua publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo
de~ dias úteis. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr, 19 Secretário.
I:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 679, DE 1989.
Tendo sido convidado a participar da,Dele·
gação· do Brasil, na qualidade de Observador
Parlamentar, junto à Quadragésima Quarta
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, sol!cito me seja concedida autorização
para desempenhar essa missão, nos termos
dos arts. 55, III, da Constituição e 40, § }?,
a do Regimento Interno.
Esclareç-O que deverei estar ausente no País
no periodo de 8 'a 30 de dezembro cOrrente.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989~
-

RonlJ!do Aragão

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- De acordo como art. 255, item I, alínea
Gl, do Regimento Interno, este requerimento
será objeto de deliberação após a Ordem do
Dia. (Pausa.}
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr.]? Secretário.
-· ·· - · -..

É lido a aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 680, DE 1989
Nos termos do art. 281 do Regimento li"iter·
nó, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF no 31, de 1989, de iniciativa da Com is·

são do Distrito Federal (apresentado por sugestáo do Deputado Augusto Carvalho), que
dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais funcionais do Governo do Distrito Federal
e a utilização dos recursos dela oriundos na
recuperação das escolas da Rede Oficial de
EnsinO, a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
-Senador Antônio Luiz Maya.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Aprovado 9 requerimento, .o projet9 a que
se refere figurará na Ordem do_ Dia da próxima
sesSão. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetas que serão Udos pelo
Sr. ]9 Secretário. -São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 391, DE 1989
Profbe o uso de pneus recapados nos
casos que especifica e dá oufJ'as providências.
-

O Congresso Nacional decreta:
Arl 19 É proibido o uso de pneus recepados, em veículos de transporte público de passageiros e de transporte rodoviário de cargas
ou produtos perigosos, nas rodovias federais
ou estaduais.
-_Art. 2~ A inflação ao" artigo precedente sujeitará o proprietário do veículo ao pagamento
de multa equivalente a 2 (dciLS) Sa!ârios-mí·
nimos, sem prejuízo das resporisabilidade cMs
e penais cabfvels.
Parágrafo único. Consideram-se Produtos
perigosos os relacionados em AJ:.o do Ministro
dos TranSportes.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor- iia data
de sua publicaÇãO.
Art. 4Q Revogam-Se as disposições em
contrário.
Justificação
A precaridade das rodovias nacionais exige

sejam revistos, e aumentados, os cuidados
com os próprios vekulos que por elas trafegam. Dentre esses, evidenciam-se os destinados ao transporte público, a cuja manutenção
não têm acesso usuários e ao transporte rodoviário· de cargas ou produtos perigosos cujos
riscos ameaçam a saúde pública, a seguranÇa
e ·presé-!Vação do meio ambient~.
De fato, um dos pontos de grande importância para a segurança de trânsito é, inegavelmente, a boa qualidade dos pneus dos veículos.
É evidente, também, que os pneus recauchutados oferec~m maior risco que os originais em face da unicidade da matéria-prima
destes últimos.
Os prieus reaproveitados, é bom lembrar,
resultam da adição de nova banda de rodagem a uma carcaça anteriormente utilizada.
Obviamente, a possível disjunção dessas partes, principalmente em tfãjetos maiS longos,
concorre para a formação de situação de risco.
De importância, Igualmente, prese!Ve-se o
aspecto volitivo da questão, isto é, o particular
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pode e decide sobre que pneus utiliza em veículo de sua propriedade, observados, naturalmente, os limites e as condições exigidas pelas
normas de trânsito.
~sim, ao estabelecer-se a relação custo/benefício, segundo a forma de utilização do veículo de passeio, sua finalidade e a disponibilidade financeira _de seu proprietário, essa
decisão incorpora o risco, que é assumido
pelo usuário-proprietário.
Isso não ocorre em relaçáo ao transporte
público, porquanto não são seus usuârios que
decidem sobre as condições dos pneus dos
veículos que os transportam. E,_ se o de.cidissem, com certeza, não se Utiliiariain de prieús
recapados.
_
_
No que concerne a produtos perigosos reféridos na Portaria 29I~ de 31 de~iiiaio.-de _1988,
do Ministro dos Transportes, que enQiOI:ia cerca de 2.500 itenS qUe v!o de papel carbono
a desinfetantes, _de _isqueiros a explosivos, os
quais pela sua periculosidade nessas condi~
ções de riscO já__apontadas podem ocasionar
danos à saúc_!e públ!sa~ à s_egu~ai:i_ça- e _à P~.s~~
vação do meio ambiente.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- FriJhdScó RóJ!efiJbeig. PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 392, DE 1989

Regulamenta oart. 143, § 1~ da Constituição FeCiéraJ. ·que dJSjioe· SObr~ oservfçb
_ a!tema~·Vt:? ao ~erviço·int1it:_ar 9brj{}d{~rfo.

O Cõil!;!re'sso _Nacioilal decreta:
Art.· 19 Compete às Forças Ármadã.S, rios
.termos desta Ie~ _atribuir serviÇos alternativos
aos que,_ em temPo de paz, após alistados,
alegarem imperativos de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de. ç_onvicção fi.lo~fjca ou política,
para se eximirem de atividades_ de caráter esse:ncialmentj;! militar.
.~ ___ _
Art. 29 A atribuição de serviço altern_ativo
a que se reíere o artigo anterior .será coordenada pelo Estado-Maior das forÇas Armadas,
Qbservadas a_s _seguintes prescrições:
{-as nei:'essldades e o i!ltefesse específico
de cada Força singular;
_ 11- a capacitação profissional e o preparô
intelectual do alistado;
·
-Tif-=- o aproVeitamento em se tores e ativi-dã-_des de interesse público relevante, tais cOmo:
a) saú<:fe pública,
bF eâucaçãç);
c) preserv8.ç'Sa· do meio aiíibiente;
d) transporte-; e) obras cOmunitárias;
f} assistência social e,
g) assiStêricia- aos índios.
§ 1 O serviço alternativo terá a me-sma
duração pr~sta_ para o servj_ço militar obrigatório.
§ 2 9 O" serViço alteínativci sefá prestado
em_ organizações militares ou órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, mediante
c.onyênios celebrados entre_ estes últimos e
o_E:Staâo-MaiQr--das Forças Ai:~da_s.
§ 3.~ __ fica_g_ssegurado ao optante pelo serviço alternativo, além de assistência médica
Q
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e alimentação, a percepção de uma ajuda financeira idêntica à dos recrutas.
§ 4 9 Não poderão ser designadas tarefas

aos optantes pelo serviço alternativo, que forem caracterizadas coma seJViços braçais.
Art. -3? Toda a referência que se fi.ier- ao
serviço militar obrigatório, inclusive na convo-

cação dos alistados, deverá fazer referência
expressa ao serviço alternativo.
Art. 49 Os estudantes universitários pode-

rão optar pela prestação do serviço alternativo
após a conclusão de seu curso.
Art. 5° A recusa ou o cumprimento incompleto do serviço alternativo implicará na
suspensão dos direitos políticos do alistado,
consoante o inciso N do art. 15 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O alistado poderá, a qualquer tempo, regularizar a sua situação mediante o cumprimento das obrigações devid<ls.
Art. 6~ Para todos os efeitos legais, a pres·
tação do serviço alternativo equipara-se à
prestação do selVIço militar obrigatório, e ao
· optante será concedido certificado espe_dfJco.
Art 7" Os optantes pelo serviço alternativo não poderão sofrer qualquer forma de
discriminação.
_
Art. &_ O Estado-Maior das Forças Armadas baixará no prazO de 18Ó(<:ento _e oitenta)
dias após a sansão desta l-ei, normas complementares à sua execução.
Art. 9o Esta' lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Na atualidade, diversos países adotam o ser·
viço alternativo ao serviço militar obrigatório
como fórmula adequada e eficaz para atender
a imperativos de _ordem pessoal daqueles que
não desejam cumprir obrigações de caráter
essencialmente milftar.
Atento ao direito .e à liberdade individuais,
houve por bem o legislador constituinte, de
· acordo com os preceitos de notória moder·
nidade, prever a hipótese dessa prestação alternativa, o que, de fato, não prejudica os interesses da Segurança Nacional e, mais do que
isto, faculta o pronto atendimento de carências
emergenciais que afetam o Estado e, ainda,
a própria nação brasileira.
Nesse sentido, o projeto_ em tela procurou,
através de convênios específicos, abrir o leque
de oportunidade para que o Poder Público"
competente, nas esferas federal, estadual e
municipal, aproveite, com eficiência, contigente de valorosos brasilekos que, de outra forma,
poderão, finalmente, servir ao seu pais.
Ademais, cumpre "ressaltar que os termos
do projetas determinam rigorosa igualdade jurídica, valorizando, portanto, em absoluta
igualdade, ambos os serviços, ou seja, o militar
e o alternativo.
Além disso, ao se atribuir ao Estado-Malar
das Forças Armadas competência para coar~
denar a atribuição do serviço alternativo, estarse-á assegurando a unidade dos procedimentos que balizarão essas ativídades, haja vista

a exPeriência de, que este órgão já é detentor,
decorrente de obrigações análogas que lhe
são tradicionalmente cometidas.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. _
""""'Senador Marcos Mendonça.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Os projetos lidos serão publicados e remetidos às_Comiss_ões competentes. (Pausa.)
A Presidência recebeu, da Deputada Márcia
Kubitschek, anteprojeto de lei que "proíbe, em
toao õ DistritO" Federal, o uso; ·a comercialização e a diStribuição do metanol como forma de combustíveJ para veículos autorilotores,
e dá outras providências".
Nos termos do parágrafo único do art. 2ç,
da Resolução n~ 157,.de 1988, a matéria será
despachada à Comissão do Distrito Fe~eral.

É o seguinte o anteprojeto recebido:
ANTEPROJETO DE LEI DO DF
N•
; DE 1989
Proí/;J(': em tcdo o Distrito Federal, o
comercializaç/Jo e a distribuíç~o
do metanol como forma de combustível
para vefcJ..J/os automotores, e dá outras
--_ providêndas.

uso; a

-" ..(À Comissão do Distrito Federal.)
O Senado Federal, no uso das atiibuiçôes
que lhe confere Resolução n~ 157, de 1988,
nos termos do diSpOstO no § I~. do art. 16,
do ~to d_aª Dispos'iÇOes ConstitLidonais T ransit6rias, decreta:
_
Art. _19 Fica ProibidO em todo o território
do Dfsbito Federal, o uso, a comercialização
e a distribuição do metanol como combustível
para uso em veículos automotores, quer em
sua forma pura ou misturado ao álcool ou
à gasolina.
Art. 2o A Secretaria Extraordinária de
Meio Ambiente, Oência e Tecnologia -Se.mat(:!c, baixará no prazo de 30 dias as normas
necessárias ao cumprimento da presente lei,
multando os infratores e impedindo o funcionamento dos postos reincidentes.
Art. )9 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

a

.Justificação
Criado para ser a capital administrativa do
País, o Distrito Federal desfruta do privilégio
de não acomodar em seu territórlo com-plexo
de indústrias poluentes numa constante
agiessãõ -aõ meiO ambiente.
Por Isso ~""Qesmo, e preocupado com a condição de vida da população da nova capital,
o Governo do Distrito Federal enviou recentemente ao Seriado Federal projeto de lei sobre
o rtft!to ambiente e que, transformado em lei,
deu ao DF o pioneirismo nesse setor.
A par disso, milhares de árvores são plantadas anualmente para que o ar que o brasiliense
respira seja cada vez mais puro, fazendo com
que o verde em Brasma, seja o verde da esperança e do amanhã da capital do III Milênio.
Não seria justo, portanto, que agora, sob
argumentos pueris e inconsfstentes, a nossa
capital, como m"uitas outras cidades brasilei-
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ras, sirva de campo de experimentação para
uma substância reconhecidamente de alto poder tóxico, e que não é usa.cJa como combustive1 nem mesmo pelos países que a produzem.
Mal divulgada a notícia de que o Brasil iria
importar metanol, os _especuladores internacionais elevaram, da noite para o dia, o preço
do produto de 90 dólares por tonelada para
150 dólares.
Como se sabe, e a própria imprensa divulga,
o metanol - álcool de madeira -, tem três
propriedades que exigem muito cuidado no
manuseio e utilização: é inodoro, tem chama
invisível e provoca efeitos cumulativos, ficando
retido no corpo. Ataca principalmente o_nervo
ético (podendo levar à cegueira) e o sistema
nervoso._
"Como filha do -(úridªdoi -deSta cidade e como Deputada eleita pelo Distrito Federai, tenho, não só o·dever, mas também a obl-igação
e o compromisso de .zelar pelo futuro de Brasl1ia e pelas condições de vida de seu povo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- A Pre_sidência comunica ao plerlário ·que
determinou a republicação da Resolução n"
57, de 1989, atendenflo ~solicitação da parte
interessada, a fim de fazer constar do texto
da mesma, dado necessário à sua apliCação.
O SR. PI!ESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Hã oradores inscritos.
Concedo :a palavra ao nobre Senador João
Calmon.

·O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, provavelmente na tarde
ou na noite de hoje, a Comissão Mista de Orçamento terá oportunidade de ouvir o parecer
<iue vou apresentar, como Relator, em relação
à proposta do Orçamentó para OpfóXiino ano,
referente ao Ministério da Educação.
Esse capitulo recebeu cerca de 2.600
emendas dos Srs. Se"nadores e- beptitados,
totalizando wna quantia que representa o dobro dos recursos destinados ao MEC_ para
1990.
O trabalho da Comissão Mista de Orçamen·
to, por decisão _do seu Presidente, Deputado
Cid Carvi'dho, e seu Relator-Geral, Dep~tado
Eraldo Tihoct>, foi distrJbuído entre quatro Parlamentares. A mim me coube a tarefa de rela~
tar o Orçamento do MEC em ·seu conjunto.
Na qualidade de Relator, designei três Relatores setoriais, escolhidos anteriormente pelo
Presidente e pelo Relator-Geral da Comissão,
para tratarem espécificamente das áreas do
ensino do I~. do 2~ e do 39 graus.
Para a primeira- área, decidi desigilar o ilustre Deputado Márcio Braga; para Relator setorial do 2 9 grau, foi destacado o nobre Senador
Aluítio Bezerra; e, fmalmente, para o ensino
de 3~ grau foi escolhido o nobre Deputado
Luiz Marques.
O trabalho foi extremamente árduo, porque
a massa de emendas foi realmente extraordinária.
Depois de um esforço, que se prolongou
até altas horas da noite, foi possível encaml-
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nhar ao Prodasen a análise_ de _todas essas
2.600" emendas, e_o parec_ei- do

Relator~Geral,

que foi também subscrito pelos Relatores setoriais.

O problema mais grave que a Comissão
enfrentou foi o referente à emenda do nobre
Deputado Osvaldo CoeJho, que desejava utili-

Washington, para o dia de ontem, e esses con~
tatos durariam dois ou três dias.
A carta elo Deputado Osvaldo Coelho ao
Relator-Geral, datada de 19 do cofrente mês,
tem o seguinte teor:
Brasília, 19 de dezembro de 1989.

zar um bilhão de cruzados_ novos da área das

Meu caro amigo Deputado Eraldo Tinaco:
~anhã ~u a Washinglcin r~presen
tando a Càrmjra numá relui.ião" i-io Banco
Magna.
Mundial em que o BraSil xai defender o
Se retirássemos_ do Orçamento_ do próximo
finandamerito de mais irrígaçã'o para o
ano um total de _um bilhão e seiscentos miNordeste. Sã.o sete projetes:, 70 mil hectalhões_de cruzados novos, e_utilizáss_emos essa
res que p-oderão gerar cerca de 280 mil
massa de dinheiro para a erradicação do analempregos.
fabetismo e para a universa~zação do ensino
Vou pensaDdo no art. 60. A minha
fundamental, iríamos provocar um traumatis- consciência me diz que já adverti suficienmo na área da educação com o fechamento _
temente_ os relatores sobr~ o imperativo
sumário de quase todas as universidades fede- __
constitucional. .
rais e de numerosas escolas técnicas federais
A obediência ao art. 60 das Disposições
e agrotécnicas.
TrMtsit6rlas -só inte_i-e~ à i:'façaQ: Outrem
Para confiriJlar: ?-__mi~ha _irlJpre~~o, corno
não aproveita.
_
·
Relator~Geial, dirig1-i-õe ~ao Minis_téri6 _da EduA ca:usa ·ê i'riOito nobr~ p~r_a ser comcação e, lá, em coi-ttaio Com o_ Sec~tário do
parti1hada- Com qual que"r liltefeSse indiEnsino Superior' daCtUe!á Pasta,- obtive infor~
vidual.
mações que confirmavam amplamente o meu
Sé> quem vai agradecer a S!Ja exeq_üireceio de que, se fôg;;emos aplicar,- dentro de
bilidade _e a Pátria. -será ·a_ págili.a mais
poucas s_emanas, o que determina Ci arl 60
booita que posso ima_g!nar os. polfticos
da Constituição vigente, iriamos criar um pfoa escrever, nesta época.
blema de extraordinária giavidade. E confirNãO~ ciib~"-~dia:m~Tj_t~·(_$ã.~~?e pode
mandominhas suspeitas e previsões, o Profestransigir diante de cais~ tã9 ~-~P! O passo
sor EdSon Machado de Souza dirigiu-me, na
mais valoroso para a hbertaçao _do povo
quinta-feira da .semana passada, ofício cUjas
SinlpJe_s e pobre do Pa:is:
linhas finais tomo a liberdade de ler, em virtude
de sua excepcional importância.
C~fio em vo.cê. Viâjo, ~erto, das suas
palavras pronunciadas junto ao Uder Rú·
Afirma o Professor Edson Machado de Souza e na relataria de compromisso.com
sa:
o art 60.
"Fica evidente que qualquer redução
-------Desapropriar recursos ·constitudonais
dos r.ecu_rsos,já insuficientes, previstos na
cja população pobre e analfabeta ou sufoproposta de Orçamento para 1990, invia- car a esperança de crianças, com direito
bilizará totalmente o funcion;;unento das
-----=---- a_o_ensino (uoQamenWj~.eª~belecido no
referidas instituições.
~ - --art. 60-DT, em faVor de outras causas_
ou mesmo do ensino .d_e elites ricas e_
Além-disso, a Emenda Osvaldo Coelho,
privilegiadas - a meu ver é inoportuno.
ao suprimir recursos que superam o volume total previsto para todos os órgãos
O maior desastre da Administração Púdo MEC, inviãbilizará, também, o fundo·
blica brasileira é o educacional. A educanamento dos programas das Cape e das
ção -é a prioridade mais apressadamente
escolas técnicaS agrotécnicas federais.
esquecida pelos seus C<?rifeus.
DeSnecesSário sublinhar, para V. ~. as
Deixar os ana1fabetos entregues à próconseqüências desastrosas, do p·onto de
pria sorte ou as crianças sem o ensino
vista até mesmo da paz social da Nação,
fundamental é revogar a Lei Áwea. Os
que advi~iam do acolhimento dessa
nossos analfabetos de hoje são os nossos
emenda... __
escravos d_o século XX. Não comparecem
Tomei a iniciativa- de transmitir ao eminente
a conC:ur.;os,- não têm oportunidade de
Deputado Osvaldo Coelho as minhas ~pre:en~
emprego_s. não têm acesso ao saber e
sões compartilhadas pelas mais importantes
à prosperidade, São irmãos gêmeos da
pobreza e da desesperança.
autoridades do Ministério da Educação.
O Deputado Osvaido Coelho escreveu-me_
•Q_ analfabetismo- é incompatível com
uma carta, e se dirigiu também ao Deputado
_a época em que vivemos. E diante de
Eraldo Tinoco; que é- O _Relator-Geral _da Co-.-.
tudo isto ainda existe a indiferença! Que
missão Mista de Orçamento, comunican_d_o~-
horror, meu Deus!
nos que, em vírtude de um compromisso a~
Peço a EJe que ilumine a Comissão,
sumido anteriormente, S. Ex~ não estariC!- preilumine a Casa e encoraje a todos em
sente à discussão final da proposta de_ orçafavor dos oprimidos, em favor da justiça,
mento do Ministério da Educação. S_. Ex! h&yia
em favor da Constituição que juramos.
marcado um encontro no _Banco Mundial, em
_ Cordial abraço, - Osvaldo Coelho.
universidades federafs e das escolas técnicas
federais, para dois objetivos que estão contemplados no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da nossa Carta

e
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Sr. Prestdente, Srs. Senaaores, fiz questão
de proceder à leitwa dessa carta, a fim de
que ela conste dos Anais da Casa, porque
proVavelmente o meu parecer a ser apresentado, hoje, na Comissão Mista de Orçamento;
só será lido em tomo de meia-noite. Eu sequer
tenho" Certeza de que haja tempo pai-a ler todo
o meu parecer, e a carta do Deputado Osvaldo
Coelho, dirigida ao Relator-Gera~ atêm de outra carta que S. Ex" endereçou a mim agradecendo todo o estímulo que lhe dei para batalhar pelo c11mprimento do que determina o
arl 60 do Ato das Disposições ConStitucioi-ta1s
Transitórias.
O' RelatorwGeraJ; Deputado Eraldo TiriOco,tarribêm interp'reta da mesma maneira o art
60 --do AtO- das Disposições COfíStihiciona"is
Transitórias que me permito Ier, mais Lima
vez, para os nobre Senadores.
"Art. 60. Nos aez Primdros anos da
promulg_aç_ão da Cosntitu_ição, o Poder
Pú_blicQ_ ~es~nvolverá_es(orço_s, com a
mobilizaÇão de todos os setores_ organi·
zados da _sociedade e com a aplicação
de, pelo menos, cinqüenta por cento_ dos
recursos _a que se refere o- art. 212 da
Constituição, para eliminar o analfabetis·
mo e universalizar o ensino f1,mdaffieiltal."

Há querp entenda que o Constituinte ao Se

referir; no art. '60, ao Poder Público, está dese-

jando aludir à soma dos recursos financeiros
do poder municlpal, do poder- estadual e do
poder federal. Entretanto, quem dá essa interpretação ao -artfgo 60, labora em evidente
equívoco; porque esse art. do Ato das Disposições Constitucionais Traosifótias faz remissão, faz referência: expressamente ao art. 212,
da ConstitUição,_ cujo texto é o seguinte:
"Art. 212. A União aplicaril, anual-mente, nünca menos de dezoito, e os Es-tados, o_L>i$tfito Federal e"'" OS- MUnicípios
vinte e ciiiCCi. PQr cento,' no míriimo, da
receita resultante de impostos, cOm·
preendidã' a proveniente. de tfansferên·
___ das, mi rrianÜteOção e des'eiwolvimen'to
do ensirio';•• _·
- ~ ··
Esta referência do art. 60 ao art. 212 não
deixa a menor dúvida sobre a intenção do
Constituinte ao se referir ao Poder Público,
porque abrange, especificamente, cada um
dos níveis de Governo: o nfvel municipal, o
nfvel estadual e o nível federal. [nfelizmente,
não é esta a interpretação de alguns Parlamentares. Eu diria" que a maioria está interpretando, corretamente, o art. 60, até porque nem
teria sentido a inclusão desse arL 60 nas Disposições Transitórias, com referência aos Estados e Municípios. Notoriamente, os Governos municipais e os Governos estaduais sempre destinaram muito mais de 50% dos seus
_im)J'ostos para a erradicasão do analfabetismo
e a universalização do ensin_o fundamental.
Portanto, não há nenhuma dúvida sobre a cor~
reta interpretação do art. 60, çlas Disposições
Transitórias, qüe faz referéncia ao art. 212,
até porque, num País que conta com 20 milhões de analfabetos e com 88%. de crianças
que não terminam a escO-la dO -1., grau, seria

7624 Quinta-feira 7

~~

inconcebível que houvesse a preocupação tle
dar uma interpretação distorcida ao que prescrevem com muita nitidez os citados artigos
da Constituiçao e a Lei de Diretrizes Orça~

mentárias.
O Sr. Mauro Benevides -
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Permite-me

V. Br um aparte?
O SR- JOÃO CALMON- Ouço V. Ex'
com muito prazer, Senador Mauro Benevides.
~O S[. Mauro Benevides -Nobre Senador João Calmon, se dúvida remanescesse
no espírito de qualquer Parlamentar, quer seja

ele Senador ou Deputado, em tomo do obje-

tivo do art. 60 do Ato das DispoSições Constituciorlais TranSitórias da nossa Lei Maior, es-

sas dúvidas estariam agora dissipadas pela
interpretação clara, precisa e didática que V.
~faz em tomo dessa norma inserida na Carta
Magna em vigor. Faço votos que o Relator
desse anexo, Deputado Osvaldo Coelho, os
demais Integrantes da Comissão d_e Orçamento e o Congresso como um todo,. interpretem
dessa mesma maneira e, conseqüentemente,
tenhamos uma aplicação cOrteta do art. 60
do Ato das Disposições COnstitucionais Transitórias da Lei FUndamental brasileira.

~-

tro de três ou quatro meses, das universidades
feqerais e: das esc,ol;;Is técnicas federais.
Este é úm esforço ecumênico que abrange
os Deputados e Senadores de todos os partidos. Estamos certos de que, com o reforço
recebido recentemente, através da decisão do
Supremo Tribunal Federai, que considera o
art. da Constituição Federal !=J:Ue criou o Mandado de lnjunção auto-aplicável, não precisando, portanto, esperar pela sua regulamentação, teremos maj_s_J,im instrumento valioso
para exiQli- dOS 'Gbvernos que dêem a todas
as crianças deste J?'aís salas de aulas, e professores, para que· o Brasil não continue exposto,
aos olhos do mundo de maneira tão humi~
·lhante vei--gonhosã. (Muito bem!)

e

DOCCIMENTOS A Q(JE SE REFERE
O SR. JOÃO CALMON EM SEXJ PRON(JNCIAMENTü

DUrante al_gyrhaS décadas prevaleceu nos
orçamentos públicos brasileiroS o tratamento
da _educaÇãç _.<:o_ffi_o despesa de escassa relev.ârida ou caril o iilveStiinento de retomo a prazo muito_ !o_ngo, ·por iSS() mf?SmO passíVel de
cõmpre·s_sá9. ~te posicionamento do Estado
gerou diversas reações do lado da educaçêo,
em que se destacaram (e ainda se destacam)
a reclamação crOnica da falta de recursos e
a atr-ibuiçãO de culpa a agentes externos pelas
mazelas do setor.Freqüentemente 'estas reclamações assumem tons copÕrativis-tas e paternalistas, oiide" ã educação das massas populares constitui ãpélo central do discurso, ao
passo que a prátiCa Ccin"dw ao afendimento
prioritário dos settires da população que têm
inatores iecursos financeiros e capacidade vocal, caracterizando mais uma vez a contradição entre valores proclamados e valores
reais. O desprezo do estado e as reclamações
do setar atingid<? se Complementam e se reforçam mut.uam-ente_; a educação não merece
recursos porqt.Í.e-os-'utiliza mal, segundo o ponto de vista do _primeiro, enquant9 a educação
não é satí?fatóriá Pórque órgãos externos-não
-atendem-às ·suas demandas.
A Emenda Calmon buscou romper este círculo vidoso e obteve durante alguns exercicios
financeiros, antes do agravamento da crise,
aumento não desprezível de recursos para o
·ensino. O apiofundãmento das _dificuldades
~o País hoje e?d_gem_ mais enfatiCamente a
emergência de atitudes maduras dos formuladores das Políticas p_úbllcas e dos educadores.
De um lado, é preciso encarar a educação
como proCesso que interessa à soCiedade coino um todo, que tem efeitos Sobre a saúde,
a produção, a participação política e a plena
_c;idadania. De outro lado, é indispensével que
os educadores se empenhem firrnemente na
análise e superação das deficiências internas
·e tradwam cada vez mais em ações concretas
~ priOridade de atender às massas populares
desprivilegiadas.,

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço ao
nobre Senador Mauro Benevides o seu aparte,
que muito me desvanece.
Devo esclarecer que o Deputado OsvaldO
Coelho não é o Relator dessa inatéria, mas
autor de uma emenda que determina a transferência de um -bilhão de cruzados novos, de
maio- do corrente ano, que· representariam
agora muito mais de sete bilhôeS de cruzados
novos, que estão destinados às universidades
federais, às escolas técnicas federais, aos centros· federais de educação tecnológica e às
escolas agrotécnicas para essas duas fma!idades contempladas nesse art. 60: erradicação
do analfabetismo e universalização do ensino
fundamental.
Como o meu tempo já está ct~<ise esgotado,
eu pediria permissão ao nob~ Presidente e
aos meus nobres Colegas para deixar de ler
o texto do meu parecer, que é um pouco longo
..:.... tem dezoito páginas - mas vou encaminhá-lo para publicação, para qlie constem dos
Anais do Senado não apenas a carta e a emenda apresentada pelo Deputado Osvaldo Coelho, mas também o texto integral desse parecer, que propõe a destinação de uma verba
de um milhão- de cruzados novos, de maio
deste ano, para o Brasil realizai', no, próximo
ano, uma ampla e profunda avaliação do universo da educação brasileira, desde o jardim
de infância até a universidade. Só depois de
se fazer um diagnóstico da educação brasileira
que, segundo o consenso muito amplo, está
gravemente enferma, é que poderemos prescrever, de maneira adequada,os remédios necessários. O Relator da Comissão Mista de
_QMA PROPOSTA D~ PENÚRIA
Orçamento, nobi'e Deputado E:raldo Tinoco,
Na Proposta Orçamentária encaminhada ao
transferiu para o setor de erradicação do analfabetismo _e para a universalização do ensino Poder Legislativo no ano passado o Ministério
'fundamental algumas verbas substanciais, evi~ _ da Educação comparecia, pela primeira vez
tando, entretanto, decretar o fechamento, den- na História, em primeiro lugar, com 6,6 por

cento dos recursos oriundos do Tesouro Nacional. O Cõrigfésso Nacional não s6 ampliou
este quinhão para 7,1 por cento, como também alocou meios para uma avaliação de alto
a baixo do sistema educacional, a fim de que,
diante da sociedade, fosse examinada e debatida a utilização de tais recursos. Entretanto,
as dificuldades crescentes da vida nacional
distanciaram o cumprimento da lei e as intenções nela expressas, como atestam as greves
e as premências que acometem o sistema
federal de ensino.
O Projeto de Lei it~- 54, de 1989 (CN), permite antever uma penúria ainda maior. A dotação proposta para o Ministério da Educação,
incluindo recursos do Tesouro Nacional_ e ele
outras f6ntes totaliza NCz$ Q.555A52.000
(seis· bilhões quinhentos e cinqüenta e cinco
inilhões qUatrocentos e cinqüenta e dois mil
cruzados novos). Deste _quantum_ NÇz$
5.694.833.000 (cinco bilhôés seiscentos e noventa e quatro milhões oitocentos e trinta e
três mil cruzados novos) ou 86,9 p6f--Cétto
do total, provêm do Tesouro.
O montante; effi: terri:los reais, é _15,6 por
cento inferior ao fJXado pela Lei Orçamentária
para o corrente ano. Os dados deixam clara:
que o MEC sofre- deterioraçilo _visível erTI relação a oútros Ministérios. Assim, pode-se acrescentar, por exemplo, que, na Proposta para
1989, as veffias destinadas ao MEC eram 83,7
por cento inalares que é!" Soma dos recursos
alocados aos Ministérios da Aeronáutica, ExércitO e Marinha, ao passo que, nos te-rinOs da
Proposta para 1990, a meSma soma é 35,5
por cento superior ao rrlontarite previsto para
oMEC.
.
Pior que esta deterioração em termos absolutos e relativos é o ónus que recai sobre a
educação no que tange li distribuição do~ recursos_ condicionais e incondicionais. Para a
União como um todo os recursos coni:lidona;is, isto é, aqueles que dependem de aProvação de uma série de normas tributárias pelo
Poder Legislativo, compreendem apenas 1,9
por cento do total da União, consoante números da própria Mensagem presidencial. Para
o MEC, to_davia, os recursos condicionais atingem 7,4 por Cento, sendo 1,2 por cento para
as entidades supervisionadas e nada menos
que 46,5 por centO para a administração direta. No âmbito desta última, tal proporção ascende a 46,8 por cento dos recursos do;> Instituto Nacional de EStudos e Pesquisas Educacionais, 92,2 por cento dos recUrsos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, 2,8 por cento dos recursos do
Instituto Nacional de Educação de Surdos e
9,2 por cento dos recursos do Instituto Benjamin Consiant. Cumpre, portanto, ·alertar desde
logo esta Comissão e o Plenário do Congresso
no sentido de que o MEC será vítima preferencial, a administração direta poderá entrar
em colapso e a CAPES poderá ser inviabilizada. Com isso, milhares de bolsistas de programas de pós-graduação poderão passar por
privações no Bras~ e no exterior, além de interromperem seus estudos prejudicando os investimentos até então realizados.
I
'
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ça,aumentando para 78, I por cento a_ conCeittfação relativa da despesas no programa cor~
Estado, verificamos que 77,3 por cento dos respondente a este nível de ensino.
recursos correspondem ao Orçamento Fiscal
Ao discrJminar ~s despesas_com a ~c;l_ucaçao
e 22,7 pOr cehiõ ao Orçamento da Seguridade
da cri_ança de zero a s~is ~nos_ e_ o ensino
Social. E.ste último inclui sobretudo despesas
furldamental, temos uma idéia melhor das
dos hospitais universitários, da merenda escocontradições (Tabela 3). A verba disponível
lar e da assistência e entidades registradas Qara o ensino fundamental na açlminsitração
no Conselho Nacional de Serviço Social. Córl~
direta; que supomos destinadé! ao amparo técsiderando a participação do Finsocial no orçanico e financeiro devido pela União aos Estamento do MEC (média de 10,8 por cento ep1
dos, Distrito Federal e Municípios, representa
1984-88), pode-se considerar, em principio apenas 2,6 por Centó das vefbas daS entidades
que houve redução. s~bstancial da paft:!_cipa-_
supervisionadas, cujas d_espesas incluem soção desta fonte, uma vez que decai para 6,2
bretudo o Colégio Pedero O, as es_colas de
por cento. b salário-educação, em marcha
aplicação das Universidades Federais e Fuh·
de participação declinante, provavelmente pari dação Educar.
Por sua vez, o programa educação especial,
passu aos salários reais, vai para 4,3 por cento( média de 6,7 por cento em 1984-88). DesSa
que supostamente deve incluir verbas para
forma, o Ministério depende cada ve? mais
atender a todo o território nacional, tem-.dota·
de recursos ordinários e da arrecadação pró- -ção menor que as do Instituto Benjamin Çons·
tant e do Instituto NacionaJ de Educação de
pria.
Surdos. Ncz$ 600 (seiscentos mil cruzados
Deste conjunto de meios, cabe, 9,8 por cennovos) são dispersos por 81 Çl instituiÇões par·
to à administração direta e às entidades superticulares apoiadas, o .que daria em média
visionadas_os restantes 90,2 por cento (contra,
NCz$740,74 (setecentos e_ quarenta cruzados
respectivamente, 17,8 e82,3 por cento no_ Ornovos e Setenta e quatro centavos} para cada
çamento do corrente exercido, aprovado pelo
uma. No caso das instituições públicas. o quiCongresso Nacional). A administraçãO "direta
nhão é ainda modesto: em média caberiam
dedica 22;3 por cehtci do tota1 d.as suas despeNCz$ 10.277,78 (dez mil duzentos e setenta
sa$ 'a pessoal e encargos sedais, 29,5'" por
e sete cruzado,s novos e setenta e oito centacento a outras despesas correntes e 42,1 por
vos) _a cada uma.
cento a investimentos e outras despesas de
Alguns outros pontos merecem observacapital. Em cbntreiste, as entida-des supervisioções específicas. Do total de recursos da F unnadas, pela sua própria natureza, concentram
dação de Assistênda ao EstUdante (FAE) 82,4
76,7 por cento das_ suas despesas- em pessoal
por cento_ se induem no Orçãmento da Segue encargos sociais, 20,7 por cento em outras
ridade Social. O salário-educação financiará
despesas corren'tes e apenas 2~6 Por cento
10,5 por Cento;_ õ- -CABEX, 60,2 pôr tento
em investimentos e outras despesas de capitaL
a contribuição social sobre o lucro das pesTomando o Ministério como um todo, as dessoas jurídic~·- 22,2 por cento. Uma análise
pesas de capital atingem 7;2. pór cento d6
das metas em relação às alocações resulta
total. Em comparação com a Proposta Orçaem dados= surpreendentes. _Eínbora existani
mentária para eSte ano, ·que focou' em 4,9 por
complementações a níveis ~adual _e municento as despesas de capital, pode-se afirmar
cipa1, a FAE despenq.eria som-ente NCz$0,11
que há um acanhamento menor desta classe
(onze centavos de cruzado novo) por dia letivo
de despesas, insuficiente, porém, para comcom a mei-enda escolar de cada aluno atenpensar o seu estrangulamento,
dido. O Programa do Uvro Didático. corres, Analisando o perfil da despesa segundo os
pondente a 7,4 por cento da despeSa da FAE,
programas orçamentários, evidencia-se que o -Sefã Cu-steado por recursos diretameilte arrecadados (51,1 por cento) e pelo salário-edumaior quinhão continua a c_aber ao ensino
superior, seguido da saúde (por força dos hoscação (48,9 por cento). Considerando as me~
tas declaradas, cada livro Clidãticó cOrresponpitasis universitárTOS); do ensino médio e do
ensino fundamental. Ao comparar com a Pro- deria em média ao__valor de _NCz $0,82 (oitenta
posta para o presente exercício, verificamos · e "dois _centavos de .cruzado novo). A distribuição de material didático (5,8 por cénto da
que sofreram perda relativa, entre outros, os
despesas da FAE) será financiada com recurprogramas de ensino s_uperior, ensino funda~
sos do salário-educação. Cada módulo gra·
mental, administração e e_ducação especial
tuitó cOrresponderia em média a NCz$1,38
(ver tabela 1). Tiveram awnentada sua participação, além de outros, saúde, ensino médio,
(um cruzada novo e trinta e oito Centavos)_.
administraçãO financeira e preVidência. PartiDevemos refletir cUidadosamente Sobre .o
grau de viabilidade destes valores,
cularizando os programas educação da crianPor último, cabe-nos examinar a questão
ça de zero a seis anos, ensino fundamental,
constitUcionàl das verbas públicas para o ensiensino médio e ensino superior (tabela 2), nono público, ainda pendente de regulamenta·
tamos que a fatia dedicada ao ensino fui-Idaçã~ Excluindo bolsas de estudo de pós-gramental atingiu um do_s níveis mais baixos dos
duação e verbas para ~studos, pesquisas,
últimos anos. É flagrante a contradição com
eventos e Outras f.nalídades (das quais parte
o Anexo I da Lei n~ 7.800, de 10:.7:.sg (Let
minoritária se dirige a e~tidades privadas),
de Diretrizes Orçamentárias), que situou no
cHegamos ao valor estimcl.do_ de NCz$92.800
topo das prioridades educacionais o apoio ao
(noventa e dois milhões oitocentas mil cruzaensino fundamental público e à educação prédos novos), ou seja, 1,4 pOr cento do total
escolar, Em contraste, o ensino sLipedor avanProsseguindo na análise_ das características
das dotações destinadas a essa Secretaria de

e

das vefbas desiíi-tad_as ao-MEC; 1,6 Por CerltO
dos recursos do TesOuro Nacional que cabem
ao mesmo MinistériO e 0.4 porCento da receita
líquida de impostos da UniãO.
_ · ----~ :_·
Registram-se, por outro lado, algumâs (!ss_imetrias nas despesas com pessoal e encargos
~ciais-. Por exemplo, o quantum Para estas
fin~li_daqes no Colégio Ped~o _!L!:n.q-nt~_:a
NCz$67.778 (sessenta- e- sete- rriilhõe"s· setecentos-e setenta e oito mil cruzadriáfloVOs),
do._qüal grande parte se refere a inativos: Tal
quantia-supera as verbas para pessoal enCargos soCiais de diversas institulç.ões de. ensiilo:
superior, como as Universidades FederaiS de
Alagoas, JUiz de Fora, São Carlos e Mato Gro_s-.
so do Sul. Estas dispcirldâdés _requerem profunda reflexão, inclusive sobre as deSpesas
com pessdaJ- inativo, que; -pela Lei n<} 7.348,
de 24-7-85, se incluem entre as de manutenÇão-e desenvolvimento_do ensino.

e

A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FRENTE À VONTAI:)E DA NAÇÃO
O Projeto de Lei n~ 54, de 1989 (CN), deve
ser também examinado em face do documento que representa, em sua expressão mais alta,
a vontade da Nação. A carta Constitucional
estatu~ em seu art 212, o piso de 1_8 por
cento da receita líquida de impostos para a
manutenção e desenvolvimento do ensino. A
. Proposta Orçamentária atribui a esta destinação, incluindo 'recursos_ condicionais, dependentes de alterações da legislação tributária,
NCz$5237 .000 (cinco bilhões duzentos e trin·
ta e s_ete milh9es de cruzados npvos), equivalentes a 24,9 por cento da receita líquida de
impostos. Deste total, 9q,5 por centO são distribuídos ao MEC, o _que será insuficíénte Para
cobrir suas despesas de_ pessoal e encargos
sociais.
_
Estes dados assumem coi-ltoriiõ_s_ainda
mais preocupantes ante a progressiva des_central~ação da receita tributária federal.
_Determina afnda a Constituição, em ~eu art
211. § 19, cjue a União organize e fincinci~
o_ sistema federal de .ensinq e prest~_ assis·
tência técnica e_ fin·anceira aos Estados, ào
Distrito Federal __e aos Municípis. Como.'podefnos depreenc!-er , _os meios __à q~pos_içã9 ~o
MEC têm -sido éscassos áté ni.esmo·para prci. ver à manutenç_ão·do sistema federal de ensi~
no: Com isso, fica prejudicada -~ asSistêO.cia
técnica ___e_ fi['1~h~eira ~s~b_eJécida_s peJa L~;!i
Maior, que _corre o risco de _assumir um pàpel
residual, comq patenteia, por ~xemplo, a alocação de recursos ao progrãma_ ensino f~nda~
mental, ant~_s abordada. No entanto, a _Carta
não pode tOrnar-se letra morta ·ao sabOr de
disponibilidades e critédos outros de distribui·
ção de verbas. Não há como furtar:.:se _à ri1is5ao
de assistir técnica e finanCetrameríte óS- démais níveis dtifJovemo num País caracterizado
por agudas desigualdades regionais.. t;. POis,
urgente refletir e decidir sobre cOmo se exerc~
rão as atribuiÇões da União neste campo. Estas decisões devem instruir a Lei_ orçamentária,
· ao-lt1Vés de a_ última condiéionar_ o -eSpaço
de que o MEC disporá para cUmprir sUãs obrigações constitucionais.
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O cumprimento da Constituii;ão,já tão cedo
adiado, envolve também o Cdput do art 60
do Ato das Disposições transitórias, que manda o Poder Público destinar, durante dez anos,

pelo menos cinqüenta por cento dos recursos
vinculados à manutenção e desenvolvimento
do ensino à erradicação do analfabetismo e
à universalização do ensino fundamental. Co-

mo no corrente exercício financeiro, a Proposta Orçamentária também ignora a intenção do legislador constituinte de reverter a
con'C:entração de meios em favor do enstno
superior, corno demonstra sobejamente os
Anais da Assembléia Nadonal Constituinte,
nas declarações pertinentes. O coerente entendimento é, portanto, o de considerar cada
esfera do Poder Público separadamente, uma

vez que Estados e Municípios superam historicamente o mínimo estatuído pela nova Constituição. Assún, a Proposta orçamentária, se
aprovada nos termos atuais, pode ter arguida
sua constitucionalidade, como também ser
objeto de mandado de ínjunção.
Não se trata, porém nurn.ã 6tica mesquinha,
de fechar instituições federais de ensino para
prover recursos ao- c:uprimento do dispositivo
em tela. As graves repercussões do cumprimento imediato e literal do art. 60 são apontadas em documento do MEC, anexo a este
Parecer. Tambêm não se trata de confundir
o programa orçamentário ensino fundamental
com a destinação constitucional ou, ainda, de
aplicar meios sem que façam parte da ampla
mobilização referida pelo texto constitucional.
Esta Relataria não pode ficar indiferente ao
fato e, por isso, apresenta Emenda ínfra nO
sentido de concretizar o estabelecido pe~o art.
60. Para issO, propõe ·uma -avaliação com o
fim de examinar a situação presente, planejar
este esforço de mobilização nacional e prever
os recursos necessários ao estrito cumprimento da Lei Maior. Naturalmente deverão s.er
contabllizados no percentual estatuído todos
os ap,ortes à alfabetizaç!o e ao ensino fundamental oferecidos por outros níveis educacionais.
outro modo, nem seria lícito referir-se
as sistemas de ensino.
Neste ensejo, cumpre-nos reiterar que não
existe prioridade mais alta nem mais democrática para a Nação neste ftm de século que
o acesso da maior parte de sua população
ao ensino fundamental. Conforme relatório do
Banco Mundial, nenhum país -latino-america·
no além do Suriname tem taxas tão altas de
repetência quanto o Brasil. Por outro lado, apenas El Salvador e Nicarágua possuem níveis
mais baixos de conclusão da oitava série que
o Brasil. No que se refere à percentagem de
jovens matriculados no ensino fundamental
e médio em relação à população de 6 a 17
anos, países como o Zaire, o Quênia, o Congo,
a República Dominicana, o Panamá, o PerU
. e o Equador apresentam níveis mais altos que
o Brasil.
Cabe, portanto, ao nosso-País superar a insustentável contr,adição entre uma economia
avançada e condições sociais ignominiosas,
que incluem massas subeducadas, sobretUdo
no campo e na periferia das cidades. Sem

oe

dúVida, óâõ reVerteremos este quadro sem firme vontade política, aiiada a um plano educadona] competente, que atinja as raízes dessa
marginalização, c_omo a forrnação de professores. Nesse sentido, temos a lamentar o abastecimento do antigo ensino normal e a peJVensão das l!cenciaturas. Hoje quase um quarto
dos alunOs de graduação se encontra_matricuIado em cursos de licenciatura, fazendo supor
que tamanho contlrigente esteja voltado para
outros objetivo!r que não o efetivo exercício
do magistério: Adeniais, é nestes cursos superiores que se registra a menor proporção candidato/vaga e oOde se encontra o maior número de vagas ociosas. Tais cursos ameaçam
transformar~se na terra de ninguém, em face
da comprovada sub-remuneração do professor.

PERSPECTIVAS
RECURSOS PARA O FUTURO

_Os anos de aplicação da Emenda Calmon,
após a sua regulamentação, demonstraram
aumento real de recursos para o ensino, sobretudo na esfera federal. Contudo, esse incremento foi algumas vezes desmentido equivo~
cadamente, em certos casos por ser difícil
aceitar 0- respeito a nomias beneficiadoras da
educação. Em outros casos. era preferível culpar os recursos do que enfrentar o desafio
de melhorar o ensino, alterando hábitos arraigados.
A bem da verdade, devemos constatar que,
comparadas com o Produto Interno Bruto, as
despesas educacionais apresentam relativa
estabi_lidade, sem aumentos drásticos. Isso
ocorre precisamente porque os dispositivos
das Constituições interior e atual visam ao
maior _esforço financeiro -em termos da arrecadação de impostos. Como é amplamente reconhecido, a receita fiscal na última década
tem declinado em relação ao PIB. Deixamos
o ·problema -da recuperação da carga tributária, em termos justos e equitativos, aos respectivos especialistas, destacando a importânda do assunto para a educação. É urgente
CQITibater sobretudo a evasão ftScal, que tem
arruinado as receitas de todos os níveis de
gOverno: Cabe, porém, a esta Relataria, diante
dqs d_i_ficuldades antes apresentadas e dos horizontes de um novo governo, promover uma
reflexão, ainda que breve, mas· provocativa,
sobre as pespectívas do financiamento da
educação. A pergunta sobre como reverter o
quadro de penúria existente e previsivel curto
prazo se desdobra em duas outras:

t. O Pais pode aplicar mais em educação?
Co_p.forme estudos de organizações interna~
cionais, o panorama latino-americano indica
que o aumento da despesa social depende
mais da redistribuição de recursos existentes
do que de maior desenvolvimento econômlco.
É asSfni que pafses cõm nívds semelhantes
de despesa pública total (como Bolóvia, Brasil,
Costa--RiCa, Honduras e Peru) apresentam
grandes disparidades de desenvolvimento
ecónõrnico e de despesa social. Segurido esti-
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mativas., uma transferência de 5 por cento do
PNB para despesas sociais (próxirilo do serviço da divida externa) provocaria redução de
apenas 0,5 por cento da taxa de crescimento.
No caso do Brasil, relatório de um órgão internacional de financiamento destacou que· o
País se encontra acima dos níveis de despesas
educacionais dos seus vizinhos menos· avançados, porém situa-se abaixo do nível necessário para manter um papel de liderança entre
os- países de' renda média. Sem dúvida, esta
diferença se deve à crença vigente em decê·
nios anteriores de _que o desenvolvimento soda! seria espontaneamente propulsionado pelo desenvolvimento econômíco. AsSim, embora devamos estar cons'dentes de que a disp-onibilidade de meios para a educação é sempre
limitada, verificamos que existe certa "folga",
cuja utilização dependerá dos objetivos e estratégias do próximos governos, particularmente no trato das dívidas interna e externa,
cujos encargos atingem perto de dois terços
da Despesa flXada pela presente Proposta Orçamentária.

2. O País pode aplicar melhor em
cação?

edu~

Análises feitas tanto por entidades brasileiras como internacionais evidenciam_ que, a par
da escassez, a má utilízaçáo de recursos contribuí para os lamentáveis resultados da educação. A c_entralização de certos programas,
a grande quantidade de professores cedidos
a outros setores. sua má distribuição em face
das necessidades de matrícula, a conCentração de despesas nas atívidades melo, em especial nas regiões mais pobres, a via crucispercorrida pelos recursos financeiros até chegarem à sala de aula, a preocupação muito maior
com a construção que com a conservação
de instalações constituem alguns exemplos
de muitos a corrigir no ·campo da eficiência.
A falta de recursos para o ensino fundamental
é outro ponto relevante. OS cust~aluno/an·o
apres_entam distribuição regressiva, sendo
mais baiXos precisamente nos graus de ensino, nas redes escolares e nas regiões ond~
são mais graves as necessidades sociais. Não
é passivei falar em democracia, mercado inter·
no e produtividade _dos trabalhadores quando,
no limiar do século XXJ, baixíssimo número
de crianças que começam sua escolaridade
consegue completar as oito séries anuais do
ensino fundamental.
Como podemos constatar, é indispensável
a participação de todos - educadores e não
educadores-, guiada po__r: uma sólida vontade
política, para corrigir estas iniqüidades sociais.
Para tanto muito contribuirá uma avaliação
séria do sistema educacional, que aponte privilégios e ineficiência. As duas nações mais poderosás do planeta, os Estados Unidos e a
União Sovié-tica, já procederam a tais exames
com grande proveito. Nos EstadOS Unidos intenso esforço seguiu-se á"publícação do relatório significativamente intitulado A NaUo at
Risk. Enquanto isso, o próprio presidente Mikhail Oorbatchev, em seu conhecido livro Perestroika, procedeu à análise da economia e
ensino soviêticos, dando partida a ações de
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grande profundidade. Dentre estas ações situa-se o fechamento .d~ empresas e universidades reconhecidamente ineficientes.
O instrumento para soerguer a educação
brasileira, já criado pela Lei Fundamental, será
o Plano Nacional de Educação, além da nova
de_ diretrlzes e Bases da Educação Nacional.

De nada ele valerá, porém se a sua elaboração
não se basear numa avaliação de amplo alcan-

ce ou se se resumir a uma arena onde se
confrontem interess_es meramente corporativistas. A situação educacional é tão grave que
ninguém pode dizer em sã consciência que
não tem qualquer responsabilidade por ela ou

que nada tem a mudar. Todo.s os atares têm
algo a modificar e a ceder para que a educa_çã_o
seja menos injusta e mais efetiva. Desse modo,
os interesses maiores da Nação se colocarão
em plano superior ao_ dos interesses parciais
de grupos e facções.
Dessa forma, aprovamos o subanexo do Ministério da Educação da presente Proposta
Orçamentária, ry.os termos das Emendas pro-

postas, que fazem parte deste Parecer Parcial.
Como é possível verificar, o atendimento às
Emendas visou a:
1) reforçar as verbas para OenSino tundamental, sobretudo os programas dedicados
ao livro didático e ao material escolar;
2} tomar a dotação do programa de Expansão e_ Melhoria do Ensino Técnico menos distante de suas metas;
3) elevar os recursos para a manutenção
das instituições de ensino superior. Devemos
reconhecer o grande hiato entre as necessidades e os recwsos disponíveis, de tal modo
que não pudemos responder satisfatoriamente a demaiJdSl~ muito justas.
Tendo em vista as carências do ensino fundamental e a perseverante aiuaçilo do nobre
Deputado Osvaldo Coelho, representada, em
especial, por _sua Emenda à Proposta Orçamentária, encamiJl.hamos ao elevado Qiscernimento do Sr. Relator Gera1 as seguintes prioridades., que não foram adequadamente satisfeitas:
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1} a suplerrientação de recursos para a merenda escolar, <::tJjo vultoso montante ultrapassa a aJçada de decisão desta Relato~~;
2} o aperfeiçoamento de democratização
do ensino fundamental, visando à redução das
elevadas taxas de_ reprovação e evasão, cpm
ênfase à formação e atualização de professores;
3) a reforma e quipamento de escolas de
ensino fundaméntal;

4) a construção de novas escolas de ensiiJ.Q
fundamental;
5) ainda a dotação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico, no sentido
de situá-la à altwa das suas metas.
Sala da ComissãO Misiã di- Orçamento,
. - Deputado Cid Carvalho, Presidente- Senador João Ca/mon,Relator- SenadorNuízio Bezerra, Relator Adjunto - Deputado Luiz .Marques, Relator Adjunto - De-putado Márcio Braga, Relator Adjunto.
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Dezembro de

ABEL A
ME C

CbMPoS'!ÇM DA DE-SPESA POR
!-'RUOHAM!\

CJHÇAMUHARlO

RECURSOS-Ct' TODAS AS FONTES

_Em
PROGRAI-fA

NCz$ 1..000 DO

1990

%

19&9

%

25, ·;oo

3,3

138.344

2,5

Fimnceira

1,446

0,2

611.067

1,2

Planejamento
Go·vernamcntal

0,337

D,O

.!3.337

,0,2

3.957

- 0,1

Administrnção
Administr~çgo

Te 1ZCO!Tr.Jn.ic<JÇÕC5__

Ciência e Tecnologia 0,413

0,0

Serviç-os de
0,002

lnformaçíio

Educação

d~

o,o

51

o,o

10.210

0,2

Criança

de0i6f::nos

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Supe>rio:r

1.4~,638

18,6

39!.312

7,1

61,639

7,9

462.8:79

8,4'

496,071

63,7

}.076.~06

56,0

.20.443

O,A

Assistência a
Eéfuc.anck.. s

Ensi11v Supletivo

0,072

0,0

r !Sica
e Oesportos

2,056

0,3

11.689

0,2

Educação Especi31

2,305

0,3

6.523

O,!

100

o,o

872. é;Co

15.,9

Educação

Cultura
Saúde

0,173

0,0

Proteçaõ ao trabalhador -

13.92?

0,3

Assistência

0,264

0,0

12.000

0,2

Previdência

38,275~

4,9

361.1'29

6,6

~?

. -' 965

o8
100 o

779 357
TOTAL
ronte-: Projeto de Lei n2 54, de 1989 (CN).

31.l.6§.
5_.LI2.1.069

o6
o

• 1D_i)

19~9:
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TABELA

2

M E C

OISTR!BUlÇM DA DESPESA REALiZADA
E FIXADA POR PROGRAMAS SELECIONADOS
1984-89
Em %
DESPESA REALIZADA

PROGRAMA

DESPESA FIXADA

1984

1985

1986

1987

1988

i989

1990

Fundamental*

33,.S

39,3

45,4

34,3

9,1

19,7

10,2

Ensino Médio

5,8

5,8

6,7

6,6

25,7

12,4

11,7

Superior

60,7

54,9

47,9

59, i

65;2

61,9

78,1

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0. 100,0

100,0

ioo,o

Ensino

Ensino

Fontes dos dados originais:

1984/87

~

--

SEEC/MEC ·. -

1988- SOf/MEC (posição Final do Orçamento)
1989 - Congresso Nacional. Comiss~o Mista de _
Orçamento. Oi-çoincnto da União para
1989.
1990- Projeto de Lei no 54, de 1989 (CN).

* Inclui Educação da Criança de O a 6 anos.
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i"A8Ei.A
1-f

3

E C

DISTRillUIÇM DA DESPESA FIXADA PARA OS PROGRA1-ti\S

Ol' EDUCAÇM DA

CRIANÇA DE O A 6. ANOS, ENSINO

MÉDIO E ENSINO SUPERIOR SEGUNDO A AD~IIIHSTf(AÇiíO
DIRETA E AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
1. 9 8 9
Em NCz$ 1.000,00

_, h-'-"'--,,-~-+--r

PROGRAMAS

Educação da criança
de o a 6 ãnõs

ADMINlSTRAÇiíO

ENTIDADES

DIRET A

. SVPEflVISJ;ONI;OAS

--,0.210

Ensino fundaf]lental

T

O

T

A

10.21U

L

0,3%.

9.890

381.422

391.312

9 •. 9

Ensflio ,Médio

179.120

283.759

462.879

11 '7

Ensino Superior

157.013

2.919.393

3.076.406

78, 1.
.~:;-;;--~.

T

o

T

A

L

356.233
..

FONTE:

Projeto de Lei nO·

OF. n• 65!4AI89·GABISESuiMEC ..
Excetentíssimo Senhor
Senador João caimon

Senado Federal

Brasflia - DF.
Excelentíssimo Senhor Senador:

Tenho tomado conhecimento da Emenda
P 04682-5, ao projeto de lei que estabelece
o orçamento da Urlião para 1990, da autoria
do Senhor Deputado Osvaldo CoeJho, tomo
a liberdade de manifestar a Vossa Excelência
minha profunda preocupação com os efeitos
negativos que a eventUal aprovação dessa
Emenda terá sobre o funcionamento das Entidades Supervisjonadas que compõem o Sistema Federal de EnsinO Superior.
Ocorre, Senhor Senador, que o ilustre Deputado autor da Emenda, na sua justificação,
não tratou de identificar as fontes e os usos
dos Recursos do Tesouro destinados ao Ministério da Educação. Assim é que, do total de
NCz$ 5,7 bilhões, destinam-se ao pagamento
de pessoal e encargos sociais cerca de NCz$
3,9 bilhões, restando, portanto, para outras
despesas correntes e de capital aproximadamente NCz$ 1,8 bilhão.

3 . .584.574

).940.807 100,0

,.

-~-

~---

:·.•:

54 , de 19a9 (CN)

Deste último número _é preciso ter em conta
que NCz$ 1,O bilhãO correspondem a recursos
vinculados (finsodal, Salário Educaç.ao, Operâções de Crédito _e outros) os quais n!o podem ter a sua destinaçáo alterada. Assim restam, de fato, apenas NCz $ 800 milhões que
se destinam à cobertura de despesas correntes e de capital de todos os órgãos do MEC,
ou _seja, administração direta e indireta, incluídas as entidades supervisionadas.
Como ê do _conhecimento de Vossa Excelência, a proposta orçamentária em exame
nessa Casa, prevê a destinação de apena NCz$
223-milbões. ou cerca de 29% daquele total
de l'iCz$ 800 milhóes citados, para as despe~
sas de manutenção e operação das instituições federais de ensjno superior. Na realidade
essa·quantia será absolutamente insufid~nte,
como já ficou sobejamente demonstrado na
execução orçamentária d~ .corrente exercício·
de 1989, que já atingiu, a preços correntes,
o Volume de ND:$ 370,5 milhões.
Por outro lado, o Senhor Ministro da Educação, em outubro próximo passado, manifestou ao Senhor Ministro do P!anejamento a necessidade de que esses recursos fossem ainda
suplementados por um valor adicional de

NCz $ 700 milhões apioximadamente para
que fosse possível.rnanter, até o final do exercíció;as atividades r~gulares d~ instituições.
Sendo assim, fica evidente que qualquer redução dos recursos já insuficientes previstos
na proposta de orçamento para 199_0, inviabilízará totãlmente o fundonamento das referidas instituições. Além dlsso, a Emenda Osvaldo Coelho, ao suprirÍlir recursos que superam
o volume total previsto para todos os'"6rgãos
do MEC, inviabilizará também o fundamento
dos programas da Capes e das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais. Desnecessário
sublinhar para Vossa Excelência as conseqüências desastrosas do ponto de vista· até
mesmo da paz social da nação, que adviriam
do acolhimento dessa Emenda.
Atenciosamente, - Edson Machtrdo de
Sousa, Secretário da Educação SuPerior.
~rasília,

30 de novembro de 1989

Meu car:o senador João CaiJTlon;
Um afetuoso abraço.
.
Creia, sinceramente, Que não tenho palavras
nem g~stos para agradecer o estímulo '!ll~
me tem ofereddo para lutar p_ela exeq':libl-
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Flecha de Lima, e saímos de lá realmente satisfeitos, porque o ltamaraty, como é da sua
Temo por outro lado, que no exato mo~
tradição, já havia tomado providências basmenta estejamos tomando platônlco o dispo~
tante claras, diplomáticas, e ontem mesmo,
sitivo se não forem precisamente quantifica._
realizou uma reunião com o Corone-l Ugarpe
Ramires, do Ministério da-? RelaçQes_Extertores
dos os recursos _no Orçamento da Unitl.o. __
do Paraguai, e com o Ministro Representante
Creia. igualmente, que qualquer argumento
do ltamaraty, juntamente com os "brasicontra a obediência ao imperativo constitu~
guaios". Fiq:m constatado, mais ainda, que
dona!, no meu entendimento, __é_ um ?lto _de
violência contra a população pobre da pátria,
o projeto_ de lei que tramita no parlamento
paraguaio é proposição desse país latino-atão pobre e tão ignorante, que nem sabem
que a Casa poderá estar lhes tirando o direito
mericano,
-·
Do ponto de vista legal da soberania do
ao acesso- do saber e a prosperidade, para
pais, é evidente que o Paraguai poderia fazê-lo
privilegiar 5;etores que não tem o amparo
tanto é que o Brasil adotou essa medida de
constitucional.
fronteira. Pelas informações colhidas, Sr. PreTem6 quiH1ão acolhendo o espírito e a letra
da Constituição, a Casa seja conduzida a pratl~
sidente, parece-me que não há intenção do_
governo paraguaio nem do Partido Colorado, _
car ações injustas antipatrióticas.
A mim cabe advertir a Comissão de Orça~
que é o Partido que tem a maioria no Parlamento, apresentar emenda, argumentar com
mento, de que esse projeto seja convertido
os relatores atê as raias da grosseria.
em lei.
O Itamaraty nos tranqüilizou e nos pediu
A minha consciência não me acusa pelo
tranqüizasse Sua Excelência, o nosso Presinão cumprimento do dever.
dente. pois as tratativas estão caminhando,
Amanhã vou a Washington defender no
e, pari passu, nos dará informações sobre o
Banco Mundial os Projetas de Irrigação que
creio poderão também reverter o estado de
que está ocorrendo.
Outra comunicação, Sr. Presidente, é com
pobreza nordestina.
relação à CP! do Automóvel, da indústria autoPeço que Deus ilumine a comissão. i1um_ine
a casa; e·encoraje a todos em favor dos opri~
mobilística.
midos, em favor da justiça, em favor da ConstiTenho a grata satisfação de anunciar à Cai~
que nesta data estamos concluindo os trabatuição que juramos.
lhos da CP!, entregando o relatório, -do qual
Seu grande admirador e amigo Osvaldo
daremos conhecimento a toda sociedade braCoelho.
sileira.
COMPARECEM PWS OS SR& SENADOAgradeço a V. EX', Sr. Presidente, e ao SenaRES.·
dor Antônio Luiz Maya, que me cedeu a sua
--Hugo Napoleão- Od Sab6ia de Carvez. (Muito bem!)
valho - Divaldo Suruagy - Jamil Haddad
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Mauro Borges - Iram Saraiva
- -- Concedo a palavra ao nobre Senelçior Antôni9
(Durante o discurso do- Sr. Joãa Ca/LuizMaya.
Udade do art. 60, das Disposições Transitórias
da nossa Constituição.

mon, o Sr. Antôn!o Luiz Maya, Suplent(:
de Se_creMrio, deixa a cadeira da presidência, que é or::upada pelo Sr. Diva/do.
Su?i.üigy, 2~"~ Secretiido.)
(Durante o discurso do Sr. João Cai-

mon, o Sr. Diva/do Suruaiy, ;!"-Secretário, deixa a cadeira da presidência que

é ocupada pelo Sr. Iram Saraíva, 19 _Wce.Presfdente.)

O SR. PRESIDErfi'E (Iram SaraiVa) 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. Senador_es,_para duas breves comunicaÇ'5es.
Em data de ontem, o ilustre Presidente desta
Casa, o Senador Nelson Carneiro, designou
os Senac:tore~_Nelson Wedekin, Francisco Rollemberg, Sílvio Name e este que ora fala para
obtermos melhores esclarecimentos junto ao~
Ministério d.:is Relações Exteriores,' no que diz
respeito ao momentoso assvnto dos "brasiguaios".
Aproveito a presença do nosso Presidente
para relatar, em nome dessa Comissão, que
estivemos, hoje, no Ministério das Rel~ões
Exteriores, com o Embaixador PauJo de Tctrsg_

O SR. ANTÓNIO LOIZ MAYA (PDC-

TO. Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa nacional,
via de vários dos seus veícu1os de comunicação, ressaltou a característica principal do
segundo turno das eleições presidenciais, em
que os eleitores brasileiros~ ao escolherem o
futuro Presidente da República, terão que op:.
tar entr-e a liberdade dos cidadãos e o autoritarismo do Estitdo.
A revista Veya, por exemplo, em sua ediçã-o
de 29 de novembro de 1989, na "Carta ao
Leitor", admoesta que algumas pessoas, na
campanha, tentam repassar a idéia de que,
no segundo turno da eleição presidencial, haverá uma disputa: acirrada entre capital e trabàIho. A Veja tacha de falsa esta oposição entre
Capital e Trabalho, Visto que "de maneira alguma é possível afirmar, a partir das diferenças
entre os dois candidatos, que os eleitores estejam colocados ante a a1temativa de escolher
no dia 17 de dezembro um governo que vá
fazer o País funcionar sem capital ou um outro
que pretenda abolir a existência de traba1hadores".
A-revista descarta essa alternativa por três
motivos básicos, a saber:
Primeiro, porque os _dois candidatos não estão rac:!ocinando segundo os termos des:>e
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radicalismo absurdo, que, aliãs, contradiz a
própria Constituição Federal que garante a li-

vre inldativa e o _direito de propriedade;
O segundo motivo é que é impossível "pensar que a· economia brasileira, neste periodo
difícil que atrav_essa, pos.sa ser minimamente
reordenada sem a colaboração da iniciativa
privada e dos trabalhadores:·.
O _terceiro é que a História está a demonstrar, e111 todas as nações do_mund_o e "de_
maneira cada vez mais elo.:Jüente, de que a
oposição frontal entre capita1 e trabalho não
ê solu-ção para coisa alguma".
Conctui a Veja afirmahdo que "o que está
em curso é um processo oposto: a combinaç:_ão de mecaiJ,ismos da economia de livre_
mercado com o incremento do bem-estar e
dos___direitos dos trabalhadores. Se o capitalismo selvagem não faz parte do projeto de
nenhuma força politica relevante no mundo
inteiro, tampouco há partidos principalmente
no Leste Europeu e na própria União Soviética
.dispostos a defender a ortodoxia do marxismo
e a ditadura do proletariado".
_Já o jornal O Globo publica em sua edição
de 1~ de dezembro, o artigo intituJado "Que
país vamos ser?" do Presidente da Federação
da._s Assqçiaçõ_es Portuguésas do Brasil, A. Gomes da Costa, segundo o qual a alternativa
para o eleitor no segundo tuiilo das eleições
presidenciais é cblocadª-__nQs Ji(:guintes termos: ..conhecidos os candidatos para o segundo turno das eleições presidenciais, ficou
bastante fácil fãz_er_ a opçãO de voto: de um
lado, e-stá o projeto de uma sociedade dirigida,
tendo o Estado todo-poderoso a comandá-la,
através do qual se prorilete Corrigir assimetrias
e desigualdades, pôr fim às injustiças sociais
e redimir o povo da exploração capitalista que
sofre desde a chegada da frota cabralina; do
outro, temos a proposta de recuperar o PaíS
com o trabalho e a dignidade dos çldadãos,
util~ando-~ QS mecanismos plurais da Democracia, aperfeiçoando-se as instituições e
promovendo-se reformas no campo da educação, da economia, da saúde, dos transportes. 'tia moradia, da a&ninistraç-ão etc., capa·
zes de assegurar, rapidamente, melhores condições de vida a todos os brasileiros".
As duas publicações deixam claro que o
Brasil se encontra hoje diante de uma encfu~i".
lhada e terá que optar por um dos dois cami·
nhos que s_e _.a_c_baro ªb_ertos ~ sy_a frente, o
caminho d_a democracia__ e da,_ Uvre iniciativa
ou o caminho do autoritarismo estatal.
É nessa linha de pensamento que gostaria
de fazer esse- pronunciarilento, cUjo objetivo
maior -consiste exclusivamente em colabo~ar
com uma reflexão, tendo em vista a escolha:
dO que se apresenta melhor para o País "avan.
çar na direç:ão das reforrnas" consid_er.ad_a_s
indispensáveis a lhe "garantir a cons~ão de
um futuro melhQJ', ma_is feçundo,JtiaLs fraterno, mais próspero e mais digno.. das pessoas
humanas de seus cidadã_ps,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento
pOlítiCá que Ora atravessamos é dos mais importantes que a história política do Brasil tem
registrado nos quase 5 séculos de sua existência. É importante porque é decisivo. Após o
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pleito eleitoral do segundo turno, o Brasil já
não será mais o mesmo dentro do quadro
geral dos países que pautam sua estrutura
pelos princípios da sã demoétãda.

O País encontra-se diante de uma encruzilhada, cujos caminhos são bem distintos e
antagónicos no que possuem de essencial a
saber: a liberdade de ação e da livre iniciativa
ou a estatização das empresas, dos bancos
e dos órgãos de apoio a todo o processo de
desenvolvimento nacional.
No primeiro caso, -ao Estado compete planejar o processo de desenvolvimento s6cio-econômico do País e coordenar as atividades

que levem a atingir os objetivos traçados para
o referido desenvolvimento nas áreas que, di-

reta ou !ndiretamerite, promovem o ser humano na perspectiva da pessoa, sujeita de direitos
e de deveres dentro de uma comunidade.
No segundo caso, a iniciativa das ações que
visam diretamente ao desenvolvimento sócio~
económico do País compete ao próprio Esta~
do, com a limitação e a própiia elirninaç.ão
da iniciativa particular. É desconhecida a capa~
cidade humana de criar condições e de se
organizar em empresas e associações que tra~
balhem para a consecução do bem~comum,
que é a meta prioritária de todo e qualquer
desenvolvimento.
Ambos os sistemas de governo vfsam fundamentalmente o bem comum, ~6 que por
caminhos diversos e opostos.
.Não se trata mais da oposiçã_o _radical entre
capital e Trabalho. AJiâs, não há como realizar
trabalho sem capital que lhe sustente a remu~
neração justa e eficaz para a sustentação e
a manutenção do operário e de :;;ua_ família
Hoje, os sistemas condenam, de um lado,
a selvageria do capitalismo que visa exclusiva~
mente o lucro e desconhece o bem~estar do
trabalhador, que é desumanamente explora~
do. Do outro lado, condenam a demasiada
u"rgênda do Estado abSOlutista que desconhece a dignidade essen·cial da pessoa humana,
cuja maior prerrogativa é a liberdade de escolha, de opção, seclin'dada pela livre iniciativa
de realização dentro do contexto soda! da família e da profissão.

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite-me
V. Ex' um aparte, nobre Senador Antônio Luiz
Maya?

O SR. ANTÓMO LUIZ MAYA- É çom
muita satisfação, li obre Senador Jarbas Passarinho, que ouço V. 6C'

O Sr. Jarbas Passarinho -Ouço V. E:x!'
e fico relembrando a um passado não muito
distante as minhas crenças em matéria de
doutrina social contemporânea. Ouvindo V.
Ex-,- identifico exatamente esse pensamento
que V. 5cf expõe agora, naquilo que tanto m~
empolgou e que era a chamada Doutrina Social da Igreja, que vem, nos seus fundamentos
laicos, com Maritain e religiosos, desde Leão
XIII, até chear ao Mater etMagjstra, que, àquela
altura, era a Encíclica que tanto nos entusias~
mau. Houve prosseguimento com a Encfclka
Popuiorum Progresslo, nesse campo da tentativa de se fazer uma sociedade justa, do ponto

de vista social. E me entristece enormemente
ter verificado que esse pensamento, depois,
foi apropriado pOr pessoas que resolvem fazer
de Marx a nova entidade presente no altar.
Isso, de algum modo, me frustra, porque en~
tendi que àquela posição da Doutrina Social
da Igreja que aprendi, naquela altura, nos anos
60, era exatamente esse meio termo a que
V. Ex' se refere. Nada de oposição frontal, porque ela é absolutamente inadequada e clescabida para vida moderna. Admitiria, inclusive,
urna preponderâricia: do trabalho sobre o capital, sob esse ponto de vista não haveria dúvida.
Mas nunca aproveitar a análise mãrxista para
transformar também a teologia numa teologia
de fundamentação marxista. Ouço V. ~ com
mi.!ito ãgi.3do, porque a dicotomia que V. Ex"
lembra aí- surpreendeu-me muito esta leitura da carta desse cidadão que escreve muito
sobre Portugal, Gomes da Costa, se eu não
me engano __;_ pareCe-me um pouco injusta
no documentei que V. _Ex leu, da parte dele
porque me lembra muito aquele juiz que era
eqüidistante entre a justfça e a injustiça. Quer
dizer, não é possíVel que ele faça um quadro
dicotómico tão escandalosamente favorável a
um lado só. De modo que o discurso de V.
Ex!' está, no meu entender, primoroso, e_ eu
lhe peço com !JUmildade que aceite a minha
solidariedade ao pen,samento expresso.

"OSR.

ANTÓMO LUIZ MAYA-Nobre
Senador, fico.- sem dúvida alguma, envaidecido diante das considerações fe_itas por V.
&a com referência a essa fala, cujo objetivo
maior é uma simples reflexão neste momento
cnicial em 'que se situa o Brasil hoje, com
O~QUfido tUfi1õ das nossas eleições presidenciais. V. Ex' muito bem lembra que a Doutrina
SOdal da Jgl'i!ja mantém sempre o equilíbrio.
Verdadeiramente essa é a doutrina de Leão
XIII. V. Ex" muito bem lembrou ainda o nome
desa figura Uustre do século passado, que co~
meçou exatamente a tratar do asunto Jogo
após Marx ter feito a sua manifestação através
de O Capital. e que a Igreja continuou nesta
mesma linha de ação, sempre com equilíbrio
entre o capital e o trabalho, quer dizer, colocando mais em destaque a pessoa humana,
a pessoa que emprega e a pessoa que é empregada, quer dizer, a pessoa humana que
merece o devido respeito.
O mais é o meio de que a pessoa humana
se serve para se auto-realizar dentro do contexto da própria História; o meio de aquisição
necessário para ter a sua independência, a
liberdade, tão bem defendida por um sociólogo inglês, que dizia que o homem s6 é livre.
quando tem um espaço; onde reside, onde
moi-a, onde habita, de trés alqueires, e possui
pelo menos uma Vaca - maneira de falar.
O Sr. Jarbas Passarinho - Chesterton:
três alqueires e uma vaca.
Ó SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Chesterton, três alqueires e uma vaca. Isto é antigo,
é_ a maneira de defender a liberdade, a livre
iniciativa da pessoa dentro da sua própria propriedade.
Nobre Senador, agradeço a V. _Ex_!' essas
lembranças.
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Não ftz alusão pessoalmente a isso, mas
a minha formação é nesta linha, e o meu modo
de pensar é também dentro do equilibriq.
Não estou aqui a criticar fuJano ou sicrano;_
não estou ãqui a ·conde-rlar nem este nem
aquele; nem a elogiar esse ou aquele dos dois
candidatos. Estou dizendo que o Brasil se situa, agora, d~ntro dessa encruzilhada: a da
livre iniciativa, ou será, quem sabe, a da estatização.
Tem os que optar por uma dessas encruzilhadas, e daí o momento da reflexãp.
O meio termo,.como quero concluir, exatamente está em fazer uma escolha em que
haja a possibilidade de conciliação entre as
partes conflitantes.

O Sr. Jarbas Passarinho -A teorização,
se V. Ex'! me permite, é perfeita; o dilema é
encontrar a pessoa que esteja qualific8d<; para
urna das duas categorias.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA -Muito
obrigado, nobre Senador.
Continuo, Sr. Presidente.

O melhor sistema de Governo será então
aquele que conseguir conciliar a dignidade
da pessoa humana, livre e consciente, com
a necessidade de sua colaboração, via de trabalho_profissional, para o desenvolvimento sódo~econõnico cultural das comunidades, sem
prejuízo de qualquer natueza à auto-realização
dessa mesma pessoa, que deverá ser cohdignamente recompensada em termos de salários ou vencimentos.
O melhor sistema de governo será aquele
que concilie as metas de desenvolvimento do
País e _do Povo _com a liberdade de iniciativa
e de ação dos cidadãos que constituem a força
de trabalho da Nação.
O melhor sistema de governo serâ aquele
que apresentar previamente as soluções mais
viáveis para os problemas que assolam o Pafs,
sobretudo os que afetam a educaça.o, a sáude,
o transporte, o trabalho, a habitação, o Jazer,
o bem-estar de toda a população nacionaL
Aliás, o melhor termómetro para se medir a
grande felicidade de um povo não é o PIB,
Produto Interno Bruto do País, mas o bemestar da população que participa dos bens
e das rendas desse mesmo País.
O melhor sistema de governo será aquele
que oferecer os mecanismos mais eficazes
para urna justa e equitativa distribuição de rendas que eleve realmente o nível de vida e de
participação das comunidades mais pobres
e dos segmentos mais carentes dessas comunidades aos bens que asseguram o bem-estar
das pessoas que os integram.
Nesta hora de decisão para a escolha do
futuro Presidente que irá responsabilizar~se
pelos destinos do País nos próximos 5 anos
de Governo, o povo brasileiro é chamado à
tef1exão sobre essas considerações, para que
saiba escolher e escolher bem.
As propostas dos candidatos no 2 9 turno
das eleições presidenciais são bastante divulgadas e conhecidas.
Que se deixem de lado a emoção e <!'paixão
ideológica partidárial Que prevaleça a razão
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na hora decisiva da escolha entre a livre inicia~
tiva de ação e o direito de propriedade que

Autêntico. Ele é lider de uma facção minoritária. Esse partido _tem como presidente e redão sustentação à pessoa humana do_ cidapresentante maior o Deputado Laino, que an.
dão, e a estatização que transfere para o Estates defendia a tese do aliviamentO das fronteid_o a in!clatia das açàes e o direito de proprieras, mas que hoje é favorável inclusive e essa
dade na consecução do bem comum e do _ política, porque não só consolida o Paraguai
bem-estar da sociedade!
como um Estado democrático, como tamOs caminhos são diversos e opostos, e os
bém essa agricultura de fronteira, feita por braresultdos também o são. O que setâ melhor
sileiros, tem sido de grande expressão econôpara o Brasil: a liberdade do cidadão ou a mJca para aquele País vizinho.
total autoridade do Estado?
Ontem, houve realmente um encontro, em
Era õ que-tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
Foz do lguaçu, entre o Chefe do Departamento
obrigado
Corisular e Jurídico do Itama:raty, Embaixador
Márcio Dias; e o_CoroneUJgarpe Ramires, que
(Durante o discurso do Sr. Antônio Luíz
é titular de um organismo semelhante ao lN:
Maya, o Sr. Iram Sarilivi!, 1 P Vice-PresiCRA, e:oin vistas a defiilir situações de tal sorte
dente, deixa a cedeira da presidência que
que a tranqüilidade se tome absoluta, como
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 2P
antes reinava na fronteira.
Vice-.Presfdente.)
EntãO, Sr. Presidente, é uma notícia alvissaO SR. PRESIDEN'I'E (Alexandre Costa)
reira que eu tomo a iniciativa de anunciar à
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lelte
Casa, porque aqui já há uma comissão constiChaves, como· Uder.
tuída, inclusive a pedido do Senador Gomes
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Co·. Carvalho, do_meu Estado, que sobre a matéria
há poucO se pronunciou, e- eu nã_o o aparteei
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)_dando conhecimento desse último fato, porSr. Presidente, Srs. Senadores, estou recebenque S. Ex~ falava em_ comunicação pessoal.
do de Toledo o seguirite telegrama, enviado
O Embaixador assegurou-me, que continuará
pelo Presidente da Câmara dos Vereadores
gestionando de tal sorte que nós não venhadessa cidade:
mos a _ter maior preocupação nesse sentido.
Da:- Câmara Munkipal -de ToledO Confesso que foi mUito preocupante para nós
PR
esse fato. A maioria dos brasiguaios é de oriP/: Senador Leite Chaves
gem paranaense. E uma faixa de fronteira esSenado Federal
tabelecida pelo Paraguai numa distância de
Brasília-DF
1_00 km, haveria de causar verdadeiro p21nico.
Telex N• 042/89 Toledo, 30·1 1-89.
O Paraguai nunca desapropriaria essas terras,
Senhor senador! - ---- ----a;o_ preço justo. E se fôssemos interferir para
A Câmara Municipal de T óledo vem
que essas desapropriações não se efetivasmanifestar a Vossa Excelência a preocusem, estaríamos invadindo terreno que não
pação deste Poder Legislativo com refeé nosso, inclusive princípiOs de soberania. Os
rência as noticias divulgadas pela ImprenEstados Unidos adotam umà lei, desde que
sa Nacional sobre Projeto em tramitação
houve o caso de Salvador Allende, no Chile,
no CongreSso Paraguaío, estabelecendo
em que toda vez que houver uma desapromedidas expropriat6rias contra os brasipriação de bens de americanos, por preço não
leiros residentes na faixa de fronteira do
razoável, os Estados Unidos se reserva o direiviziriho país.
to de invasão. Isto seria uma estupidez e ·o
Mais de trezentos e cinqüenta mil brcfsiBrasil, um País democrático, jamais admitiria
guaios estão angustiados ante a possibiuma coisa dessas, sobretudo em relação ao
lidade de perder o que conquistaram deParaguai. A solução, Sr. Presidente, foi a mais_
pois de tantos _anos de sofrimento nodes·
oportuna, a mais agradável possível. Pelo que
bravamente de regiões que_ hoje estão
sei, todos os jornais do Paraguai, inclusive um
transformados em grande celeiro da proque tem uma determinada poSição de resisdução agrícola do país-irmão, o Paraguai.
tência, foram contrários a que um projeto desSugerimos as autoridades brasileíraS·a se se tomasse lei.
urgente formação de uma comissão reO Sr. Rac:hid Saldanha Derzi - Permi·
presentativa do Congresso Nacional e do
te-me V. Ex• um aparte?
Poder Executivo Federal bi'asileiros, para
O SR. LEITE CHAVES- Pois não, nobre
iniciar negociações no sentido de evitar
que tal medida venha a ser concretizada.
Senador..
Atenciosamente. Nilmo Barcellos MarO Sr. Rachld Saldanha Derzi - Nobre
condes, Presidente.
Sena-dor Le_it_e Chaves, estou acompanhando
O :sr. Presidente, acabei de telefonar para-- o diScurso de V. Ex· e o problema dos brasio Paraguai e falar com o Embaixador Orlando
QIJaiõs no Paraguai. Realmente, esse projeto
Soares Cõrbonar, e Posso_ díz_er à casa que
fót ·explorado pela oposlção paraguaia. Naturalmente são aqueles paraguaios mais radicais
o projeto de lei, antes aprovado pela Comissão
de Legislaç_ão_ Social, que tanta preocupaÇãO
que querem a saída pura e ·simples de todos
vinha causando, inclusive ao meu Estado, foi
os nossos patrícios, de todos os estrangeiros
que estejãm--na faixa de fronteira. Os brasirejeitado unanimemente pela Comissão de
Justiça do Senado Paraguaio.
guaios, os patrícios que foram ao Paraguai,
Esse projeto for de iniciativa do SenadOr
e lâ se estabeleceram nas terras magníficas
Rodolpho González, do Partido Uberal Radical
daquela região, realmente estão prestando um

grande _serviço ao _govert'lo _paraguaio, porque
a prodU_ç:ão, a mo_demizaS~Q~ ~- ieCi:tologia que
levaram para a agricultura. r@.alme~te~ foi_ impreSsionante; transformo~ totalf1!~h~e_ essa zona fronteira _com o -~ras~il_..J~l<:;_âr)jª(~-~rPiesi.?S
com ess_a lei que obrigava-~ retiradcfímedJata,
pura esjr:nples, de todoscas·estr._afigelros, i_m:;l~~
sive_os nossos pãiricjOs -cjUe lã .~;?t~O. ~aS S,e
foi çipróVádo poi uma-Có_h1ts$.ãQ_d~ Çâlnara,
a grande maioria d_a impren~·-:paragU~ia,' da
opiniãO pública paragUai_â_· ~:-ao_ QQV~fn,..õ. pru:~
guaio é totalm~n_te _CQJ~tr~-~q_Ue ~!~~SJr~eJasr
-_e estão c~Jtcls.,é 11aW_r~l_.,.~-~-~~e_::.i~g_g_~;~e
se____faça --é. a regülai'J~~ç~g_ ó.~$§.~_s .n~
patrícios- que estão lá:.s~m Iic~nça·,-·sei-ri'úll;l

docum~nto.._Sern çói_s"a_~Jgy_'l,1~~~~~áç!i:i:liteffi

que os que entraram no Paraguai.~a\ff~VeréJrp
do c_orrente ano, t~rão a possiQilidade deJeguJat as_ StlaS_ propriedades. f1as S.:Íbem_o~ éàffi_o
é o cortado do nosso ~r!.cUJ.lo.(.~JahieZ.- Pór
falta de conhecimento,. el_~rião J~i:D; e.sse ?elp
de imediatamente se regl;-llariM~.·t,:_ P~e<:lSO que
os nossos patrícios que estão nQ Pârag~al se
regularizeni, e iSso eleS '.adHtãfj\~ E"sf:~ojj~Q-ó
ciando .com o f~mar;;~.ty a.questão dO~ proprietários estrangeiros, inclusive! br~sil~(J:o$. .que
adquiriram terras no ParaQ~ai, p~âr'à espéciJlaç:ão, ou não explor~veJ: teiras qu-e estão _improdutivas. O Govemo.Quet' .i::Júe esses:pi-6prietários- Cedam ou vendam, a um p·reço justo,
50% _dessas propriedades, _que é pâra_eles poderem, também, atender os- seUS:ãQrjcultores
sem-terras,- que são bastantes ou que é.sti!_o
retoffiarido ao Paraguai. Essa soluçãõ não ·serã difícil. 0-ltamarat}rteffi grandeS esp-eranças
de:qúe-naverá uma solução làVáfªYêl e b~m-é
fica para os noSsós pátrídos que_ estão tral:!~
lhando no _Paraguai, _e qú_e ajuda_ru.-f~_rJ;ibérn,
o P:ãrãguai 'ilô Seu desénVolv"irnentõ :ag·r,rç:ola.
Teriho -eSperança de que v.amos ter u'm"a-boa
solução, -como acredito qu~ v. Ex·:_ também.
o" sR. LEITE cHAVES.::__ NObre~Senàdor
Ra~h-íd ·Salcktnha Derzi,·r~g!Str~ à SugeStão Cle
V. &, por sin81 muito oçiórtuna,- e tâmbém
sou testemunha das suê)s preocupaçôes acérca dess_e problema.
., _ :
_ . __
V. Ex• é do Mato GrosSo doSu_l, estado fronteiriço, que, como o_ Paraná, viy~_-e$se mesmo
problema e essa ansiedªQ.e.dos últimQs.-d.ias,
porque o projeto: Unha sido, realmen~e. aprovado na Comissão_ ~e Lé9i.sl<:'-ç-ãq S.oci~l.. ·
A notícia que dou, de -primeira mão, é esta:
que a Comissão de JustiÇa, Pbr·ünanimidade,
o rejeitoU: N"ão há ambt~nte·p~ljtJco_ ng J?araguai -nem no CoiiQre.S~õ·p,s-rá·gue prospere
um ·projetO· de$Sa n~u-~%à~i_Qd"c(_'g1ie_ ~·a
plen~ria·, sel-á rilãnifestân}$J'ii.i}~j~i~cfo,.
-

set, também; que_ ~.-dil?Põ~JÇãU-"dq.próprio
GOve"f_ilO, agorif ébrfi -outfi; roupãgetii democrátiCét- é não da_r_ çUI1i:P...a~fatci. tão· irl?,Çilito;
não_ há preocupação de: Oe_iihufn_-~e~Or, m~a·
ffiô __ o de- segurança"__, _eJ_amJ;>.t~)"TI_·-çia$: Fo~Ças
Armadas, com esses .agricultore~ braeyileiros
e quanto à boa conviVêni::ia ccim o 1;3-tas:U.Aiiá,s,
se esses homen.s estã..o J~-U.)~: ... po"r4!.1~ forç,tT!escorta_çados pela cultura e;ru:nsiva do Paraná
após a erradicação do çafé::e de; M~tQGrosSo
pela implantação das prOpriedades btenSllias
de criação de gado:Então~es-s'oll1_~~a_m.ré~!ões
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semelhantes, culturas semelhantes, terras semelhantes, e para o Paraguai s6 há benefícios

nisso. Eles levaram uma experiência fantástica, experiência essa que advinha da agricultura de São Paulo, Paraná, Santa Catarina- e
Rio Grande do Sul. ESsa mao-de-obra brasileira, que sai do Paraná e de Santa Catarina,
vem mesclada com a experiêriCia da imigra-

ção europêía bem, presente qesses Estados,
que criaram uma mão-de-obra da mais alta
qualificação para o campo. O Paraguai dificilmente teria uma mão-de-obra dessa e não

haveria de safar-se dela em seu próprio prejuízo, eis que terminou por reconhecer que economicamente há vantagem na permanênda
desses brasiguaios lá. Politicamente é até apanágio de que a sua democracia nascente veio
para ficar. Seria até estranho que, durante um
regime militai" longo, o fato se mantivesse intoca:do e, na democracia, a liberdade houvesse
de. sofrer golpes dessa natureza.
O Sr. Wilson Martins- Permit_e-rne V.
~ um aparte?
~

o. SR. LEITE CHAVES- Com prazer,
ouço V. EX'
O Sr. Wilson Martins- Prezado colega
Senador Leite Chaves, o problema que V. E>el'
enfoca é episódico. Não se trata de um único
caso ocorrido agora. Anteriormente, já novos
surtos de brasileiros que se encontr~varil _na
fronteira Brasil-Paraguai, em busca de subsistência, de lá retornaram, não se deram b_em,
vierarn reclamando, dizendo que foram maltratados; dizendo que cobravam impostos injustos e ilegais contra eles, que as autoridades
policiais paraguaias não lhes davam bom tratamento. E uma verdadeira multidão de famintos, de pobres, chegou a Mato Grosso do Sul,
há cerca de quatro ou dnco anos. Eu governava o Estado nessa ocasião. EJes foram insta- .
lados no Município de Mundo Novo - cinco
mil familias. Instalar-am-se numa praça, e ali
fiz~ram a sua pr6prla cidade, e ali passaram
a viver, em promiscuidade, sem assjstênda,
com toda a sorte de dificuldades, apenas com
a assistência que, nesses momentos, as prefeituras pobres e os Estados sem recursos podem dar a esses nossos patrícios. É um problema reaJmente antigo, quejá _devia ter sido
devidamente focaJizado e buscada uma solução por parte das autoridades brasileiras. As
autoridades brasileiras estão cansadas de saber desse problema, de conhecer esse problema, que lhes tem sido denunciado várias vezes, inclusive ao tempo-em que estive no Governo. Felizmente, na quadra em que governei
Mato Grosso do Sul, consegui junto, às autoridades federais, uma das melhores glebas de
terra com 13 mil e 500 heCtares de mata e
ali as autoridades federais e as estaduaís, conjuntamente, conseguiram assentá-los. Hoje,
essa gleba se chama Novo Horizonte. É um
exemplo de reforma agrária no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul. Há outras
fazendas, em Mato Grosso do Sul, naq.uela
área. cujos proprietários,. não residindo lá, não
se inter~ss.ando .em- tomá-las produtivas, não
estando alertas ·como ·deveriam estar a esse

clamOr que hoje existe em todo o Brasil, desertam as suas terras, deixa:ndo-_as a cargo de
' poucos empregados, sem beneficiá-las devidª-ID_ente. São numero_sos esses casos e por
isso já foi feito, ao Incra, o pedido de desapropriação dessas glebas, e ós proprietários ftzeram os embargos, e isso pende de decisão
da Justiça.
Já que essas glebas não foram devidamente
aproveitadas, poderiam sê-lo agora, para assentamento-de parcela desse povo que necessita de terras para fazer a sua prosperidade
e a- de nosso Pajs. É necess~rlo, contudo, levar
o assunto realmente a sério, sem demag-ogia,
com a seriedade que merece. É preciso destinar recursos para istó e fazer coniõ se fez
-em Novo Horizonte. Lá se vê uma nova cidade,
criada em cinco anos, produzindo tudo: soja,
milho, feijão, arroz. Aquele pessoal que nada
tin!Ia antes, hoje, vive ali tranqüilamente, num
· verdadeiró seio de.Abraão. Oxalá que desse
episódio surjam novos horizontes e novas ter~
ras, atualmente inúteis ou subutilizadas, porque as produtivas não devem ser tocadas; que
elas sejam entregues, em reforma agrária, a
esses nossos patrícios, que necessitam trabalhar para a subsistência_ de sua própria família.
Muito obrigado a V. EX
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nar, em telefonema recente que dei para o
Paraguai.
A região fronteiriça é de diffcil comunicação.
As rádios e as televisões não chegam, com
freqüência. Estão, a fonte mais poderosa, mais
expressiva para aquela região é a_ Voz do Brasil.
E apelo ao Diretor de Departamento de Comunicação d9 Senado, par~ que d_ê uma ênfase
a ess_a notícia, a fim de que nôs possamos
tranqüilizãr aque-las populações que .estão
realmente, muito apreensivas, em r~ªo desse
projeto que espefaVam transformar-se em lei.
Esse pessoal, embora viva ali, não tem fácil
comunicação com Assunção, de forma a receber informações, sobretudo acerca de assuntos especfalízados, como seja a queda, a rejeição unânime de um projeto de lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente. (Muito
bemt)
O SR. PRESIDENTE (Aiexaridre Costa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio Bezerra. (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
.
Concedo a palavra ao OObre Senador Pompeu de Sousa: (Pausa.)
S. Exa não está presente.
Concedo a Palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. 5(' nã·o está prsente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 9 Secretário.

O SR. LEITE CHAVES-Nobre Senador,
Novo horizonte, a cidade a que V. Ex~ se refere,
é .limítrofe do Paraná - ela fica de um lado
do Rio Paraná, e, do outro, fica Guaíra. ElaSão lidos os seguintes:
hoJe, inclusive, _é um- _núcleo conscientizado
politicainerite, _tant.Q _é_ que _t~e_ 1.,1ma grande
participação nãquela nossa luta para a obtenREQUERIMENTO N• 681, DE 1989
ção dos recursos necessários à Conclusão da
Requeremos urgência, nos termos do art
ponte que liga Guaíra a Mundo Novo. Grato
336, c, do Regimento Interno, para o Projeto
a V. eX" pelo seu aparte.
de Lei do DF n? 81, de 1989, de iniciativa
Acho também que quando regulamentardo Govcinador do Distrito Federal, que dispõe
mos aqui a questáo de terra no Brasil, temos
sobre a adequação das Tabelas de Empregos
qué respeitar a propriedade produtiva, porque
Permanentes e em Comissão da Fundação
_a Constituição asslm, o determinou. Mas teZoobotância do Distrito Federal.
mos_que dar um conceito mais efetivo do que
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1989.
seja propriedade produtiva. A propriedade pro- Ronan Tito - Edison Lobão - Dirceu
dutiVa tem que ter um conceito social. Quer
Carneiro -Jarbas Passarinho.
dizer, ~ aquela que deva ser pelo menos a
terra em que more o proprietário. Por:que, do
contrário, ainda que produza, ela é uma proREQUERIMENTO 1'1• 682, DE 1989
priedade especulativa De forma que nós teRequerimento
de urgência para o Projeto
mos que dar conceituações que facilitem, que
de Lei da Câmar~ n~ 61, áe 1989 (PL n•
assegurem o direito, mas possíbilitem uma
1.8~6-A, de 1989, na origem), que "inclui a
melhor democratização da terra. Do contrário,
Categoria de lnspetor de Segurança Judiciária
o sujeito pode ter dez, trinta fazendas sem
no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, do
nunca Ir lá, como ocorre em relação a Mato
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria
Grosso. Então, eSsa presença de quem trabado Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
lha é fundamental, para que o conceito de
dos Territórios,_e .dá outras providéncias".
produtividfade seja realmente completo.
Sala das Sessões, 6 de novembro de_ 1989.
Sr._Presidente, frz esta comunicaç.ão ao Se-JamJ7 Haddad- Edson Lobão -Maurício
nado. Com isso. espero tranqüilizar o País, o
meu Estado o Mato Grosso, Santa Cate~rina, · Corrêa - Jarbas Passarinho - Fernando
Henrique Cardoso - Ronan Tito.
Estai:los--que estavam muito preocupados
com essa questão.
o projeto de lei acabou de cair no senado . O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa) paraguaio. Não há clima político para que ele · Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão vota~os após a Ordem do Dia, nOs tertenha nova viabilidade. Eu apelo a Voz doBra·
si/, que transmita essa notícia, isto é, de que mos regimentais.
o projeto de lei que estava causando receios
O SR. PRESIDENTE (Alexandre CoSta)
acabou de ser rejeitado. Esta notícia me foi
- Esgotada a Hora do Expediente. Passa-se
transmitida pelo nosso Embaixador, Carbo- à
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tuto Brasileiro de Geografia e ESfatíStiCã,- que
"tem p-or finalidades básicas a pesquisa, produção, análise e divu1gação de informações
(Incluído em Ordem d_o .dia nos termo_s
e estudos de natureza estatística, geográfica,
do arl 353, parágrafo únicO;
cartográfica, geodésica, demográfica, sócjo-edo Regimento Interno
conômica, de reC:UisciS iiãtUrciis e de condiDiscussão, em turno único, do Projeto
ções ambientais necessárias ao conhecimende Decreto Legislativo ne 36, de 1989 (n~
to da realidade física, económica e social do
112/89, na Câmara dos Deputados) que
Pais, em seus aspectos considerados essen-__ _
aprova a concessão autorgada à Rádio
dais -~o planejamento e ao atendimento de
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
demandas geradas pela sociedade".
seiViço de radiodifuSão sonora em onda
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB Como Se ·vê, o campo de atuação do Instimédia, na Cidade de Imperatriz, Estado
CE. Par emitir parecer. Sem- reVisão do oratuto é muito vasto. O censo" demográfico,-ode
do Maranhão, tendo
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sena:. que todos participam a cada dez anos, é ape· PARECER PREUMINAR, por pedido de
dor Ronaldo Aragão, indicado por V. Ex' e
nas uma das suas atividades habituais. A sua
diligência.
designado pelo Senhor Presidente da Repúestá presente também na realização
Nos termos do art. 175, letra e, do Regi· · blica para, na condição de Obsetvador Parla- atuação
dos censos agropecuârio, industrial, comercial
menta Interno, este item é retirado da Ordem
mentar, acompanhar os trabaJhos da 44~ Ase de serviços; nas estatísticas contínuas,
do Dia da presente sessão, pcira cumprimento
sembléia GeraJ da Oiganizaçâo das Nações
abrangendo as pesquisas domiciliares por
Unidas, solicita licença ao Senado Federal pa- amostragem, as estatísticas agropecuárias e
de diligência.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ra cumprir essa importante tarefa que lhe é
as industriais, as comerciais e as de serviços;
delegada pela própria Casa e, agora, pelo Go-Item 2:
nas atividades geodésicas_e cartográficas; nas
verno
Federal.
Votação, em primeiro turno, da pro~
pesquisas e nos estudos geográficos; na sisteSr.
Presidente,
de
misTrata-se,-sem
dúvida,
posta de Emenda à Constituição no 4,
matização de dados sobre recursos naturais
de 1989, de autoria do senador Leopoldo são inquestionavelmerlte relevante e, em razão
e meio ambiente e, por fim, na divulgação
Peres e outros Senhores Senadores, que disso, tendo em v!ta o que preceituam a Cons- das informações coletadas e trabalhadas.
acrescenta um § 69 ao art. 59 do Ato _da_s tituição Federal e o Regímento Interno, o nos. "Poucas entidades produtoras de informaso parecer é no sentido de que seja asse9uD~sposições Constitucionais Trans!tói'las.
ções conseguem reunir, como o lBGE, uina
A matêria requer 'qUorum qualificado. Sen· reda a autorizaçllo solicitada _pelo eminente _ linha completa de atividades ligadas a planejado eviden~ a falta de quorum, em Plenário, Senador Ronaldo Aragão._
mento sócio-econômiCo,Techarldo um ciclo
O parecer é favorável, S_r. Presidente.
a Mesa suspenderá a sessão por 1O minutos,
que val desde a coleta de elementoS de campo
fazendo. acionar as campanhias, a fim de con....:.:. éSfutfsticas primárfa.S; levantamentos geo-O SR. PRESIDENTE (Alexandre CoSta)
vocar'--os Srs. Senadores ao Plenárto.
-O parecer da Comissão de Relações Exte- gráficos, geOdésico-cartográficos - até a diEstá suspensa a sessão.
vulgação, passando pelaS -fases de tratamento
ri6feS e Defesa Nacional é favorável.
de:ssas informações, atrav-és -de ariâlises minu- Em v:otação o requerimento.
(Suspensa às 15 horas e 59 minutOs,
ciosas e processamento automático de da~
Os: Sfs. Senadores que o aprovam queiram
a sessão é reaberta d~ 16 horas~ 6/riinUdos" (0 lBGE e o Projeto Geral de Orçameil.to
permanecer sentados. (Pausa.)
tos.)
da União),
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos~)
--_D.ª execução de uma gama tão vasta de
Fica C::Onc_e_dida a licença.
- Está -reaberta a sessão.
- a·tnbuiç:ões só pode advir Um ·retrato multifaNão há quorum qualificado para Votação
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
cetado da situação do País ou vários ·retratos,
da matéria, que por este motivo, sai da pauta. - Concedo_a palavra ao" nobre Senador DivãlHá, entretanto, quorum necessário para o
do Suruagy.
- cada um monstrando uma realidade do seu
imenso e ainda incógnito território. É atr.avés
prosseal!im.ento da sessão. (Pausa.)
do trabalho silencioso e competente dos técniO SR- DIVALDO SOROAGY (PFL -AL.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presicos dessa fundação que podemos ver sempre
- Esgotada a matéria constante da Ordem
dente, Srs. SenadoreS, o mundo moderno asrenovada essa fotografia do Brasil, que podedo Dia.
siste a uma supervalorização da informação,
mos conhecer dados auspiciosos como o que
Passa-se, agora, à apreciação do Requerido _conhecimento aprofundado sobre as coinos dá conta de que a nossa economia contimento n" 682, de urgência, lido no Expediente,
nua· a crescer, a despeito da tormenta que
sas. Nenhum profissional sério se lança numa
para o Projeto de Lei da Câmª-I-ª- no 61, de
empreitada sem conhecer plenamente o terrea cerca tanto interna como externamente; de
1989.
no em que vai atuar, sem ponderar todas as
que 'o padrão de vida do nosso_ povo tem meEm votação.
variáveis com ela relacionada. Já vai longe
lhorado; de qne o desemprego está baixando;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
o tempo em que uma boa idéia na cabeça
de que a nossa expectativa de vtda evoluiu
permanecer sentados. (Pausa.)
de 42,74 anos, em 1940; para 52,67 anos,
e uma forte dose de disposição e boa vontade
Aprovado.
eram requisitos básicos para fazer deslanchar
em f 970, e para 64, 89 anos, em 1988.
A matéria constará da pauta da sessão ordium empreendimento. O tempo da aventura
É bem verdade que as pesquisas do IBGE
nária subseqüente.
cedeu lugar ao tempo do planejamento. Qualevidenciam também uma Outra face nada
quer grande projeto, qualquer grande empreO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
agradável, ao revelarem, por exemplo, que
sa nasce primeiro num papel. Só depois de
- Passa-se à apreciação do Requerimento
ri1ais da metade da população do Piauí, do
muita análise e de o projeto ser considerado
no 681, de Urgê-ncia, lido no Expediente, para
Maranhão e de Ala.soas é analfabeta; que, em
o Projeto de Lei do DF n? 81, de 198.9. (Pausa.)
bom é que ele começa a ser executado.
1_988, 60,9% da população acima de dez anos
Em votação.
--Para um boln planejamerito, fundamentais - de idade recebia até um Piso Naciõtial de SaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
são os dados utilizados. Podem eles ser obtilário.
permanecer sentados. (Pausa.)
dos de várias maneiras: quer através de uma
Boas ou ruins, essas informações devem
pesquisa de campo, quer por meio de conheser sempre motivo de reflexão para o adminisAprovado.
cimentos já sedimentados, quer pela consulta
A matéria constará da pauta da segunda
trador público cônscio de suas atribuições.
a um banco de dados.
sessão-ordinilria subseqüente.
Nelqs estão o melhor referencial para o estabeNeste último caso, podemos inCluir o granl~dmento das aç:ões de governo, pois nenhum
O SR. PRESlDENTE (Alexandre Costa)
de coletor, armazenador e divulgador de daçfirig_ente pode ficar inerte e insensível às situa- Passa-se, agora, à apreciação do Requeridos oficiais do Pais: o IBGE, Fundação lnstiçQes_g~larmantes nelas contida_s_.
mento n" 679, de 1989, de autoria do Senador
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Item 1:

Ronaldo Aragão, lido no Expediente, em que
solici!$:1licença para ausentar-se dos trabalhos
da Casa no período de 8 a 30 do corrente,
ã fiffi de participar, colno ObseNador Parlamentar, da 44~ Assembléia-Geral das Naçõ_es_
Unidas.
A matéria depende de parecer da ComisSão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Mauro
Benevide~, para proferir_o citado parecer.
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J::.ntretafitõ, pafã ·que _o aãmlnfsfraáoi nãO'
seja íduzido a avaliações precipitadas ou equívocas, l:élis dados precisam estar revestidos
de, c·onfiabiüdade, precisam corresponder à
realidqde dos fatos.
1

No. tOcante espédficamente ao censo de-mógráfico; a prática tem demonstrado que
o intervalo de dez..anos entre um levantamento
e.-outro_tem sido.um tempo por demais dilata-

do, ·a_ê.Orrendo transformaçõ~s muito grandes,
que·'riãO-pddem·se:r-detectadas ou previstas
~trªvés4.a.~ pr?jeÇ_õ~s_ estatisti~s. Tem-se verificado que os dados projetados para os anos

finaiS-de'cada década ficam bastante defasados __ da reàlidade, -provocando incertezas na
açao govetfiarh~ri~ m~mo prejuízos a al-

e

guits Esi:ã:dos ·e_inunicípiOs, vez que a cota
de Çfida oro 'dos fU_hdos de participação é estipulada ct>rri base_ nó número de haj)itantes.
E,sSe nurn~ro_ SéiVitá ta'rrlbém de parâmetro
pãia ó 'esà;lbaiecimeriio da quantidade de vereadoreS'1Pó'r ífn:ttifcípiO- e de deputados por
EStad!). - :. ;,;_ -1:.;_

_\

'

•

-·

•

Ein iSSO, quando ocQrteu o primeiro re-

censeamen1ó nj:>. ,País, .com periodicidade deo inte:rv~o_,.Çf_e .çlez .anos representava
p_ouç6, pc)Js a popuJação era pequena e guardava certa unifdmiid?lde:_ o 6r~sil era_ essencialmente agrícola e as transformações andavam em lombo-de burro ou em carro de boi.
Hoje,_ n'a éra- cj,o computador, a dinâmica
tomou conta de nossas. vidas, as fronteiras
desapareceram, as' .distâncias tomaram-se insignificantes e; por isso, as mutações demográficas e_sç:~ciais.ácontecem-~m muito mais
rapidez. Dez anoS: sãO, pois, um intervalo por
demais elástico._ , ·
·
. Em razão çlisso, O p_róprio !BGE tem sentido
que há il.ecessid.ade de se promover um levantamento populacion<ill nesse intervalo. Não se
trata de um-censo com a éomplexidade e a
miilúcia daquele efetuado nos anos terminados erri zero, rttàs de_um levantamento.simplificado~ que se atenha ao número de habitantes
e às caracterí~ticas da população-_e__de seu
domidlio. .-·
·
O Projéto.;de Lei n9 337, de 1989, de noss~
autoria, ~trata ·especificamente dessa _!'llatéria,
ao dispor que o IBGE realize outra contagem
dos brasileiros n~.s af!OS terminados em_ cin~o.
Os._Ceilsôs de. f970 e de 1980 já ·revelaram
uma intensa· rridvimentação populacional
dentro·._das yárias unidades da federação e,
rec~n~ern~11te, o.s fatos_ nos têm mostra_do ~ig
nific~t;ivà~: C,or~~fiteS: mi_g'rãt6rias_ em_ ,d_ireçâo
às regiões .N?rte e .Centro-Oeste. Jss.o tudo
precisá 'sêr _m~d_i.do_ com perlodi~idade mais
reduzida, para que os números hão se distanciem· ~rito" do _dia-a-diá e os governantes não
se vejam engana·çios pelas estatísticas.
A noSjso ver,· a ConVeniência e a propriedade
~eSsé p'_r9jel:o' de:. lei estão mais do que___ dec~nC!I,

ino~~~~~a~: ~Mu~~· ~efTI!) .
O ~R. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
~. Cõriã!dç a· pa_lavra ao nobre Senador Oda~
c!r~o~res:

-·_ ---·"'·~ ::~ ~~
0

..

o

_:O ~~-PM.tlli SOI\RES (PFL- RO-

Pr9núnc.i~

q·segºirtte -_diScurso.) ---:Sr. Presi~6mento em que

~·e.~~e;.'~~J~e~,~qo~~.'

ro.

-·,·

.;-.-.l
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a Nação escolhe pelo voto direto o seu diri- dores sociai_s, elevadas reservas cambiais _e
gente máximo, ~p6s 29 anos de arbítrio e trc:~n uma inflaçao íncipiente ou mesmo inexiSferite.
sição; no momento em que todo o País, uma
Objeto de iiinplas reportagens e anâJises
vez_ mais, enche-se__de esperanças por dias críticas em todo o mundo, esse oásis que,
melhores; neste momento, que é o limiar de na devida proporção, segue qs rumoS do desenvolvimento econômico do Japão, comuma nova era para 140 milhões de brasileiros,
aSsumO esta tribuna para trazer, em meu no- preende uma colónia britânica e três países
independentes, conhecidos como_ :·Qs]igres
me, em nome de várics companheiros parlada Asia". São eles, exatamente, Hong _Kong,
mentares, uma s_ugestão que já apresentamos
outrora, e que agora, esperamos, terá melhor
Cingapura, Coréia do Sul e:f'orffiOsa; ou :Taireceptividade junto ao futuro Presidente daRe- wan", como também é conhecida a República
da China.
pública.
Desses quatro 'Tigres", FormâS_a: é o que
Nossa sugestão objetiva at;.~ir novos camimelhor convêm ao nosso comércio exterior
nhos para a economia brasileira, somando a
outros esforços mais um esforço nalluta con- - e é justamente Formosa que -pretende autra a recessão, a dívida externa, os baixos salá- mentar seu intercâmbio com os países. da
rios, o desemprego, a inflação, em suma, a América Latina, especialmente o México, ·o
Chile, a Argentina e o Brasil.
.
crise económica que tantos danos tem causaDevo salientar _que o governo de TaiWan
do"à sociedade braSileira.
não apenas deseja incrementar o interc_âmbio,
A crise que assola este País. em todos as
como tenciona investir em nosso país, bastanaspectos, é tão crônica, e ao mesmo tempo
tão aguda, que dispensa maiores considera- do para isso que o governo brasileiro também
demonstre interesse por essas relações.
. ções. Sobejamente conhecida, analisada ediscutida, a nossa crise não comportaria apenas
A rigor, empresas do_ f!ras_il_ e de Tâiwan
têm felto bons negócios_ nos últimos. anps,
mais uma pronunciamento na tribuna desta
mas de forma ainda precária, dada a inexisegrégia Casa, se o orador pretendesse apenas
tência de estímu1os oficiais. Exportador~s bradenunciá-la. Em condição diversa, porém, vesileiros têm reclamado a abertura de um escrinho pedír a atenção, Sr. Presidente, porque
tório comercial naquele país asiático. A r~ivin
pretendo abordar um problema específico
dicação, por justa e oportuna, teve o aval de
dentro da conjuntura da crise econôrrúca, e
muitos de nós, parlamentares, que inclli:Sive
apontar algumas_ soluções com a fina~idade
endereçamos manifesto nesse sentido ao Prede minimizar suas .drásticas conseqüências.
sidente José Samey. Alega o Governo brasiSão mú_ltiplas aS_ cáusas e as origens da
leiro estar impedido de atendê-los, devido ao
nossa crise, corno são múltiplos os programas
e métodos que se propõem pata combatê-las. acordo diplomático _celebrado com a outra
Algumas dessas causas, poré:m;, são unanimeChina - a República Popular da China,. pu
China Continental.
mente reconhecidas, e uma delas requererá
A nosso ver, à Governo brasileiro está neglicertamente tratamento especial da parte da
futura equipe econômica do governo.
genciando. É certo que o acordo diplomático
firmadO com a China, por ocasião do seu reco~
Refiro-me à dívida externa, que provoca
nhecimento, implicava um tratamento diferenanualmente uma sangria de biJhões de dólaciado, .de segundo plano, para com Formosa.
res. Para pagã-la, o Brasil expõe os seus trabaNão obstante, !10 nosso entender, falham o
lhadores ao arrocho salarial, submete milhõ~s
Governo e a diplomacia braslleiros_ao-faZer
de famílias a uma vida miserável, condena
uma interpretação ortodOxa desse aéordo, há
~rlanças e jovens a uma vida sem perspectivas.
muito superado pela realidade ec_onômica
Tudo Isso porque grande parte da nossa produção é destinada ao exterior, visando à formundial. Do contrário, países como Estados
ritaçã._o de um elevado superavit na nossa baUnidos, França, lnglater~a. Holand<J, Japão,
Suíça, Dinamarça, Alem~nba, Canadá, Suécia
lança de pagamentos, que nos pennita honrar
e outros, que mantêm relações diplomáticas
.os_ compromissos dessa monstruosa áJVida.
com a República Popular da China, não teriam
Por tudo Isso, caberá ao futuro Presidente
da República, juntamente com sua equipe de
instalado escritórios de representaç.ão el!l Fc::.rgoverno, reconsiderar as nossas relações co- . mosa, como ocorreu.
Podemos concluir, portanto, que há exçe.smerciais e diplomáticas, adotando uma polísiva e injustificada preocupação_do.9oveÍ'po
--tica mais consistente:_ na defesa dos interesses
brasileiro em não ferir suscetibilidades, quan- nacionais, e mais arguta, no sentido de seledo, pot uma imposição econômica, e at~ mesclonar _os parceiros prioritários, de dimensiomo por uma questão de soberania, o Brasil
nar com mais exatidão as potencialidades de
deve escolher ~tre seus parceiros comerciais
- negócios, de reconhecer os interes_ses e as
aqueles que mais convenham aos nossos intepeculiaridades de cada nação.
resses. Assim, pode e deve o Brasil instalar
Por m·ais de uma ocasião, n6 gOverno que
um ~critério em Taipé, sem que-essa decisão
"'!Pa chega ao seu final, chamamos a atenção
para as potencialidades do Sudeste Asiático -prejudique o intercãmbio com a Chiria C'õt}tinenta1.
no desempenho do nosso comércio exterior.
Não pode, por sua vez, o Govemó chinês,
Enquanto _o Terceir() Mundo afoga-se _em díviexigir rigor no cumprimento de um .acordo,
-das. e_ até mesmO os paises industrializados
f~ndo do mesmo uma leitura linear, mesmo
enfrentam graves dificuJdades econômicas,
porquê" as cláusulas de um docum_entç _dessa
no Sudeste Asiático há um oásis de prospenatureza têm o seu peso e o seu significaé;Jo
ridade. Para nosso espanto, convivem nesse
e~cíficos. E não só por isso, mas 4:1rn~ém
oásis o pleno emprego, os melhores indica-
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em virtude de razões outras: a questão da so·
berania nã.cional, as impOsições da conjuntura

económica, os precedentes históricos e a
constante evolução das relações internacio-

nais. Não fora assim, o Brasil estaria ainda
restringindo suas relações de negócios aos
parceiros tradi.tionals, ci {jue acabaria por excluir a própria China. Devemos também observar que, ao buscar uma posição de eqüidis-

tância e independência no cenário internacional, o Brasil estendeu suas relações à China
que, por sua vez, de acordo com seus interesses, e no momento que julgou oportuno, abriu
as portas para o Ocidente.
Em· termos comerciais, a China pode ser
uma excelente opção para o Brasil, mas a
médío e JongO prazos. A China não se aventura
em grandes importações; promove a ocidentalização dos seus costumes de forma lenta,
gradativa, sem risCos de perder suas próprias
características;· e tem oferecido poucas opções- basicamente petróleo- no interdu:ilbio com o Brasil.
OutraS condições caracterizam a disponibilidade de Forniosa,justificando o incremento de nossas relações comerciais, porque a
realidade e os intereSses económicos taiwaneses são perfeitamente adequados às necessidades brasileiras. Com reservas cambiais de
75 bilhões de dólares, superada apenas pelo
Japão, o maior problema de FormOsa· tem
sido, ironicamente, o excesso de prosperida·de. Sua poupança interna é superior a 30 por
cento do PNB - Produto Nacional Bruto, e
os bancos comerciais já começam a rejeitar
os t:l.epósltos. Dados referentes a 1987 mostram em FOrmosa uma renda per capita de
5 inil dólares, equivalente ao dobro da média
brasileira no mesmo período. A taxa de desemprego não ultrapassa dois por cento, e
a economia tem_ crescido em índices supedores a 1O por cento, com destaque para o
crescimento iridustrial, de 14,9 por cento em
1986. SUas exportações em 1987 foram da
ordem de 53,5 bilhões de dólares, e as ,importações somaram 34,5 bilhões. o que explica
a formação de um enorme superavit, ao ponto
de preocupar seus grandes parceiros, como
o Japão e os Estados Unidos. A política _econômica do Governo de Formosa prevê a redução
desse superavit estimulando a demanda interna. Para isso, entre outras mêdidas, o Governo
taiwanês decidiu baixar a tarifa de importação
gradativamente, fazendo-a passar de 12,6 por
cento, no ano passado, para 7 por cento em

!992.
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~
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Por tudo isso, Formosa é o parceiro ideal
para o Brasil, e as autoridades brasileiras devem empenhar-se em incrementar um negócio que, embora ainda engatinhando, já apresenta resultados promissores. Senão, vejamos: em 1987, o Brasil exportou para a China
produtos no valor de 334 milhões de dólares,
e importou 268 mnhões, ficando com um saldo de 66 milhões de dólares. No mesmo ano,
apesar de não termos relações diplomáticas
com· Taiwan, o Brasil exportou mercadorias_
no total de 287 milhõ_es de dólares, e fez aquisi~
ções de 30 milhões. Obteve, assim, o amplo
superavit de 257 milhões de dólares. Já no

ano passado, obtivemos junto a Taiwan um
saldo favorável de 500 milhões de dólares.
Para urna exportação de 540 milhões, tivemos
aquisições de apenas 40 milhões de dólares,
o que comprova as condições extremamente
vantajosas para o Brasil nesse intercâmbio.
Esses resultados, que nos são amplamente
favoráveis, seriam ainda melhores se o Brasil
instalasse uma representação Comerclal em
Formosa, permitindo medida recíproca. De
imediato, pode-se prever-um significativo incremento no volume de negócios, e dadas
as condições de ambos os países, uma excelente oportunidade de acumularmos as divisas
de que tanto necessitamos. Além disso, evitaríamos o dispêndio de milhões de dólares que,
por falta de um canal eficiente e adequado,
têm ficado em outros países, nos quais se
faz a intermediação de mercadorias.
Sr. Presidente, Srs. senadores:
O Brasil não pode ignOrar esta oportunidade, sob pena de perder _espaço para os concorrentes. O Governo -de Taiwan -pretende investir 1 bilhão de dólares na América Latiria,
através -do Fundo de COoperaÇão Econômica
no Exterior, aberto a todos os paises com relações comerciais e amistoSas. Nossa pauta de
exportações contém numerosos produtos de
interesse_ dos taiwaneses, com destaque para
o minério de ferro e o algodão. Em resumo,
todas as condlçOes nos· sãO proplcias, o que
torna itijustificáVel a omissãO Corri que as auto~
ridades brasileiras vêirl ti"ata:ndo 'a questão.
Comd disse anteriormente, as causas- de
noSsa pobreza são muitas, Sã_o' múltiplas,' e
sua solução re_quer algo mais do que a etei'na
e filosófica discussão acérca de sua natureza.
A solução exige, sobretudo, competência ad~
ministrativa, sensibilidade para definir o alcance da crlse e para situá-la no contexto mundial.
E exige, também, vontãde política para cOncretizar as medidas necessárias, entre as quãis,
tomamos a liberdade de incluir a sUgestão
apresentada neste pronundamento.
'
No limiar de um novo governo, milhões de
brasileiros almejam uma administração màis
vigorosa, mais competente e mais independente. Respaldado pelos votos colhidos de
Norte a Sul deste País, o futuro Presidente
da República terá todas as condições de con_c.retizar nossa ·sugestão, como parte da construção de uma nova ordem económica. Não
podemos insistir em erros na avaliação das
oportunidades _de comércio· exterior; não podemos abrir mão da nossa independência e
da nossa sobáania; não podemos, sobretudo,
nos omitir, quando toda a sociedade brasileíra
sacrificada com as condições de pagamento
da nossa dívida externa, reclama uma política
de crescimento econômico que propicie melhor qualidade de vida. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Esgota-se, hoje, o prazo previsto no art.
91, § 4°, do Regimento Interno, sem que tenha
sido i:titerpõSto recurso iio sentido de inclus.?!o,
_em Ordem do Dia, das seguintes matérias:·
-Projeto de Lei do Senado n~47, de 1988,
de Autoria do Senador Marco Maciel, que estabelece Normas para a Cobrança de Laudêrriio
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nas TransferênCias do domínio úbl de terrenos
da União vinculada a programas habitacionais,
e dá outras providênciás;
-Projeto de Lei do Senado n~ 135,.-d.e
1989, de Autoria do SenadOr Edison Lobão,
que dispõe sobre o Re'gime Jurídk:o dos Servidores Civis da União, das Autarquias, dos Territórios Federais e das Fundações Públicas,
previsto no art. 39 da Constituição, e dá outras
providências;
·
-Projeto de Lei do Senado n~ 142, de
1989, de Autoria do Senador Maurício Coriêa,
que altera a Redação ao art. 40 da Lei n~ 7 .244,
de 7 de novembro de 1984;
-Projeto de Lei do Senado· n~_ 226: de
1989, de Autoria do seniiãor Rtiffiberto Lucena, que regula as Coligações Partidárias e o
prazo de registro de candidato_s a Presidente
e Vice-Presidente da- R_epública, nas eleições
em segundo turno, e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n~ 230, de
1989, áe Au'toria do Se-nador [tamar Franco,
que revoga a Lei rio 7. 770, de 1 g de junho
del989;"
- ~
· ~
- Projéfo" de Lei do SeriadO n" 267, ae
1989, de Autoria do Se'nador Lavoisiel- Maia,
que regulamenta o iriCis-o LXXVI do art. so da
Constituição brasileira, que benefiCia as pés·
soas consideradas pobres;
-Projeto de Lei d9 Senado n~ 303, de
1989, de Autoria do Senador Jutahy Magalhães, que'dispõe sobre a transferência de titu·
lo eleitorar.
As mâtêrlas foram ap'reciadas cónclustvamente pela Córtlfssão-de Constituição, Justiça
e Cidadanià.Tendo sido' aprovados ôs Projetas
de Lei do Senado n..s 47, de 1988, 142 ê303,
de 1989, vão à Câmara· dds- Deputados; os
de n" !35. 226,230 e267;de !989, por terem
sido, rejeitados, vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Esgó!õU-s-e: hoje,-·o pratd-nó art, -91,-§ 4",
do Regíment9 Interno, sem' que tenha sido
interposto recursos n6-sentido de inclusão em
Ordem do Dia, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~ 67, de 1989,
de autoria do Senador_ Itamar Franco, que dispõe sobre o envio regular de informações a
respeito da evolução p·oJítica externa;
=--Projeto de Lei Senado 125, de 1989,- de
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que re~
g~Jlamenta o art. 143, §§ 1~ e 2c, da Constituição· da República, que dispõem sobre a
prestação de serviço militar alternativo ao ser·
viço militar obrigatório (tramitando em conjunto com o Projeta de _Lei_ do Senado no 233,
de 1989):e
·
~-Projeto de Lei do Senado n~ 233, de
1989, de autoria do Senador lram Saraiva, que
dispõe sobre o serviço alternativo a ser atribuído pelas forças armadas, em tempo de paz,
aos alistados que alegarem imperativo de
consciência, regulando o qísposto no § 1~ do
art. 143 da Constituição Federal.
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Relações Exteriores
e defesa nacional. Tendo sido aprovados os
Projetes de Lei do Senador n~• 67 e 233, de
1989, serão despachados à -Càmara dos De-
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putados, e o Projeto de Lei do Senado n? 125,
de 1989, prejudlCado~-vai ao arquivo. (Pausa.)

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa Esgotou-se, hoje o, prazo previsto no art. 91.
§ 4o do Regimento Interno, sem que tenha

sido interposto recurso no sentido de inclusão,
em Ofdem do Dia, das seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senador n" 240, de
1989, de autoria do Senador Mário Lacerda,

que estabelece prazo de 2 anos para que as
fábricas de alimentos adotem a tecnologia de
cOStura eletrôníca no acondicionamento de
enfatados e determina a impressão, no rótulo
ou na parte externa de fabricação e validade
do alimento acondicionado; e

-Projeto de Lei do Senado no 269, de
1989, de autoria do Senador Ronan Tito, que

Cria o --adicional

de-t3rifã -aeroportuária,

e dá

outras providências.
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Assuntos Econômi·
cos~ Tendo sido aprovadas, vão à Câmara dos
Deputados.
O SR- PRESIDENTE (Alel«lndre Costa)
- A Presidência convoca sessão extraordi·
nária a realizar-se hoje, às 16 horas e 30 minu~
tos, com a segyiryt~

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO DF
N• 31, DE 1989

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei n>:> 31, de 1989; de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Augusto de CarvalhO), que dispõe sobre a alieflação de imóveis
residenciais do Distrito_Federªl e_ a I).P.l_tu!ç~o
dos recursos delã Oriundos:-tendo
PARECER, sob n' 387, d~ 1989, da Comis_são
- Diretcra, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a sessão.

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)

(Levant11-se a sessão à"s 16 horas e.15

minutos.)

Ata da 201 <:t Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Sr. Antônio Luiz Maya
ÀS 16 HORAS E :JOMINuroS, ACfJAM-SE
PRESEI'ITES OSSRS. SEIYADORES'
- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leo~
poldo Peres- C~rlos De'Carli- Odacir Soa~
res ..:_ Ronaldo Aragão - Olavo Pires - Jarbas Passarinho~ Moisés .Abrão ...:..._Carlos Pa·
trocínio- Antonio Luiz Maya -JoAo Castelo
-Alexandre Ccista - Edison Lobão- Hugo
Napoleão -Ala coque Bezerra - Cid Sabóia
de Carvalho - Mauro Benevides - Lavoisier
Maia- Marcondes Ga"delha- Raimundo Lira
- Divaldo Suruagy- Teotónio Vilela Filho
-FranciscO Rollemberg- Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacefar - José
!gnácío Ferreira .:.....:. Gerson càin.afa - João
Calmon - Jarriil Haddad - Nélson Carneiro
- Ronan Tito- Severo Gonles .:......:. Fernando
Heruique Cardoso -- Marcos Mendonça Mauro Borges -lran Saraiva-Irapuan Costa
Júnior- Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Meira Filho- Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - MárcJo Lacerda Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi Wilson Martins- Leite Chaves -_Gomes Carvalho - Silvio Name - Jorge Bomhausen
-Dirceu carneiro - Nelson Wedekln.
O SR. PRÉSIDENTE (António Luiz Maya)
- A lista de presença acus~ o comparec_imento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser Udo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~-Secretário.
,:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO J'l• 683, DE 1989
Nos termos do art 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de intersticlo e prévia

distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do Senado n~ 259, de 1989, de iniciativa da
Comissão Diretorã, que regula o _dire.ito de
·acesso a informações e disciplina o rito processual do hi1beas_dat8, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
__.;.Jutahy Magalhães._
O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-:Aprovado o requerimento, o projeto a que
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão.
O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
st~_ó. lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 684, DE 1989
Requeremos urgénda, nos termos do art
336, aJínea c~ do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF no 83, de 1989, de inicíativa do Governador.do Distrito FederaJ, que
cria a Carreira As$jstência Social Pública no
Distrito FederaJ e seus empregos permanen·
tes, ftxa os valores dos seus salários e_ dá outras
providências.
_~Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito - &d1Son Lobão - Dkceu
Carneiro • Jarbas Passarinho.

REQuÉRIMEI'ITO N• 685, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, aJínea c;. do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara n_>:> 77 de 1989-Complementar (no 177/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre critérios e prazos de créditos
das parcelas do produto da arrecadação de
impostos de competência dos Estados e de

transferências por estes recebidas, pertencentes aos Municípios, e dâ outras providências.
_ SaJa: das Sessões, 6 de dezembro de _1989.
- Ronan Tito_ - Edison Lobão Carneiro -Jarbas Passarinho.

Dirceu

O SR- PRESIDENTE (António Lui< Mayo)

-Os requerimentos lidos serão votados ap6s
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR- PRESIDENTE (António Lui• Maya)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Uem 1:

oi1Ciúído em Ordem do Dia nos termos
do art 281 do Regimento lf)terno)
Discussão. em turno soplemenUJr, do
Projeto 'de Lei do DF n~ 31, de 1989, de
iniciativa d.3 Comissão do Distrito Federal
(apresentado por sugestão do Deputado
Augusto Carvalho), que dtspõe sobre a
alienação de imóveis residenciais do Dis~
trito Federal e a utilização dos recursos
dela oriundos, tendo
PARECER, sob n' 387. de 1989, da Comissão
-Diretont, oferecendo a redaçâo do
vencido.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstkío concecfida na sessão anterior.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar.

O Sr. Cid SabóJa de Ouva.Uto a palavra, Sr. Presidente.

Peço

O SR- PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Com a palavra o Senador Cid Sa:bóia de
-Carvalho pa-ta discutir.
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OSR. CID SABOV\ DE CARVALHO
PRONUNCV\ DISCURSO Q(!E, ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR, SERJÍ

PUBUCADO POSTERIORMENTE.
Sr~ Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe·
ço· a palavra como Lider, já que a matéria

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
.....:.A Mesa está aguardando que o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, apresente sua
emenda, (Pausa.)

O SJ'. Jutahy Magalhã_es- Sr. Presiden-

O

te, peço a palavra pela ordem.

não será votada neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya)
- Concedo a palavra a V. &I' enquanto o
Senador Cid Sabóia de Carvalho elabora sua

-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Conc::edo a palavra ao nobre Senador.

~O SR. JUTAHY MA<lALHÃES (PMDB-

emenda e a sua apresentação à Mesa.

BA. Pela ordem. Sem fevts~o !=19 orador.) -

0 SR. jAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Uder. Para comunicação. S.em revisão do
orador.) .....:Sr. Presidente, Srs. Senadores, fase
a leitura de uma nota da Comissão ExecUtiva
Naciona) do Partido SociaUsta _Brasileiro.

Sr-Presidente, gosto de aproveitar o plenário
cheio como está hoje, lotado de _Colegas que
ficam sempfe atentos aos nossos pronuncíamentos, e a tribuna da imprensa lotada também com aqueles que acompanham os nossos trabalhos, para fazer um pot-pourri, aqueles pot-poiirris de sexta-íeii'a.

··o Partido Socialista Brasilei(o dirigese à opinião pública nacional para reiterar
O motivo maior que me traz à tribuna, no
o mais vivo, integral e incondicional apoio
entanto, é um fato curioso e um pedido de
ao seu companheiro Senador José Paulo
explicação à Mesa.
Biso!, candidato da Frente Brasil POPU:léir,
liderada por Luiz Inácio Lula da SilVa,
Há aqui, dentre as materias de projetas em
fase de recebimento dé ·emendas pelas CoNosso candidato à Vice-Presidência da
missões,_ uma da Con,.issão de ~suntos EcoRepública é vítima de questões pessoais
nómicos:
quando tão grandes e superiores são os
Interesses do povo brasileiro.
"Projeto_ de Decreto Legfslativo n~ 62,
Biso! contiÔua merecendo - e· hoje
de 1989 (nn 84/89 na Câmara dos Depumais_ do que nunca __ a mais solidária
tados), que homologa o ato do Conselho
confiança do PSB e da Frente Brasil PoMonetário Nacional que autorizou a emtspular, e não há qualquer sorte de cogitasão de papel-moeda,_ n9 exerdcio de
çãovisandoaaJterarachapadafrente
1986, no valo_r de até Cz_$
Brasil PopUlar.
13.000.000.000,00 (treze bilhões de cruO PSB que tanto lutou pela unidade
zados)."
das forças progressistaS- e democráticas,
o último dia de apresentação de emendas
porque acima de seus interesses eleitQé hoje. Gostaria que a Mesa me informasse:
rais sempre s_oube colocat os interesses
se· eu quisesse emendar, o que iria acontecer?
da nação bras~leira, continuará lutando
eu quisesse votar contra a homologação,
pela preserv~~ao dessa unidade, defenqual a conseqüência? Porque o papel-moeda
dendo a poiLt~ca _de frente, t:abalha~d~ __ j_? foi emitido em 1986, já ~-~r~ulou, já esíá
pela sua ampllaçao e fortalecrrne":to.
-velho, alguns papéis já foram queimados, já
~ que está em Jogo é o de~-~-o do J foram _retirados de circulação, _ou_ está estraPaJs.
.
_
gado. Qual a conseqüência se aqui dissermos
Quem não c:;ompreend~r ~ nao es_~"não"? Vamor supor que não homologásserá à altura d? processo h1stonco e term~
mos a medida do Conselho Monetário, qual
nará, conSCientemente ou não, contlia emenda que eu poderia apresentar?
buirtdo para a vitória dos inimigos co_
_
_
muns das forças democráticas.
_ O SR. PRESID~-- (Antônio Luiz Mar_a)
A campanha que trouxe_Lula ao segun-_v.~ se refere ao ~roJeto de Decreto LegJsdo turno e que o levará à vitória, 'é movilativo n 62, de 1989.
menta de_ opinião· pública multo maior
O SR. JOTAHY MAGALHÃES - São
do que a Frente_ Brasil Popular;. no que
dois.
repete a explosão das Diretas-já, espelha
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
um Brasil novo, de cuja ernergência as
-Pertence à.Câmara, de n~ 84, de 1989,
velhas lideranças ainda não se aperceque homologa o ato do Conselho Monetário
beram. Esse novo Brasil olha para o fuNaçional que autorizou a emissão de papelturo.
moeda no exercício de 1986 ... ··
Esse Brasil novo está nas ruãs pedindo
Significa uma homologação com efeito reo comando de Lula. Ele responderá ao
troativo e significa legalizar uma situação que,
seu chamamento no dia 17, como já o
-até o presente _momento, estava à revelia da
atendeu no dia 15 de novembro. pr6pria lei.
fé ilo põVoDrasileiro.
0 SR. JUTÁHY MAGALHÃES- Se reRoberto Amaral, Secretário-Geral - Sena-cusannos a homologação; o que acontece?
dor Jamil Haddacl, Presidente da Comissão
0 sR: PR_e$JD~ (AntôniÕ Luiz Ma}t~)
EXecutiva Nacional do Partido Socialista Brasi- A Mesa se vê em dificuldade para dar a
leiro."
resposta, e promete fornecê-la depois dos esEra o qúe tinha à dizer, Sr. Presidente. (Muito
tudos feitos pela Assessoria.
bem[ Palmas.)

-se
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - No
meupot-pourri; tamDem~fjOStanã-de dizer que
só ocorre ísso no Br~sil.

__Leio aqui: "Goteira Impede IBCiE de calcuJar
a inflação". Isso só acontece aqui, no Brasil.
Há maiS Cois-&S Nm_bém. O resultado da __
eleição ficou atrasado porque a .. onça mordeu
a pata de um cavalo".
Há aqui também outra noticia: "OUtra socialíte Wa TaXineira do Tribunal Superior de Justiça".
Com a crise sodêil qtie enfrentamos, tenho
realmente Visto muitos concvrs;ado.s de_ njvel
universitárlo fazendo concurso para cargos
que estao abaixo daquele diplOma que receberam. Não é pelo cargo, porque todo emprego
hoiuã- a p-esSoa~- nenhum trabalho macula
quem o faz. Agora, quando li es_sa notícia, realmente fiquei preocupado. Será que a crise
já chegou a esse ponto, de obrigar pessoas
da sodeda.de, pessoas de fc;~;mílias ilustres a
fazerem esses concursos para_Q Tribunal, por
um salário que corresponde hoje, talvez, a menos de 1_ salário mfnimo? Hoje deve corresponder a um salário_ mínimo. Eram 600 cruza-.
dos, quando o salário era de quinhentos e
poucos cruzados.
Ent8:à,- fiqueíj?reocupado qUando li essa notida, revelando que a crise está muito superior
àquilo que poderíamos im?Jginar. Há uma série
de nomes, Uma relação muito grande de pessoas que se viram obrigadas a concorrer com
outras IitaiS neceSsitadas, talvez.. Tiveram, por
.qualquer iazão - nãO posso conhecê-las motivos para também fazer esse concurso e
preencher essas vagas de faxineira do Trib_unal.
Tenho certeza, Sr. Presidente, conhecendo,
como conheç_o,_algumas da:? famílias citadas,
de- que jamais Permitiriam que _seus famíliares
fossem ocupar es_sas véigas. pensando _em ter
compensações _outras senão a_quelas legais
que estivessem no edital dp cpncur~o público.
Mais, _$r.. Presidente, para_ encerrar, e em
homenagem ao Senador Rachid Sandanha
Derzi que .aqui está:
"Os abates clandestinos de J;:!oi são superiores ao oficial."
PeJos dados do JBGE, sô 8,3% do rebanho
é- abatido a cada ano, mas o consumo de
couro está muito ac:ima_ disso. VEtÍamos o perigo que corre a população com esse abate
irregular, sem que haja fiscalização do Serviç-o
de Saúde Pública. VejamoS o quanto o País
deixa também de arrecadar com esse abat~ _.
bem ac:ima daquilo que oficialmente é apresentado pelas nossas estatísticas.
Quartdo focalizo estes assuntos, Sr. Presidente, é para que haja, por parte dos Srs. Senadores, uma medita~ã:o, uma reflexão sobre estas questões. ESses rioticiários da imprensa,
quando temos tempo de fê-los, mostram problemas da nossa soCiedade, do riosso dia-adia, da nossa administração pública, os quais
mereceriaJTI maior atenção por parte das autoridade~ C:O!TIP,étentes. (stÇ~ IT)OStra a situaÇ~
da_País, as dificuldade$ que estamos enfrentando, as leis que não são acatadas e a falta
de punição para com o que aqui ocorre.
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Ora, Sr. PreSidente, vi ria teievisão, li nos
jomais, que o JB.GE não pôde dar o cálculo

- "Art. 2o O produto financeiro proveniente da alienação dos imóveis a que
se refere, a presente lei serão utilizados
exclusivamente na recuperação e construção· de escolas, hospitais, centros de
saúde, habitações populares e obras de
saneamento básico, sendo lançados contabilmente em conta própria, proporciohalinente 20% e:m cada)tem".

da inflação oficial, porque havia um~ goteira
numa sala de seu prédio. Quanto a União lucrou com o atraso da declaração. dessa infla~
ção, trazendo prejuízo a outros? Alguém teve

prejuízo para alguém lucrar, e isso devido a
uma goteira.
Vemos· esses problemas sociais, assim como estamos vendo pessoas de nível mais alta,
de riível superior, fazerem concurso para faxineira.

· VEmos que a União, que foi beneficiada pela
goteira, tem_ prejuízo cpm o abate.clandestirio

do boi. E OqUe-se faz? O que ac.o'ntece? Nada.
Absolutamente nada.
Por istO é' que perguntei a V. Ex', Sr. Presidente, para mostrar que aqui não acontece

nada. Se se votar contra essa matéda o cjue
acontece? Nada.
Esta, a min~a preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- A Mesa agrade a V. Ex-" as considerações
apresentadas. (Pausa.)
Sobre a mesa, emenda que será Ilda pelo
Sr. 19 Secretário: - - --

Justificação oral

Sala das _Se~e~. 6 _de dezembro de 1989.
....... senador Cid.Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Em.discussào-o projeto e a emenda. (Pausa)

EMENDAN• I
(De Plenário)

(Emenda à Redação do Vencido

ao Projeto.

de Lei do DF n• 31, de 1989.) ~

Dê-se ao artigo segJ..!tldo a seguinte

r~d~

~o:_

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Mayã)
---:A Presidência Convoca sessão extraordinária a r~alizar-se hoje, às 17 horas e 5 minutos, com a seguínte

ORDEM DO DIA

~

- Não havendo_ qut;-m queira fazer uso da palavra, encerro _a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria volta à
CaffiiS.São'do Distrito Federal, para apreciação
da emenda.
O SR. PRESÍ.ÓÉNTE (António Luiz Maya)

- Esgota'da a 'àrdêm do Dia.
- Passa-se, agora, à votação do Requerimento
684, de urgência, lido no Expediente, para
o ProjetO de Lei da DF n9 83, de 1989.
Em votação.
Os Srs . .Senadore.s que o aprovani queira~
permanecer "sentados. (Pausa.)
Aprovadc?. - . ·

rf'

É lida a seguinte

.0

SR. PREsiDENTE (~tõnio .Lui~-Maya)
- Passa-se_ à votação do Requerimento n"
685, de_ urgência, lido no Expedíêiüe, para o
Projeto de Lei da Câmara n~ 77,- de 1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
-permanecer sentados, (P.au~a.)
Aprovado. _
_ __
Aprovado o requeriment9, a matéria constará da pauta da segunda. sessão ordinária
subseqüente.

- Aprovado o requerimento, a matêria constará d~ pauta da segunda sessão ordinária
Subseqüente.

PROJETO DE LEI DO.SENADO
N' 259, DE 1989

(incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 281 do Re'giménto Interno')
Discussão, em turno suplementar; do Projeto de Lei do, Sen_adq n~ ;2,!?9;. de-•1989. de
iniciativa da Comissao Diretora, que regula o
Direito de ãcesso a informações e. dil'!dplina
o rito processual do Habeas Data", tendo
PAREcER. sob no 386, de 1989, da Com~são
_
- Díre!Qra, oferecendo a redação do vencido.
·
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-....... Está encerrada a sessão.
(Levantá-se 8 sessdo às 17 horàs e 2
minutos.)

Ata da 202~ Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão L~gislativa ,Ordinária, da 48• Legislatura
.- EXTRAOROIN,Á.RIAPreskjência do Sr. Antônio Luiz Maya
.

As 17 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-5E
PRESE!iTES OS SRS. SENADORES:

Aluízjo-Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres- Carlos De'Carli- Odacir SoaresRonaldo Aragão - Olavo Pires -Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patrocínio
- Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa Edison Lobão_-Hugo Napoleão -Alacoque
Bezerra- Mauro Benevídes- Lavoisier Maia
- Marcondes Gadelha - Raimundo Ura Diva!do Suruagy - T~otonio Vilela Filho Francisco RoUemberg- Lourival BaptistaJutahy Magalhães - Ruy Bacelar- Jqsé fgnádo Ferreira -Gerson Camata -João Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro·Ronan Tito - Severo Gomes --Fernando
Henrique Cardoso -.Marcos Mendonça Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Meira
Filho- Roberto Campos- Louren:tberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda -Mendes Canale-- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Mar-

.

.

'

. .

tin$ ~ Leite Chaves - Games carvalho Silvio Name- DirceU Carneiro- Nelson Wedekin.

tiva do Governador do Distrito Federal, que
autoriza o Distrito. Federal a aUenar imóveis.
Safa das Sessões; 6 de dezembro de 1989.
-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- A lista de_ presença acusa_ o comparecimentó de 53 Srs." senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não hâ expediente a ser lido.
_ !;iobre a mesa, requerimentos que serão li·
dos pelo Sr. 19 Secretário.
-sao lidos os seguintes
~ REQUERIMENTO N• 686, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336_. alíneac. do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF n~ 74, de 1989, de inicia-

Jutahy Magalhães -

Carlos Patrocínio -

Jarbas Passarinho - Edísçn Lobão.

REQUERIMEÍ'ITO N; 687, OE 1989
Requeremos urgência, nos termos -do art.
336, alínac, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Qmara n~ 81, de 1989 (n~
3.737/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que reorganíza
o sistema de administração das receitas federais e dá outras providências.
Sa1a-das Sessões, 7 de dezembro de 1989.
- Ri:mtm TitO __: Edíson LÕbão - Dirceu
Carneiro --Jarbas Pãssarinho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
(Pausa.)
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Sobre a mesa, requefimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretáriõ,-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 688, DE 1989

Nos termos do art. 281 do Regimento InterPrévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do Senado n~ 162, de 1989-Complementar,
de autoria do Senador Fernando Henrique
no, requeira dispensa de interstício

e

Cardoso, que dispõe sobre a tributação das

grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso VU, da Constituição Federal, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989.
- Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Aprovado o requerimento, _o projefo· a que
se refere figUrafá ria_ Ori:leffi dO.Dia da próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luii Maya)

-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno suplementar, do'
Projeto de Lei do Senado no 259, de 19139,,
de iniciativa da Comissão Díretora, que
regula o direito de acesso a informações
e'disdplina o rito processual do habeas
data, tendo
·
PARECER. sob n• 386, de 1989,da Co-

missão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia em
virtude de disp-ensa de interstício concedida
na sessão anterior.
'
Em discussão o substitutivo, em turno su. plementar. (PausaJ ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro..
a discussão. _
Encerrada a discussão, o substitutivo é d.i:t-do
como definitivamente adotado, nos termos.do
art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

é: o seguinte o substitutivo aprovado:
Redaç§o do vencido para o fumo suplementar do Substitutivó ãO Projeto de
Lei do Senddó no 259, áe 1989, ijue regula- o direito de acesso a lnfOrmaÇôes e
disciplina o rito processual do habeas da-

ta.

.

O CongreSso Nacional decreta:
1~ Toda pessoa tem o direito de acesso a informações relativas à sua pessoa, constantes dé registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de carâter público.
Parágrafo único, Considera-se de caráter
público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou-que possam
ser transmitidas a terceiros ou que não sejam

Art._

çle uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações,
Art. 2? O.requerilnehto será' apresentado
ao órgão ou entidade depositária çlo registro
ou .banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito" horas.
Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em vinte e quatro horas.
Art. 3 9 Ao deferir o pedido, o depositário
do registro ou do banco de dados marcará
dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações.
Parágrafo únicO. Ao rci)úEÚente, a seu pedido, serão Imediatamente fornecidas cópias
xerográficas_de documentos' de seu interesse.
Art. 49 Constatada a inexatldão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em
petição acor:npanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação.
__ § 1? Feita_a retificação .em, no máximo,
dez dias .após a entrada dO. requerimento,. a
entidade .ou órgã~ depositário do registro ou.
da informação dará ciência ao interessado.
§ 2o Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o intere·s~ado ·apresentar
explicação ou contestação· sobre o mesmo,
justificando possível pendência sobre o fato
objeto do dado, tal explicação será anotada
no cadastro do interessado.
Art. 5 9 O órgã:O ou entidade depositária
-do registro Ol.l dq banco d~ .:;lados comunicará
à pessoa interessada o fornecimento de informações a seu respeito, solicitadas por seus
usuários ou por terceiros, fornecendo a identi~
ficação do solicitante e o teor daS informaçÕes.
Parágrafo·único. Da informação prestada
ao usuário ou a terceiro, o dePositário fará
constar, se houver, a explicação ou contestação a que se refere o § 29 do art. 4" desta
-lei.
. Art. 6~ __Q d~scumP.ri!lle.nto do dispoStO"_
nos artigos anteriores sujeitará_ o depositário
a. multa no vala,r de ,vinte, "! ·cinq4enta Bõnu;;
do Tesouro Nacional - BTN. e ao çlécuplo
na reincidência .
· 9 19 b MiniStério Púbiico, de oficio ou me~
diante representação, tomará as _providências
neceSSárias para a 'apuração da infração e Con: '
seqüente aplicação da multa.
§ 2? O interessado encaminhará repre~
sentação ao Ministério Público, juntando as
provas do alegado.
Art. 79 Conceder-se-á habeas data;
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à -pessoa do impetrante,
-constantes de registro ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter pú~
blk:o;

II - para a retificaç~o de dados, quanÇo
não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos
do interessado, de contestação ou explicaç3o
sobre dado verdadeiro mas justificá'(e] e que
esteja sob pendência judicial ou amigável.
Art. e~ A petição hiiciãl, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Códi-go dé Pi"OCe"SSOCivil, será apreseritada em
duas vias,_ e os documentos que instruírem
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a primeira sefãO reproduzidos por cópia na
segunda.
Parágrafo ún!co. A petição inicial deverá
ser instrukla com prova:
I - da recusa ao acesso às· informaÇões
ou do decurso de mais de dez dias se'm decisão;
II- da recusa em fazer~se a retificação ou
do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou
lll - da recusa em fazeN;_e a anotação a
que se refere o § 2~ do art. 4" desta leí oti
do decurso de mais de quinze dias sem' de~
Cisão.
·
·
· ·
Art. ~ Ao despachar a inicial, o jUiZ arde~
nará que se notifique o éoator do conteúdo
da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópiaS dos
documentos, a fim 'tle que, no prazo de dez
dias, preste as informações que julgar neceSsárias.
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando- não for o··caso. de habeets data,
ou se lhe faJtar algum dos requisitOs previstos
nesta lei.
Parágrafo úntco. Do desPacho de i':ldeferimento caberá recurso previsto no ~rt.15 desta
lei.
Art. 11. __ Feita a notificação, o serventuário

em-cujo cartório corra o feito,juntará aos autos
cópia autêntica do oficio endereçado ao coater, bem como a prova da sua ·entrega a este
ou da recusa, seja de rE:cliliê~lo, seja de dar
recibo._ .
.
, . . . , .
Art. 1a. Findo. o prazo a que se refere o
art. )9 desta lei, e· ouvido o representante do
/Ytinistério Público dentro de cinco_ dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a
ser proferida em cinco dias.
Art. 13. Na decisão, se julgar procedente
o pedido,_ o juiz marCará_ çjÇ~ta e horário para
que o toator:
l-apresente _ao impetrante as informaÇões
a seu respeito, constantes de registres ou bancos de dados; ou
II - apresente em juízo a prova da retific:aç:ão ou da anotação feita nos assentamerl\os
do impetrante.
Art. 14. A decisão será comunicada ao
coator; por correio, com aviso de recebimento,
ou por telegrama, radiograma ou telefonema,
conforme o requerer o lmpetrante.
ParágrafO _únicO. Os ori9iháiS, rio caso
transmissão· telegráfica, radi0fôi1ica ou telefõnica dev.erão ser apresentados à agência expedidora, c-om'a firma do juiz d~vidamente rec0:
nheclda.
·
Art 15. Dasentançaqueconcederounegar o habeas data cabe apelação.
Parágrafo único. Quando a sentença con·
Ceder o }iabeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo.
Art. 16. Quando o h<Jbeas data for conce·
êlido e o Presidente do Trihunal ao_qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao
juiz a suspensão da execução da sentença,
desse seu ato caberá agravo para o Tribuna!
- a que-preSida.
Ari:. 17. Nos casos de competência do
Supremo Tribunal Federa! e dos demais Tri-
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bunais caberá ao relator a

ins~uç~o

do pro-

cesso.
Art. 1a_ O pedido de habeas data poderá

ser renovado se a decisão denegat6ria não
lhe houver apreciado o mérito.
Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atas judiciais,
exceto habeas corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser leva-

dos a julgamento na primeira sessão

~ue

se

seguir à data em que, feita a distribuição, fo, rem conclusos ao relator.
Parágrafo únk:o. O prazo para conclusão
não poderá exceder de vinte e quatro horas,
a contar da distribuição.
Art. 20. Q_ julgamento do habeas data
compete:
-

a

I - originariamente:
a) ao Supremo Tribunal Federal, contra
atas do Presidente da República, das Mesas
da Câmara dos DePutados e do Senado federal, do Tribunal de Contas da Uniiro; do Procurador~Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
b) ao Superior Tnbunal de Justiça, contra
atas· de Ministro de Estado óu do próprio Tribunal;
c) aos Tribunais Regionais Federais contra
ates do próprio Tnbunal ou de juiz federal;
d) a juiz federal, contra atb de autoridade
federal, excetuados os casos de_ competência
dos trib_unais federais;
,
e) a trib!Jnais estaduais, segundo o dispas~
to na Constituição do EstadO;.
/). a juiz estadual, nos demais casos.
II - em grau de recurso:

a) ao Supremo Tribunal Federal, quando
a _d_~_cisão denegat6ria for proferida em única
instância pelos Tribunais Superiores;
_ b) aoS1,1periorTribunal de Justiça, quando
a dedsão for proferida em única instância pelos Tribunais Regionais Federais;
c) aos Tribunais Regiomtis Federais, quan·
do_ a decisão for proferida por juiz federal;
d) aos Tribunais Estaduais e do Distrito Fe- déral, Conforme dispuserem a respectiva
COnstituição e a lei que organizar a Justiça
do Distrito Federal;
· lU- mediante recurso extraordinário ao Su~
premo Tribunal Federal, nos casos previstos
na ConstituiçàQ. ·
_
Art. 2"1: São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação "de dados e para anotação de justifica·
ção, berri Como a ação de habeas data.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na· data
de sua publicação.
M. 23. Revogam~se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Encerrada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
n 9 600, de urgência,lldo no Expediente, para
o Projeto de Lei do DF n? 74/89.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária subseqüente.
O SR- PRESIDENTE (Antônio luiz Maya)

-

Passa-se à apreciação do Requerimento

Dezembro de 1989

n? 687, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei da Câmara· n9 81/89.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam -qUeriam
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprova.do.
A matéria constará da pauta da seQunda
sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya)

- A Presidência convoca. .ses_são extraoi'_dinária a realizar-se hoje, às 17 horas e_ lO minutos, com a seguinte~ . ·

ORDEM DO DIA
PROJETO DE lEI DO SENADO
N• 162, DE 1989-COMP!.i::MENTAR
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Réglmento Interno)
Discussão, em turno suplementar, do Pro~
jeto de Lei do Senado no 1"62, de 1989-Complementar, de autoria 4o Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre ~ tributação de grandes fortunas, nos termos do art
153, inciso VJf, da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob n~ 3881 de 1989, da Co· · -·
'
missão
- Diretora, ofe~~endo a redação do ve~cido.
O SR- PRESIDENTE (Antônio luiz Maya)

-Nada mals havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão.
(Levan~-se

a presente sessão às 17

horas e 9 minutos)'

Ata da 203" Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Antônio L

ÀS 17 HORAS E 1 OMINutos: ;o.CHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES,

Aluiz.io Bezerra-Nabor JúniOr- Leopoldo
Peres- Carlos De'Carli - Odacir Soar·esRónaldoAragãa_.;.,..:.._Oiavo Pires ~Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - CarlOS Patrocírilo
--Antonio L.uiz_ Maya -João_. Cástefo -Alexandre Costa- EdisOfl LobA a -.Hugo Napoleão -,_ Alacoque Bezerra-- Od Sabóia de
Canralho - Mauro Benevides --,. Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelhct- Raimundo lira
- Divaldo Suruagy- TeotonJ_q Vdela Filho
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - JC?_Sé
fgnácio Ferreira- Gerson Camata- João
Calmon - Jamil Haddad -Nelson Carneiro
-Ronan Tito'-Severo Gom~_- FernandO
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça Mauro Borges- Iram Saraiva -lrapuan Costa Junior - Pompeu de Sousa - Maurício
Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos -

Lpuremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda
:.......=..Mendes Canal e - Rachid Saldanha Derzi
- Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes
Carvalho ..;.__ Silvio Name~- Dirceu Carneiro
-Nelson Wedekin.
O

SR: ·PREsfl)ENTE (Antônio Luiz Maya)

- A lista de presença acusa o comparecimento_ de 53- Srs.. Senadores. Havendo núme-ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteç:ão de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente _a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão li~
dos pelo Sr. 1~ Secretário.
-São lidos os seguintes

i!Ei;IOERIMEI'ITO N• 689, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art
336, c, dà Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do DF n 9 84, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que crias

as Carreiras Administração Pública e Atividades Culturais na.Tabela de Pessoal da Fundação Culturi!l do Distrito Federal, seus empregos, fixa os vaJores de seus ·salários e dá outtas
providências.
Sala das Sessõe; 6 _de dezemf?rc;> d~ _19~9.
- Ronan Tito ..,-- Edison Lobão --: Dirceu
Carfleiio --J.iJrbas Pa~rínhO.
·

REQOERIME!'ITO N• 690, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art
336, c;. do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara nç 82, de 1989, (n? 3.736/89,
na Cãsa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que di~e sobre a redução de
incentivos fiscais.
__ _$ala d_as Sessões,_6 de dezembro de 1989.
- Romm TitO - Edison_ Lobão - Dirceu
Carneiro -Jarbas PaSsarinho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya) ·

-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

DIÁRIO _DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
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O SR. PRESIDENTE (António Lui' Maya)

-Passa-se à

no, § 29, como se acha em discussão a redação
do vencido, em turno suplementar, V. Ex" poderá apresentar emenda ao projeto.
O SR. JUTAHY MAGALI-IÃES -

ORDEM DO DIA

Qual

é a redação do projeto?
O SR. PP'êSIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Já estamos encaminhando a V. Ex"

Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos
-lo art 281 do ReQimento fnterno)

Discussão, em turno suplementar, do

Projeto de_ Lei d_o Senado no 162, de
1989-Cõinplementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a tributação de grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso VIJ,

da ConsUtuição Federal, tendo

PARECER, sob n' 388,de!989,da Comissão

- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.

A matéria foi induída em Ordem do Dia
em virtude da dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar.

O Sr. Jutahy Magalhães vra, Sr. Presidente.

Peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador JutaM
hy Magalhães.
O SR. JGTAHY MAGALHÃES (PMDB-

13A. Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente nê!o
acompanhei a discussão inicial a respeito desM
te projeto. De modo que teria indagações a
fazer agora.
O que permitiu calcularMse o que são granM
des fortunas? Baseado em qoê? Quais quantiM
tativos? Quais os cálculos que se frzeram neM
cessários para estabelec_er que isto é grande
fortuna e aquilo não é? Como se chegou a
esses números? Porque estou sendo informaM
do. agora, que concluíram que 2 milhões de
cruzados é grande fortuna,
Ora, "Sr. Presidente,i_sso é brincadeira! PreciM
sarnas tomar mais cuídado com aquilo que
votamos, porque esses assuntos sêo muito
sérios.
Na Constituinte, tivemoS -a preocupação de
criar a condição de se estabelecer normas para cobrar das grandes fortunas. Não é possível
que para ridicularizar, para desmoralizar essa
questão, que é constitucional hoje,. se venha
estabelecer quantitativos tais que praticamenM
te pessoas que hoje são de da_sse média, que
tenham Ull) apartamento melhor, comprado
há algum tempo com o suor do seu rosto,
com seu trabalho, com suas et-onorn,ias, se. jam hoje conSíderadas como detentoras de
grande fortuna.
_
Sr. Presidente, qual a situaÇão" (festa matéM ..
ria? Podem ser apresentadas emem:las?
O SR. PRESIDENTE (António LU:iz Maya)
-Nos termos do art. 282 do Regimerito ]nJer-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ele estabelece dois milhões de cruzados ou é fixado
-em BTN? Porque no_ próximo mês esse montante, com a inflação de 50% , será algo bem
diferente de não sei quantas BTN. Vejamos
ém valores absolutos.
Quando o Senador Fernando Henrique Cardoso pensou em apresentar esse projeto, isso
há três, quatro, cinco, seis meses, dois milhões
de cruzados era uma coisa. Hoje é um valor
completamente diferente. Mantidos em termOs absolutos, daqui a pouco quem ganha
salário mínimo vai ser considerado também
d~tentor de grande fortuna.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Fala em mais- de dois milhões de cruzados.
-~O SR. JUTAHY MAQAUIÃES- Até
dois milhões de cruzados estará isento. Porém,
_dois milhões de cruzados e um centavo ...

-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Exatamente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mantidos nesses valores absolutos, com a inflação
que temos, daqui a pouco quem ganha o salário mlnímo'vaiSei'Cõnsideiadõ grali.de fortuna
neste País. Veja V. Ex" que é preciso ter cuidado
com o_ que votamos aqui.
Outro dia tive a preocupação de fazer cálculos a respeito do aumento real do salário mínimo. Em pouco tempo, em três, quatro ou
cinco anos, não me recordo bem, o valor do
salário mínimo já atingiria esse_ valo_r de "grande fortuna". Isso é piada!
Não creio que tenha sido a intenção do autor do projeto, nem a do relator, mas o que
está aqui, com valores absolutos, é _inconseqUente.
Pensava em 2 milhões de BTN - como
chegaram a esse valor, também não sei que_ era uma mancita_de se fazer. Ma_s, nesses
termos absolutos, é multo perigoso, Sr. Presidente.

_ O Sr. Gomes Carvalho V. Ex" um aparte?

Permite-me

O SR. JGTAHY MAGALHÃES não, com toda prazer.
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parece qtle o projeto é de junho de 89. Veja
V. Ex" a diferença de valores de junho para
hoje, com a inflação que estamos tendo 2
milhões de cruzados novos em junho era uma
coisa, dois milhões de cruzados novos, em
dezembro, é bem diferente.
Desta forma, Sr. Presidente, vou apresentar
a emenda e peço- a V. Ex" me permita fazê-lo
com certo tempo, porque, franCamente, não
tenho condições de ac:eitar tranqüilame-nte essa medida. Não tenho condições de votar favo~
râvel, embora julgue <::arreta a medida constituc;lonal. Entretanto, esses valores considerados, neste projeto, não são possíveis.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz M~ya)
Ex• tem o tempo necessário para redigir
a emenda que será apresentada à Mesa.

~V.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, o Senador Roberto Campos está dando uma ~pficação, que não sei se seria válida:
que são dois milhões de cruzados novos na
época, fevereiro de 1989, que correspondem
a um milhão de dólares, vamos dizer. Então,
é bom pedir adiamento de 48 horas, para estudarmos a matéria com mats calma, p-orque,
se o valor é em termos absolutos da época,
e hav~rá reavaliação, menos mau. Vou pedir
adiamento de 48 horas de prazo.

O SR. PRESIDENTE ((Antônio Luiz Maya)
-A Presidência concede as 48 horas, solicitadas por V. Ex•, para apresentação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antõnio Luiz Mayaf
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr._ L" Secretário.
Êlido e aprovado os seguinte
REQOERIMENTO N•391, DE 1989

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno~ requeiro adiamento da discus~o do Projeto de Lei do Senado 162/SfH:omplementar por 48 horas.
Sala das Sessões, em _6 de dezembro de
1989. -JutahyMagalhães.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Aprovado o requerimento, a matériã sairá
da Ordem do Dia e a ela volt~rá após as 48
horas solicitadas de prazo.
O Sr. Cid Sabóia da Catvalho- Sr. Prepeço a palavra para uma questão de
ordem.
si~ente,_

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Concedo a patavra ao nobre Senador
Sabóia de Carvalho.

oa

Eois

O Sr. Gomes Carvalho -Solidarizo-me
com ·v. Ex-' porque, realmente, no temPo, o
valor fiCou_1\.b_so_luta_mente defasado. Parece-qUe s€ria mais <::arreta o valor em BTN,
para qUe o piojeto não fique letra morta imediatamente, e se estudasse outro valor. Por
issÓ. gostaria de subscrever,junto com V. Ex",
uma emenda, para 'que pudéssemos colocar
um valor que ficasse justo para toda a socie- dade brasileira_.

me

O SR. JCJTAHY MAGALHÃES - Salvo
engano, porque a letra está m_ufto pequena.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
PRONUNCIA DISCURSO Q(fE__EtffREGUE À REVISÃO DO ORADC)i?, SERÁ

pUBUCADO POSTERIORME/YTE.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Esgotada a- Ordem do Día.
- Passa~se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 689, de urgência, tido no Expediente,
para o Projeto de Lei do Dístrito Federql n~
84, de 1989.
Em votação o requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanec-er sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda

sessão ordínária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

Passa-se, à apreciação do Requerimento
690, àe urgência, lido no Expediente, para
o Projeto ·de Lei da Câmar:a_n~ 82. de 1989.
Em votação.

-o SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- A Presidência convoca a seSsáõ -extraoidinária a realizar-se hoje, às 17 horas e 32
minutos. com a_ seguinte

-

n~

ORDEM DO DIA

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)

_ Disc:y~o, em turno único, do Projeto de

Aprovado.

A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária subseqüente.

r:5ecreto LegisJativo n" 23, de 1984 (ni 62/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ato constitutivo da Rede de Informação

Dezembro de !989

Tecnológica L<itino-Amerícana Rítla, celebrado em Brasília, a 26 de outubro de 1983, te rido
PARECERES, sob n'' 363 e 364; de 1989,
das comissões:
-de Relações ExtenOres, favorável; e
de Consfituiçao, JustJÇa- e -Cidadania, pela
Cohstituctonalidade.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessáo às 17 horas e 30
minutos.)

Ata da 204~ a Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Antônio Luiz Maya
ÀS 17 HORAS E 32 Í1II;f(fTOS. ACifAI\1-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

a_Itera a Lei no 33, de 12 de julho de 1989,
e .dá outras providências.
SaJa das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Ti"to - Eáison Lobão - Dirceu
Cãiisefro - Jarbas Passarinho.

Aluizio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres- Catlos De'Carli - Odacir SoaresRonaldo Aragão - O lavo Pires - Jarbas Passarinho- Moisés Abião -Carlos PatrocínJo
REQUERIMENTO N• 693, DE 1989
- Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa Requeremos urgência, nos terinos do art.
Edison Lobão- Hug'o Napoleão- Alacoque 336, alfneã c, do Regimento Interno, para o
Bezerra- Mauro Benevides -Lavoisier Maia Projeto de Lei do DF n~ 90, de 1989, de inicia- Marcondes Gadelha -Raimundo Lira tiva do Governador do Distrito federal, que
Divaldo SuruaQy - T eotonio Vllela Filho transforma a Escola Oasse 32 de Ceilândia
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- em Centro de Ensino de 1o Grau de Ceilândia,
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- José Jg- da Fundação Educacional do Distrito Federal
nácio Ferreira- GerSon Camata -João Cal- e dá outras providências.
moo - Jamil Haddad - Nelson Carneiro Sala das Sessõ~•.6 de dezembro de_1989.
Ronan Tito - Severo Gomes - Fernando - Ronan Tito - Edison Lobão - Dirceu
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça orneiro - .;aTb'as Passarinho.
Pompeu de sousa-Mauricio Corrêa- i>'i.eira
O SR- PRESIDENTE (António Luiz Maya)
Filho -Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - Mârcio Lacerda - Mendes Ca- -Os requedmentos lidos serflo votados após
nale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Mar- a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
tins - Leite Cfi.iVes-- Gomes Carvalho-O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Silvio Name- Dirceu Carneiro- Nelson We- -Passa-se à
dekin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya}
- A lista de presença acusa o cgrnparecimento de 53 Srs. Senado[es. Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos '
trabalhos.

Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário. ·
·
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 692, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF n~ 85, de 1989, de ·iniciativa do Governador do Distrito Federal, que

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)

Kãõ- havendo qúem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.

Os srs.- senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa..)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

t. o seguinte -o- projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 23, DE 1984

(N? 62/84, -na Câmara do.s Deputados)
--~Aprova o texto do Ato Consiftutivo da

Rede de lnformaçAo Tecndóglca Latino-Americana-Ritla, celebrado em Brasília,
a 26 de outubro de 1983.
o·congresso-Nadôna·l decreta:
Art. 1~ FicaaprovadootextodoAtoCons~
titutivo da Rede de Informação Tecnológica
Latino~Americana -Rida, celebrado em Brasília, a 26 de outubro de 1983.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que
ORDEM DO DIA
possam resultar revisão, reformas ou emendas_do Ato Constitutivo ficam sujeitos a apro_
- vação do Congresso Nacional.
Item t:
Att. 2ç Este decreto legislativo entra em
Discussão, em turno único, do Projeto
vigor na data de sua publicação.
de Deqeto Legislativo n9 23, de 1984- (n?
. 62/84, na Câmar21 dos Deputados), que
O SR- PRESIDENTE (António Lulz Maya)
__aprova o texto do ato constitutivo da Rede
- Passe-se, agora,_ à aprecia~âo do Requeride Informação Tecnológica Latino-Amemento n? 693, de urgência, lido no Expediente,
rican_a _;_ RITLA. celebrado em Brasília,
.para o Projeto de Lei do DF n9 90, de 1989.
a 26 de outubro de 1983, tendo
Em votação.
PARECERES, sob n" 363 e 364, de
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram
1989, das comissões;
permanecer sentados. (Pausa.)
-de Relações Extedores, faVorável; e
Aprovado.
-de--Constituição, "Justiça e QdadaA matéria constará da pauta da segunda
--hJa; pelá constituciorlalidade.
sessão ordinária subseqüente.

· Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

- Passe-se, à apreciaç~o do Requerimento
n9 692, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto_ de Lei do DF

Quirita,!eira 7 7645.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

n9 ·as, de 1989.

ORDEM DO DIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.. 1'1• 53, DE J 989

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya)

- A Presidência convoca sessão_ extraordi~
nária a realizar-se hoje, às 17 horas e 40 minutos, com a seguinte

([nduído em Ordem do Dia noS termos
do art 376, e, do Regimento Interno)

Discussão em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 53, de 1989 (n9 136/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 152, da Organização Internacional do Trab?~lho_- OIT, sobre a segu-

rança e higiene nos trabalhos portuários, adotada por ocasião da sexagé_sima quinta sessão
da_Conferência lntemaclonal do Trabalho, que
se ·reali?ou em Oenebra~ enl 1979 (dependendo_ de pãn?<:er).·
·
·
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya)
-Nada mais_ havendo a_ tratar, está encerrada
a sessãp.

(Levanta-se a sessão ils 17 horas e 35
Í7!inutos.)
·

Ata da 205"- Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! LeÇJislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Antônio Luiz Maya
ÀS 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES'

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres- Càrlos De,Carli _.::.. "Odacir SoaresRonaldo Aragão Olavo Pires - Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patrocínio
-Antonio Luiz Maya -João Castelo -Alexandre CoSta- Edison Lobão- Hugo Napoleão -- Alacoque Bezerra ---=- Od Sabóia de
Carvalho - Mauro Benevides - LavOisier
Maia- Marcondes__Gadelha- Raimundo Lira
- Divaido Suruagy - Teotonio VJ.Iela Filho
-Francisco Rollemberg- Louriva1 BaptiSta
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José
lgnácio Ferreira - Gerson Camata - João
Ca1mon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
- Ronan Tito- Severo Gomes -_Fernando
Henrique Cardoso - Marcos Mendonç_a_ ~
Mauro Borges - Iram Saraiva - lrapuam
Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício
Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzt
- Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes
Carvalho - Silvio Name - Dirceu Carneiro
-Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
- A lista de presença acusa o compareci·
menta de 53 Srs. Senadores. Havendo núme~
ro regimental, declaro aberta a sessão:
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~Secretário.
São Hdos os seguintes
REQUERIMENTO N' 694, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos ao art.
336, c. do Regimento Interno para o Projeto
de Lei do DF n;'-92, de iniciativa d0-Govern8.dor
do Distrito FederaL que cria a carreira Assis-

tênciã à Educação na Fundação Educacional
do Distrito Federal e seus empregos, fixa os
valores de seus salários e dá outras providências.
Sala das Sessôes, em 6 de dezembro de
1989. - Ronan Tito- Edison LoMo - Dirceu Cardeiro- Jarbas Passarinho.

REQUERIMENTO N• 695, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art

336, alínea c, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF no 91, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
altera as atribuições e a composição do COnselho de Saúde do DistritO Federal €: dá outras
providências.
Saia das Sessões, 6-de dezembro de 1989.
.:..... Ronan Tito-- Edison Lobão - Dirceu
Carneiro - Jarbas Passarinho.
O SR PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Os requerimentos lidos_ serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos regimentias.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
-~-

(Incluído ~mOrdem do Dia nos. termos
art..376, e, do Regimento InternO}

~cta

Discussão, em turno único, do PI-OjetOde Decreto Legislativo n~ 53, de 1989 (n9
l3Q/86,_na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Colwençãn n9 152, da
Organização Internacional do Trabalho
- orr. sobie a segurança e higiene nos
trabalhos portuários, a dotada por ocasião
da sexagésima quinta sessão da Conferência hi"temadonal do _Trabalh"o, que se
reaHz_ou em_ Genebra, em 1979 (depen·
dendo de parecer).

Solidto ao nobre St. Senador- Meira Filho
o parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. MEIRA FIUiO (PMDB- DF. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição então em vigor, o Excelentíssimo Se-_
nhor Presidnete da República encaminhou ao
Congresso Nacional o texto da Convenção nç
152, dã orgãi1izaçãCdritemãcional do-Traba·
lho - orr, sobre a segurança e higiene nos
trabalhos portuários, adotada por ocasião da
6.5" Sessão da Conferência Interna.cioilal do
Ti-ãbalho, que se realizou em Genebra, em
1989.
À Mensagem se fez acompanhar da Exposição de Motivos do Sr. Ministro das Relações
Exierlores, de onde destaco:

"Em linhas gerais, a COii.vensão n9152
objetiva estabelecer padrões de segurança e higiene para os locais de trabalho
que permitam garantir a implementação
desses parâmetros. A Convenção se refere às medidas que devem ser tomadas
.com vistas à s~gurança e proteção dos
trabalhadores portuários e ainda à _disseminação- da informação e ao treinamento
contra acidentes nos locais menciona~
_dos."
A Constituição Federal promulgada em
19ea estatui que compete à União manter relações com Estados estrangeiros e pãrticipar
de organizações internacionais (art.· 21, \),ao
Pr~sidente da República desempenhar ~sta
COriij5étéfiCia (art. 84, Vll) e celebrar tratados,
cOnvenções e átos- !riternaç:iõnais (art: 84, VIl()
e- ao Congresso Nadonal autorizar a ratificaçãO de tais atas (art_ 49, 1). Também atribui
à União a competência para legislar sobre Direito do Trabalho (_art. 22, 1). E, por Outro lado,
eStabE:-lece ser direito-dos trabalhadores a "reduÇão dos riscos inerentes ao trabalho, por
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meio de normas de saúde, hlgiene e segurança" (art.

7~,
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XXfl).

A Convenção n~ 152, da Organização Internacional do Trabalho, se justifica por si mesma
e sua aprovação foi recomendada pela Comissão T ripartite institUída no âmbito do Ministério do Trabalho com ã incumbência de exame acurado, profundo e criterioso do documento. Na verdade, os portos constituem

áreas em que os trabalhadores estão sob permanente risco, não só pela insalubridade generalizada mas, também, pelo perigo decor-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 53, DE 1989
(N~

136/86, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convençào n? 1.52
da Organização ln"temaclonal do Trabalho - O!T, sobre a segurtmça e higiene
nos trabalhos port_l.fárítÇJS, adotada por
ocasião da 65~ Sessão da Conferência !nternadona/ do Trabalho, que se realizou
em Genebra, em 1979.
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:> Fica aprovado o texto da Convenção n~ 152 da Organização Internacional do
inclusive explosivos, inflamáveis e substâncias
tóxicas. A internacionalizaç-ão das medidas TrabaJho - OIT, sobre a segurança e higiene
nos trabalhos portuários, adotada por ocasião
propostas é plenamente recomendada.
da 65• Sessão da Conferência Internacional
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
do Trabalho, que realizou em Genebra, em
projeto de Decreto Legislativo n~ 53, de 1989.
1979.
É o. parecer. Sr. Pi'esidente.
Art 2Q Este decreto legislativo entra em
O SR. PRESIDENTE(Antônio Luiz Mayaf· vigor na ·data de sua publicação.
_,_ O parecer conclui favoravelmente ao proQ SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
jeto.
- Esgotada a Ordem do Dia.
Passe-se à discusSão do projeto, em turno
Pass_a-se, agora, à apreciação do Requeriúnico.
mento no 695, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei do DF n9 91, de 1989.
Em discussão. (Pausa.)
Em votaç_ão.
_
___
Não havendo quem peça a palavra, encetro·
bs srs. senadores que o aprovam, queiram
a discussão.
permãnecet~Sentados. (Pausa.)
Em votação
. ..
_
·:Aprovado.
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram
A matéria constará da pauta da segunda
permanecer sentados. (Pausa.)
sessão ordinária subseqü_ente.
Aprovado. _
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
A matéria vai à promulgação.
- Passa~se à apreciação do Requerimento
É _o seguinte o prOjeto aprovado:
rente das mais diversas cargas e depósitos,

n9 694, de urgência, lido no _Expediente, para
.
o Projeto de Lei do DF no 92, de 1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da pauta da_ segunda
sessão ordináriã subseqüente.
O SR. PRJ;SIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária a reidizat-se hoje, às 17 horas e 48
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
PARECER Ne 379, DE 1989

Discussão, em turno único, do Parecer n~
379, de 1989, da Comissão de Assuntos Econômicos, conduindo, nos termos do art. 339,
item 3_, do Regimento interno, pelo sobresta·
menta do Projeto de Lei do Senado n~ 51,
de 1989, de autoria do Senador Frandsco Rollemberg, que dá nova redação ao item l do
§4 9 doart. 64 da Lei n~ 3.807, de26 de agosto
de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica
da Previdência Social.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

- Está encerrada a sessão.
(Levanta·se a sessão às 17 horas e 45
minutos.)

Ata da 206" Sessão, em 6 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Antônio Luiz Maya

ÀS 77 HORAS E 48 MINUTOS. ACHAi1-SE
PRESEIYTES OS sR$. SE!'!ADORES.-

Louremb_erg Nunes Rocha -Márcio Lacerda
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
- Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes
Carvalho - Silvio Name - Dirceu Cárneiro
- Nelson Wedekin.

Aluízio Bezerra- Nabo r Júnior- Leopoldo
Peres- Carlos De'Carli- Odacir Soares-Ronaldo Aragão- O lavo Pires -Jarbas Pas~
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
sarinho -Moisés Abrâo - Carlos Patrocínio
-Antonio Luiz: Maya -João Castelo -Ale~ - A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs.. Senadores. Havendo númexandre Costa- Edison Lobão- Hugo Naporo regimental, declaro aberta a sessão.
leão - Alacoque Bezerra - Od Sabóia de
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
Carvalho - Mauro Benevides - Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelha- Raimundo Lira trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
- Divaldo Suruagy - T eotonio Vilela Filho
-Francisco Rollemberg- Lourival Baptista __ Sobre a mesa, requerimentos gue serão lidos pelo Sr. 1~Secretário.
~Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- José
·
-~São.lfdos os Seguintes
Jgnácio Ferreira - Gerson Camata - João
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
REQUERIMENTO N" 696, DE 1989
- Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando
Henrlejue Cardoso - Marcos Mendonça Requeremos urgêncfa, nos termos do art.
Mauro Borges- JramSaraiva -lrapuan Cos- 336, c, da, Regimento Interno, para o Projeto
ta Júnior - Pompeu de Sousa - Mauricio
de, Lei do DF n · 93, de 1989, de iniciativa
Com~a - Meira Filho - Roberto Campos do Go"emador do Distrito Federal, que cria

a carreira Assistência Pública à Saúde na Fundação Hospitalar do Distrito Federal e seus
empregos, fixa os valores de seus salârios e
dá outras providências.
__
.
Sala das Sessões. 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito - Edison Lobão - Dirceu
Carneiro - JiJibas Passarinho.
REQUERIMENTO N" 697, DE 1989

Requeremos urgência, nos t.ifrTios .do art_336, alínea c, do Regimento Interno, para a
Mensagem n~ 113/89 que "autorlza a Prefeitura Municipal de Embu·SP, a contratar operação de crédito, em cruzados novos, no valor
correspondente a 400.000 OTN de Cz$
596,94 em j.3neiro_ d_e 1988, junto ao Banco
do Estado de São Paulo S/A, este na qualidade
de agente financeiro da Caixa Econômica Fe·
dera!"
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito -- édison Lobão - Dirceu
Carneiro -Jarbas Passadnho.
-
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.. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Declarou textualmente o delegado que
''quandO cheguei a Feira de Santana, fui informado que eles tinham sido po_stos em liberdade em razão de uffi,habeas ·corpus, para
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
praticarem outros seqüestros e assaltos".
O .caso em tela _importa vários questionaOSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDBmentos e análises e revela até que ponto são
BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prevulneráveis e ineficazes _os instruinentos_ legais
sidente, Srs. Senadores, muito se tem discuà disposição do Estado na luta contra o crime,
tido, u1ti'mamente, sobre a crescente criminaou seja, o Poder Judiciário, o aparelho policial
lidade e impunidade no País, através da ime a legislação penal.
prensa, nas tribunas e púlpitos, em palestras
inicialmente, há que se questionar a morosie seminários, concordando todos que é necesdade_ da justiça para atender, prontamente, as
sário combater ambas com o maior rigor e
exigências do fato criminal, que, pela sua graenergia por parte das autoridades competenvidade, exige decisões rápipas.e urgentes. No
tes. Porque o que se presencia, infelizmente,
caso narrado, a demora do Juiz na decretação
é a esc:é'llada intensiva da violência, já agora da prisão preventiva foi fãtãf. -pois o delegado,
não só nos grandes centros urbanos, mas
diante da lei, não teve outra opção -senção
também no interior, trazendo a 'intranqUilidade
soltar os marginais, situação inaceitável, dada
e o medo às pessoas, devassando tudo:_ lares,
a periculosldade dos mesmos. Toma.:.se impelocais de trabalho, vias públicas. O cidadão
rioso, então, modernizar o judiciário, reaparecomum, pacato e ordeiro, vê-se_ engolfado e
lhá-Jo adequadamente para enfrentar, com
vitimado pelo crime organizado, à mercê de
presteza e agilidade, os novos desafios que
bandos de facínoras mais periQosos, atentano crime organizado impõe_ à população, agiliZar, enfim, a processualística criminal, sem o
do contra sua vida e propriedade.
E o Estado, a quem cabe combater _o crime
que a aç:llo ilícita não será contida ou debelada.
e a delinqüência e garantir a ordem pública,
Por outro lado, há que se proceder, à refore, em última instância, a integridade do cidamulação da legislação penal, no que ela tem
dão, torna-se, cada vez mais incapaz -de exer- de inatual, obsoleta e inadequada, para que
cer essa sua função básica, talvez por não
a repressão ao crime _se faça com mais eficiênestar, quando o deveria, melhor aparelhado
cia .e vigor.
para ess~ mister. Enquanto isso, constata~se,
--No que concerne à fiança, por exemplo,
lamentaYeimente, que a audácia desses grunão se pode_ conceber que este instituto, que
pos criminosos, que vivem a aterrorizar popuaCode e -beneficia o cidadão em seus direitos,
lações indefesas, com assaltos, roubos, sesirva justamente como instrumento contra esqüestros, assassinatos, não tem limites. [')ão
ses mesmos direitos. A fiança, segundo Galfaz muito, tivemos o seqüestro de uma menina
dine Siqueif<l, o "instituto da liberdade provide 7 anos, no interior da Bahia, que passou
sórta, adotado pelas legislações modernas, já
existente na Grécia e em Roma, isto é, a liber43 dias em poder dos seqüestradores, sem
que nada se pudesse fazer para sustar a sua
dade, mediante caução, concedida ao indicia_açào criminosa, serlãO-a família pagar vultoso
do pará Se ver proceeysar."
resgate. E, pelo que nos consta até agora,
Há que se reexaminar, à luz da nova realios marginais não foram ainda presos.
dade social, os requisitos para a concessão
A verdade, Sr. Presidente, é que a impunida fiança, contidos no art"323 do Código de
dade dominante estimula ainda mais o delito.
Processo Penal, que estabelece: ''não será
Recentemente, a polícia de Feíra- de Santana,
concedida fiança nos crimes punidos com reno meu Estado, viu-s_e na contingência de codu$âo, em que a pena mínima cominada for
locar em liberdade um bando de perigosos
superior a dois anos". Assim, o assalto a um
seqüestradores e assaltantes, que tinham sido
banco, um crime nefando, desde que não seja
presos por tentarem assaltar wn banco naqueperpetrado "mediante grave ameaça ou viola cidade, os marginais Gerson dos Santos,
lência à pessoa", é considerado, pelo nosso
José Pimentel, José Luiz Souza e José MariaQ5digo Penal, apenas um furto, com pena míno. E o que mais rios deixa perplexo~ foram
niina cominada de um ano, o que o torna
soltos após pagarem a ínfima fiança de NCz$
ur:n cdme afiançável. i9ual a um simples delito.
0,40.
.
E o assalto a banco é hoje, pela sua gravidade,
Confessaram, então, na delegacia, a prática
violência e intensidade, um dos crimes mais
de dois' seqüestros em Caruaru, ·nê" agreste
atentatórios _à- sociedade e ao nosso sistema
pernambucano, e detalhes s_obre a transação
jurídico e econômlco. Requer já um tratamencom as famílias das vítimas para liberá-las,
to especial por parte das autoridades policiais
o universitário Fábio Marcelo Moraes. cuja fae deve ser, em conseqüência, catalogado no
mília pagou o resgate ded NCz$ 15 milhões,
direito penal, através de uma tipologia cdminal
e José Renato Azevedo, por cuja liberdade os
específica e mais rigorosa. _
seqüestradores receberã:m NCz$ 200 mil.
Mas, há um outro aspecto também imporPoliciais de Caruaru deslocaram-se até Feitante da fiança, não observado, como devia,
ra de Santana, para identificar os cJiminosos
no epis-oódio de Feka de Santana: o seu quane trazê-los de volta presos, no que foram impetum. É claro que a atual inflação defasou o
didos em face da inexlstênçia de decretação _ valor da fiança, consignado no Código de Processo- Penal (art. 325). Necessário Se torna,
de sua prisão preventiva pelo Juiz José Maria
Carvalho, pedida pelo delegado pernambucaobviamente, atualizá-lo. Entretanto, para fiXáno José Wilson.
lo, a autoridade poderá também utilizar o que
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz _Maya)

-Os requerimentos l!dos serão votados, após
a Ordem do Dia, nos termos reglmentais.

e
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preceitua o art 326: "para determinar o valor
da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração; as condições pessoais
de fortuna e vida pregressa do acusado, as
clrcunstâitdas indicativas de sua periculosidade... "
A quantia iri'iSória de NCz$ 0,40, arbitrada
para a fiança do_s assaltantes e seqüestradores,
não obedeceu, nem de longe, ao texto legal,
ou seja, o artigo 326.
Mas, o mais grave: os perigosos marginais
confessaram ter praticado dois seqü_estros, esse inominável e mostruoso delito, que, a cada
dia, aumenta em incidência e violência, _aterrorizando as familias e os lares brasileiros, pela
sua brutaltdade e truculência.
Ainda assim, foi permitida a sUa libertação,
através da fiança, considerando-se que ela
própria exige, para ser concedida, condições
específicas quanto à "natureza da infração, vida pregressa do acusado e circunstâncias indi·
cativas de sua periculosidade", o que, de pronto, impediria a soltura. Esse infeliz desfecho,
que se inscreve no- mundo dos absurdos de
nossos dias, lesa e desmoraliza a justiça e _iflcentiva a d~HnqÇJência. -Fatõs- lamentáveis e
danosos como esses levam-nos a concluir que
a Nação se encontra diante de um sério desafio às suaS instituições e condições de vida
civHizE!da. Ou ela se conscientiza do perigo
que a ameaça, com tanta impunidade por aí,
em qUe os crímínosos já São até glorificados
nas telas de 1V, e impõe instrumentos de defesa para: sua sobrevivência, ou, en~o, caminha~
remos célere para o mUndo da barbárié e selvageria, como ocorre presentemente na nação
colombiana.
Cabe a nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
representantes do povo, juntamente com autoridades judiciárias, policiais e do Executivo,
conjugarmos esforços ·e tomarmos medidas
concretas e _ehérgicis contra o crime que, na
hora presente, assola e aflige o País. (Muito
beml)
---,O SR. I'RESIOENTE (Antônio Luiz Maya)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
,Discussão, em turno único, do Parecer
n9 379, de 1989, da Comissão de Assun-tos EconónÍicos, concluindo, nos termos
do art. 339, item 3, do Regimento lnterno,
pelo sobrestamento _do Projeto de Lei do
senado n~ 51, de 1989, de autoria do
Senador Francisco Rollemberg, que dá
nova redaç!ó ao item l do § 4o do art.
64 da Lei nQ 3.807, de 2·6 d-e agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica
da Previdência Social.

_Eni_ discussão 6 parecer_. -(Pat.isa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs._Senadores qu-e O aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
AproVado.
Aprovado o parecer, a matéria será sobresK
tada.
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lefdo Câmara n•"62, de 1989 (n• 571/88,
na Casa de_ origem), que estabelece a obrigatoriedade da incidência de correção monetária
sobre as ill)portâncias pagas com atraso pelas
- - entidades e órgãos vinculados à administraEm votação.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram - -ç-so pública, relativas aos contratos que especifica, e dá outras providências (dependendo
permanecer sentados. (Pausa.)
de pare<:er).
Aprovado.
A matéria constará da pauta da segunda
-4PRoJETO DE LEI DA CÂMARA
sessão ordinária subseqüente.
N• 63, DE 1989
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
(En1 regime de urgência, nos termos do
- Passa-se à votaçào do Requerimento n~>
art. 336, c, do Regimento Interno),
696, de urgência, lido no Expediente, para o
_DiscusSão, em turno único,
J?rojeto de
Projeto de Lei do DF n~ 93, de 1989.
· Em Votãção.
· Lei da Câmaran'-63, de 1989 (n' 2.254(89,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
na Cas.a de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que regulamenta a concessão
permanecer sentados. (Pausa.)
do beneficio previsto no art. 54 do Ato das
Aprovado.
Disposições ConstitUcionais Transitórias e dá
A matérla constará da pauta da segunda
outras providências (dependendo de parecer).
sessào ordínária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Ant6nio 1,.-uiz Maya_)
Esgotada a Ordem do Dia.
Passa~se, agora, à votação do Requerimento
n 9 697, de urgência: lido no Expediente.· para
a Mensagem n" 313, de r989.
.

-

d9

-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
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A Presidência lembra aos Srs. Senadores

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 64, DE 1989
(E"""ril regime de urgência, nos termos do_
art. 336, c, do Regimento Interno)

que o Congresso Nacional está convocado
para uma_ sefisão conjunta a realizar-se_ hoje,
às 18 ticiias e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Nada maiS havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE-DECRETO LEGISLÁliVÓN• 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
Lei da Câmara n• 64, de 1989 (n• 2.012/89,
na-Casa de origem), de iniciativa do f'll.inistério
Público do Trabalho, que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 18• Região da Justiça
do Trabalho e dá outras providências (dependendo de parecer).

-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 69, DE 1989
(Em regime de urgênda, nos termos do

ãit. 336, c:. do Regimento Interno)

DiscUssãO, em turnO único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 69, de 1989 (n' 1.453/89,
na Casa de origem), de inicíativa do Tribunal
DiscuSSão, em turnO único, _do Projeto_ de
Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~ 112!à9,- - SUj:i~lqr do Trabalho, que cria cargos no quadrO ele pessoal da Secre-taria do Tribunal Supena Câmara dos Deputados), que aprová a COnrior do Trabalho e dá outras providências (decessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociependendo de parecer).
dade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
-7Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PROJ)::TO OE LEI OA CÂMARA
PARECER PRELlMINAR, por pedidO ·ae· diliN• 73, DE 1989
gência.
(Eri1 regime de urgência, nos termos do
~rt. 336, 2C.. do_ Regimento fnterno)
-ZPROJETO DE LE:i"DA-CÁMARA -Dis~ussão_., em turno _único, do Projeto de
N' 57, DE 1986 --- Lei da Qmara n• 73, de 1989 (no 4.056/89,
(Em r"egirile -de-urgência, nos termos do
na_ Casa de origem), que cria o adicional de
art. 336, c, do Regimento Interno)
tarifa aeroportuária, e dá outras providências
(d~pehdendo de: pareçer).Discussão, em turno_ único, do Projeto de
Lei da Câmara no 57, de 19_86 (n-:o 4.559/84,
-8na Casa de origem), que dispõe sobre o reco·
·•· PROJETO DE LEI DA CÂMARA
nhecimento dos pf-ofissionais em edúcaçao
N• 74, DE 1989
física e cria se !JS resj)ectlvos _conselhos federal
(Em regime. de urgência, nos termos do
e regionais (dependendo de parecer).
art. 336. c, do Regimento Interno)

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 62, DE 1989
(Em regime de -urgência, noS terinos·dO
art. 336_, c. áo Regimento Intémo) ,

Discussão, em turno único, do ProjetQ de
Lei da Câmara nQ 74, de 1989 (n~ 3.457/89,
na Casa de origem), de inidatlva do Presidente
da República, que institui a taxa de fiscalização
dos mercados de títulos e__ valores mobiliários

Dezembro de 1989

e dá outras providênc:ias (dependendo de pa·
recer).

-9PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 78, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336 c, do Reg1i-nerlto Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 78, de 1989 (n~ 3.529/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que d_jspõe sobre o refinanclamento pela União da divida externa de resp·onsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive suas entidades da
administração indíreta, e dá ·outras providências (dependendo de parecer).

-10-

... PROJETO DE LEI J511 CÂMARA .
l'Jo 80, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos· do
art. 336~_c. do Regimento Interno)

Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Lei da Qmara n" 80, de 1989 (no 3.306/89,
na Casa de origem), de iniciatLVa do Presidente
da República, que altera o art. 3? da Lei n?
7.735_, de 22 de fevereiro de 1989, que dispõe
sobre a tabela de pessoal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -lbarna e dá outras providências
(dependendo de parecer).

-11PROJITO DE LEI DO SENADO
N"155, DE 1989
(Errifeg\me· de urgência; nos t€rmos dO
art. 336, c, dO Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n"" 152 e 238, de 1989)

,Discussão, em turno único, do Pr_9jeto de
Lei do Senado n~ 155, de 1989, de autoria
do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras provi·
dências (dependendo de parecer).

-12PROJETO DE LE:l DO SENADO
N" 152, DE 1989
(framitãndo em conjUrito com os Projetas
de Lei do Senado n"" 155 e 238, de 1989)
--

-

-

__ Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado, n"' 152, de 1989; de autoria
dei Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras provi·
dências (dependendo de parecer).

-13PROJETO DE CEI DO SENADO
N" 238;PE 1989
(Tramitando em conjunto com os Projetes
de Lei do Senado n,. 152 e 155, de 1989)

Discussão, em turno único, do Projeto de
n~ 238, de 1989, de autoria
do Senadof F emando Henrique CardOso, que
dispõe sobre a participação dos trabalhadores
urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
empresa, nos termos do art. 7\ Inciso XI da

Lei do Senado
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Constituição Federal e define participação nos
ganhos econômicos resultantes da produti~
vidade do trabalho para os efeitos do § 4!
do art. 218 da Constituição. (Dependendo de
parecer).

-14PROJETO DE L.EI DO DF
N• 82, DE 1989
(Em regiriie de urgência, nos termos do

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.)

-19-

APARTE DO SR. LEITE CHA IES /'10
DISCURSO DO SR. LOURNAL BAPTISTA PROFERIDO NA'SESSÃO DE
i0-11-89, QUE$ER8>âf?LICAPORHAVER SAÍDO COM !NCORREÇÕES NO
DCN (SEÇ/lO 11) DE 11~11-89, PÁG.
6821.
.
·~

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 62, DE 1989
(Em regime de urgência, nC?S ~ern_:t.os do _
art. 336, c, do Regimento Interno)

-15PROJETO DE LEI DO DF
N' 86, DE 1989
(Em reginie de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

-20MENSAGEM N' 311. DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto ·de
Lei do DF n~ 86, de 1989, de iniciativa do
Governador do DistrltQ f~deral,_que altera dispositivos das Leis_n~ 1_3 e 14, de 30 de dezembro de 1988, e dá outras providências (dependendo de parecer).

Discussão, em turno .único, da Mensagem
no 311, de 1989" (ri" 809/89, na origem), relativa
à proposta para que seja autorizada a formalização de aditamentO aO protocolo fiQçmceiro
firmado entre os Governos brasileiro e francês,
em 16 de janeiro de 1987, destinado a financiar a aquisição de equipamentos médicohospi_ta!a:res de origem francesa, no Valor global de duzentos e quarenta milhões de franc9s
TranceSes, destinados ao Estado de São Paulo
(dependendo de parecer).

Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei do DF no 82, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a carreira administração pública da Fundação Zoo-

botânica do Di_strito Federal e se.us empregos,
ftxa os valores de seus salários e dá outras
providências (dependendo de parecer).

-16PROJETO DE LEI DO DF
No 88, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termóS do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 88, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federai, que dispõe
sobre os vencimentos dos integrantes da categoria funcional de Assistente Jurídico, do Grupo Serviços JurídicoS- de que trata a Lei no
5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)

-17PROJETO DE LE1 DO DF
No 89, DE 1989
{Enl regime de urgência, qos termos do art.
336, c, do Regimento Jnteri1o) Discussão, êm turno único, do Projeto de
Lei do DF no 89, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre os salários dos servidores da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal_ e dá outras pro~
vidências (dependendo de parecer).

-18PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 61, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 61, de 1989, de iniCiativa da Co·
missão Temporária, criada pelo Requerimento
n<? 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas respectivas
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autafCjU.ias (dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo).

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n<? 62, de 1_989, de iniciativa da ComtssãõTerhporárla, criada pelo Requerimento
n? 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno dã União, de suas aUtarquias
e demais entidades controladas pelo poder
público federal, e estabelece limites e condições para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto e sobre o substitutivo_.)

art. 336, c, do Regimento Interno)

Quinta,f<>ira~~ 7

-21MENSAGEM N• 319, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensagem
no319,de 1989 (n9832/89, na origem), relativa
à proposta para que seja a União, como sucessora das Empresas Nucleares Brasileiras S,A.
- Nudebrâs e suas subsidiárias, autorizada
a celebrar contratos de transferência decorrentes de operações de crédito externo celebradas com aquela empresa, até primeiro de
setembro de 1988 (dependendo de parecer).

-22PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 86, DE 1989
Discussão, _em turno único, do Projeto de
Resolu!j:ão no 86, de 1989, de iniciativa da Comissão Diretora, que dá nova redação ao art
617 do RegUlamento Administrativo do_ Senado Federal.
-23PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n<> 4, de 1989, de
autoda__do Senador Leopoldo Peres e outros
Senflófes SenadoreS, que acrescenta um §
6~ ao arl. _5o do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri~~
_ O SR. PRESIDENTE(Antônio Luiz Maya)
- Está encerrada a sessão.

~

O Sr. Leite Chaves - Sei"tádor Lourival
BaptiSta, fumei de 1951 até 19b4; em 1964deixei de fUrrlar. Se -me- perguntarem qual foi
a coisa mais importahte que ocorreu na minha
vida, desde lá até aqui, diri;:l; que foi ter déixado
de fumar. Posso assegurar que a qualidade
de _vida, mudou; vaie dizer; outrO -d6rniir, outro
alimentar-me, outra qualidade de·vida, outra
sensação. Até perfumes de que me tinha esquecido voltei a sentir. Então, é meritória essa
Campanha de V. Ex' Creio, e digo aos fumantes, que só há um meio de se deixar de fumar
de forma_ eficiente: é deixar de vez, -mas convencendo-nos antes, longamente, de que o
cigarro nos pode fazer um grande mal. Eu,
çlo;::pois que v!._nos Es~_4Qs Unidos, Lima_ experiência com ratos - cém ratos brancos de
um lado e cem de outro, nos cem de cá inocularam nicotina e não inocular_am _no_s_ Qutros
ratos; nesSes, inãculafain células canceríge- .
nas; 80% tiverain câncer, e, nos de lá, apenas
5%. Então, com gastrite, cOflvenci-me de que
o cigarro haveria d~- me destruir. E sigularllJE!fit!!, deixei de fu_mar quando _muitos começam, Porque, no dia em que eu estabelece~a
a cessação do fumo, eu estava, com médicos,
advogadOS~ engenheiros, deputados, prefeitos
do Paraná, detido num quartel, em razão da
i-evolução de 1964, esse dia chegou e eu estava ali e encerrei, definitivameõte, ó fumo. Seis
meses depois, por incrfvef que pareça, eü sonhava fumando. Então, é um vicio dos piores.
Ele não é s_ó psicológico, é mecânico, condiciona a nossa vida. Acho que, por tudo isso,
a _c::ampanha de V. Ex" deve continuar. E, sem
prejuízo do respeito que devemos aos que ainda fumam nesta Casa, há sugestão para eliminarmos os cinzeiros no_Senado, não há-razão
para que eles ~jam mantidos nas bancadas.
Deixem-se apenas alguns nas últimas fileiraS,
para depois, eliminarmos de vez esses cinzeiroS, que rião deixain de ser estímulo_ indireto
-ao fumo. A Campanha de V. Ex> é meritória.
CONSEUiO DE SOPERVISÃO
DO PRODASEl'l
Ata da 103a reunião

Aos doze dias do mês de outubro de mil
nove-centos_ e oitenta e nove, às dezessete horas, na sala de reuniõeS da Diretoria EXecutiva
do Prodasen, reúne-se o Conselho de SUpervisão do Prodasen, sob a Presidência do limo.
Sr. Dr. José Passos Porto. Comparecem à reunião os Senhores Conselheiros Dr. Vandenbergue Sobreira Machado, Dr. Antônio Carlos
Nantes de Oliveira, Dr" Sara Ramos de Figueirêdo e o Sr. William Sérgio Mendonça Dupin,
Diretor Executivo do Prodasen. Presente, também, a convite do Senhor_ Presidente, o Dr.
Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, ConsuJtor

~
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do Prodasen. Iniciando a reunião, o Senhor
Presidente menciona que. nesta data, come-

mora-se o aniversário do Prodasen, motivo
pelo q~al se congratula com aquele órgão.
A segu1r, colocam-se em apredação as Atas
das lOI~e 102• reuniões que, tendo sido distribuídas com antec_edência aos Senhores Con-

selheiros, são aprovadas por unanimidade. O
segundo item, processo PD-0444/8-9-8, trata
de proposta apresentada pelo Professor Stéphane Monclaire, Diretor do Centro de Estudo
Políticos Brasileiros da Universidade de Paris
que visa um estudos sistemático do Bane~
de Dados SAIC, _o qttal Contém cerca de

70.000 (setenta mil) sugestõeS- que foram fornecidas por cidadãos brasileiros para a elaboração da Constit.l!iç_ão. _Con} a palavra, o Di reter Executivo do Prodasen faz alguns esclarecime~to~ sob~e a proposição do sociólogo
frances. tnclustve quanto às condições de trabalho e os custos envolvidos para o desenvolvimento do referido Projeto. Diz, ainda, que_
as conclusões da pesquisa - esta será feita
por um Grupo a ser_ ~ons~!~i~<:> por sugestão
do Professor Stéphane, envolvendo outros 3
(três) sociólgos brasileiros, os quais trabalharão sob a sua coordenação - serão divulgadas através de um livro, que será editado pelo
Senado Federal. O COnseJheiro-relator, Dr.
Antônio Carlos Nantes de Oliveira, lé o seu
parec_er, manifestando-se favorável à aprovação do Projeto proposto pelo Professor Stép~ane Monclaire, nos termos cOlocados pelo
D1retor Executivo na sua Exposição de Motivos. O assuntq_ é analisado, sendo o pareCer
do relator aprovado por unanimidade, tendo
votado favo~avelmente, mas com restrições,
os Conselheiros Dr" Sara Ramos de Figueiredo
e Dr. Vandenbergue Sobreira Machado. A seguir, passa-se à __":lpreciaçflo do processo
PD-0495/89-1, que trata de solicitação do Direter Executivo do Prodasen no sentido de
ser ratificada a inexigilibidade de licitação; visando o estabelecimento de novos contratos
com a Empresa IBM-Brasil, bem como seja
o Prodasen autorizado a indenizar aquela empresa pelos serviços prestados durante o exercício de 1989, relativamente a aluguel de equipamentos, aluguel de software e manutenção de equipamentos, até a assinatura do novo
instrumento contratual. Esclarece aquele titular que, a partir de 1~ de janeiro de 1989 até
a presente data, não foi firmado Termo AditiVo
de prorrogação dos contratos assinados em
ja_nei~o de 1988, tendo em vista "algumas pendenclas que passaram a existir dwante a vigência dos mesmos, relativamente a critérios
de reajustes... , motivo que inviabilizou o pagamento ~os serviços prestados ao órgão pela
IBM. Este Conselho, após analisar o assunto
decide baixar em d11igéncia o processo e~
questão, devendo o mesmo ser enviado "a
consideração do Sr. Consultor-Geral do Senado Federal, em caráter de urgência", a fim
de que S. Ex" emita parecer quanto à indenização citada na exposição do Diretor Executivo. Determina, ainda, que, quanto à questão
da inexigibi!idade de licitação, para a assinatura de novos contratos com a IBM, o Prodasen elabore relatôrío de caráter técnico e legal,
com o objetivo de auxiliar o Conselho de_Su-
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pervisão, na decisão sobre a matéria. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
~ncerra a reunião. E, para constar, eu, Ana
Maria Medo Marengo, Secretário do Conselho
de Supervisão lavrei a presente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada
pelo Sef}hor Presidente e dema_is membros
do Conselho.
13rasilia, 12 de outubro de 1989. ,_José
Passos Porto, Presidente em exercício -Sara
_Ramos de Figueirêdo, Cons~lheira -Al?tônio
Carlos Nantes de OHveira, Conselheiro..,... Vandenbergue Sobreira Machado, Conselheiro William Sérgio Mendonça Dupin, Diretor Executivo do Prodasen.

Ata da 104• reunião
Aos trinta dias do mês de outubro de mil
novecentos e oitenta e nove, às dezessei.S h o~
ras, na sala de reuniões da Diretoria Executiva
d_o _Prodasen, reúne-se o ConseJho de SupervtSao do Prodasen, sob a Presidência do Exm9
Sr. Senador Mendes Canale. Comparecem à
reunião o~ Senhores Conselheiros Dr. José
Passos Porto, Vice~Presidente, Dr. Yé!ndenbergue Sobreira Machado, D~ Sara Ramos de
Figueirêdo e o Sr. William Sérgio Mendonça
Dupin, Diretor Executivo do Prodasen. Present~. também, a convite do _Senhor Presidente o Dr. Marcus Vinidus Goulart Gonzaga,
Consultor do Prodasen. Iniciando a reunião
o Senhor Presidente coloca em _apreciaçã~
-o processo PD-0423/89-0, que_ ê submetido
pelo Senhor Diretor Executivo à consideração
deste Colegiada, com vistas à homologação
do resultado da Concorrência Pública n"01/89
-realizada pelo Prodasen, objetivando a aquisição- de rl.Jicrocomputadores e impressoras,
par_~~~en~er às necessidades levantadas pelo
órgao. C"om a palavra o Conselheiro Dr.: José
Passos PortO, relator da matéria, lê o seu parec:r, manife~tando-s_e favorável à homologaçao da refenda Concorrência, nos termos do
resultado apresehtado pela Comissão Permanente de Licitação, e à autorização para a Contratação dos referidos equipamentos, visto
'"que foram observados todos os ritos do procedimento licitatório". A matéria é analisada
e o parece-r é aprovado pela unanimidade deste Conselho, sendo esta decisão consubstan-~ Sr. Presidente que, desta forma, passa a assiná-lo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra a re_união. _E. para constar,
eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do
ConSelho de Supervisão, lavrei a presente Ata
que subscrevo e, após lida e aprovada, vai
assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros do ConseJho. _
Brasília, 30 de outubro de 1989.- S~nador
Mendes Cana/e, Presidente - José Passos
Porto, Coilselhêiro - Sara Ramos de Figueirêdo, Conselheira - Vandenbergue Sobreira
Machado, Conselheiro- William Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Executivo do Prodasen.

ATA DE SOBCOMISSÃO
SUBCOMISSÃO DO IDOSO
_ 2• Reunião. realizada em
11 de outubro de 198_9
Às dez horas e trinta minutos do dia onze

de outubro de mil novecentos e oitenta e nove,

na sala 19, da Ala Senador Alexandre Costa
do Senado Federal, reúne-'se a Subcomissão
do Idoso, sob a presidência eventual dQ Seoador Carlos Mendonça e com a presença do
Senador Jutahy Magalhães, Nelson Carneiro
- Presidente do Senado Federal, Ney Maranhão e _os Senhores expositores: Dr. Renato
Maia Guimarães - Representante do Ministério. da Sa.úde - Divisão de Doenças Crônico.-Degenerativas, Joà"o Batista Medeiros _
Representante do Grupo da Terceira Idade do
Distrito Federal e do Dr. Salvador Augusto Galesco Coaracy- RepreSentante do Grupo dos
Mais Vividos do SESC/DF. Deixaram de comparecer, por-motivo justificado, os Senadores
Mário Maia, Carlos Patrocínio e _João Lobo.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator da SubcomissAo
Senador Jutahy Magalhães que faz um brev~
pronunciamento .sobre os objetivos que se
pretende alcançar com a criação desta Subcomissão. A seguir têm início as palestras dos
Se~hores convidados seguidas de interpelações dos Senhores Senadores que, por determi~ação da f'_!"esidéncia, suas notas ta_quigráficas Serão anexadas a presente Ata, bem como, os documentos encaminhados à Subcomissão; Nada mais havendo-ª- tratar, encerra-se a reunião. lavrando eu, Lui.z Cláudio de
Brito, Secre~riO "da Subcomissão, a prese-nteAta que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - SenadorMarcos .Mendonça,Presi<;fente eventual.
O SR. PRESIDENTE (Cailos Patrocínio)
- Dan~~p_or ~bertã a presente reunião da
Subcomissão do Idoso, da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, do Senado Federal
temos a honra e a ·satisfação de r~ceber aqui
a pres_enç:a do Dr. Renato Maia Guimarães
Dr. João Batista de Medereiros, Dr. Salvado;
Augusto Galejo, que vão fazer exposição a respeito da problemática da questão tratada por
esta Subcomissão.

Neste instante, te:!lho a honra de dar a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, Relator desta Comissão.
O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Sr.
Presidente, gostaria, antes de iniciarmos os
nossos trabalhos, de dar uma explicação aos
que aqui estão.
Solicitei a criação desta SubcomiSsão para
estudar o problema do idoso e tentar, no final
dos trabalhos, apresentar um projeto de lei
a respeito dessa questão, que envolve a todos
nós - diria a:té que estou defendendo em
causa própria. Mas o principal é que vários
são os Senadores que se interessam por essa
questão, a começar pelo Presidente do Senado, Senador Nelson Cameiro, que há muitos
anos tenta fazer alguma coisa. E acho que
esse momento, embora_ a _época em si não
seja mais propícia para reuniões, porque esta~
mos a um mês da eleição, uma eleição_ que
ninguém está entendendo, uma eleição confusa. Mas faremos o possível para adiantarmos
o nosso trabalho.
Eu_queria dar essa explicação. Porque, às
vezes, _quando há uma reunião dessas as pes-
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soas que aqut chegam dizem: "Puxa, mas _só
tem dois ou três Senadores, o que é que va~
mos fazer c:om tão pouca gente?"

Mas não é! Primeiro,_ quat;J.do solicitei a cria~
ç:ão dessa Subcomissão, pedi que houvessem
pouquíssimos Senadores, porque nã-o acredito em comissões multo grandes. Então, são
poucos. Hoje, alguns estão viajando.
Eu mudaria até essa formalidade que da-

mos de sentar cada um na sua mesa, usando
o ·seu microfone, mas nós grav'amOs todOs
os nesses trabalhos. Então, tudo que for dito

aqui está sendo gravado para, no final das
reuniões, o Relator, que no caso sou eu, poder
fazer um levantamento junto com a Assessoria
da Casa, e apresentar sugestões que sefão
examinadas pelos demais Seli.ãdores _na Subcomissão e, posteriormente, levada a plenário.
Eram essas--as explicações que eu queria
dar. E peço ao Sr. Presidente que solicite começannos as exposições.

O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Após a manifestação do Senador Jutahy Magalhães darei a palavra ao Dr. Renato Maia
Guimarães, que é o Diretor da Divisão Nacional de Doenças Ctônlco-degenerativas do Mi-_
nistério da Saúde.
OSR.RENATOMNAGUIMARAEs-Muito
obrigado, ao Sr. Presidente, e ao Sr. Relator,
Senador Jutah_y Magalhães.

Antes de mais n.ada quero cumprimentar
o Senado brasileiro pela iniciativa, lembrando
que no Senado Romano, que talvez. seja o
exemplo, seja a matríz do Senado hoje em
todo mundo, tinha esse nome porque dele
participavam cidadãos já mais idosos naquela
época, porque se atribuía na civitização _romana um grau maior de sabedoria, de conhecimento às pessoas de mais id.ade. Ainda _que.
a esperança de vida naquela época fosse inferior a vinte anos.
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Sobre_q que deven:amos fazer, eu gostaria
de releinbrar primeii-o a participação do Brasil
na Assembléia Nacional de Envelhecimento,
1982, em Viena. Naquela ocaSião, a Organização das Nações Unidas, antevendo a situaOcorre que a população brasil~ira vi~ e
ção dos jdosos, e que essa era também uma
_vai viver cada vez- mais.- Costumo dizer que
condição de países em desenvolvimento, e
somÇ>S um País de jovens cheios de cabelos
não apenas de países desenvolvidqs, organibrancos. Nós temos, hoje, no Brasil, cerca de
zou urna Conferência Mundial sobre o Enve1O n:tilhões de p_essoas com mais de 70 an_os - !heciinento, erri Viena, da qual- o Br.:isil partide idade. Ocorre também que a População
cipou. ·- ·
- com maJs de 60 anos de idade é .aquela que
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroónio)apresenta o maior .crescimento proporcional
de nossa populaçãO. Enquanto a população TemoS a grande honra de receber aquí apresença c:Jo nosso Presidente, Senador Nelson
brasileira cresce a taxas_aproxünadas de 2,5%
ao ano, estima-se que a população com mais Caineiro, e eu gostaria também de registrar
de 60 anos cresça a _uma taxa de 5% ao ano. a presença do Senador Ney Maranhão, nO ins-·
Assim ê que, das 1O milhões de pessoas de tante, Sr. Presidente, em que o expositor, Dr.
mais de 60_ anos que temos hoje, cerca de Renato Maia Guimarães, que é diretor da Divisão Nac~onal de Doenças Crônico-Degene3 milhões e mei_o têm mais de 70 anos, o
rativas do Ministério da Saúde ·está expondo
_que prova que o envelhecimento é uma realio quadro relativo à situação do idoso no Brasil.
dade nwn País como o Brasil,
bém é um indicador das desigualdades tão
bem conhecidas por todos e que o Congresso
brasileiro, o Senado brasileiro, vem tentando
diminuir.

Considerar o envelhecimentO uii-i problema
seria negar todo o progresso soéial, político,
económico-e de saúde qúe- o País vem tendo,
uma vez que o envelhecimentO dá população,
a longevidade populacional reflete a melhoria
lenta e gradual do País. Então, átribuir à velhice_
apenas um problema constitui _um erro, uma
vez que a velhice, o envelhecimento populacional eJ:Il particular, é decorrência de progresso: d_iminl!ição da _natal_idade, à diminuição da
taxa de natalidade, a "dimii"ll.)ição da mortalidade PreCoce.
·- Dessa forma é preciso ficar patente que o
País está envelhecendo e rapidamente. O Brasil vai chegar no ano 2000 c_om aproximadamente 14 milhões de pessoas com mais
de 60 anos de idade. E vai chegar no ano
2025 c:;om 35 milhões de pessoas com mais
de 60 anos de idade. No ano 2025, seremos
o 6° país do mundo em população conside~ada velha, perdendo apenas para a China,
lndia, União Soviética, Estados Unidos e Japão.' Estou falando em termos absolutos.

em

O SR. RENATO MNA GUIMARÃES- Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também
o Presidente do Senado, Senador Nelson Carneiro..Mas eu me r:eferia à participação do
Brasil na Conferência Mundial sobre o EnveJfiecimento, sob os auspícios da Organização
das Nações Unidas. Naquela ocasião, o Brasil
foi signatário de um documento_ que contemplava toda a área do envelhecímento. Devo
reconhecer que o Brasil, até hoje, alcançou
muito pouco na área, apesar de ter assumido
esse ~ompromisso com as Nações_ Unidas.

A primeira recomendação desse documento é que se criasse um organismo nacional.
com a participação de diversos setores da área
política, da área administrativa, da área de planejamento, da área da saúde, da área social,
de forma a haver um grupo que pudesse cuidar de uma política do envelhecimento, política essa que tem várias fâc~tas, que tem várias
áreas a serem contempladas, entre elas a área
de previdência social, a área de saúde, a área
cultural, ~- área de ed!Jcação e tantas outras.
Ocorre que daquela época até hoje uma
das características mais importantes na civiliEntão, eu diria, em primeiro lugar, que o
Dessa forma, plànejarmos adequadamente
zação foi o aumento da esperança de vida uma política de envelhe<::imento populacional
que falta no Brasil é uma política para o_enveao nascer. Essa esperança de vida ao nascer constitui uma atitude que eu diria realista e · lhe<:::imento, politica essa que se faz necessária
tem sofrido afteraçõ_es em todos os países do
não apenas pelos dados demográficos exi_ssábia, uma vez que, se ignorarmos o envelhemundo, até mesmo naquel~s países ande o
tentes, que justificariam absolutamente essa
dmento populacional, seguramente, estaredesenvolvimento sócio-econômico não é ain- mos cometendo os mesmos erros. cometido~
politica, mas principalmente no momento em
da aVançado. Assim é que no Brasil, no ano
que a Constitllíção brasileira deixa claros alpor outros países, notadamente países euroda Proclamação da República, estima-se que
guns direitos dos idosos, e é, talvez, a única
peus, que, subitamente, acord.:tram com um
a esperança de vida ao nascer do brasíJe[ro
Constitujçªo no mundo que coloca claramengrande número de idQsos na sua comunidade
era de 3_3 anos. Nesses 100 anos, aumente alguns prindpios em relação ·aàs idosos~
e até hoje têm problemas para conviver tom
tamos a esperança de vida ao nascer para
como, por exemplo, a prioridade ao atendiessa população. Isto porque essa população
65 anos, o que quer dizer que um brasileiro tem características peculiares e necessidades
mento domiciliar, a responsabilidade dMdida
que nasça hoje tem uma esperança de vida
entre o Esté)do, a família e a própria comupeculiares, necessidades essas que extrapopróxima de 65 anos.
nidade.
lam a simples assistência social, necessidades
essas que passam pelo campo da saúde, da
Então, eu diria que é fundamental criar-se
Esse fato, ho entanto, precisa ser melhor
educação, da cultura e taml;>ém da assistência
um organismo nacional cuja função seria estadistnbuído, uma vez que temas nas regiões
- sociaf entre outros. Países como a Suécia en- . belecer uma política c!e envelhecimento que
Sul e Sudeste uma esperança de vida já próxifrentam hoje um probleina grave, porque têm
pudesse guiar tafito os legisladores como
ma de 70 anos, enquanto outras regiões do
· cerca de um quarto da sua população consiaqueles envolvidos na própria administraçâo.
Brasil- e eu dtaria, particularmente, algumas
derada envelhe<::ida. Outros países, como os
Esse organismo, essa comissão teria, então,
regiões nordestinas e, mais particularmente
Estados Unidos e países europeus, já têm
a obrigação e como inc1.1mbência conjugar
-ainda, regiões do Esta<;lp da Paraíba-, segun~
aproximadamente 15 a 17% da sua população
todos os esforços na área. Hoje, no Brasil,
do o IBGEt têm uma ·ooperança de vida 15
de ido.sos. E o Brasil c~mínha para essa situaalguns são realizadõs de maneira .absolutaa 20 anos inferior. Desse moda, a esperança
mente separada e aleatória.
de vida diferenciada que t_emos no Brasil tam- ção.
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Sinto, por exemplo, que os esforços realizados pela LBA nada têm a ver com as ações
realizadas, por exemplo, pelo Ministério da
Saúde, que, por outro lado, tem pouco a ver
com as aç:ões desenvolvidas pela SEAC, que,

por outro lado, também não consegue Se integrar com ações desenvolvidas por governo
estaduais e municipais, Então, são ações de-

senvolvidas de maneira paralela e não complementar. Assim sendo, esse grupo, essa comissão nacional teria, tambêm, a tarefa de coor-

denar os esforços, que, enibora poucos, já
existem, com o objetivo de dar maior consistência à uma política.

Em relação particularmente à área da saúde, que é aquela com a qual estou mais envolvido, devo dizer que a situação da saúde, em
relação ao envelhecimento populacional, tende a ser bem mais grave do que é talvez em
outras áreas.

a

Ainda que não possamos considerar velhice como uma doença, devemos combater esse rótulo, mesmo porque o envelhecimento
constitui uma fase da vida que pode ser vivida
em plena atividade, com inteligência, como
é o caso que temos no Brasil e, particularmente, no cenário brasileiro.
Há que se reconhecer que é, justamente,
nesta fase da vida que uma série de doenças
aparecem e que a necessjdade de saúde se_
inténsifica. É preciso reconhecer também que,
no atual sistema de saúde brasileiro, essas
necessidades não são atendidas. Há, inclusive,
um preconceito contra o paciente idoso. Este
preconceito está relacionado ao custo maior
que alguns desses pacientes apresentam: a
internação mais prolongada de alguns, a multiplicidade de problemas. Esse preconceito está presente no atual sistema .de saúde, onde
a forma de pagamento é feita com a permanência quanto mais curta mais rentável e que,
seguramente, é extremamente prejudicial ao
idoso. Entendo que a mudança no serviço
de saúde possa beneficiar isto, mas julgo importante estarmos preparados para atender às
necessi~ades dessa população.
Não proponho, de maneira alguma, que
passemos a criar instituições para abrigar os
idosos. Que este seja um programa prioritário,
mesmo porque os países-que fiZeram isto não
resolveram o problema. Cito o exemplo da
Holanda que resolveu incentivar as instituições
para idosos, e o custo passou a ser tão grande
que daí a pouco cerca de 7% da população
de velhos estavam vivendo em asilos por conta
do Governo. Ora, 7% do Brasil, hoje, seriam
aproximadamente 7QO mil idosos vivendo em
asilo, o que seria fantástico, e absolutamente
não constitui úma solução a-dequada para a
situação.
Desta forma, creio que, na área da saúde,
temos de incentivar as mudanças, mas ter co~
mo princípio que o melhor lugar para o idoso
é permanecer na sua comunidade e, se possível, vivendo com a sua família. Oaro gue é
funçáo do Estado e nossa criar condiçóes
também para que isto ocorra. Condições que
signifiquem um apolo direto à comunidade.

Esse apoio n!o se deve restringir à presença
eventual do médico, mas à presença de uma
~quipe de saúde que atenda ao idoso e, também, a sua família. Sabemos que a família
do idoso também_ passa por problemas muito
graves com a convivência cqm o idoso dqente.
Tendo em princípio a permanência do idoso
na comunidade, pei).sO que deveríamos dar
apoio a essa comunidade atravé-s da presença
de Centro de Saúde, com pessoal treinado,
porque hoje em dia somos muito pobres em
recursos humanos pa-ra atender ao ldoso. TeM
mos, a bem da verdade, um grande número
de pessoas com propostas, algumas delas de
cunho absolutamente comunitário, mas muito
difíceis de passar para a prática. Entendo que
o País está maduro o bastante para ter política
mais objetiva nessa área.
Eu diria, então, que, em primeiro lugar, o
objetivo do idoso é permanecer com a sua
família, se possível o maior tempo, assim díz:endo, com o apofó dos serviços sociais de
saúde, considerando também a importância
de educarmós, de qualificarmos recursos humarios para lidar com essas pessoas. Recursos humanos na área médica, na área de saú~
de como um todo e na área social. Hoje em
dia a universidade brasileira se omite na área;
passa- ão largo deste assunto, ignorando as
ne<:eSsidades ~essa população.
Eu diria que na área da saúde, na ârea de
formação de rec-ursos humanos e na área de
planejamento. essas seriam as necessidades.
Considero como instrumento único, como
zição únic-a, para melhor atender a essas necesslda"des, a criação de uma coordenação
nacionaJ que vise a estabelecer uma política
para envelhecimento.

--

o deixava. No primerio mês, comparecia regularmente às visitas. No segundo mês _e no terM
ceiro, já não eram tantas as visitas. E isso
trazia um grande trauma para o idoso_. _que
esperava a oportunidade de reencontrar-se
com a família. E, _afinaJ, muitos dos parentes,
dos responsáveis. mudavam de endereço, não
davam: novo endereço e a instituição, quando
tinha problema grave de saúde com o idoso,
ou estava o idoso para despedir-se da vida,
não sabia a quem comunicar, porque eles depositavam o idoso e desapareciam.
A conseqüência desse estudo, como sempre sustentei e como acaba de o fazer, com
muita propriedade, o Dr. Renato Guimaráes,
é que o idoso_só.é feliz em sua casa. Querercriar ínstituições para recolher idosos seria
apenas para, em último caso, quando ele não
tiver familia ou o estado de saúde e exigir.
O ideal é que ele viva em sua casa.
Por esta razão, o membro da Comissão que
estudou o problema do idoso na Constituinte,
fez questão de fJXar, prelimlnarmenté, a presença do idoso na casa.
_
Mas era pfeciso lembra~; uma outra realidade: o Jdosq nem sempre tem recursos para
ser mantido pela família. Para a famíJia muito_
pobre, o idoso é um problema, principalmente
em um tempo em que as residências dimiM
nuíram de_ tamanho._ Antigamente, recolhíamos em nossas casas Os pais velhos, os avós,
e lembroMme de que os meus avós maternos
morreram aos oitenta e tantos anos em minha
casa, na casa de meus pais. Mas isto, hoje,
já não é mais possível, porque, entre os filhos,
os pais e o apartamento que é pequeno, o
jeito é cuidar dos filhos e colocar o pai no
asilo ou no que entendem ser uma grande
solução, na casa de velhice. Isto, para os que
podem pagar a casa de velhice, como se a
casa de velhice fosse o sonho do homem ou
da mulher que envelhecem. Eles preferem viver no seio de suas famílias, com os mesmos
problemas da familia, com as mesmas alegrias, com as mesmas dores. participando da
vida familiar a que eles se habituaram.

Minha impressão, tendo também oportunidade _de fazer Parte do Comitê Assessor da
Organização Mundial da Saúde, nesta área,
ê a_de que, se os países, e particularmente '
um país iguaJ ao arasil, não estabelecerem,
a curto prazo, uma política para o envelhecimento, enfrentaremos, dentro de dez anos,
Lembfo-me de que visitei, certa feita, de
situação extremamente grave, em termos de
propósito, uma dessas casas ricas de velhice.
saúde e em termos soCiais.
Era um dia de visita. Deíxel, exatamente. para
Muito obrigado. (Palmas.)
ir depois da hora de visitas. E era constrangedora a situação. Todos aqueles que se haQ SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Agradecemos ao Dr. Renato Guimarães por
viam preparado bonitinhos, com as roupas
sua manifestação e temos a honra de dar a
novas para esperar os parentes, alguns tinham
encontrado os parentes, os parentes foram
Palavra ao nosso Presidente, S_enador Nelson
CarhelrO:lá visitá-los, mas tinham ido embora e eles
haviam ficado e isso já era uma tortura! E
O SR. NELSON CAANE'IRO -Minha connos outros, cujos parentes- não comparece~
tribuição é no sentido de recordar que, há
ram, o desespero ainda era maior.
·cerca de onze ou doze anos, por minha iniciativa, foi criada uma Comissão Especial Mista,
para estudar o problema do idoso no Con-gresso Nacional, e o resultado desse trabalho
está nos Anais, Seria interesSante buscá-lo,
porque foram colhidos valiosos depoimentos.
Lembro-me, entre outros, de uma diretora de
determinada instituição para a velhice, no Rio
de Janeiro, que deixou um depoimento imM
pressionante; o de que, naquela instituição,
geralmente, lutava-se por uma vaga. Conquistada a mesma, a familia levava o idoso e ali

Os homens que podem manter idosos nessas casas, as famílias, senten-se com a consciência muito tranqüila por terem colocado
o avô, a madrinha, o tio numa casa de idoso.
Mas, colocam numa casa de idoso um velho
que só tem esta doença, que é a velhice -e não acho que seja uma doença, acho uma
graça de Deus chegar a envelhe_cer e falo isso
como um homem que está a caminho, a pou~
cos passos dos 80 anos. acho que é uma
graça de Deus envelhecer, com todas as doen-
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Mas os familiares ficam com- a consciência

tranqüila porque colocaram um pai, uma mãe,
um tio ou madrinha numa casa e pagam tanto

idos,o, para CJU:e ele viya 9i9I"!~mente os últimos
anos de vida
Erã--Uilfâ -obServação--que eu queria fazer,
porque tenho participado desde o inicio desta
carçtpanha pelo idoso.

por mês e sentem-se. reç:ompensados: ''Bpm,
meu pai e minha mãe estão bem", é porque
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça)
eles não sã_o_o pai nem a mãe, para sentirem --Agradecemos a manifestação do nosso
que eles não estão muito bem, eles preferirTam
Presidente, que demonstra a sua preocupação
estar num quarto dentro da casa, como mem- com essa questão do idoso. Sem sombra de
bro da famma. Se na moc:fdade e na madureza dúvida, _sua presença aqui, seu depoimento,
é muito difícil qualquer de nós nos desgar- seu testemunho farão c-om que os trabalhos
rarmos da fa_mflia, imaginem na hora da velhi- desta Comissão _sejam extremamente enrice:_ é muito mais duro, muito mais difícil!
- quecidos. Sem dúvida alguma, a contribuição
Mas, em_ conseqüência disso, já que não
dada no passado, já anotada. aqui, para que
havia possibilidade de o Estado atender a to-- possamos recolher esses resultados da Co 7
dos os velboS:_necessitados na casa onde_resi- missão anteriormente ins!alªda aqui no _Q:mdiarn, porclUe -há muitos lares pobres ~ qué _ gresso...
são sempre mais generosos do que os Jares
O SR NELSON CARNEIRO - Comissão
ricos, pois o pobre, geralmente, mantém 9
Parlamentar Mista de Inquérito sobre o _idoso.
velhinho dentro__da sua c:asa; que nesses lares
pobres fosse preciso dar alguma ajuda, para
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonç_a)
que eles pudessem continuar nos lares çnc:l~ __ --- ;;. irá contribuir sobremaneira para os resulviviam. Então, eu ofereci um projeto de lei
tados dos noss;os trabalhO$>.
que criava um adicional de 5% sobre _os_ prêDando prosseguimento, dou_ a palavra ao
mios de seguros. Quem pagava, digamos, 1O Dr. João Batista de Medeiros, Assessor Espemil cruzados por mês de seguro, pagaria 1O cial para Assuntos da Terceira Idade do Govermil e quinhefl.tos, não ía deiXar de fazer o segu- no do Distrito Federal.
ro por causa desses 500 cruzados. QJ~rojeto
passou no Senado Federal, mas na Câmara_
O SR. JOÃO BATISTA DE MEDEIROSas companhias de s_eguro fizeram um podeEm primeiro lugar, quero me apresentar. Sou
roso lobby. e apesar disso cons_eguiu passar.
João Batista d~ Medeiros, nascido em 1933~
Mas quando chegou para sanção, o Pre_sidente_ portanto, vou fazer 57 anos, sou pai de quatro
vetou, porque dis_se que_ era uma !Jupla incifilhos. avô de sete netos_ e .&OU um aposentado,
dência de imposto.
que atualmente usa ci Governo para tentar faNão havia isso, nós todos pagamos um adizer alguma coisa em causa própria. Mas a
cional quando compramos uma passagem de
minha saudação muito especia1 é_ao Senador
avião, pagamos adicional quando compramos
~Edson Cameirg~ _cuja frase foi citada pélo Go~
uma passagem d~ ónibus, tem sempre u~a
vemador JQsé Aparecido, quando da criação
adicional, o imposto já está incluído na passada Assessoria Especial para Assuntos da Ter_gem, mas apesar disso tem a taxa do aeroceira Idade, no âmbito do Governo Qo Distrito_
porto. CornJ~sse dinheiro, que seria destinad~
Federal, _e a quem nóS admiramos, não por
ao Ministério da Previdência para repassar à
ser um idoso, mas por ser uma pessoa CompeLBA, poder-se~ía assegurar a todos esses lar_es ~te e ser gente. Minha saudaçãp C)O Senj3dor
pobres ao menos meio. ou um salár!o mínímo, Ju~hy Magalhães, Relator, Senador Ney Maradependendo. Infelizmente, essa tentativa frus-nhãO, e uma citação espeda1 ao nosso Presitrou-se e o_ GoYemo não sugeriü nada até hoj~
deryte, Senador Marços Mendonça.
para substituir esses re:<;:ursO$. . ...._ ~= __
-SôStümo dizer, quando me perguntam
Esperar que com o dínheiro da Receita s~
quando é que a gente chega na terceira idade
possa atender nos l~I_es aos idosos, é uma
que é no mome_nto em .que a pessoa está
ilusão; temos que criar recursos próprios para atacada do mal chamado CRTC, que eu desdestinar a esses lares, para que eles possam, cobri nos meus companheiros de reuniões
os que necessitam, manter os Idosos em seus aqui no Distrito Federal. CRTC é a rotina qu~
lares, porque geralmente os pobres só coloestá matando mais que a AIOS, ni.ais qUe o
cam nos asilos aqueles velhos que eles não câncer, mais que problemas cardíacos, que
podem sustentar em casa, que não podem os g_erontólogos não conseguem resolver:
aumentar mais um quarto para ter um velho chama-se-cama, rádio; televiSão cama. Esta.
e não podem lhe dar uma assistência. Ao velho rotina mata.
que nem sempre é·, doente, não é um idoso
Colocando isso, gostaria de ler aqui algudoente, achctque mUitas vezes esse idoso po- mas anotações que fiz hoje de manhã, após
de conviver nos lares e·tomo todos nós temps um chimarrão e outr_a, na minha casa, converdoenças efes também têm_.. podem ir à assis-- sando com a minha esposa e trocando idéias:
tência médica e sereni tratados nos seys prósr:-&esidente e Srs: Senadores, algumas
prios lares.
projeções feitas por estudiosos do problema
De modo que na Constituição eu inclui uma
da pe~ idosa no Brasil indicam que de.vepalavra que é importante, que era preciso pre- mos conviver hoje, em nosso País,_corf'! cerc_a
serva-: l;l dignidade. Essa é a expressão. que çl_e dez. onze ou doze milhões de pessoas com
está na Constituição. Era preciso preserva_r -~ mais de 60 anoS, enqUanto as Nações Unidas
dignidade do tdoso.. Ac;:ho qu_e essa iniciativa e-~-_ c_ornissãq Internacional d_e Qerontologia
é muito útil, porque o que nQs precisamos, SoCial indicam que no anó 2Õ25 ·a -populaçao
principa1mente, é assegurar a dignidade ~o idosa no Brasil poderá atingi~ _quinze ~ilhões,

e.
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o que colocará o Brasil corno o País possuidor
da -sexta-populaç-ão idosa_do mundo, no ano
de 2025.
Com o au!)1erÍto da _longevidZide humaria,
criou~s~ urna situação _t:;,mergencial, que pr_!'!cisa set disçy_t_ic!.a intensamente pela Socied~~
de moderna, buscando-se soluções adequadas para a vida dessas pessoas. Há, no momento; um consenso entre os estudiosos: que
o idoso é um grave problema no sé<:ulo em
que vivemos. Gqvem~ntes e populações e~tão
iniciando estudos e ações, um tant9 tímidos
ainda, no sentido da valorização das pessoas
idosas em todos os seus s.egmentos, prpvocando o nascimento 9e alguns órgãos, como
consellio"s, coordenadorias e assessorias, destinados a apresentar para a ;>odedade a verdadefra sLtuação da pes~9_a /~asa brÇtSileira.
Aqui em Brasília, dura_n~e o G9vernO do Dr.
José AparecidQ, e atendendo a reivindic~ções
de grupos de idosos, foi criada a AETI- Asse~sOOa Especial para AsSuntos da Terceira
Idade, subordinada diretament~ _ao _Gabinete
Civil do Govertió;para fràbalhar, sem assisten~
cialismo
paternalismo, em prol cta volarização d~s pesso_,as idosas, para ieintegrá-las
no convívio da sodedãde,junto das suas famí~
lias e em seus l;abítats.
--

ou-

-Q- Zltual Govef-no, comandãi:lo pelo Dr. Joaqtiinl Domingos Roriz, vem mantendo a AEn
e Prestigiando a sua ação.
Falamos em reintegrar o idoso na sociedade. É preciso que isso- aconteça, p-ois eles
foram sendo esquecidos, marginalizados em
quase tudo que se fez em prol da sociedade
humana modema. Por exemplo, quando são
organizadas promoçõeS, eventos, todos lembram das crianças e adultos, promovendo festaS e jogos para eles, enquanto os idosos somente são usados como batedores de palmas,
como platéias para os mais jovens, enquanto
entendemos que "eles também deveriam ser
participantes das festas, não somente espectadores.
Quando se constrói ur:n.a. praça, sã.o planejactos p!y grounds para .crianças e campos de
esportes para adultos, e nada para os idosos.
ASsim, também, procedem os nossos arquitetos que projetam conjuntoS residenciais, onde são incluídos os idosos c:omo ocupantes
dessas residênctas: nada:~e_Ql-para os idosos.
E-aqui eu abro um parêntese_ para citar um
exemplo surgido, há pouco tempo, aqui, no
Distrito federal, que é o único no J3rasil: O
prõjetista Dr. Lúdo Costa-projetou o .conjunto
residencial Lúcio Costa, aqui no Guará. Neste
cOnjunto ele criou um espaço para jovens e
urn alpendre para os idosos.
Só que quando fomos chamados para assu~
mir eSse alpendre C:OilJ um grupo e criarmos,
lá um grupo de idosos,_ const(!tamos que o
loca] tinha outra destinação, segundo palavra$
textuais· do arquiteto. Quando eu perguntei:
"Doutor, estou emocionado e_m fa1ar com_o_
senhor põrque o sehhot.é primeiro aruiteto,
no Brasil, a projetar um cohjunto residencial
como hós sonhamos, envolvendo todos os
-aspectos do __ser humano, todas_ ~s idades.··.
~tão, disse ele: "Não_,_ Me4eiros, eu construí
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aquilo ali, porque lembrei que quando eu tinha

urna certa idade, eu brigava com a minha mu-

lher e eu não tinha para onde ir. Então, fiz
um alpendre com um quartinho, uma cozihha
e um banheiro, que é para os idosos que brigarem com a mUlher irem para Já". Então eu
disse: "Doutor, feliz idéia a sua, só que

eu

vou pedir permissão para nós o mudificannos

tudo isso". E eJe me ouviu, com todo o cari-

nho, historiar para ele todo o nosso sonho.
Ele, então, disse assim: "A partir de agora,
todo projeto residencial que eu construir, e

espero ainda construir muitos apesar dos
meus mais de 80 anos, todos eles terão um
alpendre para o idoso, como você está preconizando. E ~u fiquei muito feliz.
- A verdade é que a sociedade moderna criou

uma lacuna muito grande entre ela e os idosos, e o que é pior: oS IdosoS aceita-ram passivamente, permitindo o surgimento de mitos
em relação à verdadeira capacidade física,
mental e cultural das pessoas idosas no Brasil.
Graças a Deús, hoje os tempos começam a
mudar, tanto que um idoso e~ aqui, perante
V. EJcl"', Senadores da República, a fazer coJocações em favor de uma nova conceltuação,
de uma nova política brasil~ira, a favor do idoso, sem cópias espúrias e-grosseiras de alguns
paises estrangeiros, cujas realidades sociais
e humanas são completamente diferentes do
Brasil, sendo mais claro ainda. (Interrupção
na gravação... um crivo muito sério dos responsáveis, para não impormos coisaS que nada têm a ver com a idade do idoso em nosSo
Pais..
A emérita Professora da Sorbonne, Anne
Marie De La Marque, em recente aula em BraSJ1ia, enfatizou: "a velhice ainda não tem uma
idade cronológica definida, a ciência não pode
afirmar que uma pessoa está velha, só porque
completou 50 ou 60 anos".
Portanto, não existindo uma idéia cronológica que indique que alguém está ou não
veJho, não podemos afirmar que alguém está
velho, porque tem essa ou aquela idade.
Nós entendemos que quando uma pessoa
completa um determinado tempo, corrf6
membro de uma sociedade produtiva, e alcança a aposentadoria que a deixa livre dos compromissos trabalhistas, aí sim, ela está chegando à terceira etapa da vida, ou, como disse
há alguns anos, em Paris, o _professor Runé
"alcaõ.çou a ter-ceira idade"

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer concluiu pela admissibilidade da medida provisória.
Nos termos do disposto no inciso I do §
1o do arl 59- da Resolução n9 •1, de 1989-CN,
a Presidência abre o prazo de 24 horas para
a apresentação do recurso an previsto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es·

gotou-se o prazo para a comissão mista apresentar o parecer· sobre a admlssibilidàde da
Medida Provisória n9 116, de 29 de novembro
de 1989, que dispõe sobre o valor das multas
por infra~o à legislação sanitária~ altera a Lei
n9 6A37, de20 de agOsto de 1977, e dá outras
providências.

Nos termos do disposto no art. 89 da Resolução f19 I, de 1989-CN, spl_icito ao congressista
Francisco Amaral profira o seu parecer.
Quando há dois anos assumimos a chefia
dá AETI, em discurso perante as autoridades
e"fiovo do Distrito Federal, afirmamos: vamos
unir forças e trabalhar com o objetivo primeiro
de mobilizar o maior número possível de pessoas idosas, para estimulá~las a lutarem por
sua maior valorizaçáci e buscarem, eles mesmos, criar as coridiÇões ideais para o aparecimento de uma política que não venha institudõnalizar a pessoa idosa, mas que permita-a
eSSas pessoas p'artfciparem integralmente de
todas as atividades da nossa sociedade modema.
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Precisamos arregaçà·r as marigas e trabalharmos muito- para reverter essa situação e
tirarmos as pessoas idosas da condição de
"coisa descartável" como Vem at-órifecehdo
nos dias de hoje por algumas irresponsáveis
famílias brasileiras.
Em Brasília, idoso e Governo, através de
uma a'ção efetiva, vêm fazendo a sua parte.
Agora é preciso que a sOciedade assuma as
tarefas que lhe compete no atual contexto.
Hoje, estamos felizes ao constatar que no
SenadO Federal,no Senado da República, nesta Casa tão únp6rt.::inte, começam a ser ouvidos os maiores interessados. na problemática
do idoso: as_ próprios idosos.
MUito obrigadp. (Palmas.)

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu peço
Como já havíamos criado seis grupos de
licençã para- me retirar, lamentando não poder
convivência, antes da criação da AE11, com
ouvir ainda uma vez a contribuição do SESC,
o advento desta, foi possível ampliar o número,
que tem sido um instrumento em favor dos
tendo sido criados 18 grupos, sendo que desidosos, mas tenho assistido muitas das suas
ses, 16 estão em pleno funcionamento na coconferências. Retiro-me porque tenho um.:i
munidade brasiliense, com uma clientela parpauta -de obrigações que, como Presidente,
ticipante de cerca de 1.500 a 1.600 pessoas,
tenho de cumprir.
que se reúnem semanalmente, durante duas
Faço votos pelo êxito desta reunião e pelo
horas, Sendo a primeira de atividades intelecêxito das medidas que serão tomadas em contuais e a segunda de atividades fisicas, pois
seqüência.
entendemos que precisamos promover a reMuito obrigado. (Palmas)
cuperação intelectual e cultural, mas também
a física, para que essas pessoas possam exeO SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça)
cUtar aquilo a que se propuseram.
. -0 que muito _sen~ibilizou os governantes - Dando continuidade, nós daremos a palavra ao Dr. Salvador Augusto Galesso Coaraci,
sobre o nosso projeto, é que ele nada ou quase
Presidente_ do Grupo dos Mais Vividos, _do
nàd.acusta aos cofres públicos, pois o trabalho
SESC do Distrito Federal.
é _executado em locais da comunidade, tais
c0n10 esc-olas,- centros de s_aúde, igrejas, cluO SR. SALVADOR AUGUSTO GAi.ESSO
bes, associações comunitárias, etc.; e nada
COARAO- Pois não. Sr. Pr_esidente, Marcos
é cObrado do idoso participante. É proibida
Mendonça; Sr. Relator Jutahy Magalhães:
qu<:'!lquer vinculação político-partidária ou reliParece-me que muita Coisa já foi dita e talVez
giosa, e, nul'!la experiênica que vem dando · repita. Mas, preender-me-ei, apenas, a um asmuito certo, não existe a figura do presidente
pecto que congjdero como a ponta de um
do_ grupo e_ nem· o tesoureiro do grupo, nem
iceberg, num trabalho global, que ea geronto-_
logia social em nosso País.
o ~9no do grupo. Existem coordenadores,
Eu, cori1óllinci0náiio sEsc.-crevo Contarsempre mais de um, e tudo que deve ser feito
um pouco da história de como começOU isso,
é__decidido mediante_ votação democrática.
que é um trabalho pioneir.o no Brasil, em terOutro detalhe é_ q-ue não existe limite de idade,
mos d& centros de convivência, que explicarei
tendo participantes com quarenta e com mais
depois.
de oitenta e cinco anos de idade. Esses grupos
vêm promovel')do movimentaçõ_es de pessoas
O SESC. como muitas pessoas talvez saiidosas nas _comunidades, com participações
bam, é uma entidade privada de âmbito nacio~
nàs atividades comunitárias·em geral, com o
nal, crtada e mantida pelo empresariado coargumento de que o jovem atuaJ não está tenmercial. Surgiu em setembro de 1946 e tem,
do_ tempo para pensar nos outros segmentos
por finalidade, promover o bem-estar social
scicíals, pois está tentando sobreviver num País
do comerdário e sua família. Com o passar
errt crise. Por iss()_, c:abe a próprio idoso abrir dos anos houve várias mudanças em suas
e conquistar o Seu espaço na vida moderna.
ações. em função das necessidades e aspiraSenhores, faz-se_ mister que a sociedade
ções d_e_sua clientela e da comunidade como
brasileira se conscientize de que o ser humano
um todo, o que justifica, hoje em dia, o atendiidoso existe, e que ele não pode esperar mais
mento a grupos não necessariamente vincu·
lados ao cornerc@rio.
__ .
_.
a sua cfiegadã- a um asilo ou a um hospital
para merecer a atenção de que está preciEm 1963, tivemos a primeira expertêncfa
de trabalho com idosos não institucionalizasando e que bem merece. E é preciso agir
dos no BrasiL Tudo começou quando téCnicos
ráf?ido, trabalb_armos nas causas que levam
d idoso ~o abandono ou a abandonar a família,
do SESC. naquela ocasião, observãram que
criando nas comunidades brasileiras as condi- aposentados qu_e se ali111entavam no t§.stau·
ções neCessárias para que esses seres humarante do SES'C, em São PaulO, passavam depois do almoço a ficar dentro das instalações
nos tão importantes voltem a se interessar pela
vida e possam ter os seus momentos de ale- do SESC, inativoS; -Sciriolentos, esperando o
gria e até de felicidade junto aos demais seg- temJXl passar para voltarem para as suas camentos da sociedade.
sas.lsso pareceu. na época, que era um reflexo
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das condições sociais, culturais e psicoeMmo:
cionais do idoso brasileiro. EJ~s. realmente,

'"regime presidencialista'', dentro. do grupo, na
qual as pessoas, administrariam o grupo, as
caracteri~avam uma sodedade hostil e rejeitapessoas idosas, mas não deu certo, porque
dera que os relegavam à posição absolutame parece a vaidade humana exjste em qualmente secundária. A partir daí, então, os colequer idade, na medida em que as pessoas
gas da época elaboraram um progral1Ja, tendo
eram eleitas presidentes, essas pessoas ficacomo objetivo medidas preventivas e dentro
vam vaidosas e começavam a machucar os
de uma perspectiva mais ampla em termos colegas de baixo. Enquanto em que eram prede clientela~ Não se prenderiam, somente, sidentes, já o quadro se_ modificava. Oepois
àquelas pessoas e, sim, abririam par'a pessoas
tetitãffioS um Colegiada, aproveitando os mais
de outras instituições, da comunidade em gevelhos•. em jdade, em expe[iênd?J no grupo.
raL Surge, aí, o primeiro Centro de Convivênda
Também não deu certo. Então, m,ais recen~~- _
mente, de uns três anos para cá,_ nós acab~
em São Paulo, em 1963._Chegamosem 1978,
aqui em Brasília com o nosso_ tra.balbo. inicia- mos com tudo isso, baíx8m0s Um "Al-5.-. ·e
mos o nosso trabaJho em a.Qosto de 1978, acabanios com todo esse negqc,Ío. Eh~o, .-n;a
e fui convidaçlo pela querida Professora Maria
medida em que acabaram os rótulos, as pesLeda de Resende Da_ntas, assistente _soei~!._ soas começaram a se harmonizar melhor. É
que já não se encontra nos quadros do S~C. _ a eweriência que transmito a V. ~ nes;;;e
mas mora em Brasília ainda, para que formásaspecto, da ffiinha vivência deste meu trabalho
semos um_ grupõ nos mesmos moldes do de
ligado à geroncologia.
São Paulo, com pequenas modificações em
Agora, a harJI~:onia, parece que está muito
termos de postura técnica, 'dando ênfase a grande, todo mundo está se dando muito
sensibilizar as_ autoridades e coml,.!nidades pabem--'- as_ brigas diminuíram, consideravelmenra a causa do _idoso, como um tod9, prepate, dentro do grupo, e no meu ponto de vista
rando pessoe~s do grupo para que elas fundase na minha experiência, que só pode ser detersem outros centros semelhantes no Plano Pi- minãda, especificamente, nos dez anos de traloto e cidades satélites, proporcionando intebalho de grupo no SESC, percebo que as pesgração social e convívio com valores próprios
soaS mais velhas gostam de ter um líder, sim,
da idade e, também, auxiliando na_ fuga à soe Chega a ser perigoso, porque o líder po-de
encaminhá-los para qualquer caminho que
lidão.
Nesse mesmo ano, em setembro de 1978, bem entender.
começamos com a primeira Semana do ld_o_~_
Então, é um trabalho que ainda é dinâmico,
so. O dia 27 de setembro, . considerado no
estamos aprendendo; na verdade, somos eS-'
Brasil o Dia de Cosme e D~mião, tambéffi:
tudantes do assunto. Afmal de contas, esses
é tido como o Dia Mundial do Idoso.
dez anos não querem dizer muita coisa, para
Fizemos contato junto a LBA. MBAS e ou- ser apresentada a melhocmaneira de condi.ti.ir
· ·
tras entidades, e começamos o trabalho por o grupo -de idosos, na área de lazer.
p importante é dizer, que eles optam, e semformação de grupos. Nesse mesmo ano, ern
pr.~ ~ptaram, desde__ <? início, com toda essa
novembro, já participamos e elaboramos __ o
pri,[neiro Seminário Brasiliense de Geronto- noS:S.:!ftentativa de levar_·a cais;;~ para o !aJo
logia Social, com o apoio, também, do MBAS maiS político, pára uma á[ea de Jazer, meSffiâ.
QUeremos aproveitar O nosSO tempo cjue
e de LBA. E o trabalho foi rolando ~des~nvQJ:.
vendo-se._H_oje em dja, passados 11 anos, te- fal!a, neste çilaiieta, Com- mUltá alegria, c-Om
mos o prazer de ver que contribufmos bastante muita satisfação. Não queremos muitos compara a melhoria da qualidade de vida, pelo promissos. Pelo menos, dentro da minha realimenos em termos da alegria necessáriq., tam- da4e, é isso o que tem acontecido. E tém
d-ãaO mU_ito Certo. ·começei com 34 anos~ es~
bém, nessa idade avançada.
toU envelhecendo em Brasma,junto comeres,
As atividades básicas, no Centro de Convie aprendendo muito, inais do que contribuinvência, são calçadas no lazer recreativo e ctJt- -do, a lidar com pessoas da terceira idade.
tural. Elemento capaz - esse lazer- de levar
Paro por aqui, e fico aguardando, se necesà sociabilização, desenvolver a criatividade e _
sário, alguma pergunta. (Palmas.)
a auto-expressão. Então, temo_s reyniões so:;-Só um rilinutinho, Sr. Presid~nte,_ tenho,
manais, numa unidade do SESC, mai~ preci- também, uma contnbuição, por escrito, para
samente na 913-SuJ, na qual temos festas codeixar.
·
·
memorativas, jogos de salão, bingos benefiO
SR
PRESIDENTE
(Carlos
Patrocinio). centes, bingos dançantes, paJestras, piqueniCom a palavra, o nobre Senador Jutahy Magaques também - , reuniões de confraternizalhães.
ção, bazares, etc. Além disso, por uma exigência do grupo, criamos um coral, um teatro
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Ou- aliás, o teatro já existia, mas eles quiseram
vimos esses ttês depoimentos. Estamos em
trabalhar em teatro-, temos ginástica, excurbusca de sugestões e gostaríamos de, postesões, cursos de ioda natureza, rápidos, como
riormente, se possível, que cada um apres_en- _
tricô, croché, rivolité, art-nouveau. Participatasse, também, propostas, para o projeto_ de
mos, também, de encontros nadonais, que
lei final. Na legislação atu13l, o que os senhores
o SESC promove a cada_ dois anos.
acham que deve ser modificado?
Agora, senti que a preocupação inicial do
Então, como havia dito, o nosso trabaJho
Df. Renato é que temos muitos órgãoS tratané um trabalho muito voltado para o lazer. E
do ~ mesma causa, aliás, existe quase que
a nossa proposta, com o passar dos anos,
um conflito de interesses, de a~ão, e que não
passou por várias experiências: tentamos Um
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há uma coordenação, tanto que proponho a
criação_ de uma C:QÓliss~Q nacional para coordenar o trabaJho da_ política do idoso.
V._ Sa" poderia dizer, mais ou menos, por
alto, quantos são esses na área federal?

O SR. RENATO GU~ Não existe
nell.hun:t órgão federal que tenha ação exclusiva nesta área.

o-SR. RELATOR (JutCJhY Mag~Jpães)- Mas
que trata, como por exemplo, a LBA...
OSR. RENATO GUIMARÃES -AI..BA de-

senvolve ações, basicamente, porque no final
da década de 70, o INPS, que tinha um programa de idoso, empurrou-o para a LBA. E esse
programa chegou na LBA e até hoje enfrenta
algumas dificuldades, mesmo porque a vocação natural da LBA, desde que foi criada, foi
ma_is para a infância, para a promoção materno-infantil.
Temos a LBA atuando, temos ações também desenvolvíd_q.s no_ Minjstério da Saúde.
São ações recentes que venho desenvolvendo
há cerca de quatro anos. Além desses dp~
órgãos. cabe que a própria CEA.C ten_tou, iniciaJmente, ter um progr:ama especifico em relação aos taosos, não chegou a desenvolver
um programa específico, mas desenvolveu
ações que contemplam também os idosos.
Além da_ CEAC,-há também que se relembrar
o papei desempenhado pelo MPAS, que não
é uma ação c:ontíoua., ~ uma ;;~.ção que, de
vez em quando, ocorre e recua, quer dizer,
não há uma continuidade tambê-m no MBAS.
Então, seriani esses, os- da á,rea.Jederal, os
que têm tido aJguma forma de atUaÇão.
Devo lembrar também algumas ações isoladas por universidades );)rasil.eiras~ que são vincul?Jdas ao Go:verpo F~deraJ, que são ações
isoladas, sem que ha}a umà postura do próprio
Ministério da Educação. Ess.a:S açõe~ ?Jcabam
sendo isoladas e também desenvolvidas sem
a riecesSárl:a iritegr.:i.ção Com o sistema.
Acho-que uma coordenação nacional, que
tivesse representação, não apenas da área do
Poder Executivo, mas, fundamentalmente, de
todos _os Poderes, teriam importância grande.
Relembrando as palavras do Seri"a.dor NelSon
Carneiro; elo Presidente, da necessidade de_
que existam aJguns recursos para programas
eventuais.
A própria Constituição já garantiu o pagamento_ de salário mínimo, uma pensão mínima ao idoso carente._ Mas, acho que uma forma dessa coordenação ter recursos, para
atuar mais efetivamente. seria destinar todo
o linposto de Renda, pago por aposentados,
qu·e-é discutível, se isso é renda ou nã..o, para
que essa coordenação- _açl.ministre em benefício dos próprios aposentados e idosos. Essa
é uma forma de taJvez dar um maior significado social ao Imposto de Renda pago pelos
aposentados - que é Lima coisa discutível,_
uma coisa que gera muito conflito, muita insatisfação, talvez seria destinar para esta Comfssão.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Pod~ríamos di.zer que _a ação, atuaJmente, desses.
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órgãos tem mais um sentido paternalista do
que uma política dirigida para os idosos'2

ça, um trabalho correto, porque, até hoje, ninguém sabe çomo agir corretamente para trabalhar com idosos. Nessa parte, c-onvivemos
O SR. RENATO GUIMARÃES - Eu diria
mais assistencialista. Uma tentativa .assisten- com a LBA, com a Proteção de Ação Social,
cialista, mesmo porque, pela falta de um fó- outro órgão pcirticular; convivemos ce,m o
SESC.--tõnvivéffios com todas as áreas sein
rum de pessoas mais qualificadas no Brasil,
choque, porque, exatamente, como o nosso
na área de recursos humanos. Então, o que
trabalho não é assistendalista não se- choca
ocorre no Brasil, muito comumente, é toffiarcom ninguém. Não fazemos assistência social,
se como parâmetros sociedades européias.
Há uma busca do que existe, por exemplo, não fazemos caridade, não fazemos nada. A
pessoa-chega, se é Carente, nós_ a encamlna Fiança e·:quéi'er tran$pó-la para cá. São
nhã.mos para determinado lugar. A instituíção
sociedades distintas, realidades distintas, que
Grupos Comuftitários-da Terceira Idade; ç,::;;não têm nada a ver cám a nossa.
sessõria especial para assuntos da terceira idaEü diria que esses programas são mais asde têm-se reserva.do, até agora, por questão.
sistencialistas, embora, no Ministério da Saúde capacidadé minha_, de não assumir um asde, estejamos envolvidos muito mais no propecto_ de maior apróx:imã.ção. Agora é qoe tivecesso de promoçãtl de saúde, de prevenção,
mos o primeiro cantata co a cúpula da LBA,
de educação. Acredito que falta uma política
que já está voltando as suas atenções, confoimais objetiva, e não apenas que dê assistência.
me disse o professor Renato Maia, no sentido
A LBA começou, inclusive, inicialmente, privi~
de sair daquele assistencialismo puro e simlegiando a internação em asilo. A LBA já mu~
ples. Por isso, vamos ter reuniões para que
dou, e, atualmente, através do Projeto ConviM
possamos integrar a nossa ação em prol da
ver, ela dá ênfase à permanênCia- na comunidade através de grupos, etc, Em verdade, valorização do idoso.
. A respeito da questão de saúde gue V, Ex•
essas açõ_es são desintegradas, insuficientes
abordou, o nosso trabalho é sempre feito junto
e por serem desagregadas, são frágeis; se unia um centro de saúde. Tanto que a nossa
das seriam muito mais efetivas.
assessora principal é uma enfermeira. Com
ela iniciamos_ o nosso trabalho de 1986, crianO SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Vejo assim, com muita sjmpatia, esses pmjetos, do grupos, e todos eies São vinculados a um
Centros de Convivêrida do sESc; Porque centro de saúde.
Conseg\Jimos, agora, do Secretário de Saúacho que um dos pontos, no meu entendimento de leigo, porque nllo tenho essa conviM de uma portaria dando pronto atendimento
vência, mas apenas o interesse, é de que nessa
ao -Idoso com mais de sessenta anos, que
chega no centro de saúde sem entrar em filas,
faixa de idade, a ocupação e o lazer para o
idoso é muito importante. Isso para nã_o ficar sem nada. Ele chega doente e é atendido no
naquele circulo vicloso a que se referiu o Dr.
mesmo dia. Não tem aquela caréncia de ffiarJoão Batista do CRTC. É preciso dar -lhe opor- - car .consulta para daU a um mês, ou entrar
em fila de madrugada. A vinculação com a
tunidade para realizar alguma -coisa, fazer alsaúde nos nosso trabalho é intensa. Apenas
gum trabalho, conviver com pessoas da mes-um detalhe: eles, os idos_os, não gostam de
ma faixa de idade. No.sentido assjstendalista,
ouvir palestras sobre doenças. Preferem o~vi
pela minha pouca visão a respeito do assunto
las sobre saúde.
é a de que nesse centro de convivência, ou
coisa parecida, deveria ter também ---:- não
O SR. RELATOR (J_ufahy Magalhães)- Pasei se o SESC tem, porque nao foi Citado ra eu ter uma base, vamos fazer um teste.
uma preocupação na ãssistência médica no
No Distrito Federal, V. S•_ que trata desse protempo em que o idoso leva nesse setor, nessa
blema dos ldoSos, de 1 a 1O,- que nota- da'ria
comunidade do Centro de Convivência. Existe
para a assistência aos idosos no Distrito Feessa preocupação de dar assistência médica
·
àqueles que estão no Centro de Convivência? deral?

O SR JOÃO B. MEDEIROS- Sim,_ temos
o apoio médico, ficando durante as reuniões
de plantão para qualquer eventualidade, Na
verdade, nunca ac-onteceu nada de extraordinário nesses dez anos que conheçc; nem
nas excursões em que vai um médico, nem
nas próprias reuniões, mas o apoio existe de
qualquer forma. Resume-se mais na medida
de pressão. Quando o c_aso é complicado, a
médica mesma encaminha para _outros centros. Porém existe_ ess_e apoio.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) Nesse intercâmbio do Estado com a área federal, nessa sua experiéncia, aqui, no Distrito
Federal, eXiste alguma ligação de algum órgã_o
federal para a pOlítica dos idosos?
O SR. JOÃO 8. MEDEIROS..::: Não caracterizamos o nosso trabalho como uma lideran-

O SR. JOÃO B. MEDEIROS- EstarÍlos alÍ'lda

inicialido esse trabalho aqui no Distrito Fede. ral. Pelo que tenho observado, como forma
inicial de trabalho, daria a nota de 6 a 7. Não
está bom, mas ele já existe. Eles já estão Presentes. Mudou a imagem até da imprensa falar
no idoso; a sociedade começa a se aperCeber
da existência do idoso· antes de ele chegar
no asilo e antes de ele chegar no hospital;
então, para nós, eu diria: para quem está começando, acho que de 6 a 7, na minha avaliação.

o SR. REI:AíoR (JutàhyMagalhães)- T~
mos i:lsOoS de idõsos, aqui no Distrito Federal?
O SR. JOÃO B. MEDEIROS - Quatorze.
Mas tive a felicidade, depors da c-riação da
AEll, de evitar a construção de mais dois e
não ter-iniciado a consirução de asilos no Dis-
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trito Federal, pelo menos do nosso conhecimento, nesse período. No Gama, quando uma
comunidade qüis construir um asilo, nós comparecemos, fizemos reuniões com os ·idosos
do Gama e tiveinos a felicidade de, numa votaçãO, saber qUem (jueria um asilo ou um centro
vivencial, um local para se reunir durante o
dia, fazei' a sua atividade, mas fic-ar com a
família; só quem votou pela construção do
asilo foram os líderes da comunidade, os. idosos votaram unanimamente contra ao asilo
e e~te _não foi c..onstruído
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) V. s~ se referiu.a alpendres, aí já tem um Pedido

de um idoso. Na SQS 309, por exemplo, temos o prédio dos Senadores e, agora, o Governo do Distrito Federal pegou aquela área não sei se está no plano - pegou uma áreá
enorme que tem lá, terraplanou e por que
não faz um alpendre para os idosos do Senado, para que possam se reunir?
O SR. JOÃO B. MEDEIROS- Em primeiro
lugar, qual é o número da quadra?
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) - SQS309.- -----

0 SR. JOÃO B. MEDEIROS- Bem. estaremos lá muito breve, fazendo um trabalho, porque daqui para frente não vai construir nada,
e sim a comunidade, porque o Governo não
tem verba. Vamos procurar reunir a terceira
idade.
Um dado estatístico: g6% da população idosa dé Brasília está em casa; não chega a 4%
o número dos asilados.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) Nesses centros, quantos idosos mais ou menos vocês atendem?
O-SR. RENATO GUIMARÃES - No momento, temos inscritos aproximadamente 300
idosos, aqui de BrasíJia, Plano Piloto e ctdades
Satélites. Eu poderia dizer- rapidamente alguns
-dados, $ào de 86: o número de .nulheres é
muito maior, evidentemente; os homens não
sei por que resolvem morrer mais cedo. Então,
o numero de mulheres é incrivelmente maior,
90%. Agora os homens estão começando a
chegar; nós- até fizemos uma festa por isso,
para poder alegrar mais. J_á houve até casamentos, c-omo deve ter havido com o· Medeiros, também, lá nos grupos, mas a média de
freqüêricia, por reunião, é aproximadamente
de 180, depende do mote _da reunião: se é
um forró são 220.
Portanto. temos uma médfa de freqüênda
de 180 peSsoas por reunião, mas inscritos temns 300. vana muito, também não existe a
ObrigaÇão de se ir, é uma coisa bem lívre mesmo.

.~ 0 sR. RENÁTO GUIMARÃES- Eu faria u~a
indagaÇão. foi colocada a necessidade de se
ter centiós ·cofnunitárlos de convivência; exisM
tem esses -centros em que quantidade aqui
no Distrito Federal?
_ O SR. JOÃO B. MEDEIROS a mim responder.
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Tivemos. agora. semana passada, assin<}~ _ Idosos. Ess_a é un)_ª informação que pode ter
sofrido uma modifiC§l~O, porqu~ ela é de dois
tu ra de um convênio Pronav- LBA e Governo
anoS atrás.
do Distrito Federal para a construçã.o de 10
centros de convivência; ainda não temos em
Na área do Ministério da Saúde, os recurs_os
Brasilía nenhum fundonandq, e fiquei ·muito
para á saúde do idoso estãO -Vinculados aos
chamados Programas de Doenças Crônicas
feliz porque me chamaram, pela primeira vez,
Dejenerafivas. Esses recursos são relativa~
para dar opinião e dar, inclusive, as prioridamente _modestos e; este ano, devem ser de,
des; mas só temos verba para 4 - o convênio
aproximadamente, 500 mil cruzados apenas;foi para 1O- mas só serão construídos, agora,
4: o primeiro no ou.zeiro, o segundo na Ce!o que peimite somente atividades educacioJândla, o terceiro em Sobradinho e o quarto
nais e çle promoção.
!'Ião me conStã que existam recursos espeem Samambaia; mas com uma cara~tica,
cífiços em outros órgãos federais, a não ser
que fel um_~ das condições que fiz nas duas
na LBA e no Ministério da Saúde,
reuiões que participei com os que estavam
dirigindo e acertando o convênio: que a adrni- ·

pistração desses centros fosse dos lflos_os; s~
eles precisarem de ajuda pedirão, aO invés.
de colocar_ muitos técnicos. En~o. esseS (Jua~
tro vão começar de baixo para cima. ·
•
O _SR. RENATO GUIMARÁES _c_ Nesse ins-

tante, quantas pessoas estãO .:.:...vanloS'díi~.r.
organizadas a nível de atuaçã_o, n:a. s.Lia ár~a
específica? No SESC já temoS o nY,rnero. qUé
foi colocado.
·

- c9 ,SR. RELATOR
s~

(Jutahy Magalhães)- V,

têm uma idéia de propOsta para colocar
no~Qfç:arn~l)to req.J~Sos para_ esse setor? Qual
ovol~:~me? Qual a prioridade?
·

.V: Sts'"pensém e me respondam com brevidadi;!, pOrque estamos no periodo de votação
dÔ. orÇamento e podemos tentar - não s·ei
conseguir - ~alocar alguma coisa
fi:O._Õrçamento, ~ir~tamente, par_a os idosos.

se vamos

O SR. JOÃO B. MEDEIROS-Tem os, com

freqüênda mesmo, cerca de 1.500 a ·1.600
idosos por semana. Os que estão beneficiados
com o passe livre para idosos, que também
são mobilizáveis, são em tomo de 26 mil em
Brasilía. Dessas pessoas com mal? ·de -s_e.s.:
senta e cinco anos, que requereram o passe
livre, partido desse dado, fiZemos uma projeção que dá, aproximadamente, 60 a 80 mil
idosos ern Brasília, atualment~.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Por

esses números, 60 mil para um atendimerito
de 1.500, V. $' vê qUe não está havendo urna
divulgaçao, não está havando um entendi-_
mente por parte dos idosos das possibilidades
que existem.
O SRcJOÃO B. MEDEIROS- V. Ex", me

permite um esclarecimento?
O SR. RELATOR(JutahyMagalhães)- Tal-

vez falta de recursos também, eu não sei.
O SR. JOÃO B. MEDEIROS - A imprensa

dificilmente abre espaço para discutir idoso.
Foi uma verdadeira guerra e se consegui ter
um espaço na imprensa, de vez em quando,
foi pelo fato de ser radialista aposentado, fiZ
joma1ismo, fiZ televisão e fiz rádio, Os atuais
chefes foram meus colegas há anos atrás. Mas
. a dificuldade de espaço é enorme! Eles preferem abordar uma matéria desse ta.man.bo, um
assuntinho desse tamanho sobre jovens e
assunto desse tamanho sobre idoso, eles dão
uma notinha desse tamanho no jornal. É uma
realidade!
-

um

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Portanto, a ala federal de recursos tem uina
idéia de quais são os recursos átqcados Para
os Idosos?
O SR. RENATO GCJIMARÃES - É dificil
dizer os reç_J..IT_s..QS, devido a dispersã.o. As informações_ que temos, por exemplo, em terrt'lós
de orçamento, é_ que menos de 1O_% _Q_g Orçamento da LBA é -destinado 210 programa de

.O SR. RENATO GCJIMARÃES- Em alguns

paíseS: europeus, como a França pOt exemplo,
os recursos destinados à população idosa,
compreendendo inclusive a ~posentadoria,
pensões e__ programas, ~orrespondem, grosseiramente, a 12% do PrOduto Nadonal BrutO; ·a- que é um· número fantás_tiCo, rrias tàqos
conhecemos a situação social da França, que
pe!fi1ite essas Cots.as..
No Brasil é bem difícil estipularmos, tenho
até um pou~o de receio ern relação a recursos,
porque ilão temos ainda um m~canismo, uma
estrutura de utUízação correta desses recursos.
Então, acho que, primeiramente, esses recursos devem ser, como V. &, bem colocou
específicos para o envelhedmeoto, para os
Idosos. E toda vez que ele for degjnado para
os ldosos...
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)~Pre

para no caminho.
O SR. JOÃO S. MEDEIROS -

Então, tem

que ser específico para os idosos.
Acho que fica muito difícil para controlarmos esses rcursos_ sem saber, E~tualrnente, o
custo, por exemplo, de cada idoso dia em
centros de convivência. Não veria assim, mas
eU diria que; a grosso modo, precisaríamos
ca1cular, pelo menos, dos lO milhões de idosos que temos, dar assistência a pelo menos
um milhão, E é diflcil supor quanto custaria
atender esse um milhão de idosos, mas, seguraniefi.te, no mínimo preciriamos de uns 5 mi·
lhóes de dólares, •' que hoje convertidos em
nossa moeda, dar:a ãproximadamente uns 25
milhões de Cf'.!.!ados, para .orneçarmos a trabalhar, estabelecendo-se critérios de utilização
desse recurso, porque atualmente·esse recursO, -por menor que seja será diSperso, será
perdido, será desperdiçado, porque haverá
s:empre alguém quE' "'"'-~a que esse recurso
é_ if!lportante para fazt,
:':!silo, outro acha
qüe vai ser importante parJ tazer uma festinha
_de fi~al de ano. Seria um mecanismo de utm·
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zação de recursos através de uma comissão,
com ênfase na estràlégiã"- e permanêndã do
idoso na comunidade, na formação de recursos humanos. ACredito que talvez um mínimo
de 25: milhOes de cruzados, que acho pouco,
m.as e_a -qu-antia qu"e ·temOS 'ê:Oriâições de gaStar ªclequadamente.
O SR. RENATO GCJIMARÃES -

Gostaria "

de faz.er uma colocação, não em números,
inclusive porque não tenho nlln1eros-em âmbito nacional, apenas de Brasília. Tivemos,
agora, o seminário "O Idoso na Atua1 Sociedade Brasileira", no auditório do _Palácio do
BUdti. Reuniri:tcis 19 Estados brasüeiros - representantes técnico$ e idosos_ de 19 Estados
brasileiros - , que foram unânimes, no que
se conversou, assim., particularmente, na preocupação com a construção de centros de convivência, pela absoluta falta de ~paços onde
o idoso possa se recolher ou possa participar
ou possa jogar ou competir. O Ses<:, em Curi~
tiba, criou um espaço mara\lilhoso- é o Sesc
do Idoso, um prédio só para idoso. Há reuniões
pela manhã, à tarde e à noite, um exemplo
para todo o Brasil. Então, esses centros de
convivênda são cciristtuldos com verba da
Pronav e LBA, daqueles sorteios da loteria,
e se pudermos partir para a construção, abriremos esses centros de convivência em todO
o Brasil, que é_ uma grande reivindicação do
pessoal do s_eminário, daqueles trabalhadores
dos Es-tados.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- De-

sejo, da minha parte, agradecer a colaboração
dos três representantes que aqui estiveram hoje, proferindo palestras e apresentando sugestões, e pedir Q!Je continuem, sempre _que pog.. ·
sível, remetendo sugestõ~s _e até nomes de
pessoas com as quais deveríamos ContaCtar
para também colhermos experiências de outros órgãos, de outros setores, porque o traba·
lho não será rápido, como eu gostaria e como
procuro sempre fazer aqui no Senado, porque
a época, como Já dísse, é ruím. Porém, o mais
rppidamente possível, Queremos apresentar o
resultado desse tarbalho, para apresenta_ç_ão
do projeto e se possível antecipando o resul~
tado final, vendo se podemos fazer alguma
c:oisa na área de orçamento.
Peço ao pessoal ela assessoria que veja isso,
para apresentarmos uma emendã na Comissão de Orçamento, já visando, por exemplÕ,
a verba para a construção desses centros de
convivência nos diversos Estados. Então, vamos tentar e qu~ndo nós fizermos essa proposta ao Orçamento, aí o trabalho dos senhores e de outras pessoas será importante para
tentar convencer os membros da _Comissão
a votarem uma proposta desse tipo, porque
a mim não interessa nunca a autoria do trabalho, interessa o resultado. Se este for bom,
ótimo; não interessa quem .é o "pai da crian·
ça".
-Muito obrigado às senhoras e ao.s senhores
aqui presentes pela colaboração,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Reitetando as palavras do Senador Jutahy Magalhães, gostaria de agradecer a presença da~
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queles que vieram aqui prestigiar este encon·
tro, esta reunião, agradecer as manifestações
e as opiniões aqui das pelo Dr. Renata Maya
Guimarães, pelo Dr. João Baptista de Medeiros, pelo Dr.Salvador_Augusto G. Cóáráci, qoe,

sem dúvida nenhuma, muito vão contribuir

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)
pãra qu~-e~ ta Comissão ·tenha um resultado
proveitoso e possa rapidamente tomeJr medidas que tenham o alcance que todos nós dese-

jarilos.
Fica aqui o nossO agradecimento e a convoca~ão

para que confihuem colaborando co-

nosco até ·que- poSsamOs chegar ao resuitãdo
final.
Muito obrigado. (Palmas.)

Está encerrada a reunião.
(levanta-se a reuião às
minutos.)

horas e

República Federativa do Brasil
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ANO XLIV- N• 175

SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1989

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
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 LEGISLATWO N• 80, DE 1989
Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao
Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psícotrópii::as, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana,
assinado em Georgetown, em 16 de setembro de 1988.

Art 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização Repressão ao Uso
Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e ci Governo da República Cooperativista da Guiana, assinado em Georgetown, em
16 de setembro. de 1988.
·
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO ENlRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA 00
BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA COOPERATIVISTA OA
GUIANA SOBRE PREVENÇÃO,
CONTROLE ASCALIZAÇAO E
REPRESSÃO AO USO INDEVIDO E
AO TRÃFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E DE
SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
O Governo da RepUblica Federativa doBra·
sil e o Governo da República Cooperativista
da Guiana. (doravante denominados "Partes
Contratantes'').

Conscientes de que o cultivo. a produção.
a extraçào. a fabricação. a transformação e

o comerciQ_i]egais de entorpecentes e de substãncias psicotropicas. bem como a organiza-

ção, a facilitação e o financiamento de atividaConsiderando_ a_ conveniência de estabeledes ilícitas relacionadas com estas substâncias - _ce_r_ uma fiscalização rigorosa da produção,
e suas matérias-primas, tendem a solapar suas
da distribuição e da comercialização de matérias-primas, entre as quais se incluem os-preeconomias e põem em perigo a saúde pública
da população, em detrimento do seu desencursores e os produtos químicos essenciais,
utilizados no processamento ilícito de entorpevolvimento sócio-económico e atentam, em
centes e de substâncias psicotrópicas;
alguns casos, contra a segurança e a defesa
dos Estados;
Interessados em estabelecer meios que perObservando os compromissos que contraímitem a comunicação dtreta entre os organisram como Partes da Convenção sobre Subsmos competentes de ambos os Estados Contâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de
tratantes e a troca de informações permanen197];
tes. rápidas e seguras sobre o tráfico e atividaConvencidos da necessidade de adotarem
des Correlatas;
medidas complementares para combater todos os tipos delitivos e atividades relacionadas
E -levando em consideração os dispositivos
com o uso indevido e com o trá_fico ilícito
tons_titucionãis e admíníStratíVos e ci -respeito
de entopercentes e de substãndas Psicotróaos direitos inerentes à soberania nacional de
picas:
seus respectivos Estados:
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EXPEDIENTE

CENTIIO ClaA.RC~DO SENADO FEDEIUU.

0141110 DO. COIIIGIIEAO NACIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
. AGACIEL DA SILVA MAIA

Impresso sob .1

Oiretor Executivo

responsabllido~de

d.1 MeA do Senado

Federo~l

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA

Oiretor Administrativo

Semestral ·········-························-······-··········· NO$ 17,04

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Acordam o seguinte:
ARTIGO!

As Partes Contratantes empreenderão esforços conjuntos, a harmonizar políticas e_ a
realizar programas específicos para o controle,
a fiscalização e a repressão do tráfico ilícito
de entorpecentes e _de substâncias psicotrópicas e das matérias-primas utilizadas em seu ·
proc.essamento, a fim de contribuir para a erradicação de sua produção ilfcita. Os esforços
conjuntos estender-se-ão igualmente ao campo da prevenção ao uso indevido, ao tratamento e à recuperação de farmacodependentes.
ARTIGO li

As Partes C6ntrafantes adotarão medidas

administrativas para controlar a difusão, a publicação, a publicidade, a propaganda e a distribuição de materiais que contenham estímu·
los ou mensagenssubliminares, auditiVaS. if!l·
pressas ou aUdiovisuais que possam premo':.
ver o uso indevido e o tráfico de entorpecentes
e de substâncias psicotrópicas.
ARTIGO lU

As Partes Contratantes intenSificarão e coar·

denarão os esforços dos organismos nacionais competentes para a prevenção do uso
indevido, a repressão do tráfico, o tratamento
e recUperação de farmacodependentes e a fiscalização dos entorpecentes e das substâncias
psicotrópicas, bem como reforçarão tais organismos com recursos humanos, técnicos e
financeiros, necessários à execução do presente Acordo.
ARTIGO IV

As Partes Contratantes- ádotarão- medidas
administrativas contra a facilitação, a organização e o financiamento de atividades reladonadas com o tráfico ilicito de entorpecentes
e de substâncias psicotrópicas~ Exercerão,
ademais, uma fiscalização rigorosa e um controle estrito sobre a produção, a importação,
a exportação, a posse, a distribuição e a venda
de matérias-primas, indusjve dos precursores
e dos produtos químicos· essenciais utilizados
na fabricação e no processamento- dessas
substâncias, levando em consideração as

Exemplar Avulso ············-----·--·······-···-··'···•····· NCz$ 0,11
Tiragem: 2.200-exemplares.

quantidades necessárias para satisfazer o consumo interno para fins médicos, científicos,
industriais e comerciais.
ARTIGO V

fronteiríças e naS alfândegas ·aéreas e marítimas, treinamento especial, permanente e

atualizado sobre investigação, pesquisa e
_ apreensão de entorpecentes e de substâncias
psicotrópicas e de suas matérias-primas, in-

As Partes Contratantes estabelecerão mo- cJusive dos precursores e dos produtós químicos essenciais.
dalidades de comunicação direta sobre a deAs Partes Contratantes trocarão informatecção de navios, de aeronaves ou de outros
ções entre si, rápidas e seguraS, sobre:
meios de transporte suspeitos de estarem
transportando ilicitamente entorpecentes· e
a) a situaçi;o e tendências internas do .uso
Substâncias pSicotrópicas ou suas matériasindevido e do tráfico de entorpecentes e de
primas, inclusive os percursores e os produtos
substâncias psicotrópicas;
químicos essenciaiS ·uitlizados na fabricação - - b)_ as normas intemas que regulam a orga·
e transformação dessas substâncias. Em con- nização dos serviços d_e prevenção, tratamento
seqüência, as autoridades competentes das
e recuperação de farmacodependentes;
Partes Contratantes adotarão as medidas que
c) os dados relativos à identificação dos traconsiderem necessárias, de acordo com suas
ficantes individuais ou associados e aos métoIegislaç·ões internas.
-dos de ação por eles utilizados;
d} a concessão de autorizaçâO para a im·
ARTIGO V!
portação e exportação de matédas-primas, inAs Partes Contratantes apreenderão e conclusive dos precursorEs e dos produtos químifisca"rão, de açordo com suas legislações rescos essenciaiS utiliiados na elaboração e na
pectivas, os veículos de transporte aéreo, ter- transformação de entorpecentes e de substânrestre ou marítimo empregados no tráfico, na
cias psiCotrópicas; o volume dessas operadistribuição, no armazenamento ou no transções; as fontes de suprimento interno e exterporte de entorpecentes e de substâncias psino; as tendências e projeções do -uso lícito
cotrópicas, inclusive dos precursores e _dos
de tais produtos de forma a facilitar a identifiprodutos químicos _essenciais utilizados na facação de eventuais encomendas para fins lícitos;
bricãçào e processamento dessas substâncias,
e) a fiscalização e vigilância_ da distribuição
e do receituário médico de entorpecentes e
ARTIGO VIl
de substâncias psicotrópicas; e
As Partes Contratantes adotarão as medidas
f) as descobertas científiC8$ no campo da
administrativas necessárias e prestarão assisfarrnacodependência.
tência mútua para:
'ARTIGO IX
:i/-'realizar -pesQuiS;s e investigações para
Com
víst<is
à'
cór\s'ecu;;âo-dOS
Objetivos con- prevenir e controlar a aquisição, a posse e
tidos no presente Acordo, as Partes Contraa transferência dos bens gerados no tráfico
tantes, através de representantes dos dois GOilícito dos entorpecentes e das substâncias psivernos, reunir-se-ão, pero menos l:lma vez por
cotrópicas e de suas matérias-primas, i_ncluano, para:
sive dos precursores e dos produtos químicos
e~enciais utilizados na fabricação e transfora) examinar quaisquer questões relativas à
mação dessas substâncias; e
execução do presente Acordo; e
b) identific_ar e apreender os referidos bens,
b) apresentar a seus respectivos Governos
de acordo com a legislação i!lterna de cada
as recomendações con-sideradas pertinentes
P~e Co_ritra~nte.
para a melhor execução do presente Acordo.
'

c

ARTIGOVlll

As Partes CQn_tratantes proporcionarão aos
organisnios encarre9ãdos de reprimir o tráfico
ilícito, especialmente aos localizados em zonas

ARTIGO X
As Partes Contratantes adotaráo as medidas
que forem necessárias à rápida tramitaçãO,
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da respectiva notificação pela
· __outra Parte Contratante.
Cada Parte Contratante notificará à outra
ARTI,GO XIV
sente Acordo, sem com Isso afetar o direlto · do cumprimento das respectivas formalidadE:s
.
O
presente
Acordo
somente poderá ser
das Partes ContratanteS de exigirem queo_os - exigidas por sua lei nacional para a vigência ·
emendado por mútuo consentimento entre as
do
presente
Acordo,
o
qual
entrará
em
vigor
·
documentos legais lhes sejam enviados pela
Partes Contratantes. AJs emendas entrarão em
na data_ do recebimento da segl,Jflda dessas
via diplomática.
viQOr mi fàiffia indicada Pelo-§- 1o do Artigo
notificações.
entre as respectivas autoridadesjudicid.rie~s, de
cartas rogatórias relacionadas com os processos que possam decorrer da execução do pre-

ARTIGO XII

ARTIGO XI

ARTIGO XIII

Para fins do presente Acordo, entende-se
por entorpecentes e substâncias psicotrópicas
quaisquer substâncias que, ao serem administradas ao organismos humano, alteram .o_ esta-

do de ânimo, a percepção ou o comportamento, provocando modificações fiSiológicos
-~u

psíquicas.

' ' ' ,0' recebimento

XIII.

Feito em Goergetown, aos 16 dias dei -mês
O preSente_ ACordo terá uma_ vigência de
de setembro de 1988, ein dois exemplares
dOiS anoS~ e-seiá prorrogável automãticamenorigianfs, nas línguas portuguesa e inglesa,
te por iguais períodos. Antes do término de
tendo todos os textos igualmente autênticos.
q~alquer desses periodos, qualquer uma das
_ Pelo Qovemo da República Federativa do
Partes Contr_a~ntes poderá comunicar, por via "Brasil; Roberto de Abreu Sodré.
'âiplomática, o término do presente Acordo,· Pelo Governo-dá Repúbllca Cooperativista da
o qual se_ tomará efetivo noventa dias após , ',·Guiana: RaSfilejgh Esmond Jackson.

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• 81, DE 1989
Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica
e Técnica celebrado entre o Governo da Rep6blica Federativa do Brasil e o Governo da Rep6blica
do Suriname, na Área de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê, firmado em Paramaribo,
em 3 de março de 1989.
·
Art. I' É aprovado· o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica
e Técnica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname,
para Estabelecimento de um Programa de Cooperação na Área de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do
Dendê, firmado em Paramaribo, em 3 de março de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 'Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Ajuste Complementar.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro 1989. -Senador Nélson Carneiro, Presidente.

AJUSTE COMPLEMENTAR AO
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
CIENTÍACA E TÉCNICA CELEBRADO
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO
SURINAME, PARA O
ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA
DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE
PESQUISA SOBRE AGENTES
PATóGENOS DO DENDJ':

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbüca do Suri":ame,
Constderando que, em 22 de junho de
1976, a República Federativa do Brasil e a
República do Suriname firmaram o Acordo
Básico de Cooperação Cientifica e Técnica;
Considerando que o Parágrafo 2 do Artigo
1 do mencionado Acordo Básico prevê que
os programas e projetas no campo da cçoperação científica e técnica serão objeto de ajustes complementares específicos;

Considerando que a dendeicultura é uma
das principais opções de cultivo permanente
para a Amazônia do Brasil e do Suriname;
Considerando que a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa, e a Universidade Anton de Kom do Suriname vêm,
há algum tempo, cooperando num programa
conjunto sobre a pesquisa da doença "podridão da flecha", que afeta a cultura do dendê
na Amazônia;
Considerando que existe expressa vontade
por parte da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa, e da Universidade
Anton de Kom do Suriname em estabelecer
formalmente um programa colaborativo, de
·pesquisa agentes patógenos do dendê,'
' Acordãiri OSiigiunte
ARTIGO!

Objetivos
O objetivo deste Ajuste Complementar é estabelecer um programa de intercâmbio cientí·
fico na área da "podridão da flecha" do dendê,

e de outras doenças que afetam a referida
cu1tura, no Brasil e no Suriname..
AATIGOll
Órgãos Executores

Os Governos -da República Federativa do
Brasil e da República do Suriname designam,
respectivamente, como órgãos executores do
presente Ajuste Complementar a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, e a Universidade Anton de Kom do
Suriname.
ARTIGOlll
Car.:icterístfca$ ~pecificaS

1. A cooPeração compreenderá a participação conjunta nas pesquisas a serem levadas
a efeito no Brasil e no Suriname, atr.avés do
inter.câmbio de especialistas, intercâmbio dé
experiênciaS e de informações técnicas-cientificas e intercâmbio de materiais para pesquisa.
2. Para a realização dos trabalhos_ conjuntos de pesquisa, a Embrapa e a Universidade
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2. Os órgãOS executores se comprometem a custear, q~.da um, anualmente, as passa·
gens internacionais ou as diárias necessárias
sobre o dendê, a colocar à disposição do prodos técnicos envolvidos no intercâmbio, segrama laboratórios, campos experimentais,
gundo as necessidades estabelecidas nos Plaee{Uipes de pesquisadores, bem como camnos Operativos Anuais.
pos de produção de produtores privados, me3. Os órgãos executores pagarão, a título
diante acordos que venham a estabelecer_com
de diárias para os técnicos visitantes, o valor
os mesmos.
3. Ambas- as Partes assegurarão ampla em moeda local, correspondente ao das diáparticipação rE!dproca
resultados decor- rias pagas pela FAO aos seus_técnicos e consultores, devendo o montante anual das diárentes dos trabalhos conjuntos, tanto no Brasil
como no Suriname, quer através de publica- rias estar previsto nos Planos Operativos de
ções, quer pelo uso de metologias e processos que trata o parágrafo 4 do Artigo ur, acima.
que vierem a ser desenvolvidos pelos mes- - 4. As viagens do pessoal téc_nico previstas
nos Planos Operativos Anuais deverão ser
mos.
conflfmadas pelos órgãos exeCutores com an4. As atividades _e os dispêndios de cada
Parte deverão ser definidos em Planos Opera- tecedênda de 30 (trinta) dias.
5. o envio de materiais e equipamentos
tivos Anuais, a serem acordados entre ambas,
de um país ao outro reger-se-â pelo disposto
mediante troca de correspondência.
no Artigo VI do Acordo Básico de Cooperação
Científica e Técnica, sendo que as despesas
ARTIGO !V
correspondentes iambém serao definidas peFinanciamento
las Partes nos Planos 9perativos Anuais.
1. As despesas çom o intercâmbio de especialistas no ~rágrafo 1 do Artigo acima,
ARTIGO V
serão custeadas pela Ernbrapa e pela UniverDjsposições
Fmais
sidadeAnton de Kom_doSuriname da seguin- 1. A J;:mpresa Brasileira de Pesquisa Agrote forma:
pecUária;_ Embrapa, e a Universidade Anton
a) a Parte que envia pagará as passagens
·- de Kom do Suriname se comprometem a
internacionais dos seus técnicos;
prestar assistência de emergência aos espew
b) a Parte que recebe arcará com os custos
de diárias dos técnicos estrangeiros e os evencialistas da oUtra parte que se encontrem c um~
tu~s ciesloçamentos internos, necessários paprindo missões técnicas, no referente a eventuais doenças ou acidentes; no caso de morte
ra o cumprimento da missão:
Anton de Kom do Suriname se comprome~
tem, através de suas unidades de pesquisa

no desempenho de suas funções no exterior,
a responsabilidade será da Parte que enviou
o especialista.
2. Aplicam-se aos e_spedalistas designados para exercer atividades em território do
outro país as disposições do Artigo V do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica.

nos

m.
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ARTIGO VI

Vigência
1. O presente Ajuste Complementar entrarã provisoriamente em vigor na data de sua •
_assinatura, e definitivamente quando o Governo da República Federativa do Brasil e _o Governo da República do Suriname s·e informarem mutuamente, por via diplomática, sobre
o cumprimento das respectivas formalidades
legais internas.
2. O pi"esente Ajuste Complementar pode·
rá ser alterado por mútuo acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Suriname, prévio
o cumprimento das respectivas normalidades
legaís internas.
Feito em Paramaribo, em 3 de março de
1989, em dois exemplares nas línguas portuguesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Paulo Tarso Flecha de Uma.
Pelo Governo da República do Suriname:

Faço saber que 6 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• 82, DE 1989

.
A!"rova o text': do ~cordo para a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai,
entre_ as cidades de Sao Bol]a e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do
.~;';Jff. e o Ooverno da República Argentina, concluído em aruguaiana, em 22 de agosto de
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo para a Construção de uma ponte sobre o rio Uruguai,
entre as cidades de São Borja e Santo Tomé, concluído em Uruguaiana, entre 0 Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em 22 de agosto de 1989. Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.Senado Federal, 6 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Caineko; Presidente.

ACORDO E1'f1RE O GOVERNO DA
REPÓBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA
REPÓBLICA ARGENTINA, PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE
SOBRE O RIO OR(JGOAJ, El'fiRE AS
CIDADES DE SÃO BORJA E
SANTO TOMÉ

O Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina (doravante denominados "Partes'"),

Tendo em conta o Tratado de Integração,
Cooperação e Desenvolvimento assinando
entre _os dois países, em 29 de novembro -de
1988;
Considerando o disposto no Protocolo n•
23 (Regional Fronteiriço) relativamente à ampliação da integração física entre ambos os
países. e
Recordando a vontade expressa por ambos
os Governos por ocasião da visita do PresiM
dente da República Federativa do Brasj( à Re-

pública da Argentina~ de 28 a 30 de novembro
de 1988,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes se comprometem a iniciar, por
intermédio de suas respectivas autoridades
-competentes, o exame das questões referen·
tes à constr:ução e exploração de uma ponte
internacional sobre o rio Uruguai, 1,mindo as
cidades de São Borja, no Brasil e Santo Tomé,
na Argentina.
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ARTIGO II

Para os fins mencionados no Artigo- I do
presente Acordo, as Partes criam uma Comfssão Mista Brasileird - Argentina, integrada
por representantes de ambos os Governos,

do Estados do RIO Cirande do Sul, da Prôv'mcia
de Corrientes, e âos respectivos orgariísmOs
técnicos nacionais.

-

ARTIGO III

A Comissão Mista deverá considerar em
seus trabalhos as decisões e Acordos resultantes do Protocolo no 14 (Transporte T errestre), inclusive os relativOs a medidas de controle harmonizado, tal como o sistema integrado de alfândega.
-

de ambos os Governos de que a construção
da mesma se efetue sob o regime de concessão da obra pública, sem o aval dos Governos
e sem trânsito miníma obrigatórlo, e de_ que
a referida obra seja 'atribuída 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 adjudicaçào deverá contar
com a aprovação das Partes;
c) supervisiohar a execução e fiscalizar, durante a etapa de construção, o desenvolvimento dos tiabalhos contratados.
2. A Comissão Mista terá plenos poderes
para solicitar a assistência técnica e toda informação que considerar necessária.

ARTIGO IV
ARTIGO V

1. Será da competência da Comissão Mis·
ta'
a) reunir os antecedentes necessários a fim

1. Cada Parte será responsável pelos gastos decorrentes de sua representação na Comissão Mista.
2. - O custo dos esft.idos, projetas e obras
de construção_ da ponte, assim como das

de elaborar os termos de referência relativos

aos aspectos técnicos, econômicos e financeiros da obra, levando em conta a decisão
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obras complementares objeto de concessao,
estará a cargo do consórcio vencedor.
3.-__ bs custos das ligaçõeS_ rodoviárias ou
ferroviárias até o ponto de acesso às _obras
_contratadas estarão a cargo das Partes, de maneira a ser acordada oportunamente, com a
participaÇão dos Governos Fcideral, Estadual
e Municipal.
As Partes se notificarão sobre o cumprimento das respectivas formalidades legais ihtemas
nE;:cessárias para a vigêncía dO preSerite Acordo, o qual entrará em vigor a Partir da segunda
notificação.
2. Qualquer urna 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 22 dias
do mês de agosto de 1989, em dois exemplares igualmente autênticos, nos idiomas
português e espanhol.
Pelo Governo da Repúblicá Federativa do
BraSil: Roberto de Àbreu Sodfé.

Pelo Go_vemo da Re:PúblicaAigentina:

SENADO FEDERAL
St:IMÁRIO

1 -ATA DA 207• SESSÃO, EM 7

1.2.4 -Requerimento

DE DEZEMBRO DE 1989

- N" 698/89, de autoria do Senador
Carlos De'Carli, solicitando licença médica
no _período de 16 a 23 de novembro de
1989. Aprova_do.

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIEMTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da RepúbUca
-

1.2.5- Oficio

N" 335/89 (n" 878/89, na origem), de

agradecimento de comunicação.
-N' 336/89 (n" 881189, na origem),

restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2 -Mensagem do Governador
do Distrito Federal
-N' 146/89 (n" 136L89, na origem),
restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado,

1.2.3- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n~ 393/89,
de autoria do Senador CarloS- De 'Carl!:- que
dispõe sobre o cancelamento de débitos
para com a Fa,zenda Nacional.
-Projeto de-ResOlução n~ 92/89, de au~
toria do Senador Marcos Mendonça, que
dispõe sobre a transformação de carQ-ãs
em comissão de Assessor Legislativo e dâ
outras providéncias.

·

- N? 93/89, do Presidente da Cori"lissão
de Constituição, Justiça e Odadania, comunicando a aprovação -do Projeto de Lei
do Senado n" 199,_ de 1989, que regulamenta o § 2~ do art. 171 da Constituição
·-pe-deral, qi.Je diSpõe sobre Ó tratamento
preferencial à Empresa Brasileira de Capital Nacional e dá outras providências, nos
termos do substitutivo que oferece, ficando
rejeitado o Projeto de Lei do Senado n~
291/89, que assegura preferência, nas
aquíSiçOes de bens ou serviços pelo pOder
público, -às empresas brasileiras de capital
nacional.
"1.2.6.....:..:: Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo de 5 dias para interposição de recurso, por um décimo da
com-poSição da Casa, para que os Projetas
de Lei do Senado n's 199 e 291189, Sejam
apreciados pelo Plenário.

1.2.7 -Apreciação de matérias
- Redação final do Projetõ de Resolução nç 87189, que suspende a execução
de expressões contidas no Decreto-Lei nç
1.089, de 2"de marÇo de 1970. Aprovada
J).OS termos do Requerimento n~ 699/89.
A promulgação~
- Redação final do Projeto de Resolução n9 88/89, que suspende a execução
da expressão deduzidos 0,5 {Cinco décimo
por cento) a título de despesas de arrecadação e fiscalização, contida no art. 13 do
Decreto-Lei D" 1.038/89Aprovada nos termos do Requerimento n~ /89. À promulgação.

1.2.8- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício S/38/89 (n'·
42/89, na origem), do Governador-do_Estado de São Paulo, solicitando que seja
acrescentado um artigo a Resolução n'50/89, que autorizou o Governo do Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito externo em valor equivalente a até US$
24,007,558.00- juntO ao ExpOrt-Jmport
Bank Of The United States-Eximbank.
-DeferimentO do Recurso n' 9189, interpOsto no prazo reglrflental no sentido
de que seja submetido ao Plenário o Pro-
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jeto.de Lei do Senado n~ 121/89, que pro-

teje temporariamente os inventos in~':-'s

triais, nos termos do art. s~. 29, da Cons-

tituição.

· ·

1.2.9 -Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDES- Paralisação da construção da hidrelétrka de
Xingó.
SENADOR WILSON MARTINS"'-' Cireve

dos fun<::ionários da Cíbrazêm.
~ · · ~-SENADOR -ROfYAN TITO - 81 anos
de fundação da Cruz Vermelha Brasileira.
Aumento salarial dos funcionários do Mi-

nistério dos Transportes. AplicaÇão,--riO
mercado financeirO, ·ao· recolhilnehto das
contribuições da previdência.

SENADOR JARBAS PASSARINHO --'
Análise do segundo turno das eleições.

1.2.10- Requerimentos
- N9 701/89, de urgência, para a Mensagem n" 329/89, ijue propõe seja autorizada a República Federativa do Brasil a
ultimar contratação de crédito externo, nq
valor de até cento e vinte e sete ínilhões,
seis mil e quinhentas e doze libras esfer~
linas, entre a Rede FerroViária SA e o N,M.
Rothshild & Sons, do Reino Unido, visandO
auxiliar o financiamento da importação de
bens e seNiços a serem utilizados na Ferrovia do Aço.
_
_
- N9 702/89, do Senador Fernando
Henrique Cardoso soUcitando dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do Senado n 9
162/89-Cómplementar, que dispõe ·sobre
a tributaçá,o de grandes fortunas, nos ter~
mos do art. 153, inciso VIl, da Cbnstitulção
Federal. Aprovado.
- N1 703189, solicitando que não haja
sessão çlo Senado no dia 8 do cqrrente,
nem haja expediente em sua Secretaija.
Aprovado, após usarem da palavra os Srs.
Dirceu Cã_tneiro e Ronan Tito, tendo o Sr.
Presidente prestado es<:laredmento sobre
o assunto.

13-0RDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n 9 36, de
1989 (n' 112/89, na Câmara dos Deputados). que aprova a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sOnora em
onda média, na Cidade de Imperatriz, Esta-,
do do Maranhão, retírilda da pauta para
aguardar diligência solicitada.

1.3.1 -Pronunciamentos
SENADOR MARCOS MENDONÇA - 0
problema do eJ:11bargo judicial ao uso· elo
metanol comO combustível no País.
SENADOR HUMBERTO LUCENA Nota do P/'1\DB de apoio à Candidatura Lulz
Inácio Lula da Silva.

- -SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Observas:ões sobre criação de superintendên~
Ciás flâ Rede Ferroviária Federal SA. Con~
-sídérações sobre concurso público para
faxiry.eira realizado pelo Tribunal Regional
Federal, com aprovação de personalidades da sociedade brasilíense.

1.3.2 .:-.Ordem do Dia
-ção)

(continua~

Projeto de Lei da carriara nQ 57, de 1986
(n" 4.559/84, na Casa de origem}, que dispõe sobre o reconhecimento dos profissionais em educação física e cria seus re_spectivos conselhos federal e regionals. Aprovado, após parecer favorável da comissão_
competente. À sanção.
_
Projeto de Lei d"a Cãmãra n? 63, de 1989
(no 2254/89, na Casa de origem), de iniciativa do Pr~ídente da República, que regulamenta a concessão do benefkio previsto
no art. 54 do Ato da$ Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Aprovado, após parecer favorável da
cÇmissão competente tendo usado da palavra os Srs. Nabo r Júnior, Rçmaldo Aragão
e Jarbas Passarinho. À sanção.
PrOjeto det:erda Câmara n" 64, de 1989
(n? 2.012l89, na ·cãsa de origerti), de inic;iativa do Ministério Público do Trabalho, que
cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da te• Região da Justiça do Trabalho e
dá outras providêndas.Aprovado, após parecer favorável da comissão competente.
À sanção.
Projeto de Lei da~Câmara n? 69, de 1989
(n~ 1.453/89, na Casa de origem), de irlidatiya _do Tribunal Superior do TfabalhO, que
cria cargos no quadro de pessoal da Seaetaria do Tribunal SuperiOr do Trabalho e
dá outras providências. Aprovado, após patec;er favorável da comis~ão competente.
--A sanção.
· ·
Projeto d_e Lei da Câmara n~ 73, de 1989
(n9 4.056/89, na Casa_ d_e origem), que cria
o adicional de tarifa aeroportuária, e dá
outra_s providências. Aprovado, o projeto
e rejeitada a emendá. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n? 80, de 1989
(n9 3.306/8'9, na Casa de origem), de inicia·
~va do Presidente da_ República, que altera
.o art. 3 9 da Lei no 7 .735, de 22: de fevereiro
de 1989, que dispõe sobre a tabela de pes-sOãl-do Instituto Brasil~iro do Meio Ambiente e dos Recurso_s_Natur~is R~n~váveis
- IbZima e dá outras providências. Aprovado, nos termos do substitutivo da Comis-são de Constituição, Justiça e Cidadania,
oferecido pelo relator Sr. Aluizio B~erra,
tend.Q usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À Comissão Dlreto~a para redaç-ão
do vehcldo.
- ·
--- Redação final do Projeto de Lei da Câ·
mara n9 80/89, apreciado anteriormente.
-Aprovada. À Câmara dos Deputados.
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Projeto de-Lei do DF nn 82, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federa\, que cria a carreira administração pública da Fundação Zoobotâníca do Distrito
Feder21l e seus empregos, fixa os valores
de seus salários e dá oútras prov1dências.
Aprovado, o projeto e a Emenda n" 3, sendo rejeitadas as Emendas n~s 1 e 2.. À ca.
missão Dlretora para redação finaL
Re_d.;~.ção final do Projeto de Lei do DF
n9 82189. Aprovada. À sanção do Gover·
nador do Distrito Federal.
'Pi"ójeto-âe Lei do DF n"' 86, de 1989,
de iniciativa do Governador dO DistritO Fe~
dera!, que altera dispositivos das Leis ·n<IS
13 e 14, de 30 de d~mbro de '1988, e_
dá outras providências. Aprovado o projetO
com submenda à Emenda n~ 2. À Comissão Diretora para redaç:ão final
Redaç:ão final do Projeto de Lei do DF
n" 86/89. Aprovada. À sançaO do Gover·
nadar do Distrito Federal.
Projeto_ de Lei do DF n~ 88, de 1989,
de iniciativa do Governador dq Distrito Federal, que dispõe sobre os ven<::imentos
dos integrantes da categoria fundonal de
Assistente Jurídíco, do Grupo Serviços Ju~
_ridicos de que trata a Lei n~ 5.920, de_19de setembro de 1973, e dá outras providências. Aprovado, após parecer favorável
da comissão competente, tendo usado da
palavra os Srs. Mauro Benevides e Ronan
Tito. À Comissão Diretora para a redação
final.
Redãção final do Projeto de Lei do DF
nY88789. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
Mensagom n" 311, de 1989 (n" 809/89.
na origem), relativa-à p"rój50Stã para--que
seja autorizada a formalização de aditamento ao protocolo financeiro firmado entre os Governos brasileiro e francês, em
16 de janeiro de 1987, destinado a finan 3
Ciar a aquisição de equipamentos médicohOspitalares de oiigem francesa, nó valor
global de duzentos e quarenta milhões de
francOs franc~es. destina-dos ao Estado
de São Paulo. AprOvada, nos termos' do
Projeto de Resolução n" 93/89, após parecer da comissão competente. A Comissão
Diretora para a redação final.
Redação finai do Projeto de Resolução
ri"-93189.Aprovada. À Comissão Diretora.
Projeto de Lei da Câmara n" 62, de 1989
571/88, na Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade da inddêhcia da
correção monetária sobre as importâncias
pagas com atraso peJas entidades e órfiãos
vinculados à administração pública, relatiw
vas aos contratos que esPeCifiCa, e dá outras providências. Discussão ai:fiada, após
parecer da comissão competente, tendo
usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães
e Ronan Tito em virtude do término do
prazo regimental da sessão.
(n~
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Projeto de Lei da Câinara n 9 74, de 1989
de origem), de inicia-

(n'~ 3).57/89, na Casa

t,ivádo Presidente da República,: que institUia taxa de fiscalização dos mercados de
titulas e valores mobiliários e dá _outras
providências. Discussão sob~tada em
virtude do término do prazo regimental da
sessão.

Projeto de Lei da Cârnara n~ 78, de 1989
(n~ 3.529/89,

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre o refinanciamento pela União da dívida externa de responsabilidad~ dos EstadoS, do Distrito Federal e dos ~unicípios,
inclusive suas entidades da adrhinistração
indireta, e dá oUtras providências. Dlscus_são sobrestada em virtude do término do

prazo regimenta] da sessão.
Projeto de Lei do Senado 1;\~ 155, de
1989, que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lcuros ou resúltados das
empresas e dá outras providências (Tramitando em conjunto com os Rrojetos de
Lei do .~ernodo n~ !52 e ~;l8, 1 de 1989).
Discussao sobrestada em virtUde do tenntno do prazo reoimetnal da sessão.
-- Pr*t~ de Lei do Senado n 9 152, de
1989, que dlspõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das
empresas e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com os Ptojetos de
l.ci do Sernodo n" !55 e 238, de 1989).
Discussão sobrestada em virtude do término do prazo regimental da sessão.
Projéto pe Lei do Senado no 238; de
1989,-que-dispõe sobre a participação dos
traba1ha:dore_s urbanos e rurais nos lucros
ou resultados da empresa, nos termos do
art. 79, incisO XI da ConStituição Federal
e defme participação nos ganhos económicos resultantes da produtividade do trabalho para os efeitos do§ 49 do art. 218
da Constituição. (Tramitando em conjunto
com os Projetes de Lei do Senado n.,s 152
e 155, de 1989). Discussáo sobtestada em
virtude do término do prazo regimental da
sessão.
Projeto de Lei do DF n9 89, de-1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre os salários dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito
Federal e dã outras providências. Discussão sobresttlda em virtude do término do
prazo regimental da sessão,
Projeto de Resolução n~ 61, de 1989,
de iniciativa da Comissãó' T emporáiia,'
criada pelo Requerimento n9 23, de 1989,
que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias. Discussão sobrestada em virtude do término do prazo regimental da ses-

são.
Projeto de Resolução no 62, de 1989,
de iniciativa -da Comissão Temporária,

criáda pelo Requerimento n9 23,-âe 1989,
que dispõe sobre limites _g!_obais e condi. ções parã""as operaÇões de cfédito externo
e interno da União, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo poder
público federal e eStabeleCe limites e condições para a concessão da garantia da
União em operações de crédito externo
e interno. Discussão sobrestada em virtude
do término do prazo regimental da sessão,.
Mensagem n• 3!9, de 1989 (n• 832189,
na origem), relativa à proposta para que
seja a União, como sucessora das Empre- sas Nucleares Brasileiras SA - NUCLE~
, BRÁS e sUas subsidiárias, autorizadas a
celebrar contratos de transferência decorrentes_ de operações de crédito externo celebradas com aquela empresa, até primeiro de setembro de 1988. Discussão sobres/ada em virtude do_ término do prazo
regim~ntal da s~ssão.
,Projeto de Resolução n9 86, de 1989,
de iniciatva da Comissão Dire~ora, que dá
nõva redação ao art. 617 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal. Apredação sobrestada em virtude dO término
do prazo regimental da _sessão.
~
Proposta de Emenda à Constituição n 9
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e Outros Senhores Senadores,
que_ acrescenta ~m § 6° ao a_rt, _5~ do Ato
- d~ Disposições Constitucionitis Tran.sitórias. Apreciação sobrestada em virtude do
término do prazo regimental da sessão.

1.3.3- Comunicações da Presidência
- Prejudicialídade do Requerimento n 9
701/89, lido no Expediente da presente
sessáo
-Convocação de sessão extraordinária
a realizar~se hoje, às 18 horas e 35 minutos,
com Orderri do Dia que designa.
1.4- ENCERRAME!'ITO

2 -ATA DA 208' SESSÃO, EM 7
DE DEZEMBRO DE 1989
2.1 -ABERTURA
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2.t~2- D~scu~os d!?~~diente
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG ..:..::-rrrtgação no Nordeste.
SENADOR LOORIVAL BAPTISTA - 30"
aniversário da Sudene.
2.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Senado no
162/89-Cc:implementar, que dispõe sobre
a fibutação de 9randes fortunas, nos termos -do art. 153, inciso Vli, da Constituição
Federal. Aprovado, em turno suplementar,
nos termos de substitutivo. À Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Lei do Senado no 314/89,
que estima a receita e ftxa a despesa do
Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1990. A,Orovado. À Coffiissão do
Distrito Federal para redação final.
- . Redação final do PrOjeto -de Lei do
Senado n9 314/89, aprovado anteriormente. Aprovada. À sanção do Governador do

Amapá.·
~Projeto de Lei do'Senado no 315/89,
que estima a receita e fiXa a despesa do
Estado de Roraima para o exercício fin-anceiro de 1990. Aprovado. À ComiSsão do
Distrito Federal para redação final.
- - Redaçao final do Projeto de Lei do
_Senado n 9 315/89, aprovado anteriormente. Aprovada. A sanção do Governador de
Roraima.
- Piojeto de Lei do DF n9 57/89, que
estima a receita e fiXa a-despesa do Distrito
Fe-derai para o exercício financeiro de
1990"._ Ajirovado. À ComisSão do Distrito·
Federal Para redação final.
-- Redação final do Projeto de Lei do
DF n9 57/89, aprovado anteriormente.
Aprovada, após usar da palavra o Sr. Mauro
Benevides. À sanção do Governador do
Distrito Federal.

2.3.1 -Matéria apreciada após a
Ordem do Dia
Requerimento n?706/89, lido no. Expediente da presente sêssão. Ãprovado.

2.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão.

2.2- EXPEDIENTE

2.4 ,..-ENCERRAMENTO

2.2.1 - Requerimento

3 -ATOS DO PRESIDENTE

N"" 706/89, de urgéncia para a Mensagem n9 329/89, que propõe seja autorizada
a República Federativa do Brasil a ultimar
-contratação de crédito externo, no valor
de até cento e vinte e sete milhões, seis
mil e quinhentas e doze libras esterlinas,
entre a Rede Ferroviária SA. e o N.M. Rothshild & Sc:iris, do Reino Unido, visando auxiliar o financiamento da importação de
berlS e serviços a serem utilizados na Ferrovia do Aço.

7665.

-No' 262 a 268/89.

4 - ATAS DE COMISSÕES
5 - MESA DIRETORA

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

7666

Sexta-feira 8

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ata da 207'!1 Sessão, em 7 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz J\faya.

--

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluizio Bezerra- Nabo r Júnior- Leopolc.Jo
Peres - Olavo Pires - Jarbas Passarinho -

Antônio Lltiz Maya --Alexandre Costa- Edi~
son Lobão- Alacoque Bezerra- Mauro Be~
nevides -

Marcondes Gadelha -

Humberto

Lucena- Raimundo Ura- ieotônio Vilela
F'Hho - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar

-José Jgnácio Ferreira -

Joilo Calmon -

Gers_on Camata

Jamil Haddad -

Nelson

Mendes Canale -

Rachld

Carneiro - Ronan Tito - Severo GomeS Marcos Mendonça - Iram Saraiva - lrapuan
Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício
Corrêa - Meira P"~ho - Roberto Campos Márcio Lacerda -

Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves- Dirceu Carrieiro- Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)
- A lista de presença acusa O- comparecfmento de 39 Srs .. SenadOfeS. HaVendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário irá proceder à leltura
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens
PRESIDENTE DÁ REPÚBLICA

De agradecimento de comunicação:
N? 33.5/89 (n" 878/89, na origem), de 6 06
corrente, referente à aprovação âa matéria
constante da Mensagem da Presidência da República n~ 702, de 1989.

Restituindo autógrafos de Projeto de
Lei sancionado:

N' 336/89 (n' 881/89. na origem), de 6 do
corrente, referente ao Projeto de l.ei da Càmara n" 48, de 19.89 (n" 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 TribUnal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .907,
de ô de dezembro de 1989.)

~-Mensagem

DO GOVER!'IADOR DO DISTRITO
FEDERAL

R-esui:uindo autógrafos de Projeto de
Lei sancionado:

N> 146/89-DF (n' 136/89, na origem), de
5 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
Senado n~ 13, de 1988-DF, que aprova a alteração da denominação do Banco de Brasüia
S/A -_BRB, dispõ:e sobre sua participação
no capital de empresas e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 61,
de 5 de dezembro de 1989.)

0

SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está finda a leitura ç[o_Expediente.
Sobre a mesa, projeteS que serão lidos pelo
Sr. 1? Secretário,

Sàb lidos os seguintes
- PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 393, DE 1989
_-: - Dispõe sobre o c"anéeiamento de débi~
tos para com a Fazenda Nacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Ficam cancelados, arquivando-se
os processos administrativos ou os executivos
fiscais correSpon"denteS, Os débitos, de qual~
quer natureza, para com a Fazenda Nacional,
existentes na data da publicação desta lei, de
valor originário até NCz$ 10,00 (dez cruzados
novos).
Parágrafo único. Os autos das execuções
fiscais relativos aos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho
do juiz, ciente o representante judicial da
União.
Art. 2~ Para os efeitos desta lei, entendese como valor originário o definido no artigo
3" do Decreto-Lei fl" 1.736, de 20 -de dezembro
de 1979.

M· 3o Està lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam·se as disposições em
contrário.

cujo artigo 4o deu por cancelados os débitos

de valor originário atê NCr$ 100,00 (cem cruzeiros novos), o Decreto-Lei n" 2.162, de 19
de _setembro de 1984, que cancelou aqueles
de ·valor igual ou inferior a Cr$ 40.000 (quarenta mü cruzeiros), e o Decreto-Lci n" 2303,
de 21 de novembro de 1986, que cancelàu
os débitos de valor originário de até_ Cz$
500,00 (quinhentOS- cn:iiados).
-As razões não são apenas de ordem eçonômica, mas também de econo.mia processual.
Cóm -efeito~- o pesa da inflação galopante
que -assola o País, reduz a tal ponto o valor
dos _créditos_da Fazenda Nacional que, alguns
deles, sequer justificam o adonamento da pesada máquina arrecadadora ou dos complicados mecanismos da Justiça para trazê~los,
no cabo de alguns anos de disc_ussão. aos
cofies da União. Gasta-se mais para arrecadá~los do que_realmente significam como receita pública. E o caso de valor até NCz$ 10,00
(dez cruzados novos). Por outro lado, enquanto se arrlistam pelas instâncias administrativas,
ou tramitam morosamente nas varas federais,
excessivo número de feitos, exigindo que deles
cuidem milhares de funcionários_. país afora,
perde-se, evidentemente, (tantos e tais são os
prazos a serem observados, os atos a serem
praticados, as audiências a serem realizadas)
a capacidade de julgar aqueles que realmente
interessam à co!etivídade.
__ _
Trata-se pois, de medida de grande signifi~
cada, especialmente para o bom funcionamento da justiça, que ficando desafogada de
milhares de processos, que serão levados ao
arquivo, poderá contar com mais tempo para
exeicer, com maior rapidez, sua alta missão
constitucional.
São estas as razões da apresentação deste
projeto de lei.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989.
-

OJrfos De'Carli - ~ · ··

·

· - · · ·

LEG!SIAÇÁO GTAJ)A
DECRETO·LEI N' !.736.
DE 20 DE DEZEMBRO DE !989

Dispõe sobre débitos para com a Fazenda e dá outras providências.

-Justificação
O Cancelamento d_~ débitos para_com a Fazenda Nadonal, tornadqs irrisórios pela infla·
ção-; tem sido decretado com freqüênda em
nosso País.
Para lembrarmos apenas os mars recentes,
dtamos a l.ei n" 5.421, de_25 de abril de 1968,

Art 3~ Entende--se por valor originário o
que corresponde ao débito, excluídos as parcelas relativas a correção monetária, juros de
mora, multa de mora e ao encargo previsto
no áftigci T'-do Decreto-Lei n" 1.025, de 21
de outubro-de 1969, com a redação dada pe-
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los Decre.tos_-Leis n~ 1.569, de 8 de agosto

Art. 3? O primeiro provimento dos cargos
-resultantes da transformação de que trata esta

de 1977, e rt' 1.645, de 11 de dezembro de
1978.
..
. ..
_

-----~~-~-

resolução será feito exclusivamente por ascensão funcional, após pro_cesso seletivo interno

·~--de

proVas de títulos, obedecidas as normas

contidas nos parágrafos

DECRETO-LEI N• 2.1 62.
DE 19 DE SETEMBRO DE1984
Altera o limite _máximo para elevação
das aliquotas da Tarifa Aduaneira no Bra-

sil
"'''''''''''_H _ _ _, .. ___ ,,,,_..._,_~,-·_.~

DECRETO-LEI N' 2.303,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Altera a Jegislaçào tnbutária federal e

dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 92, DE 1989

e 2 9 do artigo ante-

Presidente do Senado Federal, devendo ser
publicado no Diário do Congresso Nado·
nal, Seção II, até o dia 15 de dezembro de
1989, vigorando seus efeitos financeiros a par-

tir de 1o de janeiro de 1990.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art 69 Revogam-se as disposições em

contrário.
Justificação

···············-----------·-~-·~

(À Comissão -de Assuntos Econômicos-decísAo terminativa.)

]9

rior.
Art 49 A ascensão funcional de que trata
esta resolução será efetivada mediante Ato do

O projeto que tenho a oportunidade de
apresentar aos Uustres Membros desta C_asa
iem o objetivo de transformar cargos em comissão que se encontram vagos, acrescentando à assessoria mais 20 cargos de Assessor
Legislativo efetivo_s. _
Elimina-se, dessa forma, o can~ter político
das nomeações que anteriormente eram feitas
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para esses cargos em comissão que passam,
doravante, a ser preenchidos por concurso público e por ascensão funcional de servidores
da melhor qualificação da Casa e de comprovada experiência fundaria!. Este projeto não
~carreta em aumen.to de despesas.
Sala de Sessões, 7 de dez.embro de 1989.
-Senador Marcos Mendonça.
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetas lidos serão publicados e reme- tidos às Comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será Hdo
pelo Sr. 1~ Secretário._

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO 698, DE 1989
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ext, nos termos do art. 43,
inciso I, do Regimento Interno do Senado FederaL licença méd.ic_a no período de 16 a 23
de novembro de 1989, confcirffie atestado
anexo.

Renovo a V. Ex' protestos de estima e apreço.
Brasília 1O de dezembro de f989. -Senador

Carlos De'CariL

Dispõe sobre a· transformação de car-

gos em comissão de Assessor Legislativo
e dá outras proVidências.

O SenadO Federal resolve:
Art 19 São transformados em cargos de
provlmento_efetivo de Assessor LegislativÇ> da

o'

Parte Es-pecial do Quadro Permanente do Se-

nado Federal 20 (vinte) cargos vagos de

As~

sessor Legislativo, do Grupo-Direção e Asses-

soramento Superiores, Código ·s·F-DAS-102.3.
Art. 2~ Os cargos resultantes da transformação de que trata esta Resolução e outros
cargos vagos, ou que- vierem a vagar, nesta
categoria, serão providos, 50% (cinqüenta por
cento) por ascensão funcional de ocupantes
da última referência das Classes Especiais das
Categorias de Técnico Legislativo e de T écnko em Legislação e Orçamento e 50% (clnqüenta por cento) por concurso público.
§ ]<? Poderão concorrer à ascensão funcional os servidores referidos neste artigo, portadores de diploma de curso superior que
preencham os seguintes requisitos:
a) ter ingressado no Senado Federal mediante concurso público, ou ter sido aprovado
em processo seletivo interno para ingresso em
cargo do quadro permanente;
b) ter experiência funciOnal demonstrada
pelo exercido, no Senado Federal, durante 1
(um) ano, no mínimo, de função de:
I - direção ou assessoramento superiores;
fi- membro de Conselho ou Comissão
Permanente; e
III- chefia de Gabinete, de serviço ou de
Seção.
Art. 2" Será considerado fator de desempate o tempo de exercício de função utilizado
para efeito de demonstração de experiência
funcional, observada a ordem estabelecida na
alínea b do § 1'? deste artigo.

~

~

~"'"--•

&....?

!f.

;,.:.. 2_l

~

-':""-

( "i <;l'l
Q

tb"

5" 3 '$" . '51'-1

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento, será considerado como licença médica o período solicitado. (Pausa.)
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.
19 Secretário .

Ê lidÓ o seguinte
. SUBSa~TARIA DE COMISS9ES .
COMISSOES DE CONST!TUIÇAO.
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N' 093/89- CCJ
Brasília, 7 de dezembro de 1989

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. EX-'
que esta Comissão Aprovou _o Projeto de Lei

do Senado N~ 199, de 1989, que regulamenta
o § 2 9 do art. 171. da Constituição Federal,
que dispõe sbre o tratamento preferencial à
Empresa Brasileira de Capital Nacional e dâ
outras Providências", nos termos do Substitutivo que oferece, ficando rejeitado o PLS n"
291/89, que "assegUra preferência, nas aquisições de bens ou serviços pelo Poder Público,
ãs Empresas Brasileiras de Capital Nacional",
na reunião do dia_30, de novembro de 1989.
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos de elevada estima e consideração. Senador Od Sab6ia de Carvalho. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com referência ao expediente q4e aéaba
de ser lido, a Presidência comunica aó Plenário
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que, nos termos do _art. 91. §§ 3o a 6°, do
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias

para interposiçáo de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetes
de Lei do Senado N-:6 199 e 291, de.1989,
sejam apreciados pelo Plenário.
_
Esgotado esse prazo sem. a interposição de
recurso, o Projeto de Lei do Senado No 199,
de 1989, será remetido à Câmara dos Deputados, ficando prejudicado o de No 291, de 1989,
que tramitava em conjunto. (Pausa.)

O SR. PRESIDEI'IlE (Pompeu de Sousa)
- Sobre mesa, parecer que vai ser lido pelo
Sr. 1o SecretáriO.
É lido o seguinte

PARECER N• 389, de 1989
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução

n' 87, de 1989.

-

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resulução

no 87, de 1989,

que suspende a execução de expressões contidai no Decreto-Lei n" 1.0~9, de 2 de !Tiarço
de 1970.
·
·
-Sala de Reuniões da Comissão, 7 de dezembro de 1989. ...::..... Nelson Carneiro, Presidente
-Antônio Luiz Maya, Relator - Diva/do Suruagy- Alexandre Costa.
ANEXO AO PARECER N" 389, de 1989

Redação final do Projeto de Resolução
n• 87, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição, e eu,
, Presjdente, pro·
mulgo a seguinte

, DE 1989
Suspende 11 execuçAo de expressões
contldlls no Decreto-Lei n"' 1.089. de 2
de mtJrÇJ de 1970.
O Senado Federal resolve:
Artigo único:
suspensa a execução, em
consonância com a dedsão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em Acórdão de 3 de
fevereiro de 1988, da expressão "de seus semdores" contida no caput do art. 18 do Decreto-Lei no 1.089, de 2 de março de 1970, bem
como a parte final do § 1n do mesmo art.
18, assim redigida: "exdusivamente aos percebidos pelos servidores da administração direta dos Estados, do Distrito Federal e dos
Munidpíos e_ Sujeitos à Tcibaela Progressiva
de incidência na fonte sobre os rendimentos
do trabalho assalariado" .. '

t:

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.

I:: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N' 699, DE 1989
Nos termos do art. 321 do Regimento lntern...-. requeiro dispensa de publicação, para ime~

diata discussão e· votação, da redação final
do Projeto de Resolução n" 87, de 1989, de
inidativa da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que suspende a execução de expressões _con~idas no Decreto-L,ei n• 1.Q89,
de__2 de-março de 1970.
Sala das Sessões, 7 de dezeml::lro_de 1989.
_:Antônio Luiz Maya.

--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 peça a palavra, encerro
a discussão.
Em vota.ção.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pe!l11anecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, outro parecer quê vai ser
Udo pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 390, DE 1989.
(Da Comissão Diretora)
Redaçáo Dnal do Projeto do Resolução
n• 88, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redaç;oão
finãl do Projeto de· Resolução n• 88,de 1989
que Sl.lSpende a execução da expressão "'deduzidos 0,5% (cinco décimos por cento) a
ti'tulo de despesas de arrecadação e fiScalização", contida no art. 13 do Decreto-Lei n•
1.038, de 1969.

_

· &tia de Rew:t!Qes da Comissáo, em 7 de
dez.embro _de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente -Antônio Luiz Maya, Relator -Diva/do

Suruagy- ~exandre Costa.
ANEXO AO PARECER N' 390, DE 1989
Redaç4o flné!l do P~jeto de Resolução
n 9 88, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do_ art, 52, inçj~,q X. da Constituição, e eu, Presideitte, promulgo a seguirite
RESOLUÇÃO N•

, de 1989-

Suspende á execução da expressão
-"deduzidos 0.5% (cinco· décimos por
cento) a título de despesas de arrecadaM
ção e fiscalização'; contida no art. 13 do
DecretoMLei n9 1.038, de 1969.
O Senã:do Federal resolve:
Artigo único. .t: suspensa, em virtude~ de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ·nos autos . do Recurso Extraordinário n~
108.174-1-SP, a execução da expressão "deduzidqs_0,5% (Cinco d&:imos por cento) a
titulo de despesas de arrecadação e fiscalização", contida no art. 13 do Decreto-lei n~
1.038, de 21 de outubro de 1969.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ·
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.

_ É_!i_>;fo e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 700, DE 1989
Nos termos do art." 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para ime'diata discursão e votação, da redação final
do Projeto de Reso!ução no 88, de 1989, de
iniciativa da Comissão de COnStituição, JustiÇa
e .O.da_dania, que suspende a execução da expressão "deduzidos 0,5% (cinco décimos por
cento) a titulo de despesas de arrecadação
e fisc'alização", cóntida no art. 13 do Dec:re~
to·Lei n• 1.038, de 1969.
·
Sala das,Sessões, 7 de dezembro de 1989.

-António Luiz Maya .
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se_ à imediata.apreciação da redação final
·
Em discurssão a redação final. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discursão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a âprovam queiram
permanecer ~ntados. (Pa~.)
Aprovado.
O projeto irá à publicação.

O SR. PRESitiErfrE: (Pompeu de Sousa)
-A Presid!ncia recebeu, do Governador do
E~dO de São Paulo, o Oficio S/38, de 1989
(N~ 42/89, na origem), sollcitando, do Senado
Federal, seja acrescentado um artigo à Resolução n~ 50, de 1989, que autorizou o Governo·
do Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito externo em valor equivalente a até
US$ 24,007,558.00 (vinte e quatro milhões,
sete mil, quinhetos e cinqGenta e oito dólares
arTiericé'inos}, junto ao Export-[mport Bank of
The United States-Eximbank.
A-Matéria será despitchada à Comissão de
Assuntos Económicos.
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunica ao Plenárlo que
deferiu o Recurso n? 9, de 1989, interposto
nb prazo regimental no sentido de que seja
submetido ao Plenário o projeto de Lei do
Senado n 9 121, de 1989, de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, que proteje temporariamente os inventos industriais, nos téimos
do Art. 5?~ .Ç!9, da Constituição.
A Matériâ ficará sobre a mesa durante 5
(cinco) sessões_ ordinárias, para recebimento
de emendas, de acordo com o· disposto no
art. 235, c , do Regímento Interno.
--É o seguinte o recurso deferido:

RECURSO N• 9, DE 1989
Nos termos do art. 91, § 4", do Regimento
Interno do Senado Federal, com·a nova redação dada pela Resolução n" El3, de 1989, requeremos que o Projeto de Lei n" 121/89,
aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos, seja apreciado pelo Plenário desta Casa.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.
_..:_ Severo Gomes - Ronan Tito - Nelson
Wedekin - Márcio Lacerda - Pompeu de
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O SR. PRESII;>ENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro

Benevides.
O SR. MAURO !IENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; em quatro oportunidades, nos últimos- 90 dias, tenho ocupado

a tribuna do Senado para defender a consignação de recursos destinados à Usina de Xingá, cuja construção representa justo anseio
da população nordestina.

Integrada ao sistema Chesf, aquela hidrelétrica foi concebida para oferecer suporte à es-

trutura energética de minha região, sornando-se _o seu potencial ao de Boa Esperança
e Jtaparica, além dos megawats originários do
linhão TucurUL-Presidente Outra, no Maranhão.

Com as obras recentemente paralisadas, a
Unisa de Xingó sofrerá inevitável retardamento
no seu cronograma de obras, dando lugar esse fato a uma generalizada apreensão de todos
os segmentos daquela área, que se movimentam com o objetivo de reivindicar um apoio
financeiro que permita a imediata retomada
dos trabalhos de construção civil. a cargo de
três empreiteiras nacionaiS.
·
Aliás, sobre a necessidade de se incluir no
Orçamento para 1990 dotações ponderáveis
que viabilizem a continuidad~ dos serviços levados a efeito__em Xingó, venho de receber
do Presidente da Federação das Jndústrias do
Ceará, dr. Luiz Esteves Neto, o seguinte telex:
"Atenta e interessada em promoveras
gestõeSneCeSsárias a preservaçãO dos interesses da região, a nossa entidade se
dirige a vossência no sentido de obter
o produto e incisivo apoio as emendas
em tramttação na Comissão Mista de Orçamento, presidida pelo Deputado Cid
Carvalho, tratando do acréscimo de recursos reclamados pela Chesf para viabilizar seus projetas no exerdcio de 1990,
especialmente Xingó, nos termos do seguinte telex aos portadores nos termos:
"A Federação das Indústrias do Estado
do Ceai'á-fiec, na defesa doslidimos interesses da economia cearense, vem procurando evitar irreparáveis danos a região
pela ameaça que paira de racion~mento
energético em conseqüência do descumprimento dos cronogramas financeiros
destinados a campanha_ hidroelétrica do
São francisco-Chesf. Na oportunidade
que ora se apresenta da apreciação das
dotações orçamel)tá_rias destinadas a
Chesf, encarecemos de vossênda, na
qualfdade de representante nordestino e
profundo conhecedor dos óbices que enfrentamos quando pugnamos por recursos financeiros para atendimento de ne·
cessidades urgentes, que se alie_e confira
ênfase_ a imprescindibilidade de aprovação das emendas que aumentam os re·
cursos diredonados a Chesf, garantindo,

de modo especial, a continuidade das
obras de Xingó dentro dos prazos programados. Desnecessário traduzir a importância de que se reveste para o Nordeste
a conclusão dessa hidrelétrtca, ainda
rilais~quando estamos na transição para
uma nova administração federal a se instalar a p~rtir de 1990. A certeza do vosso.
empenho e apoio a este pleito representa
- a coerência da bancada do norte e nordeste em prol das regiões menos desenvolvidas."
Atenciosamente, - Luiz Esteves 1'/eto,
Presidente da Federação das [ndústrias
do Estado do Ceará."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, juntamente
com os Senadores Lourival Baptista, Francisco Rollemberg e, dentre outros, o Deputado
Albérico Cordeiro, apresentei emenda à proposta orçamentária da União, a fim de alocar
recursos suficientes para o prosseguimento
das obras de Xingó.
Reitero, agora, apelo veemente aos membros da Comissão _de Orçamento no ·sentido
de que acolham a nossa e outras emendas
de idêntico teor, abrindo alternativas mais promissaras a um empreendimento de inquestionável relevância para o desenvolvimento do
Pais.
ConfiO ein cjue o plenário do Congresso
também Se mostrará receptivo a essa postulação, identificando-a como vital ao crescimento
do Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem\)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador WU·
son Martins.
OSR. WILSON MARTINS (PMDB -MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem· reviSão
do orador.)- Sr.,Presidente, Srs. Senadores,
há mais de um mês que se encontram em
greve os funcionários da Cibrazérn e, com isto,
põem em risco um estoque de alime~tos enorme, alimentos necessários a toda nossa população.
A propósito, o Jomal de Brasma estampou,
em seu carderno de economia, notícia que
vale a pena ser lida, e que diz:

"GREVE PÕE EM RISCO ESTOQUE
DAOBRAZEM"
Todo o ~stoqUe de 1,3 milhão de tone·
!adas de alimentos em poder da Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazém) pode entrar em processo de deterioração nos pr~ximos dias. Os servidores da empresa estão em greve desde
17 de outubro e começaram a vencer
os prazos de pulverização dos alimentos,
além de datas de produção. O prestdente
da empresa, Joel Antônio de Araújo, culpa os ministros da Fazenda, Mailson da
__ t'fóbrega, e do Planejamento, João Batista
de Abreu, pelo processo de insolvência
da Cibraz.ém. A situação é tão grave que
6t servidores da empresa ainda não rece-
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beram nem o saláriÕ de novembro, nem
-a ·primeira parcela do 13~
Mesmo que os servidores voltassem ao
trabalho, a Cibrazém não teria recursos
para comprar os inseticidas e realizar a
pulverização. •·Não temos condições de
avaliar se alguma coisa já _se perdeu _e
rier11-POSSo fazer especulação, mas temós
produtos que foram pulverizados hã 60
dias e outros que entraram na Companhia em data mais recente e que ainda
não receberam tratamento frtossanitário",
alertou Joel Antônio Araújo, sem descartar a possibilidade de que parte destes
alimentos já esteja deterioradas.
Na avaliação de técnicos da Cibrazém,
o processo de apbdrecimento em cadeia
poderá ter início nos próximos 1O dias,
quando vencem quase todos os prazos
de pulverização do estoque total de 1,3
milhão de toneladas. Além disso, grande
parte destes alimentos começa a perder
o prazo de validade, a exemplo do estoque destinado aos programas sociais do
Governo (merenda escolar).
Tarifa

Joel Antônio de Andrade culpou o mi·
nfstro da Fazenda, Mailson da Nóbrega,
de ser conivente com 6 Conselho Tnterministerial de Pre~os (CIP) que tem acha_ta_do as tarifas:'da Cibrazém. A empresa
cobra NCz$ 6,90 por tonelada/mês, enquanto a iniciativa pri~â~_ chega a cobrar
NC.z$ 18,00 pai- tonelada/mês. "Esta situação financeira de insolvência se deve
-ao processo de achatamento das tarifas",
- disse ele.
O presidente da Cibraz_ém acusa, também, o minfstro do Plenajamento, Joàó
Batista de Abreu de contribuir para a falência da empresa. "O Abreu disse que
não repassaria recursos pata: a Cibrazérn.
Mas ele eStá abrindo exceção para õutras
empresas. As reivindicações das Outras
empi-esas foram atendidas. Foi a área
econômica do Governo que levou a empresa a esta situação", afirmou.

Salários
Além de não terem recebido o pagamento de novembro e a primeira parcela
do 13? salário, que deveria ter sido paga
até o último dia 30, os 3.500 servidoreS
da CIBRAZEM s6 vão receber este mês
NCz$ 500~a, como fonna de adquirirem uma cesta básica de alimentos.
A Vice-Presidente da Associação Nadanai dos Servidores da OBRAZEM (Ansec), Ú!ia Santos de Lima, disse que este
-adiantamento de ND;$ 500,0""0 é uma "forma de se evitar saques nos depósitos da
companhia.
Ai está, Sr. Presidente, pela simples leitura
da matéria exposta no Jornal de Brasília de

5 do corrente, a gravidade do_ que ocorre com
relação ao armazenamento de alimentos necessários ao .consmno da_ população bras_i·
leir~.

7670
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Não se concebe como o Governo, através
dos Ministros da Fazenda e do Planejamento,

deixe que a situação chegue a esse desca·
!abro.
'
Em aditamento à noticia a que acabo de
me referir e ao comentário que fiz, vau· ler
um telegrama que me chegou, do Sr. Arizoly
Ribeiro Neto, Coordenador Regional no Mato
Grosso do Sul. Diz ele:

Exm' Sr.
Wilson Barbosa Martins

Deputado Federal do MS
TLX!OBRAZEM-MS/494/89
4-12-89
Eh desesperadora a situaç~o financeira
que CIBRAZEM e principalmente seus
servidores atravessam no momento._
Ministério Planejamento recusa-se liberar recursos solicitados através "EM-230

-Processo rf' 00001.008562189-13" no
valor 260 milhões _cruzados novos finali-

dade pagamento salários e suas obriga-

ções inerentes, além despesas necessárias para conserVação produtos armazenados.
Greve corpo funcional empresa, deflagrada há mais de um mês, aliada aa falta
inseticidas para tratamentos fitossanitários vem trazendo_ sérios riscos conservação produtos armazenados, sem contar prejuízos causados a classe produtora
impossibilitada operar nossos armazéns.
lntuito sensibilizar Presidência da República e Ministérios econômicos fins solucionar impasse, pois soh asslm essés trabalhadores poderão levar para suas casas
um pouco de paz, segurança e esperança
neste natal e ano novo que se aproxima,
e classe produtora certeza que poderar
contar préstimos CIBRAZEM safra vindoura.
Na certeza contarmos vossa compreensão e valoroso apoio, agradecemos,
colocando-nos vosso inteiro dispor.

SOS
Arizoly Ribeiro Neto
Coordenador Regional no
Mato Grosso do Sul.

AS. está. ST. Presidente. É possível que esta
mesma matéria, peJa sua importância e gravidade, e por se encontrar em plena ordem do
dia, já tenha sido focalizada por outros Srs.
Parlamentares, sejam Senadores ou Deputados. Devido à sua magnitude, não pudemos
deixar de abordá-la de novo aqui, no Senado,
pedindo que o Senhor Presidente da República e as mais altas autoridades .económicas
do País se voltem para o grave; problema, dando-lhe uma solução que Venha tranqüilizar não
apenas os funcionários da· OBRAZEM. como
seja também tranqüilizadora para a popu1ação
brasileira. (Multo bem!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

mo

O SR. RONAN
(PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

orador.)- Sr. Presjdente, Srs, Senadores, ontem, tentei fazer um breve registto sobre a
Cruz Vermelha, que, no dia 5 último, comemorou os 81 anos de sua existência.
Quero deixar registradas minhas congratu·
lações a essa ·extraordinária Organização inter·
nacional, pelos inestimáveis serviços que tem
prestado à humanidade, tanto nos momentos.
de graves conflitos entre países, como as guer·
ra;s, assim como em casos de calamidades,
catãstrofes e outras mazelas .que ocorrem em
todo o Mundo.
"-:_A propósito, solicito que passe a integrar
os Anais do Senado F.edera! o texto do telegrama q:wnecebi do Pre'sidente da Cruz Vermelha
Brasileira.
O segundo assunto Sr. Presjdente, é uma
denúncia que quero fazer, damaior gravidade,
é sobre o dissídio dos funcionários do Ministério dos Transportes, que, segundo fui aVisado. deveria ocorrer em janeiro.
No entanto, por um acerto interno do Ministério, e por determinação do Ministro, foi feito
em dezembrO, com fins eleitoreiros, segundo
a denúncia. Depois desse-"acordo", um chefe
de departamento daquele Ministério, ou até
das afiliadas ao Ministério, como Telebrás, das
comP~mhias de telefones estatais, passa a perceber, a partir de dezembro, 80 mil cruzados
- Chefe de Departamento. Infelizmente, não
tivemos acesso às informações de cargos aci·
ma de chefe de departamento, como·diretores
e outros.
Esta denúncia _que estou fazendo à Nação
é da maior gravidade, e, por isso mesmo, quis
fazê-la em breves comentários, pois sei que
temos uma Ordem do Dia extensa.
Tenho uma segunda denúncia para fazer,
Sr. Presidente. Fim de festa é um perigo! T rata-se do que está ocorrendo nesse momento,
Sr. Presidente, com a Previdência Social. Eu ·
teria feito esta denúncia no dia de ontem, se
o Sr. Ministro tivesse vindo. Mas, devido a entendimento havido .entre o Senado e o Sr. _Mi·
nfStro, foi adiada entre o senado e o Sr. Ministro, foi adiada a vinda de S. Ex• aqui, no dia
14, faço-a, aqora, desta tribuna.
Tódos sabemos que estamos vivendo um
regime inflacionário da ordem de 40 a 50%,
por aí. Acontece que as normas da Previdência
SocíaJ dizem que o recolhimento das contribuições da Presidência, realizado até o dia 9,
é feito sem multa. Caso o recolhimento for
feito do dia 9 ao dia 20 - eu pediria atenção,
em espec:ial, do ex·MinistroJarbas Passarinho,
para que ·s. Ex" me ajude a raciocinar sobre
este assunto, porque essa denúncia me foi
feita por gente muito séria, e eu queria comprovar junto a S. Ex•, se é verdade que existe,
ou se jâ existia essa resolução. É uma resolução para o recolhimento de contribuições da
Presidência, que devem ser feitas à Previdência até o dia 9. Se não for feito até o dia 9,
porém até o -dia 20, cobra-se uma taxa de
1O% de multa. Acontece que a inflação de
40 e nã_9 sei quarytos por cento leva os bancos
a remunerar esse dinheiro. que fica parado
-20 dias, no caso - em 30%. Então, os
bancos estão aconselhando aos contribuintes
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a não recolherem à Previdência no dia 9, mas
no dia 1O, porque o banco concede-lhes uma
taxa que dá para cobrir os 1O% e uma restituição de 5%. E quem "paga o pato"? Quem?
·Neste ln~tante, gostaria de ter feito esta de·
núncia ao Sr. Ministro, que deveria ter vindo
ontem. Não veio faço a denúncia do lugar
próprio que é da tribuna do Senado Federal.
Veja o artificio Sr. Presidente. Acho que em
tempos de inflação normal, isso aconteceria,
era uma regra perfeitamente aceitável. Quem
atrasasse dez, vinte dias com a contribuição,
pagaria uma multa de 10%. Mas agora, como
o custo do dinheiro está na ordem de 60%
ao mês, em atrasando 20 dias o próprio banco
cobra a multa de 10%, e ainda dá uma remuneração. Falou-me esse empresário, no avião
que é de 5 a 7% _essa restituição. Ora, para
quem tem uma grande contribuição, a empresa ganha muito com isso. E quem perde?

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me
V.~·

um aparte, nobre Se~~9or?

O SR. RONÃN ifto -Com muito prazer, nobre SenadOr J~as Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Na última
passagem pelo Ministério da Previdê-ncia e Assistência Social, a regra era diferente. Até o
décimo dia útil do mês seguinte - chamava-se competência vencida - a empresa tinha
que pagar os seus empregados, e retinha a
contribuição dos empregados com ela, porque a ela só cabia -pagar rio 30~ dia útil do
mês seguinte. Foi um decreto-lei - porque
já estava entre dezembro e janeiro· e o Congresso não estava funcionando- que eu solicitei ao Presidente da República que editasse,
trazendo para o 1 o~ dia útil a contribuição do
trabalhador, uma vez que aquele dinheiro já
pertencia à Previdência. Então V. ~ talvez
não saiba o quanto eu sofri na pele de ataques,
particularmente dos clubes de lojistas do Brasil. O dinheiro era nosso, absolutamente nosso, na medida em que aquilo era a contribuição do empregado para a Previdência Social e ,retê-lo por mais vinte dias, lá, para quando a empresa pagasse por sua vez, significaria
apropriaçáo indébita. Pois bem, o que fizemos
diferentemente disso? Conseguimos trazer para õ -décimo dia útil. O Ministro WaJdir Pires,
depois, antecipou também o recolhimento das
empresas, e tínhamos o cuidado de estabelecer uma pesada multa, que era de 40% sobre
a inadimplência, o que não aconteceria se essa
regra tivesse sido seguida.
O SR. RONAN TITO - Agradeço muito
ao nobre Senador Jarbas Passarinho pelo
aparte.
Apenas, deixo claro que não somos economistas, mas todos sabemos fazer aJgumas
continhas de aritmética. Quando a inflação
é da ordem de quase 50% aO ri'lês, e os bancos
estão remunerado o dinheiro corno estão remunerando, é muito fácil saber quem perde,
e quem ganhã.
Ora, se esse dinheiro for recolhido à Previ-·
dência na data aprazada, evidentemente colocará ·esse dinheiro no mercado de capitais para cofupênsar-se da inflação. E quem ganha
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vadas, conquistou a confiança da população. __As ,doi1ções da_s pessoas fiskas e
juridicas sa_o_ ãs unicas fontes de renda
da Cruz Vermelha Brasileira.
Dezenas de milhares de jovens voluntários participam das atividades da inStituição, doando seus seJViços.
Cursos de primeiros socorros, acuidade visual, doações de córneas, atendimento f9noaudiológico, campanhas de
_vacinaÇão - a Cruz Vermelha Brasileira
inicía e participa de tudo que venha a
benefidar as comunidades carentes onde·
atua.
Agora, deslanchou uma campanha de
profissionalização do menor carente, baseada _em sua experiência bem-sucedida
com cerca de 10.0"00 crianças entre I O
e 18 anos, visando dar uma profissão digna a úm milhão de pequenos brasileiros
que vagam pelas ruas das pdncipais cidades.
Ha 126- anos, era organizada a Cruz
Vermelha Internacional. Hoje, a Cruz Vermelha Brasileira completa 81 anos de serViÇõs prestados à comunidade.
Por tudo isso é que venho solicitar ao
prezado amigo, uma palavra de incentivo
dessa tribuna do povo a uma instituíção
que visa minorar ou aliviar o sofrimento
humano.
Atenciosamente, - Mat.y d'Ache AssumpçBo Harmon, Presidente, Cr~ Vermelha Brasileira.

quando isso acontece? O trabalhador, que é
o beneficiário da Previdência. Quando não _co-

loca, quem ganha? "Empresários e banqueiros." E empresários e banqueiros quero colocar entre _aspas, porque nã:o posso admitir que

o empresário que tenha coragem de assumir
o seu título de empresário, e não de gambi- _
reiro, e não de catireiro, vá fazer essa negociata
com o dinheiro do trabalhador.
Por isso, fica aqui a_ minha d~núncia, Sr.
Presidente e_Srs. Senadores, e agradeçO a V.
Ex" pela gentüeza de ter-me dado a palavra.
D0Ct.lfr1ENTO A QGE"SÊ REFERE O ..
SR. RO/YAN TITO EM SEU DISCURSO:
No próximo dia 5 de dezembro, a Cruz

Vermelha Brasileira comemorará, 81
anos de fundação.
Desde o seu início, a Cruz vermelha
Brasileira participou de duas guerras, de

inumeras calamidades e situações de
emergências. Sua atuação no setor de
enfermagem é conhecida, além de ter si~
do a primeira escola profissionallzante de
enfermagem no Brasil teve notável desempenho durante a epidemia de gripe
espanhola. Treinou enfermelras para nossas Forças Armadas durante duas guer~
ras mundiais e, desde então,_anualmente,
sua escola nacional, as estaduais e municipais empenham-se no aprimoramento
dos recursos humanos na área de saúde.
Em- 1979, a Cruz Vermelha Brasileira
protegeu, com seu símbolo e seus volunO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tários, o avião fretado pelo Ministério -das
- Concedo a palavra ao nobre Senador JarRelações Exteriores que foi à Nicarágua
bas Passarinho.
em pleno conflito armado, buscar 65 muO SR. JARBAS PASSARINHO (PDSlheres e crianças brasileiras refugiadas
PA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preem nossa embaixada. Em 1983, em colasidente, Srs. Senadores, quando nós, Constiboração com o Itamaraty, a Cruz Vermetuintes, votamos a Constituição atual, estabelha Brasileira consegue a libertação de
lecemos, pela primeira vez, nas eleições no
três brasileiros aprisionados pelo moviBrasil, dois turnos, e estamos vivendo, tammento de libertação africano, indo buscábém, pela primeira vez esta experiência.
los e devolvendo-os ao seio de suas famíChamo a atenção dos Srs. Senadores para
lias.
a polémica que começa a se esboçar no moA nível nacional, estadual e municipal,
mento, e que pode ter uma conseqüência muias 80 filíais estaduais e municipais da
to grave depois das eleições no segundo turno,
Cruz Vermelha Brasileira, sob a coordeque serão realizadas no dia 17 do mês cornação do órgão nacional, prestam enorrente.
me contribuição à melhoria de vida,
É que colocamos na Constituição que, no
atuando nos setores de educação, saúde
primeiro turno, haveria necessidade de maioe assistência social.
absoluta. E todos sabem o que maioria
Em calamidades, a atuação pronta e
eficaz da Cruz Vermelha Brasileira é mar- - âbsoluta significa. Quaridõ o -número é -par,
é metade- mais um, e quando o número é
cante, haja visto a operação nordestede l 984 a 1986 - que- salvou a vida Tnipaf~tem- que ser outra forma de expressar,
porque não há meio homem, então não é
de centenas de milhares de adultos e
metade mais um. E em seguida se inscreveu
crianças vítimas da seca ou, mais recentena Constituição que, no segundo turno, seriQ
mente, durante as enchentes que assolaa maioria dos votos válidos.
ram o Brasil nos Estados do Rio de JaneiOra, Sr. Presideote, o que são votos válidos?
ro, Acre, no pantanal e no nordeste onde
No meu entendE:_r, o voto em branco é um
esteve presente.
voto válido, porque é uma _manifestação de
As cifras são impressionantes: só no
vontade e de repúdio a ambOs os candidatos.
Estado do Rio de Janeiro, a Cruz VermeAinda há o voto nulo, não por erro mas
lha Brasileira distribuiu e fiscalizou 1.300
por deliberada atitude do votante, do eleitor,
toneladas de alimentos.
que resolve anular o seu voto, até como preTodos os recursos da Cruz Vermelha
caução. Infelizinente, temos que dizer isso,
Brasileira provém de doaçõ_es. Sua imaaqui.
gem de seriedade e probidade compro-

-na
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Em determinad~ áreas do Brasil, ainda há
apropriação indébita do voto branco. Há frau~
de eleitoral com a apropriação do voto branco.
Então, muitas pessoas acham que, para se
garantirem contra essa apropriação, devem
anular o seu voto.
O Ministro FranciscO Rezek, Presiderite do
Tribunal Superior Eleitoral, já declarou que
para ele o voto branco não é voto válido.
Na Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Mlchel Temer --temer, não!, "Têmer,"
porque antecipou o acento para que o nome
não cause problemas -levanto uma questão
que é exatamente esta que estou levantado
aqui, nesta quinta-feira, preocupado, vendo
que, talvez, exista uma despreocupação geral
com aquilo que pode causar um efeito desastroso posteriormente às eleições.
_ Admitamos que nem o Deputado Luiz Inácio .Lula da Silva nem o ex~Govein2ldoi'- Fernando Collor de_Mello cheguem a 50% e mats
alguma qualquer cois_a dos votos,_ e que o ven_ddo reSOfva impugnar essa eleição, porque,
de acordo com o texto constitucional, ele vai
congjderar _que não existe a maiorja dos votos
válidos, uma vez que, pelo Presidente do T ribunal Superior Eleitoral, não se devem computar
os Votos eni-branco.Tese discutível, altamente
polêmica.
No meu Pará, o ilustre Professor de Direito
COnstitucional e Deputado Estadual, Zeno Veloso, escreveu um artigo provando, do ponto
de vista dele que isto conduz, novamente à
maioria absoluta, que os votos em branco devem ser levados em consideração, e apenas
os votos nulos não! Daí por que seria interessante levantar essa questão, como estou fazendo agora, para não ser problema a ser levantado, posteriormente, à apuração das eleições.
O nobre engenheiro Leonel Brizola até agora parece que não se convenceu de que não
está nO segundo turno. Reclamou e fez um
recurso à Justiça EJeitoral pedindo a recontagem dos votos, porque achava que os votos
contados pelo computador estariam dando
margem a grãndes erros e grandes equivocas.
O Tribunal Superior Eleitoral denegou essa
solicitação. Ora, por muito menos um candi_dato que fica em terceiro lugar acha que pode
pedir a recontagem dos vOtos para se habilitar
no segundo.
[ma,ginem V.~. Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, se amanhã tivermos um segundo turno,
que no día 19 ou no dia _20 de dezembro
já deve es;tar com 6 resultado praticamente
coilhecidO, e que ·a candidato, repito, vitorioso,
ou o maiS votado não tenha passado de .50, 1%
dos votos válidos.

O Sr. Jutahy Magalhães -

v. EX'?

Permite-me
•

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com
muito prazer ouço o Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. ~ tem toda razão
ao levantar essa questão, que, no meu entedimento é da maior importância, porque a infor-
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mação - pelo menos a transmitida pelos
meios de comunicação, na Opinião do nosso
Presidente do Tribunal Superior El~ltoral -

cria, pelo menos no meu pensamento,, e eu

vejo que no de V. f:xl'. também, uma certa
dúvida. Eu citaria um exemplo. Isso ocorreu

agora na Bahia, nas eleições municipais,
quando tentamos anular uma eleição através
da maioria de voto nulo. Nós tivemos que con-

seguir a maioria de votos nulos, porque os
votos brancos s~o computados como válidos.
Então, isso, aconteceu, por exemplo, no Munidpio de_ Adustina. na Bahia. Brincando, disse
que, aqui, expfodíu a ''bomba de Sílvio San-

tos", e o estilhaço foi cair Já em Adustina. Porque, na véspera da eleição, disseram ·que o
nosso candidato a Prefeito, que era do PMB,
não podia concorrer porque o Partido estava
extinto. Então, nós tentamos anular a eleição
através dos votos do candidato que pertencia
ao Partido que já estava extinto, porque o voto
dado a esse candidato era considerado nulo.
Esse candidato ganhou a eleição em nUmero
de votos. Portanto, o número de votos nulos
seria maior ào que o do candidato opositor,
mas somaram-se ao número de votos do candidato opositor os votso em branco, que eram
votos válidos, Então,não foi anulada a eleição,
segundo a decisão do Tribunal. Veja V. Ex•
que é um caso específico, de uma eleição
recente, julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, cuja interpretação foi diferente daquela que
se deu, pelo menos através da imprensa, às
palavras do Presidente do TSE.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Real. mente, é interessante o exemplo que V. Ex•
cita, porque ele já poderia até servir como
jurisprudência num determinado nível, e acontece que, agora, nós só temos a palavra do
Presidente_ do Tribunal Superior Eleitoral.
Será que a palavra é dele, e não é a palavra
do Tribunal?
Eu leio, aqui, o art. 77, no seu § ~:

"Será considerado eleito Presidente o
candidato que, registrado por partido políti<::o, obtiver a maioria absoluta de votos,
não computados os em branco e os nu-

los:'
Esse foi o primefro turno.
"§ 3~ Se nenhUm candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação, farse-á nova eleição em até vinte dias após
a proclamação do resultado, concorrendo
os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos."

Quer dizer, não· se reproduziu no § 2° a mesma cautela que se teve no primeiro. Então,
só se fala em votos válidos.
O Sr. Marcos Mendonças -

Permite V.

Ex- um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com
muito prazer ouço o Senador Marcos Mendonça.

- O Sr. Marcos Mendonça - Senador Jar_bas Passarin!lo, sem dúvida, a questão que
V. Ex.• levanta, nesta oportunidade, tem alta
relevância. Vejo que a imprensa e os meios
de comunicação não têm dado o destaque
para essa questão. Somente rios últimos dias
é que vemos os jornais noticiarem que essa
questão está sujeita a uma decisão do Superior Tribunal Eleltorai; e- riOs temos que verificar, inclusi\ré, que âessa decisão pode ocorrer
um recurso a.o Supremo Tribunal Federal, já
que a matéria é constitucional, não diz respeito
tão-somente ao aspecto eleitoral. Mas, inclusive reafirmando aquilo que colocou, aqui, o
Senador Jutahy MagaJhães, em São Paulo nós
t;ivemos alguns casos - e a jurisprudência
do Tribunal Eleitoral em São Paulo é nesse
sentido- ern que ocorreram eleições em que
só liOuve um candidato a Prefeito, porque o
out~o cru~didato desistiu no meio do caminho.
Esse candidato perdeu dos votos em branco;
ele teve um número de votos inferior aos votos
.em branco - estamos deixando de lado os
votos nulos, só seriam os votos brancos e os
votos atribuídos ao candidato. O Tribunal Regional Eleitoral, em São Paulo, entendeu devesse realizar um novo pleito. Isso, inclusive,
ocorreu em duas cidades no Estado de São
_Eaulo, e talvez tenha ocorrido em outros municíPios e em outros· estados situação similar.
Parece-me, sem dúvida, que toda a tradição
do Direito Eleitoral Brasileiro é o de que os
votos em branco são considerados votos válidos. Para efeito, lndusive, das eleições proporcionais, de Senadores e Deputados, contams_e os \fotos em branco, para efeito da legenda,
forma que, no coeficiente eleitoral, entrem os
votos em branco. Em todas as eleições proporcioriiüs sempre ocorreu isso. Nas eleições
onde ocorre o direito à su_blegenda, também
ocorria a somatória dos votos em branco, em
fi;'!:vor das legendas e das sublegendas que tiveram, proporcionalmente, esses votos em branco; que eram distribuídos dessa forma. Acredito que essa questão que V. Ex- coloca aqui,
com muita propriedade, é uma questà_o. que
deva merecer uma atenção, um destaque
maior da imprensa, dos meios de comunicação, porque pode, inclusive, tornar sem efeito o pleito, e aí teríamos novamente um primeiro- turno eleitoral, já que seria anulado, e,
sein dúvida alguma, é premente que o Tribunal superior EJeitoral, que agiu com muita rapidez é celeridade por ocasião da candatura Sílvio Santos, também agisse dessa maneira de
tal forma a, rapidamente,_ termos uma definição. Conforme V. ~ressalta, o texto da Constitujç~_o estabelece votos válidos e não põe
a cautela qüe estabeleceu no caput do artigo.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Agradeço muita a V. Exa o aparte. Ele é mais ilustratfvo ain9a do que eu falava, porque veja que
V. Ex~ tocou em um outro ponto importantíssimo.
Se anuladas forem as eleições, a Constituição não prevê mais nada; ela só se refere
ao primelro turno e ao segundo turno. A idéia,
parece-me, do Constituinte que nós fomos,
-0 espírito foi realmente fazer com que no se-

Dezem?ro de _1_989 _

gundo turno a maioria fosse simples, para evitar o problema precisamente que nós estamos
agora percutindo aqui na Casa.
Mas como me parece que aqui não há nenhum Senador do PT, mas há o Senador Jamil
Haddad que é da Frente, e é muito preSente,
mas no momento está ausente, eu gostaria
-ae -chamar a aterlção dos dois Partidos que
vão disputar essa el~ç.ão no segundo turno;
o -PRN tem também um Senador aqui, mas
me parece que pela condição de candidato
a Vice-Presidente também não se encontra
na Casa.
Então, seria interessante verificar o que vai
acontecer__ se nós não _tivermos uma definição
prévia- acho que deveria caber- pelo Tri·
bunal Superior Eleitoral porque, como salienta
muito bem o nobre Senador Marcos Mendonça, ainda cabe recursO ao-Supremo. A matéria
é letra da Carta Magna e não de uma legislação
- comum que regule as eleições no Brasil.
O Sr. Romirri Tito uma aprte?

Permite-me V. Ex"

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com
muito prazer.
O Sr. Ronan Uto- Nobre Senador Jarbas PaSsarinho, tem a maior importância esse
alerta que V. Exb levanta neste momento, porque quando fica alguma coisa para ser aclarado, em termos de eleições, diz a Constituição
qUe nós, quando-se trata de questão partidária,
é questão de economia interna dos próprios
partidos, os partidos resolvem isso pelo estatuto, pelo seu código de ética etc. Não é o
caso aqui, que diz frontalmente questões de
eleições. E diz muito bem V. Ex• e o nobre
Senador Marcos Mendonça que aqui a Constituição, no seu art: 77, § 3_o, não deixa dúvidas
e nem margem à interpretação. De maneira
que seria bom que se sugerisse, agora, ao
Ministro Rezek, que tem sido tão zeloso das
regras. e não poderia ser de outra maneira,
que teve um desempenho tão brilhante no
primeiro turno, que S.- Ex' lesse o § 3_e, para
que não ficassem dúvidas para serem levantadas após a eleição. Disse muito bem V. Ex":
que caso seja levantada qualq,uer dúvida e se
forem anuladas as eleições, a Constituição não
prevê mais nada, e estamos também como
vocaüo /egis, em termos de eleições com dois
turnos. Nós não temos legislação específica
para isso. Mas eu queria reportar·me a um
assunto de que o candidato Lula, nesse segundo turno, tem a apoiá-lo, nesta Casa, SenadOres que assinaram uma lista, 25 Senadores,
da qual eu faço parte, assinei e estou empenhado na sua eleição. Acho que ele, no debate
que fez com o ex-Governador Collor de Mello,
se mostrou mais preparado e, principalmente,
c-om predisposição para negociar. Aquilo para
mim é um grande handicap, que foi mostrado
·pelo candidato Couor-como defeito tremendo,
que está agora abrifldo mão de pontos do
seu programa, eu acho aquilo altamente vantajoso. Nós, que somos políticos, sabemos
que a política é negociar, é a.brir mão de um
ponto oU de outro.
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·o SR. JARBAS PASSARINHO - Bismark já dizia que '"é a arte do possível" e poucas pessoas concluem - "e do indicado". Essa é que era a verdadeira definição
de Bismark.

O Sr. Ronan Tito - Erltão, acho que é
da maior importância levantar ess_e _assunto,
inclusive chamar a tenção de S. Ex• o Sr. Presi·
dente do Tribunal Supei'for Eleitoral, Dr, Rezek,
que a Constituição não-deixa nenhuma dúvida.
Por isso mesmo, acho_ que seria muito bom
que ele viesse de público dizer isso, para que

não remanecesse qualquer resquício de dúvida, para que amanhã o candidato derrotado
não levantasse uma questão desse tipo. Agra-

deço a V. Ex• o aparte.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu
que agradeço a V. Ex' essa nova visão do problema, porque eu me referi aqui apenas ao
Senador Jamil Haddad, por sabê-lo Membro
integrante da Frente Brasil Popular. V. EX me
fala agora nos vinte _e cinco Senadores; nós
estamos tão voltados para as pesquisas que
mais dois oU menos dois, de acordo com-as
pesquisas, não representam erro visível. E fica_
esse alerta que eu faço ao Senado. Relativamente às observações que V. Ex• fez ao final,
eu não terei a mesma liberdade de atuação,
V. Ex" já tomou posições. Eu estou em silêncio
obsequioso. E com-o taJ vou me manter. Muito
,obrigado, (Muito bem! Palmas.)
(Durante o discurso do Sr. J_arbas Pas-

sarinhO, o $/-. Poiirpeu de-SOUSa, 3P Secretário, deixa a cadeira da presidência

Ordem dO Dia, nos termos regimentais. (PauM
saJ
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. }9 Secretário.
É Jtdo e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 702, DE 1989

Nos termos do art. 281 do Regimento Jnter·
no, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do Senado n9 162,.de 1989-Complementar,
de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que dispõe sobre a tributação de
grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciM
so VIJ, da Constituição Federal.
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1989.
-Dirceu Cãfneiió.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o requerimento, o projeto a que
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão. (Pausa.)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o s.egtrinte
REQUERIMENTO N' 703, DE 1989
N-Os termos do art. 154:-parágrafo único,
b, do Regimento Interno, requeiro que não
seja realizada sessão do Senado no dia 8 do
corrente nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1989.
o-

.-....... Romm Tito -Pompeu de Sousa.

que é ocupada pelo Sr.- Nelson Carneiro,
Presidente.)

O S_R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa deve uma explicaçáo ao Plenário
.;mtes de pôr a votos o presente requerimento.
presente" r"eCjueriinento é de au!Oria do
nobre Senador Ronan Tito e pretende que
amanhã não seja realizada sessão do Senado.
A Mesa deve uma explicação ao Plenário.
Ontem o Presidente foi procurado--pela Dire·
_ção- da. Coniissão de Orçamento, que fazia
wn apelo para que o Senado realizasse sessão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
amanhã, exatamente para não interromper os
- Sobre a mesa, requerimento que Será lido
trabalhos daquela Comissão, que tem, além
pelo Sr. J9 Secretário.
do Orçamento, que opinar sobre numerosos
I:. Lido o _seguinte.
projetes de lei e abertura de créditos.
Indaguei ao Presidente, Deputado Cid CarM
valho, se já tinha concordância do ilustre PresiREQOERIMENTO No 701, DE 1989
dente da Câmara. S. Ex• me a_firmoJJ que tinha
Requeremos ·urgência, nos termos do art
essa concordância, e ouvi ainda àquela hora,
336, alínea c, do Regimento Interno, para a
e às 17 horas, que haveria sessão da, Câmara.
Mensagem n9 329, de 1989, que propõe seja
Daí por que fiz anunciar a todo o furicionaautorizada a República Federativa do Brasil
lismo da Casa e aos Srs. Senadores que havea ultimar contrataÇão de crédito externo, no
ría uma sessãO normal do -Senado amanhã,
valor de até cento e vinte sete milhões, seis
que seria uma sessão matutina. Porém, ocorre
mil e quinhentas e_ doze libras esterlinas, _entr~ _ que, em sua soberania, o Plenário da Câmara
a Rede Ferroviária S!A e o NM Rothsild & Sons,
aprovou um requerimento suspendendo os
do Reino Unido, visando auxiliar o financia·
trabalhos amanhã.
menta da importação de bens e serviços a
Ao submeter o _requerimento à apreciação
serem utilizados na Ferrovia do Aço,
dos Srs. Senadores, estou prestando contas
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1989.
da posição do Senado em ter mantido a reali~ Ronan tito-Edson Lobão - Dlrceu Carzação da sessão para amanhã: Era para fa~i~
neiro -JarbtJs Passarinho,
litar a ação da Comissão de Orçamento do
Congresso Nacio_nal, já ql!e, com o feriado,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
estão liberados não só os Deputados e Sena-- O requerimento lido será votado após a

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-Carlos De'Carli- Oâacir Soares- RonaJdo Aragão -Moisés Abrão- Carlos Patrocínio -João Castelo - Hugo Napoleão Lavoisier Maia - Divaldo_ Suruagy - Mauro
Borges - Louremberg Nunes Rocha.
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dores, como também O funcionalismo que asSiSte-àquela Comissão._(Pausa.)
E;m votação.
O Sr. Dirc:eu Cameiro (PSDB -

SC) -

Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- COncedo a palavra ao nobre Senador Dir~
ceu Carneiro. -- O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão
d9 orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não conheço as razões que o Senador Ronan
Tito tem e com as quais sustentou o requeri~
menta que propôs ao plenário.
Sou Membro da Comissão Mista de Orça·
menta também, e, acompanhando o enorme
volume de matéias que estão tramitando pelo
Congresso Nacional, pela Cof!llssã? Mista de
Orçamento, pelo Senado, quase todas as ma·
térias em regime de urgência, não compreen·
do como poderíamos fazer feriado amanhã.
Estamos a poucos dias do encerramento
constitucional, portanto, necessitando de mais
tempo para realizar mais sessões, inclusive ex·
traordinárias, como já aconteceu _ontem, com
várias sessões sucessivas. Fazer um feriado
é: arrebentar a semana _nestas drcunstâncias.
Não conheço as razões, mas pondero a necessidade de desenvolvermos os trabalhos
normais, até para oferecer a oportunidade de
condusão de diversas matérias importantes
para o País.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para justificar o requerimento.

O SR. PR.E81DEN1E (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
nan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
justificar. Sem revisão do orador.)-- Sr. PresiM
dente, Srs. Senadores, Senador Dirceu Carneiro, Uder do PSDB nesta Casa, o requerimento dirigido à Mesa, o fiz justamente pelas
razões expostas pelo Sr. Presidente. No moM
mente em que não temos a CâmÇ~.ra funcionando, não poderá funcionar a Corntssão Mista de Orçamento, pois ela é constituída, na
maioria, de Deputados, sem os quais não
adianta o Senado funcionar, porque nãd teremos a Comissão funcionando.

·o Sr. Dirceu Carneiro Ex~

Permite-me V.

um aparte?

O SR. RONAN mo- Ouço V. Ex'

O Sr. Dirceu Carneiro- Ainda na sessão
de-Oriteri-l; riosso Presidente anunciou que a
Comissão Mista funcionaria sábado, domingo,
os dias que fossem necessários, para dar cabo _
ao enonne trabalho que possui. Estranho realmente eSsa circunstância.
O SR. RONAN TITO - Estranha V. EX
e estranho muito mais eu, pois, quando fomos
falar com o Presidente do Congresso Nacional
q!Je mantivesse a sessão do Senado Federal,
o fizemos baseados na ldéia t;le que a Câmara
dos Deputados iria funcionar. No momento
em que foi canCelada a sessão dessa Casa
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para amanhã, sexta-feira, não vejo por que

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~
1_12/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Odade de Imperatriz, Estado
do Maranhão, tendo

funcionar a sessão do Senado. Se a ComiSsão
Mista de Orçamento pode funcionar sem a
Câmara estar funcionando, também pOde funcionar sem o funcionamento do Senado Federal.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa}
Aprovado o requerimento, contra o voto dos
Senadores Ruy Bacelar, Dirceu Carneiro,
Francisco Rollemberg, Jutahy Magalhães e

Ronaldo Aragão.
Será cumpffda a deliberação do Plenário.

PARECER PREUMINAR, por pedido de

diligência.
Esta matéria deixará de ser apreciada, porque está em diligênda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Item 2:

(Pausa.)

(Em reQ-ime de urgência, nos termos do

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a Hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Secretário.

É lido e aprovado o seguinte

art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
-de Lei da Câmara n~ 57, de 1986 (n~
4.559/84, na Casa de origem), que dispõe
sobre o reconhecimento dos profissionais em educação física e cria seus respectivos conselhos federal e regionais
(depedendo de parecer).
--. ~licito ao nobre Senador Meira Filho o parecer d, Comissão ~e Ed_ucação.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

REQUERIMENTO N" 704, DE 1989
Nos termos do art. 175, alínea d do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que as matérias constantes
dos itens n-::s 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19
e 21 sejam submetidas ao Plenário, nesta oi~
dem, após a apreciação das demais matérias
em regime de urgência.
Sala das s_ess.ões, 7 de dezembro de 1989.
-

Ronan Tito.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, com o votd·contrário dos Semidores_Jutahy Magalhães, Ruy
Bacelar e Ronaldo Aragão.
A Mesa fará cumprir a deliberação do Plenário. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
· •
É lido e aprovado o seguinte'

REQUERIMENTO N" 705, DE 1989
Requeiro, nos termos do art. 175, alínea d,
do Regimento Interno do Senado Federal, e
inversão da Ordem do Dia da presente Sessão,
de forma que o Projeto de Lei do DF n~ 89,
de 1989, passe a figurar como última matéria
em regime de urgência a ser deliberada.
_
Sala das sessões, 7.de dezembro de 1989.-Senador Jvfaurício CoJTéa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado a requerimento, a Mesa cumprire'!
a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-....... Concedo a palavra a V. ~
- O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pela ofdem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na minha bancada encontrei
apenas o espelho da Ordem do Dia de hoje.
Saí procurando nas diversas bancadas e não
encontrei nenhum espelho com os avulsos.
Então, pergunto a V. Ex·: como vamos votar
sem os avulsos, sem conhecer a matéria que
estâ em votação?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O acúmuJo de serviço da Gráfica não permitiu que aqui chegassem, até agora, os avul·
sos. A solução da -MeSa seria suspender os
trabalhos até ·que esses avulsos viesSem.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Não
sei como vou conseguir acompanhar uma Ordem dQ Dia exten::ia quanto esta sem ter conhecimento aJgum das matérias.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• tem razão, tem toda razão. Esclareço
apenas que, neste fim de ano, com as sucessivas deliberações. as sessões extraordinárias,
o Cegraf, p_or maior que seja o- seu empenho,
ftão pode atendei' a tempo e a hora.
De modo que atendo a V. Ex•, e, se não
houver oposição do Plenário, suspenderei a
sessão, a menos que algum orador queira
ocupar o tempo, enquanto chegam os avuls_os~-

O Sr. Maulicio Corrêa __: Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
(Incluído em Ordem- do Dia nos termos, do art._353, parágrafo único, do Regimen- -Concedo a pal<:l.vra ao nobre Senador Mãurício Córrêa.
to Interno)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 1:
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OSR. MAURICIO CORRÊA (PDT- DF.
f'ela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, ainda sobre a questão levantada
pelo nobre Senador Jutahy Magalhães.
Achei estranho também, porque nos fica
dificil examinar atentamente os projetas sem
termos os avulsos. No entanto, a explicação
d~ V._ Ex" é plausível e compreensivel. De sorte
que, apenas para compatibilizar essa preocupação justa, pediria aos Relatores tivessem
uma lentidão maior em ler os pareceres, para
prestarmos bem atenção e podermos votar.
Se formos esperar a suspensão da sessão
para que a Gráfica nos PosSa mãndar os avul·
soS, vamoS perder um tempo enorme. Aquelas
matérias que entendermos sejam mais complicadas, mais polêmicas, daremos uma solução_ no momento em q-ue-surgirem.
A minha opinião é de que prossigamos na
votação.
.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- E V. Ex' me permite, prefiro aceitar a tése
radical do nobre Senador Jutahy Magalhães,
porque só se examinando os avulsos é que
se pode. saber se é ou não importante a matéria. _Não há matéria desimportante; todas são
importantes, porque todas implicam tornar
proJetas de lei _em lei.
De modo que, infelizmente, não posso acei·
tar a sugestão de V. Ex'.
O Sr. Marcos Mendonça- Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Mendonça.
O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para um comunicado aos Srs. Senadores com
relação à questão que tem sido tratadã com
grande ênfase pela imprensa, nos últimos dias,
e que tem causado grande controvérsia, a importaÇão- de metanoL
O que se _tem visto e notado é que hã opiniões de técnc:ios das mais diversas áreas, alguns se manifestando radicaJmente contrãrios
à importação desse produto, pelas conseqüênda danosas que poderia trazer ao meio
ambiente e à saúde das pessoas que poderia
ou que vão manusear esse produto, além de
não se dispor, segundo esses técnicos, até
este instante, dos meios científicos. de conhecimento técnicos precisos sobre as reais con- seqüênciãs que () metanol pode trazer a nivel
de poluição do meio -ambiente e a nível da
saúde das pessoas que o manuseiam. Por outro lado, outros técnicos alegam que, dado
o pouco percentual que será misturado ao
álcool, permitirá a sua dissolução e não acarretará dano algum a quem o manusear e a
quem, eventualmente, se utilizar desse produto_como combustível.
Diante dessa celeuma que tem sido travada,
tivemos uma decisão judicial o o-Rio de Janeiro, impedindo o desembarque dessa mercadoria. A partir daí, o navio, ao que me parece,
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foi desviado para o porto de S!o Sebastião,
no Estado de São Paulo, onde esse produto
encontra-se ali armazenado. Ontem, tivemos
uma decisão por parte de um juiz federal, determinando a suspensão da comerc!alização
e distribuição do metanol.
Estamos diante de um verdadeiro impasse.
Segundo_noticias, a PETROSRÁS já adquíriu

mais uma grande quantidade desse produto.
Por outro lado, diante dessas d,ecisões judidais, o produto não poderá entrar mais em
Território Nadona!. Além do mais, há necessidade de se dar uma destinação a esse produto, pois já está internado no País. Por fim temos

a manifestação dos técnicos da área energé-

tica de que, se não for adotado o metanol,

haverá conseqüências danosas, a nível de distribuição de combustível, para os veículos mo-

vidos a álcool no País, com provável radonamento a partir do mês de janeiro.
Tínhamos um compromisso do Conselho
Nacional de Petróleq de que se deveria fazer
uma campanha para esclarecer a população
a respeito dos efeitos desse píoduto, que já
deverá ser distribuído, segundo _Q CNP, a partir
do dia ]5, oU seja, na próxima semana, esse
produto, eventualmente, já estará nos postos
de abastecimento de todo o País.
Estamos ·diante de uma situação que me
parece de extrema polêmica, de extrema controvérsia e a população brasileira necessita de
informações a respeito.
Sr. Presidente, hoje fizemos uma sugestão
ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, Senador José Ignádo Ferreira, que, diante· dos argumentos, entendeu
convocar unia ~ssão extraordinária da Comissão, e ·convidar uma série de personalidades e autoridades ligadas à questão, para
que, na próxima quarta-feira, perante essa Comissão, dêem o seu depoimento, -as informações necessárias, já que o Senado não pode,
evidentemente, ficar ã.Liáente de matéria de
tão grande relevância.
Durante o discurso do Sr. Mauro Meridonça, o Sr. Nelson Carneiro, presidente,
deixa a cadeira da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" secretário.

O SR. PRESIDEN"IC (Pompeu de Sousa)
- Diante do probfema levantado pelo nobre
Se,nador Jutahy Magalhães, íamos suspender
a sessão, mas o nobre Senador Humberto Lucena pede a palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PMDB, pela sua Comissão Executiva Nacional, tão logo conhecido o resultado do primeiro turno da eleição
para Presidente da República, decidiu não só
repudiar a candidatura de Fernando Collor de
Mello, mas também recomendar a seus filiados, a nível nacional, estadual e municipal o
voto em Luiz Inácio Lula da Silva, registrado
pela Frente Brasil Popular.

Por sua vez,~ Comissão Executiva Regional
do PMDB, da Paraíba, reunindo-se no último
dia 1~ do corrente_ mês, para orientar os seus
correligionários locais, ftxou também a sua posição_.
Leio, para que conste dos Anais do Senado,
a deliberação da Direçâo Regional do PMDB
da Parruba.
É a seguinte a _sua Nota Oficial divulgada
pela imprensa paraibana:
"1. A Comissão Executiva Nacional do
PMDB, em 23 de novembro deste, de-cidiu
recomendar o voto partidário na candidatura
__de Luiz l_n_ácio Lula da Silva.
2. ___ Considerando que se trata de uma decisão unilateral, para guardar coerência com a
história do MDB e do PMDB, em pml da democracia no País;
3. Cánsiderando que a candidatura de
Luiz Inácio LJ.Jla da Silva tem o respaldo das
forças populares, a nível nacional, expririlindo,
assim, a tendência mais representativa da
maioria de nossa gente, sobretudo de suas
camadas mais humildes, pobres, carentes e,
portanto, espoliadas;
4. Considerando, mais, a exemplo dos
companheiros do Rto de Janeiro, que ·a trajetória _que nos é comum começou no MDB,
na resistência ao regime autoritário, na crítica
ao sistema econômico concentrador de rendas, na indignação contra a miséria social que
ele provoca, no protesto contra a censura aos
gritos de dor";
5. Considerando, ainda, que o nosso engajamento na campanha de Luiz Inácio Lula
da Silva, no contexto da ampliação da Frente
Brasil Popular, em tomo de um programa mínimo, constitui uma estratégia, com vistas não
só a assegurar a vitória do candidato, mas
também a lhe dar condições de governabilidade, independentemente de qualquer participação em cargos ou funções administrativas;
6. Considerando, afinal, o nosso compromisso com a memória cívica da Paraíba, sob
a inspiração maior de André Vida! de Negreiros, de Peregrino de Carvalho, de José Amérlco, de Félix Araújo e de Margarida Maria Alves
e, bem assim, o nosso compromisso com a
erradicação da miSéria absoluta no Nordeste,
que condena, permanentemente, ao desespero, à fome e à morte milhares de irmãos
nossos, orientamos os Militantes do Partido,
da Capital e do Interior, no sentido de uma
ativa mobilização visando:
-- 1~) Apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da Frente Brasil Popular, no segundo turno das eleições presidenciais;
2~) O combate organizado e sistemático ao
voto em branco e ao voto nulo, formas indire~
tas de ajuda ao candidato adversário;
3°) __ A denúncia de qualquer ato de violência
contra os companheiros que integram, na Paratba, a campanha da Frente Brasil Popular;
4") A propaganda, por todos os meios ao
seu alcance, _da candidatura de Lula;
5?) A fiscalização rigorosa de todo o processo eleitoral, até a proclamação oficial do
se~. resultado, pelo Tribunal Superior EleitoraL
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Pela Comissão Executiva Regional, assinei
a nota, como seu Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ufano-me de
estar nesta luta e espero conduzi-la à vitória,
_no meu Estado, porque, com isso, me considero coerente com toda a história da minha
vida pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR- DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Pronuncia o seguinte discursO. ~Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago duas questões à tribuna do Senado,
que acho importante serem registradaS, e, naquilo que couber ao Legislativo e ao Senado
encaminhar as providências~
Refiro-me, em priineiro lugar, à criação de
cinco superintendências na Rede F.erroviária
Federal S. A Ao apagar das luzes, o atual Governo criou cinco superintendências, distribuídas por diversos Estados do Brasil, sem nenhuma justificativa do ponto de vista administrativo tampouco do ponto de vista económico
e flnéinceiro, porqUe êSséis superintendências
não vão acrescer em nada à arrecadação da
Rede. Pelo contrário, vão gerar enormes despesas, com mais funcionários, com mais carrós, c~m mats orçamentos e coisas desse gênero. E muito estranho que isso aconteça exatamente ao final do Governo. se-fosse no início, até poderíamos entender e concordar,
porque quem começa um Governo adapta
certas estruturas administrativas aos seus propósitos, em função dos compromissos com
a sociedade. Mas para um Governo que encer~
ra, não tem sentido algum do ponto de vista
da economicidade- nem da racionalidade da
questão, a não ser o de esconder outros prop"ésitos, e um deles, que assim me foi insinua~
do ou lembrado, seria o da privatização. Essa
distribuição de trechos, em função de superintendências, está já adequada ao propósito de
privatizar certos setores da Rede Ferroviária
Federal, particularmente aqueles melhores,
mais rentáveis, mais modernos, mais atuantes
e mais dinâmicos. Seria um desastre se assim
acontecesse, porque o que ficaria para o Go~
vemo seria aquela sucata, aquela linha deficitária, aqueles equipamentos superados, portanto, para consagrar a ineficiência do Poder
Público.
De modo que faço este registro na preliminar, porque posteriormente vamos enc_aminhar um requerimento de informações ao Ministério dos Transportes e à Rede- e espero
que_ o Plenário o aprove - , para saber com
mais dareza dos objetivos dessa medida.
Sr. Presidente, a outra questão que trago
ao conhecimentO da casa refere-se à matéria
veiculada pela imprensa nacional: um concurso para faxineiras do Tribunal Regional Federal. Esse con_;:urso é constituído de particularidades muito interessantes.
Primeiro, sendo um concursO para provimento de cargos no Distrito Federal, foi reali-
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zado numa-cidade distante aproximadamehte
400 km de Brasília, erri Uberlândia E, curidsaM
mente, os faxineiros para o T riburial Rf:gional

Federal foram selecionados num-universo de
privilegiados detentores de diplomas universitários, inclusive filhos de personalidades muito

conhecidas do meio chamado social de Brasília.
É preciso que isto seja eliminado do Poder
Público. O Judiciário não pode estar patrocinando essa postura indecente perante a socie-

dade brasileira. Não podemos permitir que
aqueles que devem ser os fiadores da Justiça
sejam os patrocinadores do nepotismo, desta

vergonha que está aí estampada na imprensa
nacional.
O Sr. Marco Mendonça -
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Permite-me

v. Ex· um aparte?
OSR. DIRCEU CARNEIRO -Com mui·

to prazer, ouço o Senador Marcos Mendonça.

O Sr. Wilson Martins - A matéria que
V. Ex• enfoca é de extrema relevância, pois
que não se trata de um simples cidadão, de
um simples entidade privada ·que pratica uma
ilegalidade; esta surge de um Tribunal. Surgindo de um Tribunal, evidentemente que a matéria transcende de gravidade. Nestas condições, creio que nós, no Senado Federal, como
fiscais que somos de tudo que se passa no
País, temos não apenas o dever de fazer isso
que V. Ex• está fazendo, denunciando à Nação
airregularidade,a ilicitude, a ilegalidade, como
também, se não houver a anulação do concurso, conforme sugeriu o nobre Colega Marcos Mendonça, é dever nosso irmos além da
denúncia. Devemos tomar uma decisão prática, eficaz, capaz de tornar nulo esse concurso.
Essa mediaa seria evidentemente uma ação
popolar. Já ficamos de antemão jungidos a
tomar essa decisão, caso o Tribunal não adote
as providências cabíveis de anulação.

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Mu;to
O Sr. Marcos Mendonça - Nobre Senaoportuna a observação que V. EX' faz., porque,
dor Dirceu CarneirO, V. Ex• tem razão na colorealmente, não nos podemos dar por satiscação que faz. Só gostaria de acrescer algo
feitos ou fica_r com a consciência tranqUila
ao sell protesto contra a fOrma adotada para
apenas por denunciarmos essas questões. É
fazer ·com que algum,as pessoas entrassem
freqüente, em nosso País, as denúncias acabano serviço público e, evidentemente amanhã
rem no vazio. porque os interesses que_ estão
ou depois galgasssem outros postos que não
por trás dessas questões são multo mais fortes
aqueles para os quais foram efetivamente
do que essas denúncias.
concursadas. Os jornais noticiam que o T ribuA colocação, a proposta e _a sugestão de
nal, inclusive, contrata uma empresa particular _Y. Ex' são extremamente oportunas: temos
para o exercício da faxina, e coloca Já a disparique dar encaminhamento a instrumentos
dade salarial, ou seja, essa pessoa, que provaconstítudnais ao nosso alcance e ao alcance
velmente em nenhum momento irá prestar
da sociedade para sanar esses veículos.
esse tipo de serviço, já entra para ganhar um
Lutei pesso_almente, junto com diversos
salário el~vadíss!mo, em proporção, em relaConstituintes, para que lá, na Assembléia Nação àquelas que efetivamente executam esse
cional Constituinte, se aprovasse um instrutrabalho. o Tribunal deveria, diante dos fatos
mento de controle externo do JudiciáriO, porque foram colocados, no sentido de manter
que todos os Poderes têm Controle:
a lisura, a sua integridade, a sua ,dignidade,
O Executivo tem a eleição, de cinco em
torriar sem efeito esse concurso. E um concinco anos, é submetido à, decisão popular
curso ao qUal deveria ser dada ampla divulgado voto, da urna. Portanto, se se comportou
ção no Pais, ser realizado em diversos pontos.
corretamente, pode receber o prestígio do eleiSe o local para prestação de seiViços é aqui,
torado, com o voto favoráveL Se não se comno· Distrito Federal, que seja realizado o conportou, é derrotado na urna, porque o povo
curso aqui, no Distrito Federal. Qual a razão,
julga essas questões com as informações que
a motivação para que esse concurso realizado
tem.
a 400 e tantos_ quilómetros do local do trabaO Legislativo é o Poder mais transparente
lho? Se for para ser- realizado fora do local
d.:~ __República, embora combatido, de modo
do trabalho,_deveriamas, _então, promover esinjusto, pelos veículos de comunicação de
se concurso ·nos mais diversos pontos, em
massa do Pais, aos quais não quero tirar o
todas as Capitais do País, onde o Tribunal
mérito de fazerem a critica correta, mas quero
tenha possibilidade de efetivamente arregicondenar essa incidência. porque por trás desmentar os seus servidores. Não faz sentido
se combate à instituição estão interesses cona forma e a solução clara de burlar a Constitrários aos mteresses da sociedade. E esse
tuição, de_ fals_ear a Constituição, na medida
procedimento repudio. Contudo, defendo o
em que o texto constitucional obriga o consentido democrático dos meios de comunicurso público e se faz um concurso que, na
cação de massa de distribuir as informações
realidade, é para permitir o ingresso-de apadripara todas as camadas da sociedade. E isto
nhados.
- --fazem por um dever da detenção, da conces·sao que recebem, inclusive agora por aprovaOSR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço
ção do Poder Legislativo.
a V. EX" o aparte.
O Legislativo é o Poder mais transparente.
O Sr. Wilson Martins --Permite-me V
A sociedade.toma conhecimento de tudo que
Ex" um aparte, nobre Senador Dirceu Carnei- acontece aqui, porque acontece sempre às
ro?
claras perante as Câmaras ou perante os jorO SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouç:o o
nalistas, os críticos e. afinal, perante a sociedade como um todo.
aparte do nobre Senador Wilson Martins.

O Judiciário ndo tem as cãnlaras de televi·
são dentro das suas atividades, entre as quatro
paredes dos seus julgamentos, ou sequer para
controlar qualquer coisa que lá ocorra de desconforme com a sua função constitucional
ou sociaL
De modo que condeno esta atitude do Tribunal, que , como falou o_ Senador Wilson
Martins, deveria dar o exemplo para o País,
porque é um Tribunal que tem uma dimensão
cultural arraigada na sociedade brasileira; e
não fazer o que fez: um concurso imoral para
faxineiras, quando toc:ios _sabem que quem
pratica ou quem exercita essa atividade são
os segmentos_da so.ciedade com poder aquisitivo niuito ffiodesto, e que dificilmente têm
-emprego e que não podedam adivinhara existência de um concurso realizado em Urbelândia para selecionar faxineiras para o Distrito
Federal.
Realmente, trata~se de _uma velhacaria que
precisa ser punida exemplarmente.
Também gostaríamos de _participar desse
propósito de acionar os mecanismos legais
que estiverem ao nosso alcance para que esse
concurso imoral seja anulado, justamente para se_ sanar esse erro que mancha as instituições públicas do nosso País.
Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas.)
. O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presíden·
te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a palavra ao nobre Senador.

~Concedo

Q $R. JUTAHY MAGAUJlí.ES (PMDBBA Para questão de ordem. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, informo, eni primeiro _Lugar,_ que os avulsos_ já chegaram, pelo
menos _às minhas mãos. Sô está faltantdo o
item 21.
Pergunto a V. Ex' qual _a Ordem da pauta?
Com tantas inversões, gostariã q-Ue V. Ex' me
informasse quais são os itens 1, 2,_ 3, etc.,
para eu poder acompanhar as matérias em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_:__A ordem aprovada pelos sucessivos requerimentos de inversão, múltiplas inversões, é

a seguinte: apreciamos, agora, o·item 2; a seguir, os de n05 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16 e
20; voltamos ao 3, 8, 9, 11, em conjunto com
os de n"" 12, 13, 18, 19, 21, 22,-23; e. por
fim, 17.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então,
não vamos_ votar os projetas de resolução?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Considera o nobre Senador Juthay MagaJh.!:!es resolvida a sua questão de ordem? Podemos prosseguir os trabalhos? OSR.JUTAHYMAGAI..HÃES-Aquestão está atendida; a ordem, não.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Vamos à apreciação do item 2, que estava
em andamento.
Solicito ao nobre Sr. Senador Meira Filho
o parecer da Comissão de Educação.
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necessidades básicas da famílta e de outros
O SR. ME1RA FllRO (PMDB- DF. Para de um processo de educação formativa e geral
grupos, ila comunfdade, nas instituições públiemitir parecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Senado-' d_o indivíduo, ao delegar aos profissionais que
cas e prívadas.
res, vem a exame desta Comissão, para pro- a ela se dedicam o planejamento, a análise
nunciamento quanto ao mérito, o Projeto de e a elaboração de estudos, trabalhos, prograCAPÍTULO UI
Lei da Cáínara n9 57, de 1986 (n9 4.559;- de màS, planos; projetas e pesqUisas nas áreas
Dos Fins
1984, na origem), que "dispõe sobre o reco- de educação fislc~. desportos e recreação.
A valorização da categoria e da criação de
nhecimento dos profissionais em Educação
Física e cria seus respectivos Conselhos Fede- ConSelhos Federal e Regionals de classe, reArt, 3~ F)carn criados o ConselhO Federal
veste~se_de fundamental. significado e ·constitui
ral e Regfonais".
e os Conselhos Regionais dos profissionais
O referido projeto de lei já recebeu pãrecer ponto de partida para a instauração, no País,
em Educação Física, dotados de personalifavorável da Comissão de Constftuíção, Jus- de uma nova mentalidade educacional que
dade juridica de direito púDlico, autonomia adrefute uma visão fragmentária do ser humano,
tiça e Cidadania desta Casa, no que tange
minstraUya e _financeira, constituindc., em seu
conjunto, uma autarquia destinada a orientar,
à constitucionalidade e jurjdicidade da medida corpo e mente, e na qual a atividade intelectual
e a atividade corporal se harmonizem e não
proposta.
:
disciplinar é- fiscalizar o exerdcio do profisse confrontem.
A educação, enquanto direito- assegurado
sional em Educação Física e zelar pela fiel
A medida ora proposta atende à necessi- .observância dos princípios éticos.
constitucionalmente a todos, tem por princípio
norteador o pleno desenvolvimento pessoal dade por profissionais especializados e capacie social do indivíduo, de modo a prepará-lo tados que se constituam em verdadeiros artífiCAPITULON
para o exercício crítico da cidadania. Para que ces desta nova concepção educacional.
Do Conselho Fedei-ai
Ante o exposto, a proposição merece a me·
tal desenvolvimento se configure efetivamente
Ihor acolhida desta comissão, pelo que somos
pleno, o processo educativo não pode ficar
Art. 4~ Conselho Fecferal dos profissiodo parecer favorável à sua aprovação.
restrito à mera transmissão do saber sistemanais .em Educação Físic"a é o órgão -supremo
E o parecer, Sr. Presidente.
tizado. Antes, deve atentar para cada um dos
_dos Conselhos Regionais, com jurisdiÇ~o em
elementos que concorrem para a formação
todo o território nacional e sede no Distrito
integral do ser humano e que compõem sua
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Federa[
personalidade.
- O parecer conclui favoravelmente ao proArt. 59 O Conselho Federal será constiDentro desta concepção de educação co- jeto.
. __tuído de 9"(tlove) membros efetivOs e 9 (nove)
mo instrumento de crescimento integral do
Passa-se à discuss_ão do projeto, em turno
suplentes brasileiros formados por Escola Suhomem e elemento indispensavel à sua inteúnico.
·
perior de Educação Física, eleitos por maioria
gração na sociedade, inscrevem-se, indubitaEm discussão. (Pausa}
de votos, em escrutínio secreto, na Assembléia
velmente, a educação ftSica e o desporto edudos Delegados Regionais.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
cacional como meios para suscitar, desenvolParágrafo único. O mandato -doS-memver e aprimorar suas potencialidades inteleç-_ _a discussão.
bros do Conselho Federal será de 3 (três)
Em votação o projeto.
tuais, espirituais, sedais e ftSic.:is.
anos, permitida a reeleição uma vez.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Notórios e incontestes são os benefícios adArt. 6" O ConselliO Federal deverá reunirpermanecer sentados. (Pausa)
vindos de atividades físicas no âmbito da saúSe-pelo-menos uri1ã vez liiellsalmente, só poAprovado.
de, como· o prolongamento da vida criativa
dendo deliberar com presença de maioria ab~ matéria vai à sanção.
das pessoas, aumento do rendimento no trasoluta de seus membros.
E o seguinte o projeto aprovado.
balho, anteposição de barreiras no caminho
§ ·1· As deliberações sobre as matérias de
de hábitos viciosos.
O PROJETO DE LEI DA CÂMARA
que tratam as alfneas .t m e o do árt. 89 só
De outra parte, o Desporto Educacional, ou
N• 57, DE 1986
terão valor quando aprovadas por 2/3 (dois
seja, aquele que evita a seletividade, a segreterços) dos membros do Conselho Federal.
gação de qualquer natureza, a competitiVidade
§ -2~ O conSelheiro que faltar, durante o
(N~ 4.559/84, na Casa de origem)
demasiada e incontida e que não se preocupa
ano, sem licença prévia do Conselho, a 5 (cinapenas com resultados e recordes, estimuDispõe sobre o reconhecimento dos
co) reuniões, perderá o mandato.
lando, ao contrário, o salutar hábito do conproriSsionais em Educação Física e cria
§ 3; A substituição de qualquer membro,
vívio com o semelhante, desempenha papel
seus respectívos Conselhos Federal e Reem suas falhas e impedimentos, far-se-á pelo
fundamental na preparação do indivíduo para
gionais.
respectivo suplente.
a vida em sociedade.
_ . Art. 7c Em cada ano, na primeira reunião,
O Cõngresso Nacional decreta:
Entretanto, embora a Constituição Federal,
o Conselho Federal elegerá seu Presidente,
em seu art. 217, tenha reservado generoso CAPf"[ULO 1
_Vic~Presidente, Secre~_do e TeSoureiro, cujas
e inédito espaço ao tratamento do desporto,
De Regulamentação
atr_ibu_i_çõe_s _serão fl.xadas no Regimento.
peca ao não_ prever a oferta de um elenco
§ _1 9 AJém de outras atribuições, cal:l_erii:
de atividades físicas, racional e cientificamente
Art. 1" Ficam reconhecidos, no País, co·
ao Presidente:
·--·
.
concebidas por profissionais de educaçãO físimo profissionais em Educação Física, os graa) representar o Conselho Federal, ativa e
ca que atendam à necessidade do período duados em Escolas Superiores de EducaçãO
passivamente, em Juízo e fora dele;
Física, oficialmente reconhecidas pelo Minisde crescimento de crianças e jovens.
b) zelar pela honorabilidade e autonomia
Juntamente com o desporto, inobjetável
tério da Educação, observadas as condições
da instituição e pelas_!eis ê regulamentos refede habilitação e as demais exigências legais.
elemento gerador e preservador de cultura,
rentes ao exercício da profissão;
através da prática de modalidades matrizes
CAPÍTULO 11
c) convocar ordinária e extraordinariamende expressão da personalidade do indivíduo
Da Competência
te a Assembléia dos Delegados Regionais.
em ação, outras atividades, como a ginástica,
§ 29 O Presidente será, em s.uas faltas e
os Jogos, a dança e a recreação, despontam
Art. 2~ É da Competência do profissional impedimentos, substituído pelo Vice-Presi<:orno meios utilizados pela educação física
dente.
em Educação Fígjca planejar, elaborar, prona busca da formação geral do homem,
M. 89 São atribuiçõeS- do ·conSelho Fegramar, implantar, dirigir, coordenar, executar,
O projeto em exame preenche, em certa
deral: _
analisar. e avaliar atividades_, estudos, trabamedida, uma lacuna existente na legislação,
a) elaborar seu Regimento aprovãr os Rereconhecendo a importância da educação fisi- lhos, programas, planos, projetas e pesCjuisas
gimentos organizados pelos Conselhos Regio<:a como· um todo e não apenas do desporto, nas áreas_ da Educação Física, dos Desportos
nais;
<:orno elemento indispensável e constituinte_ e da Recreação, vísando ao atendimento das
1

e
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b) orientar, discipltnar e fiscalizar o exercício do profissional em Educação Física;"
c) expedir as resoluções necessárias ao

cumprimento das leis em vigor e das que venham modificar as atribuições e competência
dos profissionais em Educação Física; '
d) definir, noS termos Jega[S, o limite de
competência do exercício profissional, confor-

me os cursos realizados em Escolas Superiores de Educação Física reconhecidas pelo .
Ministério da EdUcação;
e) elaborar e aprovar o Código de Ética
ProftSSional do-professor em Educação Física;
f) funcionar como tribunaJ superior de ética
profissional;
g) servir como ótgão normativo em -matéria de Educação Física;

h) julgar em última instância os recUrsos
das deliberações dos Conselhos Regionais;
i) publicar anualmente o relatório de seus

trabalhos;
j) expedir resoluções e instruções necessárias ao bom funcionamento do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais, indusive
no que tange ao procedimento eleitoral respectivo;
I) aprovar as anuidades e demais contribuições a serem pagas pelos profissionais em
EducaçãO física;
m) fiXar a composição dos Conselhos Regionais organizando-os à sua semelhança e
promovendo a instalação de tantos Conselhos
quantos forem julgados necessários, determinando suas sedes e zonas de jurisdição;
n) propof ao Poder competente aJterações
da legislação relativa ao exercido da profiSSão;
o) promover a intervenção nos Conselhos
Regionais, na hipótese de sua insolvência;
p) dentro dos prazos regimentais, elaborar
a proposta orçamentária anual a ser apreciada
pela Assembléia dos Delegados Regionais, fixar os critérios para a elaboração das propostas orçamentárias regionais e aprovar os orçamentos dos Conselhos Regionais;
qj elaborar a prestação de contas e encaminhá-la ao Tribunal de Contas.

CAPITULO V
Dos Conselhos Regionois
Art. 99 Os membros dos Conselhos Regionais, efetivos e suplentes, serão brasileiros,
formados por Escola Superior de Educação
FlSica, eleitos pelos profissionais inscritos na
respectiva área de ação, em escrutínio secreto,
pela forma estabelecida no Regimento.
Parágrafo único. O mandato dos mem~
bras dos Conselhos Regionais será de 3 (três}
anos, permitida a reeleição uma vez.
Arl 10. En!: ·cada ano, na primeira reunião, cada Conselho Regional elegerá seu Presidente, Vice~Presidente, Secretário e Teseu-·
reiro, cujas atribuições serão fiXadas no respectivo Regimento.
Art. 11. São atribuições dos Conselhos
Regionais:
a) organizar seu Regimento, submetendoo à aprovação do Conselho Federal;
b) orientar, disciplinar e fiscalizar o exercicio da profissão em sua área de competência;

c) zelar pela obseryância do código de ética
profissional;
d) flmcionar como tribunal regional de ética profissional;
e) sugerir ao COnselho Federal as medidas
necessárias à orientação e fiscalização dO
exercício profissional;
f) eleger dois del_egados-eleltores para a assembléia referida no art 5~ desta lei;
g) re_meter, anualmente, relatório ao Conselho Federal, nele incluindo relações atualizadas dos profissionais inscritos canc;:e_lados
e suSp-ensos;
h) elaborar a proposta orçamentária anual,
submetendo-ç, à aprovação do Conselho Federal;
i) encaminhar a prestação de contas ao
COríseJhO Federal para Os fms da alínea q do
art. 8<> desta lei.

CAPITULO VI
Do Exercfc!o da Profissão e das Inscrições
Art. 12. TodooprofissionalemEducação
Física, para o exercício da profissão, deverá
inscrever~se no Conselho Regional de sua área
deação.
Parágrafo único. Para a inscrição é necessário que o candidato:
a) satisfaça as exigências da Lei n~ 1.212,
de 17 de abril de 1939;
b) não seja ou não esteja impedido de exercer a profissão;
c) goze de boa reputação por sua conduta
pública.
Art. 13. Q_regístro será feito na categoria
de profissional em Educação Física.
Art. 14. Qualquer afiliado ou entidade representativa da categoria poderá representar
ao Conselho Regional contra o registro de um
candidato.
Art. 15. Se o ConseJho Regional indeferir
o pedido de inscrição, o candidato terá direito
de recorrer ao Conselho Federal, dentro do
prazo fixado no Regimento.
_
Art 16. Aceita a inscrição, ser~lhe-á~expe
dida pelo ConselhO Regional a Carteira de
Identidade Profissional, onde serão feitas anotações relativas à atividade do porta.dor.
Art. 17. A exibição da Carteira referida no
artigo anterior poderá ser exigida por qualquer
interessado, para verificar habilitação profissional.

CAPITULO VII
Do Pãtrimónio e da Gestão Financeira

Art. 18. O patrimôniÕ do Conselho Fede-ral e dos Conselhos Regionais será constituído
de:
1- doações e legados;
11-_dotações orçamentárias do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
Ilf- bens e valores adquiridos;
IV- taxas, anuidpdes, multas e outras con~
tribufç6es a serem pagas pelos profissionais.
'Parágrafo úniço. Os quantitativos de que
trata o inciso IV deste artigo deverão ser depositados em contas vinculadas no Banco do
Brasil, cabendo 1/3 (um terço) do seu montante ao Conselho Federal.
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Art. 19. O orçamento anual do Conselho
Federal será aprovado mediante voto favorável
de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros presentes à Assembléia dos Delegados
Regionais.
Art. 20: Para a aquisição ou alienaçãq de
bens que_ ultrapasse 1O (dez) salários-referência exigir-se-á a· condição estabelecida no artigo anterior devendo:.se observar, nos casos
de concorrência pública, os limites fixados no
Decreto-Lei n° 200, de 2.5 de fevereiro de 1967.
· Parágrafo único. A aquisição ou alienação
dos bens de interesse de um Conselho Regional dependerá de aprovação prévia da respec-tiva Assembléia Geral.

CAPITULO VIII
Das Assembléias
Art. 2L __. Constifuem a Assembléia dos Delegados Regionais os represeritantes dos Conselhos Regionais.
Art. 22. A Assembléia dos Delegados Regionais deverá reunir-se, ordinariamente, ao
menos uma vez por ano, exigindo-se, e·m primeira convocação, o quorum da maioria absolutà de seus membros.
§ J9 Nas convocações_ subseqüentes, a
Assembléia poderá reunir-se com 1/3 (um terço) de seus membros.
§ 29 A reUnião que coincidir com o ano
do término do mandato do Conselho Federal,
realizar-se-á dentro _de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência à expiração do mandato.
§ 3? A Assembléia poderá reunir-se eJ!.:traordinariamente a pedido justificadO de 1/3
(um terço) _de seus_ membros ou por iniciativa
do Presidente do Conselho-Federal.
Art. 23. À Assembléia doS Delegados Regionais compete, em reunião previamente
convocada para esse ftm e por deliberação
de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros
presentes:
a) eleger os membros do Conselho Federal
e respectivos suplentes;
b) destituir qualquer dos membros do Conselho Federal que atente contra o prestígio,
e decoro ou o bom nome da classe.
· Art. 24. Constituem a Assembléia Geral
de cada Conselho Regional os profissionais
nele inscritos. em pleno gozo de seus' direitos
que tenham, na respectiva jurisdição, a sede
prinCipal de sua atividade profissional.
Art 25. A Assembléia Geral deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos uma vez
por ano, exigindo-se em primeira convocação
o quorum da maioria absoluta de seus membros.
§ 1o Nas convocações subseqüentes, a
Assembléia poderá reunir~se com qualquer
número.
§ 2? A reunião que coincidir com o ano
do término do mandato do Conselho Regional
realizar-se-li dentro de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência à erpiração
do mandato,
§ 31 A Assembléia Geral poderá reunir-se
extraordinariamente a pedido justificado de
pelo menos I/3 (um terço) de seus membros
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Art. 40. Para c"onstituir o primeiro canselho Federal de profissionais em_ Edu_cação Fí·
sica, o Ministério do Trabalho convocará assoao pagamento de quantia fiXada pela dedsão . dações de professores de Educação Física,
eStaduais e territoriais filiados à Federação
_que a aplicar, de acordo com o critério da
individualização da pena.
-- Brasileira, de Professores de Educação Física,
C"otrf]5ér5ônalidade jurídica própria, para eleParágrafo único. A falta de pagamento da
gerem através do voto de seus delegados, os
multa no prazo de 30 (trinta) dias da notificação de penalidade imposta acarretará a co- - membros efetivos e suplentes desse conselho.
brança da mesma por via executiva, sem pre_§ I~ Cada uma das associações designará, para os fms desse artigo 2 (dois) represenjuízo de outras penalidades cabíveis.
Art. 32: AOs nãO inscritos nos Conselhos . ~ntes profissionais já habilitados ao exercício
que, mediante qUalquer forma de publicidade, . da profissão.
se propuserem ao exercido profissional em
§ 2<> Presidirá a eleição 1 (um) represenEducação Fisica, serão aplicadas penalidades
tante do Ministério do Trabalho, por ele desig·
nado, coadjuvado por 1 (um) representante
·cabíveis pelo exercício ilegal da profissão.
Art. 33. ColriPete aos Conselhos Regiada Diretoria do Ensino 'Superior do Ministério
nais a aplicação das penalidades cabendo re- _ da Educação.
.
curso, com efeito suspensivo, para o Coriselho
Art. 4 ~. Os membros dos primeiros ConFederal, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência _ sell}.os Regionais a serem criados, de acordo
da punição.
com o art. 79 desta lei serão designados pelo
Art. 34. Os_ presidentes do Conselho Fe- _Conselho Federal.
Art 42. O Poder Executivo regulamentadera! e dos Conselhos Regionais têm qualidadeparaagir,mesmocriminalmente,coritra --crá esta lei no prazo_de 90 (noventa) dias a
qUalquer pessoa que infringir as disposições
contar de sua vigência.
desta lei, em geral, em todos os -casos que
Art. 43. Esta lei entra_ -~m vigor na data
digam respeito às prerrogativas à dignidade ---de sua publicação.
-- e ao prestígio do prõfissiõnal em Educação
~ Art. 44. Revogam-se as disposições em
FíSica.
- -- ~
contrário.

grave as taltas diretamente relacionadas com
ou por iniCiativa do Presidente do Conselho
- o exercício profissional.
Regional respectivo.
Art. 31.- -A perla dã muiiãSujeita ô infrator
§ 4 9 O voto é peSsoal e obrigatório, salvo
doença ou motivo de força maior, devidamen~
te comprovados.
Art. 26. A Asserribléia Geral compete:
a) eleger os membros do Conselho Regional e respectivos suplentes;
b} propor a aquisição e alienação de bens,

observado o procedimento expresso no art.
20 desta lei.- -- -c) propor ao Conselho Federal anualmente
a tabela de taxas, anuidades e multas, bem
como de quaisquer o_utras contribuições;
d) deliberar sobre questões e consultas
submetidas à sua apreciação;
e) por deliberação de, pelo menos 2/3 (dois
terços) dos membros presentes, em reunião
previamente convocada para esse fim, destituir o Conselho Regional ou qualquer de seus
membros, por motivo de alta gravidade, que
atinja o prestigio, o decoro ou o bom nome
da classe~ ___ _
Art. 27. As eleições serão anunciadas
com antecedência mínima de 30 (trinta) dlas,
em órgão de imprensa oficial da região, em
jornal de ampla circulação e por carta.
Parágrafo único. Por falta -injustificada à
eleição, poderá o membro da Assembléia incorrer na multa de um salário-referência, duplicada na reinddéncia, sem prejuízo de outras
penalidades.

CAPITULO IX
Da Fiscalização Profissional e Das
lnfrações Disciplinares

Art. 28. Constituem infrações disciplinares, além de outras:
I --trangredir preceito do Código de Ética
Profissional;
H- exercer a profissão, quando impedido
de fazê-lo, oa facilitai'; por qualquer meio, o
seu exercício aos não inscritos ou impedidos;
lll- praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defma como crime ou
contravenção;
IV-não cumprir, no prazo estabelecido,
determinação emanada do órgão ou autoridade dos ConSelhos, em matéria da competência destes, depois de regularmente notificado;
V- deixar de pagar aos Conselhos, pontu-almente; as contribu:i!;ões--a -ep:~.e-seja-obri
gado.
Art. 29. As penas aplicáveis por infração
dfsciplinares são:
r- advertência;
II-multa;
lU-censura;
N- suspensão do exercício profissional,
até 30 (trinta) dias;
V- cassação do exercício profissionalad
referendum do Conselho Federal.
- --·
Art. 30. Salvo os casos de gravidade manifesta, que exijam aplicação imediata da penalidade maiS séria, a impõs!Çãó das penas
obedecerá à graduação do artigo anterior.
Parágrafo único. Para feito da cominação
de pena, serão consideradas especialmente

CAPÍTULO X
Dlsposíções Gerais e Transitórias

Art. 35, [nstalados os Conselhos Regionais, fica estabelecido o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias para a inscrição dos já portadores do registro profissional do Mnistério da
Educação.
Art. 36. A emissão pelo Ministério do Trabalho, da Cartefra Profissional, será feita meç!iante a simples apresentação da Carteira de
Identidade ProfisSiOnal expedida pelos Canse·
-lhos Regionais.
Art. 37. O reóime jurídico do pessoal dos
Conselhos será o _da legislação trabalhista.
Parágrafo único. Os respectivos Presidentes, mediante representação ao Ministério do
Trabalho, poderão solicitar a requisição de servidores da administração direta ou autárquica,
na forma e condiÇões da legislação pertinente.
Art. 38. Durante o períodO de organização do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais dos profissionais em educação Física, o Ministério do Trabalho ceder-lhe-á locais
para --as- respectivas- sedes-e;--mediant;e- re~
~sição do presiderite do Conselho Federal, fornecerá o material e o pessoal necessário ao
serviço.
Art. 39. Ficam assegurados os "CCireitos
previstos nesta lei aos profissionais habilitados
legalmente que,.até a data de sua publicação
tenham, comprovada e ininterruptamente
exerddo, Suas atívidades, por prazo ·não inferior a 5 (cinco) imos, urna vez ouvido o ConselhO Federal dos profissionais em Educação
Física.
Parágrafo _único. Os profissionais de que
trata o presente artigo terão o prazo máximo
de 7 (sete) anos para obterem sua graduação
em Escolas SuperiOres de Educação Física,
reconHecidas pelo Ministério da EduCação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-:-I_tem 4:
-(Em ~regime de- urgênciã, nos terri10s do
arl 336, c, do Regimento JriterÍ1o)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n~ 63. de _1989 (n9 _
2.254/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que regulamenta a concessão do beneficio previsto no art. 54-do Ato das Disposições
Constitucionais TransitóriaS e dá outras
providências (dependendo de parecer.)
Solicito ao liobre Senador Aluízio Bezerra
o parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
OSR-ALUÍZIO BEZERRA(PMDB -AC.
Para proferir parecer. Sem -reViSão do orador.)
- Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a matéria
que -apreciamos "regulamenta a concessão
do beneficio previsto no art. 54 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e dá
OY.tras providências". Diz respeito, portanto,
aos chamados soldados da borracha.
O objetivo a que se propôs o art. 54 do
Ato das\[)ispo~ições Constitucionais Transitórias é d'e-ttrtí: alcance social extraordinário,
porque· c,---setor público resgata um comproriiisso social antigo, desde a época quando
enviou para a Amazônia brasileiros para ampliar a produção de borracha durante a II Guerra MUndial,- diante da necessidade da exploração desse produto para fazer face ao esforço
de guerra que o Mundo inteiro travava, naquela
época, contra ao nazi-fascismo.
VitorioSa luta c_ontra o nazi-fascismo, esse
trabalho ·de apoio, por parte do setor público
para com aqueles nordestinos que foram enviados para a Amazônia para ampliar a produção de borracha, desapareceu completamen-
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te.. Várias foram as iniciativas com o ojetivo
de resgatar esse_compromisso para com·os
seringueiros. os chamados soldados da borracha, que se embrenharam na Amazônia para

incrementar a produção desse precfoso Jatex.
Sr. Presidente, só para mencionar, aquele
que se dedicou a um trabalho de estatística,
verificou que os riscos que os nordestinos tiv_eram na Amazônia foram muito maiores do

que os enfrentados pelos nosso heróicos pracinhas na Itália, tendo em vista a adversidade

da Região, onde a malária _e_ tantas outrãs

Manifestamo~nos, portanto, favoravelemnte, de acordo com o projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados, que, neste momento,
apreciamos e emitimos o nosso parecer.
É o parecer, Sr. Presidente.

(0 Sr. Pompeu de Sousa, J~ Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antônio Luíz Maya, Suplente
de Secret§do.)
O SR. PRESIDEN1E (Antônío Lui:z_Maya)

doenças tiveram um efeito muito mais devas- - b parecer conclui favoravei!Tien~~ ao pro·- · · · ·
tador, ceifando inúmeras vidas. A Constituição . jeto.

de 1988 resgata -

pelo alcance _social de

várias dessas medidas _constitucionais, através

Passa-se à discussão.
O Sr. Juthay Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para questão de ordem.

de uma emenda de minha autoria e do_Senador Nabor Júnior, e com o apoio dos ParlaO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
mentares -.~a Constituição de 1988 resgata
justamente a aposentadoria para aqueles _he- _- Concedo a palavra a V. Ex'
róis da Amazônia, os seringueiros, e nllo soOSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBmente para aqueles que vieram do Nordeste, BA Para questão de ordem. Sem revisão do
convo_cados para ampliar a produção de bor- orador.) -Sr. Presidente, falou o Sr. Relator
racha, como também para aqueles que já esta- em uma emenda de autoria do Relator e do
vam na Amazônia produzindo e que foram Senador Nabor Jânior, mas, quando conclui
convocados pelo Presidet1teOãRepública de o parecer, aprovo_u o projeto na íntegrél, como
então, Getú~o Vargas, para que lá permaneveio da Câmara, sem aprovação de nenhuma
cessem e mantivessem a ampliação desse - emenda, segundo entendi. É isto, ou alguma
produto necessário ao esforço de guerra.
emenda foi aprovada pelo parecer, e S. Ex"
Portanto, Sr. Presidente, do ponto de vista
condui com substitutivo?
do alcance social, é extraordinária a regulaO Sr. AJuízio BezeJTa- Não. A presença
mentação do art. 54 do Ato das Disposições
desse dispositivo constitucional resultou de
Constitucionais Transitórias.
uma emenda à Ço!}stituição que emitídos. ..
Neste instante, Sr. Presidente, ~preciamos
e emitimos o nossO parecer sobre a matéria,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A
que já foi estudada pela Câmara dos Depu- emenda foi feita na Câmara. O projeto é que
tados e cuja regulamentação é de competên- está prevalecendo? Não existe substitutivo?
cia do Poder Executivo.
- -o Si-. Âluizio Bezemt - Apr~vamos o
Examinando-a, quanto ao mérito, sem dúvida alguma, esta é uma medida de alcance projeto tal qual veio da Câmara. _
so-cial dos mais relevantes, contidos na Consti~ -~ __O SR. JOTAHY MAG,ALHÃES ~ Ententuição de 1988.
di. V. ~ faloU ein emenda. Então crlei conDo ponto de vista da sua <:onstitucionali- fusão.
dade ejuridicídade, Sr. Presidente, a apoiamos
(0 Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de
integralmente e manifestamo-nos pela constiSecretário, deixa a cadeira da presidência,
tucionalidade e juridi<:idade, tendo em vista
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Souque a regulamentação se procede em tomo
sa, 3~ Sêcretádo.)
do art. 54 do Ato das Disposições .ConstituO Sr. Ronan 1Jt9__-Sr. Pre:;;i_d_ente, peço
cionais Transitórias. Competente é o Poder
Ex&utivo para efetuar a regulamentação, co-- · a Palavra para uma questão de ordem.
mo de fato_ estamos aqui apreciando.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Ao final deste nosso parecer, que preferimos
-Tem V. q• a palavra.
fazer oralmente, tendo em vista a importância,
a relevância deste fato para a Amazônia, deixaO SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
mos registrada, nesta tarde, a alegria, a satisfação que nos invade, pelo fato de estarmos questão de ordem. Sem- revisão do orador.)
aqui, atravês desse dispositivo legal, resgatan- - Sr. ·-Presidente, gostaria de um esclarecimento do Senador Aluízio Bezerra.
do uma divida social onde muitos anos, na
senador, v. Ex:· diz que pr'imeíro foi feita
qualidade, justamente, de representante da
classe seringueiras, como filho de serigueiro uma emei"lda à Constituição na Câmara âos
da Região Amazõnica, e prestando uma ho- Deputados. Foi o que entendi.
menagem a esses abnegados brasileiros, colaO Sr. Aluízio Bezena - Não. Digo que
borar com essa medida legal, que resgata um
a presença desse dispositivo constitucional recompromisso social de tamanho alcance.
sultou, à época, de uma emenda dos tral;!alhos
Portanto. não somente os seringueiros da da Constituição.
Ama:z;ônia como à sociedade "fir-asileira está
de parabêns por resgatarmos um compromis- - - OSR. RONAN TITO -À êpoca da Consso da mais alta importância para com essa tituTrite: Muito obrigado, Senador.
sofrida classe de trabalhadores rurais da AmaO Sr. NaborJúnJor-Sr. Presidente, peço
zónia. justamente os seringueiros.
a palavra para discutir.
c

~eJVbrqde.1989

O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de_ Sousa)
-Com a palavra o nobre senador.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Para disCutir.)- sr: PreSidente. Srs: senadores, tenho a honra de ter sido um dos autores
da emenda que resultou no art. 54 do Ato
das Disposições COJ1StitudonafS Transitórias,
neste momento sendo reguJamentado, atra-Ves do Projeto de Lei da Câmara_ n" 6.;3, de
1989. Concretiza-se, assim, o_ pagamento de
pensão correspondente a dois salários mínimos m_ensais para os seringueiros r~_crutados
nos t~~;mos do Decreto~t_ej- ri"- 5.813, _de 14
. de setembro. de 1943, e amparados peJ_o Decreto n9 9.882, de 16 de setenibro de 1946.
Trago, Sr. Pfesidente_ e_ Srs. "Senadores, o
meu mais irrestrito apoio à aprovaçãp desse
projeto que vem honrar o compromisso a~u
mido pelo Governo Fe4eraJ com esses herói-cos:trabalha.dores rurais, os quais muito contribuíram para o cumprimento, pelo Brasil, dos
chamados Acordos de Washington, frrmados
com os países aliados durante a nGerra Mundial, e c:jue, desde 1943, não tiveram uma legislação que_ os amparasse naquilo em que o
Governo Federai havj;:t se comprometido.
Permitam-me recordar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para conhecimento da Casa;· esses
trabalhadores foram compulsoriamente recrutados pelo Governo Federal, através do Decreto no 5.813, de 14 de setembro de-1943,
assinado pelo então Presidente da Repúl?lica,
Dr. Getúlio Domelles Vargas, e também pelo
Ministro da Justiça,_Arthur de S,o~.!;_a, Costa.
Através desse decreto, o Governo _Federal
aprovava o.acordo ~obre recrutamento, encaminhamento e colocação dos trabalhadores
para a Amazónia, celebrado pelo Coordenador
.de Mobilização Económica e pelq Pre.~idente
da Comissão de Controle dos Acordos de Washington.
.
_ .
_
Já em 1946,.o ent~o Presidente da República Eurico Gaspar Outra, baixol;l o D~cre
to-Lei n~ 9.882, de 16 de Setembro de 1946,
que autorizava a elal>oraçáo de um plano para
·assistência aos trabalhadores da borracha. Só
que esse decreto, infelizmente, passados 23
anos, não entrou em execução, e nenhum benefido doi assegurado a esses trabalhadores.
De modo que, Sr. Presidente, sentindo a
necessidade de o País resgatar compromisso
_corn_os.chamados soldados da borracha, que
hoje são pessoas inválidas, perambulando pelas cidades da Amazônia, pedindo esmola, para poderem manter~se com suas famílias, tomei a intciativa de apresentar uma proposta,
durante o período constituinte, que, secundada pelo Senador Aluízio Bezerra, foi transformada no art. .54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Posteriormente fizemos um trabalho junto
ao Poder Executivo, junto ao Mini.Steno da Previdência e Assistênda Social, para que _encaminhassem ao Congresso Nacional projeto de
lei regulamentando o art. 54 do Ato das.Disposições Con.Stitu"donais Transitórias.
Fel,izmente, depois de al_guns meses de in~
sistê'nda dos Parlamentares representanteS: da
Amazônia, encaminhou o· Senhor Presidente
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49 A compfovação da carência do be- 1
nefidário ou do dependente .será feita com
a apresentação de atestado fornecido por ór. lei, que, com algumas modifiCações na Câma·
gão oficial.
rn dos Deputados, hoje está sendo votado pelo
Art. 5o Os pedidos de concessão do beneSenado Federal.
ficio ou de .sua transferência. devidamente ins~
Como um dos autoreS deSta propOsição no
trufdos, serão prdcessado.s e julgados no prazo
periodo Constituinte, aqui expresso meu apoio
-de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de
incondicional à aprovação desta matéria ..
responsabilidade.
O Sr. Ronaldo Ara"gãO -~Sr. Presidente,
-- Parágrafo único. Os pagamentos de pen-são especial iniciar-se-ão no prazo máximo
peço a paJavra.
· de'30 (trinta. dias) dias após 6 reconhecimento
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ·
do direito.
O $R. PRESDIEI"ff'E (Pompeu de Sousa) · --Continua em discussão a matária. (Pausa.)
- ,_ Art. 6~ O Ministério dã Previdência e Assi- Concedo a palavra ao nobre Senador RoNão havendo mais quem peça a palavra, ' tência Social baixará aS instruções necessárias
naldo Aragão, para discutir a matéria. .encerro a discussão:
-à execuç.ão desta lei, no prazo.d~ 60 (sessenta)
Em votação b projeto..
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - dias.
Os Srs. senaâores que o aprovam queiram
M 79 O órgão prevfdenciár!o encarregaRO. Para discutir. Sem reviSão do orador.)Sr. Presidente, Srs. S~nadores, a apróvação pe[mailecer sentados. (Pausa.)
do do pagamento da pensão deverá afirmar
Aprovado.
desta proposição por esta· Casa já vem atrasaconvênios com Outros órgãos públicos. fedeA matéria vai à sanção.
da. Muitos desses homens perderam a vida
tais; estadUaiS ou municipais, a fim de possi·
na.RegiãoAmaz6nlca para que o Brasil pudesbilitar aos beneficiários desta lei perceberem
É o seguinte o projeto aprovado:
se dar a sua contribuição no esforço de guerra.
mensalmente as respectivas pensões, prefeO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Hoje, a injustiça que se faz, com a aprovação
rencialmente nos locais onde residem, sem
N• 63, DE 1989
deste projeto, como já disse, vem atrasada.
necesSidade de grandes deslocamentos.
Muitos soldadoS da borracha, no meu Estado,
Art. a~ Esta lei entra em vigor na data de
(N• 2.254/89, na Casa de Origem)
encbntram-se numa situação quase de misé·
sua publicação.
De Iniciativa do Senhor Presidente
ria. Era necessário que sé fizesse UrgEmtemen·
Art. 9 9 Revogam-se as disposições em
da República
te alguma coisa, até como reconhecimento
contrário. ·
·
·
-- Rei;úlairienta a Coizetissão dá beneficio
pelo trabalho e pela dedicação desses hoprevisto no art. 54 do Ato das Disposições
mens.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de soma)
ConstitucionaiS Transitórias e dá autras
Ainda hoje· não é fácil enfrentar a selva
-Item 5:
proVIdências.
amazônica, com todos os seus perigos, as
(Effi regime de urgência, nos termos do
suas doenças, e podemos imaginar o qúanto
_·-O Congresso Nacional decreta:
art- 336, c, do Regimento Interno)
foi dificil nos idos de 1939, de 194d, de 1945.
- Art 1o Fica assegurado aos seringueiros
Portanto, Sr. Presidente, a regulamentação recrutados nos termos do Decreto-Lei n9
DiscusSão, em turno único,· do Projeto
do preceito constitucional, no nosso entendi- 5.813, de 14 de setembro de 1g43, que te~
de Lei da Câmara no 64, de 1989 (n"
mento já deveria ter sido feita há mais tempo. nham trabalhado durante a Segunda Guerra
2.012/89, na Casa de origem), de iniciaEram estas as minhas considerações com Mundial nos seringais da Região Amazónica,
-tiva' ao Ministério Público do Trabalho,
referência a regulamentação que dará ao sol- amparados pelo Decreto-Lei n~ 9.882, de 16
que cria a Procuradoria RegionaJ do Tradado da borracha um alento, para que pos- de setembro de 1946, e que não pos5\lam
balho da 18• Região da Justiça do Trabasam, muitos deles, pelo menos morrer tendo meios para a sua. subsistência e da sua familia,
lho e dá outras providências (dependenalguma coisa, a Nação reconhecendo alguma o pagamento de pensão mensal vitaHda cor- .
do de parecer).
coisa. (Muito bem!)
respondente ao valor de 2 (dois) salários míniSolicito
ao nobre Senador Moisés Abrão o
O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a pala- mos vigente no País.
parecer da Comissáo de Constituição, Justiça
Parágrafo
único.
O
beneficio
a
que
se
refe·
vra, Sr. Presidente.
e Cidadania sobre a matéria.
re este artigo estende:se aos seringueiros que,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) atendendo ao chamamento do governo b~asi
O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO.
- Com a palavra, para discutir a matéria, o leiro, trabalharam na produção de borracha,
Para emitir p-arecer.) - Sr. Presidente,. Sr.s.
nobre Senador Jarbas Passarinho.
- na Região Amazônica, contribuindo para o esSenadores, o Exm" Sr. Procurador-Geral da
República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence,
.. .
O SR. JARB~ PASSARINHO (PDS -"- forço de guerra. _
com a Mensagem nry 004, de 1O de abril de
Arl 2" O beneficio de que trãta esta lei
PA Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
é transferivel aos dependentes que compro1989, encaminhou à deliberação do Congresdores; esta ,colocação que acaba de ser feita
so Nacional, projeto de lei de inicii:tfiva do Mipelo meu nobre Par, o Senador Ronaldo Ara- vem o estado de carência.
-Art. 3~ A comprovação da efetiva prestanistério Público do Trabalho, prop-onâo "a
gão, parece-me muihiriiportante, porque cercriação da Procuradoria Regional do T rab.;llho
ta feita li um artigo, uma crônica, dizendo me- ção de serviços a que alude o artigo anterior
fãr-se~â perante os órgãos do Ministério da
d;;i 18" Regiâo, com sede em Goiânia, Goiás,
lhor. de Rachel de Queiroz, falando em 35
e·_dos. cargos que especifica, em decorrência
mil mortes_ de nordestinos que teriam sido Previdência e Assitência Social, por todos os
da exigência constitucional contida no art. 112
levados para a área amazônica no momento meios de prova admitidos em direito, inc:Jusive
a justificação administrativa ou judicial.
-que suscitou a criação, pelo Tribunal Supedo esforço que o Brasil fazia para a produção
§ 1n Caberá ao representante do Miriisriõr dO Trabalho dessa mesma Re_gião (Projeto
dessa· matêria·prima estratêgica, a borracha.
de Lei n· 1.456, de 1989)_.,--- e da competência
Não sei de onde surge essa_ estatistica, mas têrio PUblico, por .solicitação do interessado,
legal outorgada ao Ministêrlõ Públíco, que depromover a justificação judicial, nos cas_os da
-insisto~ Rachel de Queiroz. com a responfalta de qualquer documento comprobatório
termina ãs Procudorias Regionais do Trabalho
sabilidade que. faloU em 35 mil ""'ortos, que
exercerem suas atribuições dentro da jurisdidas qualificações especificadas nos artigos anteriam sido de nordestinos levados para.a
ção do Tribunal Regional respectivo (art. 747,
Amazónia. naquele periodo. e que depols 'f'lào teriores. ficarido o solicitante isento de quaisdo Decreto-Lei n· 5.452, de 1" de maio de
quer custos judiciais e de ou.tras quaisquer
teriam regressado às Suas terras.
1943)"'..
"
·..
·E. agora. c'Omó -salienta o nobre Senador despesas.
§
2··
O
prazo
para
julgamento
da
justifiO
projeto
de
lei
propõe·
a
criação
de oito
Ronaldo Aragão..chega p'ara oS remanescen(08) cargos de Procurador, estabelecidos em
tes este benef1cio (jUe na Constituinte foi apre- cação é de 15 (quinze) dias.

da República a consideração do Congresso
Nacional a_mensa:gem capeando o projeto de

sentado pelo nobre Senador Nabo r Júnior, como projeto. E eu gostaria que também, no
Senado, se registrasse que, enquanto Senador
da Casa, bateu-se sempre por este princípio,
sem o êxito que na Constituinte se obteve,
o então Senador Jorge Kalume.
De maneira que gostaria apenas que esta
palavra .fosse registrada, e estou certo que
meus ilustres Colegas Representantes do Acre
concordam com esta lembrança.

t
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razão do número de juízes que comporão

o-

que. por suas funções políticas, o Ministério

Tribunal Regional do Trabalho, observada a

Público, tanto quanto o Poder Judiciário, deve

proporcionalidade de um Procurador para ca·
dajuiz. "Essa previsão visa atender ao desem-

estar aparelhado para agir no âmbito trabaJhista".

penha das atribuições legais que lhes são coFace ao exposto, e considerando inexistimetidas, consoante o disposto no art. 167, remimpedimentosde_naturezaconstitucional,
incisos I a N, da Lei n" 1.341, de 30 de janeiro jurídica edetêcnica legislativa que inviabilizem
de 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público a tramitação de matéria, somos pela aprova-- ção deste projeto lei, ma forma em que se
da União)".
O p"to]eto propõe, também, a criação do
encontra.
É o parecer, Sr. presidente.
cargo em-comissão de Procurador Regional
da 18~ Região, visando proporctonar tratamen~
to idêntico àquele dispensado aos Procura~
O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
dores que exercem atividades de direção em
- O parecer conclui favoravelmente.
outros órgãos regionais, propiciando-lhes
Passa-se à discussão do projeto, em turno
uma remuneração compativel com a respon~
úrUco. (Pausa.)
sabilidade e complexidade de suas atribuiNão havendo quem peça a palavra, encerro
ções.
a
discussão.
O projeto· estabelece, ainda,_ a_ .criação -do
Passa-se à votação do projeto.
Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
do Trabalho da 18• Região, para a· atendimenM
permanecer sentados. (Pausa.)
to das suas necessidades administrativas, busAprovado.
cando promover, no âmbito dessa ProcuraA matéria vai à sanção.
doria, "providência que venha ao encontro da
o SeQL!inte o projeto aprovado:
particular e premente necessidade de dotar-se
o Ministério Público do Trabalho de uma estrutura compatível com o plano politico de seus
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
encargos junto ao Poder Judiciário, bem coN• 64, DE 1989
mo com suas elevadas responsabilidades pe_(No 2.012/89, na casa de origem)
rante a sociedade".
De iniciativa do Ministério Público do Trabalho
Ao encaÁlinhar a proposição, ressalta o Sr.
Procurador-Geral da República que ''todo o
Cria·a Procuradoria Regional do Trabatrabalho de compos!çâo qualitativa e quantilho da 11?- Região da Justiça do Trabalho
tativa dos grupos de Direção e Assessoramene dá outras providências.
to Superiores~ assim como a composição
O
Congresso Nacional decreta:
quantitativa de pessoal constante do Quadro
Permanente, obedecem critérios objetivos e _ Art. 1~ Fic;a criada, como órgão do Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria Rea necessidade de se situar o .Ministério Público
gional do Trabalho da 18' Região, que terá
do Trabalho, no conteXto pol1tico e económico
sede em Goiânia, com jurisdição em todo o
do momento histôrico _e em suas limitaçóes,
território do Estado de Goiás.
ma5: sem perder de vista a circunstância de

t
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Art. 2° Para atendimento da composição da Procuradoria Regia~ 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 conformidade da legislação_ em vigor e 1 (um) cargo em comissão de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido
mediante designação do Procurador-Geral da
Justiça do Trabalho dentre integrantes _da carreira do Ministério Público dQ Trabalho.
Art. 3? f'ica criado o Quadro de Pessoal
da Procuradoria Regional do Trabalho da 18~
Região, na forma do Anexo II desta lei, cujos
- cargos·- sedio preenchidos de conformidade
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações e condições
de trabalho fixados no Decreto-Lei n? 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, com as alteraçõeS
posteriores.
Art. 49 O chefe do Ministério Público da
União, ouvido o Procurador-Geral da Justiça
do Trabalho, adotará as providências necessárias à instalação da Procurádoria Regional
do Trabalho da 18~ Região.
Art. 59 O Poder Executivo fica autorizado
__ a abrir créditos especiais até o lirni~~-çle _NCz$
1.095.150,00 (hum milhão, noventa e .cinco
mil, cento e cinqüenta cruzadOs novos) para
ãtender às despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento da Procuradoria
Regi_onal do TrabalhQ_ da 18" Regiãc;>.
Parágrafo único. os créditos a que se refere esi::e artigo serãq consignaçios em favor do
.Mi-nistério Público do Trabalho.
Art. 6? Este lei entra em Vigor na data de
sua publicação.
_
Art. 7~ -Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem6:
(Etri regime de urgência, -riOS'iermos dq
art. 336, ~ do Regimerito Interno)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D)

_'

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 69, de 1989 (n?
1.453/H9,_ na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que cria cargos no quadro de pessoal
da Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho e dá outras providências (dependendo de parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior, para e~itir o p_are~er ãa-tOffiissão de
Co~s~iç:-~9-

Justiça e Odadanic: ______ . _...
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr. Senadores, de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, e já apreciado pela Câmara dos ~e

putados, vem ao exame desta C~sa o ProJeto
de Lei n' 69, de 1989 (n' 1.453-A, de 1989,
na .origem), que "cria ....cargos no Quadro de
Pessoal da Secretclria do Tribunal Superior do
Trabalho, e dá outras providências".
O.projeto de lei em referência visa á cr!aç~o
de 24 (vinte e quatro) cargos em comJssao.
sendo 20 (vinte) de Assessor de Minis'l!?, 2
(dofs) de Assessor da Presidência e 2 (dois}
de Diretor de Secretaria de Turma, todos do
Grupo TST bAS iOó; -de Categorias Fundo-nais constituídas de_372 (trezentos e setenta
e_dots) cargos de provimento efetivo, _a se:rem
preenchidos por concurso públic~; e de ~51
(cento e cinqüenta e uma) funçoes, a mvel
de Assistência, que integrarão a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do
TST. Todos os cargos e funções ora referidos
constam dos Anexos I e U que acompanham
o projeto de lei.
Nos expedientes encaminhados ao Congresso Nadona! Juntamente com o Projeto de
Lei, o Exma Sr. Ministro-Presidente do TST
esclarece que a proposição " ... visa atender
à nova composição do Tribunal, consoante
o que dispõe o art. 111, § 1~. da Constitui.;ão
Federal, no que respeita ao quantJ'tativo míni-

netes e à Secretaria do Tribunal Pleno, propiciando-lhes as condições indispensáveis para
a normal prestação juriscional afeta aos órgãos do Podar Judiciário. ObseNa-se, também, pela justificação ~o TST, que a medida
proposta é uma decorrência natural do acréscimo de cargos de Ministros previsto no novo
texto constitucionaL E, -em razão desse acréscimo, decorre a necessidade de se organizar
os Gabinetes dos Ministros, a Secretaria do
Tribunal Pleno e os serviços auxiliares do TST.

OS Srs. Serti1d0re.!;; Que o aprovam qUeiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

__Ê o seguinté o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA· CÂMARA
N• 69, de i 989
(N' 1.453/89, na Casa de origem)
'
De Iniciativa do Tribunal
SuperiOr-do Trabalho

Cabe aduzir, finalmente, que a proposição
contém dispositivo que determina o provimento dos cargos de carreira, por concursO
pÚblico, e o dos cargos em comissão, através
de livre nomea~~o; atendidos, quanto a uns
e outros; os requisftos exigidos para o seu
preenchimento._Outros dispositivos precei:
tuam que o TST, por ato interno, estruturara
os novos cargos por classes, níveis e referências, de acordo com a legislação vigente, bem
como estabelecerá as atribuições e especificações das funções criadas. Trata~se de medidas indispensáveis a uma adequada administração de pessoal.
Em face do exposto, e considerando que
o projeto visa dotar o TST dos recursos huma·
nos adicionais necessários ao seu norm-al funcionamento, em virtude de sua nova composição (de 17 para 27 Ministros); bem ·como
atende às normas constitucionais, legais e de
boa técnica legislativa, manifestamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.

Cria cargoS no QUadro, f:Je Pessoal da
Secretaria do Tríbunal Superior do Traba-

lho e dá outras providências.
O Congresso NaCior1al·decretii:
.

Art. 1?

e·

O SR. PREsiDENTE Wompeu de Souzsa)
- O parecer conclui favoravelmente ao pro~
jeto.
Passa-se à discussão do projeto, em_turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
_c a discussão.
Em votação o projeto.

mo de servidoresnecessádos ao seu funcíonamento'~

(grifamos.) -- -Informa aquela autoridade que "...ao definir
a composição do Tribunal com 27 Ministros,
a nova Carta Magna aumentou s_eu número
em dez, em relação à situação ar:tterior, o que
por si só determina a neCessidade de alocar
recursos adicionais de pessoal a ser lotado
nos novos .Gabinetes de Ministros que serão
brevemente implantados a partir da nomeação de seus titulares. A par disso, os reflexos
se fazem sentir na área administrativa, considerando a defasagem do Quadro de Pessoal
que reflete uma realidade anterior, bem diferente da atual, em relação ao nóme!'ó de demandas trabalhistasjulgZidas pelo Tribunal, no
corrente exerdcio e nos imediatamente anteriores, devendo-se, ainda, considerar a projeçào para os prOximOS exercídos''.
Nota-se que o projeto objetiva criar cargos
e funções destinados a _dar apoio jurídico ~
administrativo aos Ministros. aos seus Gab1-

1o~mJ<O

(Le_i no

, de

X

de
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CARGos EM. COMISS!O

CARGOS

CRUZO

,'I'ST.DAS.lOO
TST.DAS,lOO
TST,DAS,lOO

ASS~SSOR

.

OE MINISTRO(Priv~~

tivo de Bar:har,em

"-.

Para atendimento da nova,c;;qr_nppsição do Tribtinal Superior do"_ Trabalh'o;Iicam
criados, no Quadro de Pessoal de ..sua Sec~
taria, Cargos em Coffiissão de-:é:ategorias
Funcionais, na formã do AnexO I desta lei.
Art 2? Os cargos criados por esta lei serão providos na fqrma prevista no inciso H_
do art. 37 da Consti_tuiçã_o Federal. __
Art. 3c O Tribunal Superior do Trabalh-o,
por ato interno, estrUturará os novos cargos
por classes, níveis· e referências, de acordo
com a legislação vigente.
_
ArL 4° Ficam criadas, na tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunal Superior do Trabalho, mais 151 (cento
e cinqüenta e uma) funções,_a nível de Assistência. na forma constante do Anexo 11 desta
lei.
Parágrafo único.. Ato_ interno c,io Tribunal
Superior cfo TrabalhÇI estabelecerá as atribuiçõ-es e especificações das funções a que se
refere este artigo.
Art, sn Esta lei entra em vigor na data de
SUa publicação.
·
Art, 6" Revogam-se as disposiç_ões •em
contrário.

Pir.l

IIIOMERO
~

CODIGO

-'~---

20

TST.DAS.l02

ASSESSOR DA PRESIOENCl~

(Privati"o tle pDrtaclor
de Oipl.dc Nível Superior)
OlRETOn D~ SECRETARIA OE
TURMA(I'riv.de Bach.em Dir.l

02

'l'ST.DAS.l02

02

'~ST.DAS.~.Ol
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CATEGORIAS FUNC~ONAIS
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AUXILIAR OPE.R.A.CIOUA'!. DE SE'RV
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TELEFONISTA
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O~ERADOR DE COMl?UTAÇXO

"

03
03
03
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02
Y4

'l'S'I',AJ.024
'l'S'l'.AJ.025
TS'l'.AJ.022
TS'l'.,AJ.02Ei

TS'l'.PRO.l60l
TS'I'.PRO.l&02

TST.NS.90l
'l'S'l'.NS.909

TST.ART.706
TST.ART.702
'l'S'l'.ART.704

TST.NM.lOOl

10

TS'l'.NM.l006

40
04
06
03
02

TST.NM.l006
TST-NM.lC44
TST-NS-924
TS'l'-NS-932
TS"I'-I'RO.l6_03

·ANEXO
(Lei na

•••

:II

de

••

19

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
'l'l\BELII. DE C:AATJ:tiCAÇÃO DE REPRES_EN:t'AC_1i.O. OE GABINETE DO TJUSUNAL
SU~ER!OR

. G!UliNETE,

MINISTRO

SECRET.TRIB.PLENO

DO TRABALHO

ASSISTENTE SECRETARIO

2D{vintel

CHEFE Dt SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
SECRET~P.IO ESPECIALIZADO
AGENTE ESPECIALIZADO
AUXILIAR ESPECIA~IZAOO

20 (vinte)
20{vinte)
lO(dez)
.50 (einqlle-nta.).
10 (de:tl
20 (\l'intc)

ASSISTENTE SECRET_.f;.R:;.O

01 (Un\)

(Em-regime de urgência, nos termos do
art 336,- c; do Regfrnento Interno)
-~
Discus_são, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n~ 73, de 1989 (rt
4.056/89, na Casa de_.origem), que <:ria
o adicional de tarifa aeroportuária, e dá
outras providências (dependendo de pa·
recer).
Solicito ad nobre Senador Ronan Tito o pa~
recer da Comissão de Assuntos EcOnôiTiiC:Os.
O SR RONAN TITO (PMDB- MG. Para
emitir parecer.. Sem r_evisão do orador.)-:. Sr.
Presidente; Srs. Senadçlres, este projeto, óe
origem :-ta Câmara dos Deputados, que_ cri~
taxas aeroportuárias, é exatamente igual àque·
\e que apresentei nesta Casa e foi aproVado
aqui. No entanto, teve precedência o da Câmara, porque o noss_o Diilrio Oficial fii:ou por
mais de 20 di"'-S atrasado, e não poderia __§'?-f
publicado para receber o possível veto ou não,

divulgado que o norte, a Amazônia, não tinha
Ondacta, porque apenas 4% do movimento
aéreo do Brasil estaria naquela Região. Justa~
mente isso me chamou a atenção, e_convidei
para-vira ·rtteu Gabinete o Assessor do Ministério da Aeronáutica, e pergunt_eiw\he se tinham
certeza de que eram apenas 4%; ou se 4%
se ~feriam apenas aos aviões legaís, aos reg is·
trados. E os aviões do garimpo?- E aqueles
outros que voam e _não são pássaros? Brinquei, na televisão, dizendo inclusive isso, por·
que há quem afirme que o Norte do Brasil
é usado para a rota da cocaína também; e
não só o norte.
Então, entramos em entendimento- çom o
Ministério da Aeronáutica, apresentamos um
projeto no Senado Federal e Ct,.ttro n~ Câmara.
De maneira que é da maior importânCia,
melo por cento sobre as taxas aeroportuárias,
mas recurso suficiente para dotar o Brasil de
serviços de proteção ao vôo no Norte e NordeSte e aié à i-eCuperação- de aeroportos.
o tneu "parecer e- favorável, e ó projeto já
rec_eb_e_l,l das ComisSões de..Constituição e: Justiça e Redação da Câlnara, de Con-StituiçãO;
Justiça e Cidadani,_, do Senado, aprovação,
parecer favorável quanto àjuridicidadie e constitu<:ionalidade.
Por isso, Sr. Presidente, somos favoráveis.

e

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

FUNÇOES

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 7:
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ou o dire1to que seis Senadores, subscreven~
do,_poderiam remetê-· lo para o Plenário.
E da maior importância este projeto, Sr. Presidente, para que se possa dotar todo o Brasil
de equipamento de proteção ao vôo.
O que nos inspirou a apresentação do pro~
jeto foi aquele que o·correu c_om o avião que
fez escala em Brasília e se perdeu na rota
entre Marabá e Belém.
Temos os Cindactas 1 e 2 que protegem
o Centro~Sul e o Sul do País. No entanto, o
·Nordeste e o Norte não são dotados de Ondactas. Vale dizer, um .;tvião, na Floresta Amazônica, não tem amparo de vôo, e a segurança
.do mesmo acQntece, principalmente, a partir
. ~a terre, a partir dos radares, que dão as posis;ões, as nuvens, os CBs, a velocidade dos
ventos etc. quando ocorre uma aerOnave se
perder num vôo nessas regiões abrangidas
pelo Cindacta, ela pode ser resgatada pelo
setViço de radares. . _
Na época, todos sentimos o <;(~ama, que
foi divulgado através das televisões, daquelas
pessoas que estav~ perdidas -na floresta; foi

-::-::9 parecer-Concluiu favoravelmente ao pro·
~- -~
je"to: -Sobre a mesa, emenda que_ será lida pelo
Sr. 19 Secretário.
Ê lida a seguínte
EMENDAN•l
(De Plenário)
~óo J'roj~U?

cle__Lei ela Câmara n" 73/89
·- ·
Inclua-se o seguinte a:rtiQõ:
--7\rt. Os recursOS originàdos por este adcional tarifário, serão destinados especifica~
mente da seguinte forma:
_ . .
-75% (setenta e cinco por cen:to)-a-serern
utilizados diretarnente pelo Governo Federal,
no sisteroa__aeroviário de interesse federal;
-25% (vinte e cinco por cento) destinados
a aplicação pelos Estados, nos aeroportos e
aeródromos d_e_ _interesse local ou .regional,
bem como, na consecução de :seus planos
aeroviários.
_Parágrafo único_. A parcela de 25% -{Vinte
_e ciilco po~ cent9J especificada neste artigo,
conSffi.Uirá O sUpõrté finár'lc'etro de um PrQgrama Federal de Aux.J1io a Aeroportos, a ser proposto e· instituído de comum acordo, pelos
Estados da Federação.

Justificação
O trãnsporte aéreo no Brasil, tomou~se im·
prescindível e cresce proporcionalmente a ln·
tensificaç_~o das atMdades do comé:r_cio, in~
dústr1a. a.Qropecuãrlã, turismo ~erviÇO. geradoras de progresso e bem-estar social para
cidades e regiões, atividades estas que
apoiam-se cada vez ·mais neste rápido e efi~
ciente -méiõ" de tfariSpoife:Torna~ se pOrtanto, fUndamental para o sis~
tema·ãerbviário o desenvolvimento e interaçã(")_

e
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entre aeroportos de pequeno, médio e grande
portes.
- --Deve-se destacar aqui, o importante papel
exercido pela aviação geral e regiona1, como
elemento dessa interação, especialmente no

Pergunto se a Mesa, na sua soberana inteligência, no_s pode informar sobre isto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

A indagação de V.
investigada.
~

Ex~

será devidamente

desenvolvimento do tranporte aéreo no int~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Lasti·
rior, como bem demonstram as a.ooa_aero·
mo transformar V. Bc' em investigador, mas
naves de pequeno e médio portes, existentes
aguardo.
__
no País.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O extraordinário vãlor que _estes- peqUEmos - figura realmente 50%, nobre Senador Jare médios aeroportos tem para seus Estados,
bas PasSarinho.
fica claramente demonstrado citando-se os_
casos de Ribeirão Preto (SP) e Caxiãs dQ Sul
O Sr. Ronan Tito -A aritmética não é
(RS), como instruinento de alavancagem ecotão exata assim, isso não- é nem matemática.
nômica, administrados efidentemente peJos
São 50% das taxas aeroportuárias, 112 sobre
Estados.
_
as tarifas.
Em face do cumprimento da Política de Descentralização Administrativa preconizada pelo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Governo Federal, a grande majoria dos estados
- Solicito ao nobre Senador Ronan Tito o
da União tem procurado planejar e desenvolparecer sobre a emenda.
ver setores aeroviários próprios. Entretanto, na
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
maioria das vezes recebem do Governo Fedeproferir parecer.) -Sr. Presidente, pelas raral aeroportos operacionalmente defasados,
zões expostas, meu parecer é contrário à
necessitando de investimentos imediatos, que
emenda.
permitam sejam atingidos conçlições de arrecadação e prindpalmente auto-sustentação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Estudos do Instituto de Aviação Civil- IAC,
-O parecer· e c-ontrário à emenda.
órgão do Ministério da Aeronáutica, demonsEm discussão o projetO e a emenda. em
tram que uma vultosa soma de recursos deturno único. (Pausa)
vam ser empregados anualmente na recupeNão havendo quem peça a palavra. _enc:_erro
ração e implantação de aeroportos e aeródroa discussão.
_
mos de interesse local. Nada mais justo porEm votação o projeto, sem prejuízo da
tanto, que se institua a participação dos estélemenda.
.
dos no montante de recursos a serem arrecaOS Srs. Senadores que o aprovam queiram
dados pelo presente adcional, até mesmo copermanecer_ sentados. (Pausa.}
mo forma de incentivo ao esforço que vem
Aprovado.
sendo desenvolvido pelos estados.
É
o
seguinte
o projeto aprovado:
É importante ressaltar que a maioria dos
estados já dispõe de Planos Aeroviários, fruto
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA
de esforço conjunto com o Ministério da Aero~
N" 73, DE 1989
náutica, direcionados especialmente ao de(!'!" 4.056169, na Casa de origem)
senvolvimento-_de aeroportos de interior, e que
bem demonstram a importância dessas uniCria o Adicional de Tarifa Aeroportucidades com infra-estrutura e segurança adetia, e dá Of.!lras providências. _
quados ao desenvolvimento do sistema aero- _
o-Corigresso Nacional decreta:
víário nacional.
Art. 1~ Fica criado o adicional no Vo!llor de
A presente fase do processo de absorção
50% (cinqüenta por cento) sobre as tarifas
destes aeroportos por parte dos estados, se
aeroportuárias referidos no art. 3~ da lei n~
caracteriza por pesados investimentos iniciais,
6.009, de 26 de dezembro de 1973 e sobre
cujos recursos devem advir do próprio sistema
as tarifaS relativas ao uso dos auxilias à naveaeroportuário, especificamente através dos
gação aérea e das telecomunicações referidas
aeroportos de maior densid_ade de tráfego, e,
hCf art. 2~ do Decreto-Lei n~ 1.896, de 17 de
conseqüentemente, de maior arrecadação. -dezembro de 1981.
Brasília, 7 de dezembro de 1989.- Teot6§ 1 ~ O adicional de que trata este artigo
m'o Vilela Filho - Senador l!lmfr Gabriel Sedes_tina-se à aplicação em melhoramentos,
nador.
reaparelhamento, reforma, expansão, depre·
dação de instalações aeroportuárias e da rede
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden- _de telecomunicações e _aux.mo à navegação
te, peço a palavra pela ordem.
aêrea.
Art. 2~ A sistemática de recolhimento do
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
adicional será a mesma empregada para a
- Tem a palavra ·o rlobre Senador Jarbas
cobrança das respectivas tarifas.
Passarinho.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA Pela ordem. Sem- revisã9 do ora.do_r.) Sr. Presidente, o nobre Senador Ronan Tito,
ao relatar a matéria, referiu que o adicional
era de 1/2% e estou lendo aqui que "Fica
criado um adicional no valor de 50% sobre
as tarifas".

súã pUbliCaÇãO.
ArL 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-:::- Em votação a emenda, que tem parecer
contrário.

Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 10:
(Em regim-e de urgência, nos termos do
art. 336, _c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n~ 80, _de 1989 (no
3.306, ria Casa de oriQ-em), de iniciativa
do Presidente da RepUblica, que altera
oart. Jo da Lei n~ 7.735: de 22 d-e fevereiro
de 1989, que dispõe-sobre a tabela de
pessoal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -lbama e dá outras providências
(dependendo de parecer.)
Solicito ao nobre Sr. Senador Aluízio Bezerra o parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
OSR.ALOÍZIOBEZERRA(PMDB-AC
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto
de Lei n9 3.306189, de autoria do Poder Executivo. que "dispõe sobre gratificações a serem
concedidas aos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos_ Natu·
rai$ Renováveis -Jbama ", após apreciado peJa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, recebeu, na Comissão de Serviço Público, substitutivo Visando a adequar
o referido à nova politica salarial estabelecida
pel~ Medida Provisória n" 106/89.
2; A Medida Provisória n~ 106/89, que teve
o objetivo de estabelecer uma isonomia salarial entre os servidores públicos federais, extinguiu os vários tipos de gratificações existentes,
incorporando-as a um vencimento uniformizado entre os servidores federais. Entretanto,
esta incorporação/unificação não trouxe aos
servídores do Ibama a melhoria salarial que
objetivava o Projeto de Lei n~ 3.306, ãcima
referido.
3. A Exposição de Motivos n" 21 O, de II
de agostq d~ 1989, dos Srs. Ministros de Estado do Interior e do Planejamento atribuiu ao
Projeto de Lei_ n" 3306189 o objetivo fundamental de conferir aos servidores do lbama,
incentivo funcional e estimulo para o exercício
de suas atribuições em regiões interforanas
com precária infra-estrutura social e urbana,
de sorte a possibilitar a interiorização das
ações da Política Nacional do Meio Ambiente,
cuja implementação assume especial relevo,
em face de acelerado processo de expansão
das fronteiras agricolas e da crescente ocupação territorial do País.
4.- Ressãlva ainda a referida Exposição de
Motivos n" 210/89 que o acréscimo de despesas com o pessôal do Tbama tem seu retorno
assegurado, não só pela· preservação dos
ecossistemas já mencionados, como também
pela ordenação dos processos de ocupação
do solo_ e utilização dos ret::ursos naturais do
Pais.

Dezembro de 1989

5.

Neste sentido, o Projeto de Lei
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conio da Superintehdência do Deserivolvi·
meiit6·_-áa Pesca - Sudepe e Secretaria EspeCiãl do r~\eio Ambiente - Sema, extintas pela
rec:ebeu através do Deputado Luiz Marques
Lei n~ 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, e
transferidos para o lbama;
o substitutivo que ora o acompanha, mediante
justificativa da imperativa necessidade de
11- pelo aproveitamento dos demais serviatender a realidade existente no· órgão, destidores que, não incluídos no inciso anteriOr,
nada a incentivar a regularização de seus servi~
foram contratados diretamente pelos extintos
dores, objetivando aumentar a ação fiscalizaÓrgãos, Sudepe, IBDF, Sudhevea e Sema,
dora do órgão, mediante a interiorização de
desde que:
seus funcionários.
· ·
a) não tenham outro vínculo efnpregatício,
ressalvadas as acumulações constitucionais,
6. A inserção do substitutivo ora proposto
vem consubstanciar também a necessidade
ou tendo, façam opção pela Tabela de Pessoal
do lbama;
de implementação do Programa Nossa Natu·
reza,. cujo objetivo teve o respaldo de toda _
b) não tenham sido alocados, em quaisquer dos Órgãos que deram origem ao lbama,
a sociedade brasileira, e em especial, da copara execução dos serviços de conservação,
munidade científica nacional e internacional,
limpeza e vigilância; e que
e tem sua execução à cargo do lbama.
7. Finalmente, justifica-se ainda a aprovac) na data de 5 de outubro de 1988 estavam comprovadamente prestando serviços
ção desse substitutivo em face da escassez
aos Órgãos que deram origem ao Jbama.
de pessoal para promover a descentralização
m- pelo aproveitamento de servidores, cuinterna e externa das ativlâades de fiscaliiação
do Instituto que importam na prática de atas Jos processos de redistribuição estiverem em
de embargo, interdição ou aplicação de multramitação até a entrada em vigor desta lei.
§ 1~ As inclusões na Tabela de Pessoal
tas previstas na legislação vigente, de sorte
do lbarna, de servidores oriundos da Sudhea possibilitar a otimização dos recursos huma. Véa, dCdBDF, da Sudepe ou da Serna, obedenos disponíveiS nos três níveis de Governo.
cerá a_ çorrelação de cargos ou empregos, em
Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projetO, na forma do seguinte cargos e atribuições na forma estabelecida em
regulamento e sempre em níveis salariais não
substitutivo:
inferiores aos percebidos nos órgãos ou entidades de origem.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
§ 2? Os servidores que estavam em exerN• 80, DE 1989
dcio
corno requsitados, nos menCionados órAltera o art. 3o da Leí no 7. 735, de 22 gãos ou entidades extintas poderão optar pela
de fevereiro de 1989~ dispõe sobre a TaTab_ela de Pessoal do lbama.
bela de Pessoal do Instituto Brasileiro do
§ 39 A lotação dos servidores menciona·
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
dos
neste artigo far-se-á em locais onde o
Renováveis - Jbama e dá outras proVilbama mantenha programas, projetas e atividências.
dades prioritárias para a execução de seus
O Congresso Nacional de.creta:
objetivos e a implementação da Política NacioArt. I' o art 3' da Lei n• 7.735, de 22 nal do Meio Ambiente.
de fevereiro de 1989, passa a ter a redação -- § 49 Para o atendimento do dtsposto no
seguin~e:
caput deste artigo ficam criados 700 (setecentos) cargos técnicos de nível superior e
"O Instituto Brasileiro do Meio Ambien500 (quinhentos) cargos de níVel médio, de
te e dos Recursos Naturais RenováveiS
conformidade com o Anexo L
-lbama, será administrado por um preArt. 4? Os servidores do lbama, oriundos
sidente_ e cinco diretores, designados em
comisão pelo Presidente da República." -- da SUDHEVEA, do IBDF, da SUDEPE ou da
Sem a, pertecentes aos Quadros _e Tabelas Per·
Art. 2" A Tabela de Pessoal do Instituto manentes do Plano de Classificação de CarBrasileiro do Meio Ambiente _e dos Recursos gos, instituído na conformidade da Lei n~
Naturais Renováveis- Jbama, entidade autár- 5.645, de 1O de dezembro de 1970, p-oderão
quica de regime especial, criada pela Lei n• optar pelo seu aproveitamento na Tabela de
7.735, de 22 de fevereiio de 1989, dotada Pessoal do lbama, no prazo de 90 (noventa)
de personalidade jurídica de Direito Público __dias, contados à apartir da publicação desta
com autonomia administrativa e financeira, Lei.
vinculada ao Ministério do Interior, será organi·
§ 19 Os servidores que optarem pelo seu
zada nos termos desta lei.
aproveitamento na Tabela de Pessoal do IbaArt. 3' A Tabela de Pessoal será regida ma farão jus, unicamente, à rern!Jneraç:ão repela legislação trabalhista e do Fundo de Ga- sultante de sua dassificaç:ão na Tabela cons-rantia por Tempo de Servfço - FGTS, e O tante do Anexo I, vedado o recebimento de
provimento inicia] se fàfá:
gratificações de qualquer natureza, anteriorl - pelo aproveitamento, mediante opção, mente concedidas no âmbito do Serviço Públidos funcionários e servidores ocupantes de co Federal.
cargos efetivos dos QUadros e Tabelas Perma§ zç As gratificações e demais vantagens
nentes da Superintendência da Borracha - - pecuniárias concedidas á partir da vigência
Sudehevea, do Instituto Brasileiro de Desen- desta Lei, pelo Governo Federal aos servidores
volvimento Florestal -lBDF, extintos pela Lei Civis da União, serão estendidas, nos mesmos
n• 7.732, de 14 de fevereiro de 1989, bem
percentuais, aos servidores do lbama.
3.306/89, ao ser apreciado pela Comissão de
Serviço Público da Câmara dos DeputadoS,

.•
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Art. 59 Os servidores que não optarem pelo ·seü aproveitamento na Tabela de Pessoal
do lbama serão induídos em QuadroS ou Tabelas Suplementares, em extinção_, regidos peJa Lei n9 5.645 de 1O de dezembro de 1970.
Parágrafo único. Os cargos e empregos
do Quadro ou Tabela suplementar, serão extintos à me_d_i_da_que vagarem.
M 6~ O pessoal incluído em Quadro ou
Tabela suplementar perceberá, a título de vantagem individual, a aiferença verificada entre
sua remuneração e o salário-base dos servi·
dores da mesma categoria pertecente à Tabela de Pes_so_al do IBAMA.
Parágrafo único. A diferença individual
percebida pelos servidores, sobre a qual inci·
-dirá a contribuição previdenciária, será incorporada aos proventos de aposentadoria e terá
os mesmos reajustes que incidirem sobre a
Tabela e salários vigentes.
Art 7ç Fica estendida aos servidores do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis lbama, a Gratificação de Interiorização, nos termos da Lei.
Arl 8" O lbama poderá, observada a ]eM
gislação vigente e a sua dotação o_rçarn_entári.,,
requisitar pessoal de órgãos do âmbito da Adminitração Federal Direta ou lndireta e de Fundações instituídas ou mantidas pela União, assegurados os seus direitos e_vantagens.
§ 1" Os servidores requisitados pelo lba·
ma para cargos comissionados, perceberão
a remuneração _correspondente ao cargo que
nele exercerem, assegurado o direito de opção
pela remuneração do órgão de origem, acrescida da gratificação correspondente.
§ 2• Aos demais servidores requisitados
pelo lbama será assegurado, a título de gratificação, a diferença entre sua remuneração na
origem e a correspondente a seu cargo no
lb.arna.
Arl _9" Ficam aprovadas, com vigência a
partir lç de novembro, de 1989, as Tabelas
salariais do lbama que constituem os Anexos
II e III desta Lei, tendo corno data base ]9
de setembro.
Art. W. O reajustamento de salários a ser
"aplicado à Tabela de Pessoal do lbama terá
o mesmo percentual e será concedido na
mesma ocasião do reajuste dos servidores públicos da União.
Art. 11. As funções de confiança, pertencentes aos extintos SUDHEVEA, JBDF, SUDEPE e SEMA, integrantes dos Grupos de Direção de Assessoramento Superior (DAS e FAS)
e Direção e Assistência Intermediária (DAI),
de que trata a Lei n9 5.645, de I Ode dezembro
de 1970, bem como as funções de Assessorarnento Superior (FAS) de_que trata-o Decreto
n9 75.627. de 1 de abril de 1975, com as
alterações dadas pleos Decretos n"?'l ... 77.475,
de 23 de abril de 1976; 79.398, de 15 de
março de 1977; 79.824, de 20 de julho de
1977 e 91.109, de l<' de abril de 1985, ficam
extiótas, a partir do enquadramento previstQ
nesta Lei.
Art. 12. O lbama fica autorizado a contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 180 (cento e oitenta) dias vedada a

e
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será considerado como título o tempo de ser-

dias prorrogáveis por igual período, o pessoal
que na data de 5 de outubro de 1988, pfestava
serviços ao Órgão, na forma do art 37, IX,
da CoOstituiçãÕ, eiri caráter emergcncial pal-a
atender ao funcionamento do Órgão.

prorrogação ou recontrataçao, para atender
aos segujntes imprevistos:
I - prevenção, controle e combate a incên~
dias florestais nas Unidades de ConServação;
l i - presenração de Áreas de Relevante ln te~
resse Ecológico;

Art 14.

m- controle

e combate de fontes polui~
deras imprevistas e que possam afetar a vida
humana e também a qualidade do ar, da água,
a flora e a fauna.
Art. 13. O lbama fica autorizado a contra~
tar, pelo prazo de 360_ (trezentos e sessenta)

viço prestado ilO Jbama.
Art.. 15_.._ Os efeitos financeiros decorren-

tes da execução desta Lei, vigorarão a partir
de J9denovembrode_1989". __
. Art. 16. O Poder Executivo, no prazo de
30 (Trinta) dias, aprovará o RegUlaffie"nto da

Fica o lbama obrigado a prOmo-

ver concurso público para o preenchimento

TabeJa de Pessoal do lbama, de que trata a

das vagas a que se_ refere o art. .39 desta Lei,

presente Lei.

em conformidade com os preceitos constituclonais vigentes.
Parágrafo único. Para efeito de contagem

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em
de pontos do concurso de que trata este artigo, -- contrãrio.

ANEXO I.
CARGOS CRIADOS NA TASELP -PERMANENTE DO INSTITUTO BRASILElRO
DO MEIO AMSJEN-fE E DOS REO.'Rf.OS NATURAIS RENOVÁVEIS - lflAMA.
Quantidade

Denc11inação

1. CARGOS

D~

N[Vfl SüPERICR.
AdministradOr
Analista de Sistemas
ArQJiteto
Arquivista
Proc_urador Autárquico
Assistente Social
Bibliotecário
Biólogo
Contador
Economista
Engenheiro
Engenheiro- Agrônomo
Engentle i r o c!e Pesca
Engenheiro

~lorestal

Estatístico
Farmacêut ico
Geólogo
Geógrafo
Médico Veter lnár io
Meteorologista
Oceanógrafo
PesQJisador
Pesquisador em Ciências EX.-e da Natureza
Psicólogo
Químico
Sociólogo
Técnico em Assuntos EciJcacionais
Técnico em Comunicação social
Zootecn 1st a

Subtotal:

36
19

06

os

27
10
10

81
38
55

48

36
35
66
02
07
13

<3
08
05
20
20
20
07
27
05

37

~r
700

2. CARGOS DE NÍVEl MÉDIO
2:. 1 -NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Agente Administrativo
Agente de Atividades Agropecuérias
Agente de Serviço dP. Engenharia
Desenhista
Oper acbr de compu tacão
Programador
Técnico _de Arq.rlvo
Técn1co_de Contabilidade
Técnico de Laboratór·io
Técnico--de Colonlzar;ão
Tecnolo_gista
2. 2 - NfVEL AUXILIAR
Agente de Ativldace~; Agrooecuárias
Agente de Defesa F lares ta 1
Agente de Mecanizaçiio de Apoio
Agente de Portaria
Agente de Servicos ele En~enharia
Agente de Telecomun~cacões e Eletricidac!e
Agente de Transporws Marltimo e Fluvial
Art if ice de Artes Gr·áf icas
Artífice de carpir:Utria e Marcenaria
Artífice de Estrutw·a de Obras e Metalu:--gia
Aux i 1 i ar de Art íffCE!
Aux i I i ar Operaciona • de Serviços Diversos
Dat i lógrafo
Motorista Oficial
PerfuradOr - Digitador
Telefonista

SubtotaT

Total
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131

15
08
04
05

"

01

13

19
02
01

21
162
02

os

02
03

10
01
01
01

03

29
24

15
06
02
500

1.200
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ANEXO 11
T~BEL~ DE S~L~RIOS

NCz$

c L A 5 5 E 5
C~RGOS DE
N:fVEL MfDIO

CARGOS DE·
NÍVEL SUPERIOR

REFERtNCI~

TfCNICOS DE
NÍVEL S\IPERIOR
2.265,80
2.356,44
2.450,09
2.548,28
2.649,49
2.755,22
2.865,49
2.900,29
3.099, 63.
3.223,48

01
02
03
04

os
06
07
08
09
lO

t
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

981,85
1.021,12
1.061-;91
1.104,21
1.148,01
'1,193, 33
1.241,67
1.291,51
1.342,87
1. 397,2.5

679. 71
706,93
735,63
764,34
794,53
826;27
859,49
894,24
930,49
963, 25

+

996,96
1.027,16
1.057,38
1.089,10
1.122,33
1.155,56
1.170,30
1.226,56
1.262,82
1.300, 57

+

+

4.462,13
4.596,57
4.734,02
4.875;02
5.022,54
!;.1.73, 60
5.218,32
5.489,29
5.653,94
5.823,13

~etcmbro/89
Vig&nci~: (Jl/out./e9

Data:

AUXILIARES

1.439,54
1.483, 35
1.527,15·
1.572,47
1.619,29
1. 667' 64
1.717;48
1. 756,·52
1.821,71
1.876,08

3.320,17
3.419,85
3.?22;57
3.628,31
3.737,07
3.848,78
3.963,65
4.082,99
4.205,34
4.332,22

+

21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

TfCNICOS E·
ADMINISTRATIVOS

1.931,98
1.989,38
2.049,80
2.111;74
2.175,17
2.240,19
2.306,59
2.376,07
2.44'1,08
2-521 '08

1.339,85
1.380,63
1.421,42
1.463, 70
1.507,27
1.552,83
1.599,(,6

1.647,99
1-697,84
1.749,21
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AN)l:XO ·II :r
Tl\B&L!I QE REMUNERI\Cl'iO PMI\ CI\RGQS COM!SS!Otn!DOS
N.CZS

C A R G O
1. PRESIDENTE
~ssessor

da Presidência
Secretária I
Motorista

2. DIRETOR
Assessor ae Diretoria

Secretária I
Motorista
3. PROCURADOR GERAL
Sub Procurador Regional
Assessor
Secretária II
4 •. CHEFE DE GABINETE

Coordenador
Assessor
Secretária II

5. AUDITOR CH~FE
.Assessor
Secretária II
6. CHEFE DA OUVIDORIA
Assessor
Secretária II
7. CHEFE DI\ AS COM
Assessor

Secretária II
8. SECRETJIRIO
Assessor da Secret-aria

Coordenador
Secretária II
9. CHEFE DE DEPARTMIENTO

Assessor de nepartamento
Secretária II
lO.CHEFE DE DIVISÃO

Gerente de Área
11. SUPERINTENDENTE
Assessor da Superintendência

Secretária l i
12.COORDENADOR ESTADUAL
J :~.CHEFE nE

'

N2

SALJIRIO (1)

01
02
04
02

5.823,,13
4.658,50
2.329,26
1.164,63
5.241,58
4.658,50
2.329,26
1.164,63

2.329,26
1.397,25
699,39
293,51
1.572,47
1.397,25
699,39
293,51

4.658,50
4.076,95
4.076,95
1.747,69
'
'4. 658,50
4.076,95
4.076,95
l."/47,69

1.3!)7,25

1.397,25
1.223,55
1.223,55
524,16

01
02
01

4.G.s.s;so

1. 39'7' 25

4.076,95
1.747,69

01
02
·o1

4.658,50
4.076,95
1.747,69

1.223,55
524,16
'1,397,25
1.223,55
524,16

O1
03
01

4. 658, 50
4.076,95
1.747,69

1.397,25
1.223,55
524,16

or·
02
06
01

4.658,50
4.076,95
4.076,95
1.747,69

1.397,25
1.223,55
1.223,55

13
26
13

4.658,50
4.076,95
1.747,69

31
103

4.076,95
3.493,89

1.397,25
1.223,55
524' 16
1.223,55
1- 048·, 33

28
28
28

>!.658,50
4.076,95
1.747,69

1.397,25
1.223,55
524,16

84

4.076,95

1.223,55

173
184

3.493,89
2.912,32

1.048,33
873,11

os
10
lO

os
01
05
02
01

01
01
01
'01

GRATIFICAÇ1iO (2)

~.223,55

1. 223,, 55
524,16

524,~6

u:n D1\DE

Chefe de Unidade I
Chefe de Unidade II
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talvez não fossem votadas se apenas um dos
Srs. Senadores pudesse pedir verificação de
quorum.
Estou falando assim porque olho muito as
circunstâncias, olho muito os circunstantes,
e observei, quando pedi obedecêssemos ao
Regimento, a preocupação de muito circunstantes a respeito do pedido que eu havia feito;
preocupados, certamente, com os interesses
dos seus lobbies, pensando que talvez aquilo
eVitasse_ a concretização dos seus objetivos,
período determinado, até que haja concurso
não era apenas obediência
Regimento lne deles participem. E assim está resolvido o
temo da Casa. Agora, imaginem a -revolta que
problema, pois que, conforme previsto pela
sinto, quando se fala em derrubar a sessão
Constituição, não pode haver aproveitamento
para evitar a votação de ~eterminadas matéde pessoas no serviço público a não ser por
rias. Votamos requerimentos de urgênda, peconcurso público.
dimoS a iiidU.são de matérias na Ordem do
Com isso, foi sariado esse ponto, que consiDia, porque as considerávamos já atendidas,
derávamos tatertte de_ saneamento, para conjá estudadas. Assim, estamos adiando, mais
cordar e nos manifestar pela aprovação do
uma vez. essas matérias para uma semana
projeto, na forma do substitutivo.
- \1~-sj:)ea de eleição, pOis não sei se se obterá
Este-e o parecer, Sr. Presidente.
número para votação dessas matérias importantes, urgentes, uma delas desde 1946 em
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cogitação, que é o problema da participação
- O parecer conclui favoravelmente ao projedos traba1hadores no lucro das empresas, e
to~ na forma do substitutivo que apresenta.
não tivemos tempo ainda para chegar a uma
Passa-se à discussão do projeto e do substiconclusão.
hltivo, em turno único.
Por isso é que me sinto sé!tisfeito, Sr. PresiO Sr. Jutahy Magalhães- Peço a paladente, em ter conseguido modificar o Regivra, Sr. Presidente.
mento, pois assim podemos votar outras maO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
térias também importantes, como esta, que
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutaatende à situação de uma repartição co_m muito trabalho a realizar em beneficio do País.
hy Maga1hães.
Sr. Presidente:, vale ressaltar que um ponto"
foi corrigido, com relação- à proposta anterior,
no subsütutivo, o aproveitamento, de pessoal
de empresas privadas que participavam ou
que prestavam serviço ao lbama.
De acordo com entendimento entre as Lideranças, que discutiram o problema e hoje, de
manhã, arduamente o debateram, ficou esta~
belecido que os setores de funcionários de
empresas privadas que participavam do trabalho junto ao lbama teriam c:ontratações por

a:o

OSR. JUTHAY MAGAUIÃES (PMDBBA Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas
manifestar-me favoravelmente a esta matéria,
e pennito-me fazer um comentário a respeito
dos trabalhos de hoje.
Fi.co satisfeito, Sr. Presidente, de ter lutado
para evitar continuasse constando no nosso
Regimento a possibilidade de um Senador solicitar verificação de quorum. Hoje, o nosso
Regimento determina que o Senador solicitante tenha o apoio de mais três Senadores.
Corhõ aqui há constante rodízio de Parlamentares, a cada eleição a reformulação dos
quadros do Senado é muito grande.
Lembro-me do Senador Dirceu Cardoso,
que levou dois anos e meio obstruindo os
trabalhos do Senado.
Não me lembro ~e o Senador Mauro Benevides_ na época eStava aqui, mas o Senador
Lourival Baptista acompanhou essa obstrução.
VejC': V. Ex~ quantas matérias foram hojé
aprovadas, outras serão ainda aprovadas e outras, derrubadas. Se não houvesse essa reforma do Regimento, talvez eu próprio tivesse
pedido verificação de quorum desde o primeiro item, pols, quando havia ressentimento a
respeito de qualquer matéria, quando o intew
resse de colocação de uma matêrla na Ordem
do Dia não era atendido, vinha Jogo a revolta
e o pedido de verificação de quorum.
Hoje, há que se pensar mais um pouco para
se conseguir o pedido de verificação de quorum. Estamo$ apreciando essas matérias, que

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Continua em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os S(S. 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 suple-

mentar.

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_....SObre a mesa, parecer da Comissão DiTetora, oferecendo a redação do vencido, o qual
será li.do pelo Sr. 1o Se<:retário.
_É lido

o seguinte

PARECER N• 391. DE 1989
(Da Com1s5:ão Diretora)
Redação do vencido para o turno su-

plementar do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara no 80, de 1989.
A Comissão Diretora apreSenta a redaçâo
do vencido para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n9 80, de 1989, que altera o art. 39
da Lei n~ 7.735. de 22 de fevereiro de 1989,
dispõe sobre a Tabela de Pes_soal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Naturais Renováveis -lbama, e_ dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de dezembro de 1989. - Nelson CarneirO Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator - Divaldo Suruagy- Nobor Júnior.
ANEXO AO PARECER N' 391. DE 1989

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Cârri_ara nP 80. de 1989,
que altera o art. 3~ da Lei nP 7.735. de
22 de_ fevereiro de 1989, dispõe sobre
a Tabela de Pessoal do lnsiltuto Brasl'leiro
do Meio Ambiente o das Recursos Naturais Renováveis-lbama, e dá_ outras providências.

o CongreSSO Nãcional decreta:
Art. lo O art. 39 da Lei n~ 7.735. de 22
de fevereiro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação!
"Art 3<> O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturáis Renováveis - lbama, s~râ administrado por
um Presidente e cinco Diretores, desigw
nados em comissão pelo Presidente da
República."
Art. 2" A Tabela de Pessoal do Instituto
Brasileiro do Meio_ Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis- Jbama, entidade autárquica de regime especial, criada pela Lei n"'
7.735_, de 22 de fevereiro de 1989, dotada
de personalidade jurídica de Direito Público
com autonomia administrativa e financeira,
vinculada ao Ministério do Interior, será organizada nos termos desta lei.
Art. 3° A Tabela de Pessoal será regida
pela legislaÇão trabalhista e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. e o
provimento inicial se fará:
1- pelo aproveitamento, mediante opção,
dos funcionários e servidores _ocupantes de
cargos efetivos dos Quadros e Tabelas Permanentes da Superintendência da Borracha Sudhevea, do Instituto Brasileiro de Desenvol~
vimento Florestal - IBDF, extintos pela Lei
n~ 7.73_?.._ de 14 de fevereiro de 1989, bem
como da Superintendência do Desenvolvi~
menta da Pesca- Sudepe e Secretaria Especial do Meio Ambiente - Sema, extintas pela
Lei n" 7.735, de 22 de fevereiro de -1989, e
transferidos para o lbama;
11- pelo aproveitamento dos demais serví~
dores que. não incluídos no inciso anterior,
foram contratados diretamente pelos extintos
órgãos, Sudepe,IBDF, Sufihevea e Sema, desw
de que:
a) não tenham outro vínculo empregatído,
ressa1vadas as acumulações constitucionais,
ou o tendo, façam op-ção pela Tabela de Pesw
soai do lbama;
b) não tenham sido alocados, em quaisquer dos órgãos que deram origem ao lbama,
para exec~:~çt~o dos s_erviços de coryservação,
Jj_mpeza e vigilância; e que
c) na data de 5 de outubro de 1988; estavam comprovadamente prestando serviços
aos órgãos que deram origem ao Jbama;
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Art. 6" O pessoal iricluído em Quadro ou ramento Superior (fAS), de que trata o DecreTabela Suplementar perceberá, a título de van- to n" 75.627, de_ 18 de abril de 1975, com
tagem individual, a diferença verificada entre - as alterações dadas pelos Decretos n~• 77.475,
em tramitação até a entrada em vigor desta
sua remuneração e o salário-base dos servi- de 23 de abril de 1976; 79.398, de 15 de
leL
§ 1"' As inc:lusôes na Tabela de Pessoal
dores da mesma categoria pertencentes à Tamarço de 1977; 79.824, de 20 de julho de
do lbama, de servidores oriundos da Sudhe~
1977 e 91.109, de 1~ de abril de 1985, são
bela de Pessoal do Jbama.
vea, do JBDF, da Sudepe ou da Sema, obede~
extintas, a partir do enquadramento previsto
Parágrafo único. A diferença individual
cerá a correlação de cargos ou empregos, en- percebida pelos servidores, sobre a qual incinesta lei.
cargos e atribuições, na forma estabelecida dirá a contribuição previdenclária, será incorArt. 12. O Instituto Brasileiro do Meio Amem regulamento, e sempre em níveis salariais
porada aos proventos de aposentadoria e terá
biente e dos Recursos Naturais Renováveis não inferiores aos percebidos nos órgãos ou
os mesmos reajustes que incidirem Sobre a
lbama, ê autorizado a contratar pessoal por
entidades de origem.
Tãbela e saláríos vigentes.
tempo determinado, não superior a 180 (cento
§ 2<:> Os servidores que estavam em exerArt. 7" É estendida aos servidores do lnsti~
e oitenta) dias, vedada a prorrogação ou recido, como requisitados, nos mencionados
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurcontratação para atender aos seguintes impreórgãos ou entidades extintas, poderão optar
sos Naturais Renováveis - lbama, a Gratifivistos:
pela Tabela de Pessoal do lbarna.
cação de Interiorização, nos termos da lei.
I - prevenção, controle e combate a incên§ 3° A lotação dos servidores mencionaArt. 8' O Instituto Brasileiro do Meio Am- dios florestais nas Unic!ades de Conservação;
dos neste artigo far-se-á em locais onde o
biente e dos Recursos Naturais Renováveis lbama mantenha programas, projetas e ativil i - preservação-de Areas de Relevante Intelbama, poderá, observada a legislação vigente
dades priorítárias para a execução de seus
resse Ecológico;
sua
dotação
orçamentária,
requisitar
pese
a
objetivos e a iniplementação da Política Naciorn- controle e combate de fontes poluisoal de órgãos do âmbito da Administração
nal do Meio Ambiente.
doras imprevistas e que possam afetar a vida
Federal Direta ou lndireta e de Fundações ins§ 4" Para o atendimento do disposto no
humana e também a qualidade do ar, da água,
tituídas ou mantidas pela União, assegurados
caput deste artigo, são criados 700 (setecena flora e a fauna.
os seus direitos e vantagens.
tos) cargos técnicos de nivel superior e 500
Art. 13. O Instituto Brasileiro do Meio Am§ 1'! Os servidores requisitados pelo Insti(quinhentos) cargos de nível médio, de confortuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur- biente e dos Recursos Naturais Renováveis midade com o Anexo I desta lei.
Art. 4-;- Os servidores cio-Jbama, oriundos sos Naturais Renováveis -lbama, para cargos Ibama, ê autorizado a contratar, pelo prazo
da Sudhevea, do IBDF, da Sudepe ou da Se- cortlissionados, perceberão a remuneração de 360 (treleritoS e sessenta) dlãS, -prorrogácor-resptmdente ao cargo que nele exercerem, veis por igual período, o pessoal que, na data
ma, pertencentes aos Quadros e Tabelas Permanentes do Plano de Classificação de Car- assegurado o direito de opç-ão pela remune- de 5 de outubro de 1988, prestava serviços
ração do órgão de origem, acrescida da gratifi- ao Órgão, na forma do art. 37. inciso IX. da
gos, instituído na conformidade da Lei nQ
5.645, -de 1o de--aezembro de 1970, poderão ; cação correspondente.
Coii.stituição, em caráter emeygendal, para
optar pelo seu aproveitamento na Tabela de
§ 2° Aos Qemais servidores requisitados
atender ao fur.cionamento do Orgão.
Pessoal do lbama, no_ praZo de 90 (noventa) • pelo Instituto Brasileiro do Meio t\mbiente e
Art. 14. __E o Instituto-Brasileiro do Meio
dias, contados à partir da publicação desta Recursos Naturais Renováveis - lbama, será Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
lei.
assegurado, a título de gratificaç-ão, a diferença
-lbama, obrigado a promover c-oncw·so pú§ I" Os seiVfdores qu-e optarem pelo seu
entre _sua remuneração na origem e a corres~
blico para O pieenchlmento das vagas a que
aproveitamento na Tabela de Pessoal do lbapendente a seu cargo no lbama.
se refere o art. 3~ desta lei, em conformidade
ma, farão jus, unicainente, à remuneração reArt. 9" São aprovadas, com vigência a
com os preceitos constitudonais vigentes.
sultante de sua classificação na Tabela conspartir de 1' de novembro de 1989, as Tabelas
Parágrafo único. Para efeito de contagem
tante do Anexo I, vedado o recebimento de salariais do Instituto Brasileiro do Meio Amde pontos do concurso de que trata este arti_go,
gratificaçõ_es de qualquer natureza, anteriorbiente e dos Recursos Naturais Renováveis será considerado, como titulO, o tempo de
mente concedidas no âmbito do Serviço Públilbama, que constituem os Anexos 11 e III desta
serviço prestado_ao lbama.
co Federal.
lei, tendo como data base 1c de setembro.
§ 2" As gratificações e demais vantagens
Art. 10. O reajustamento de salários, a ser
Art. 15.
efeitos financeiros decorrenpecuniárias concedidas a partir da vigência
aplicado ã Tabela de Pessoal do Instituto Brasi~ tes da execução desta lei vigorarão a partir
desta lei, pelo Governo Federal, aos Se!Vidores !eira do Meio Ambiente e dos Recursos Natu~ de 1o de novembro de 1989.
Civis da Uniào, serão estendidas, nos mesmos raí:S Renováveis- lbama, terá o mesmo perArt. 16. O Poder Executivo, no prazo de
percentuais, aos servidores do lbama.
centual e será concedido na mesma ocasião
tririta dias, aprovará O Regulamento da Tabela
Art. 5" Os servidores que não optarem pedo reajuste dos servidores públicos da União.
de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Amlo seu aproveitamento na Tabela de Pessoal
Art. 11. As funções de confiança, pertenbiente e dos Recursos Naturais Renováveis do lbama, serão incluídos em Quadros ou Ta- cente_s aos extintos Sudhevea, IBDF, Sudepe
Jbama, de que trata a presente lei.
belas Suplementares, em extinção, regidos pee Sema, integrantes dos Grupos de Direção
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
la Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
e Assessoramento Superior (DAS e FAS) e
de sua publicação.
Direção e Assistência Intermediária (DAI), de
Parágrafo único. Os cargos e empregos
que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro
do Quadro ou Tabela Suplementar serão exArt. 18. Revogam-se as disposições em
de 1970, bem como as funções de t\ssessotintos à medida que vaÇJarem.
contrário.
lll- pelo aproveitamentoa de servidores,
cujos processos de redistribuição estiverem
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tfiNFXO I

.\

CAROOS CFHAOOS N4 TABELA P~TF. 00 INSTrTUTO 8RASU.EIRO DO MEIO
AloellNif. ( DOS ll(()JRS(IS NA 1\.WI IS HUKJVÁVE!S·IaAI.IA.

Quant1clnlo

CARGOS OE NfVEL SI.FERICR

,-

Aólllnlstrador
Analista 09 Slstooas

19'
00

ArouHeto

os
.,.

ArQJivlSta
f'rcJI!I'm"ador AutárOJICO

•••
•••

Ass.fstente Social
Bibliotecár-Io
BiólogJ

81·

""'"""

55·

38·

I:.Ca1001St3

"
,,.
"07
"
08·
"·
05·

Ençenheli"'
~heiro

Agr"6nt::no

36'

Engenheiro 00 Peses·

JS

En9(!<1holro FIOI"1lstal

E.:ltatistiCO
Farnacêut 100

Geólo;o
Geógr-afo

t.i&oiCO Vetar tnárlo

Meteorologista

zo

OceanógraFo
PesQUI$(1à0r

Pesquls<lc!Or' 11111

Ctêncta~

Ex. e da

Nature~a

zo
,..

Psicólogo

07·

Sociólogo

os·
37
•o

0:J ÍIIIICO
Tócn1co

Z1·

Gn~

Assuntos Eci.ltacionals

U-cn1co "ctl-c-cmunJcaaão fot:lal
Zootecnlsta

oz.

Sutlto!al:

2. CARGOS OE NÍVEL

M~DIO

2. 1 - NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Agente Administratho

Agente de

Atividade~

Agropecuârfas

Agente de Serviço dE: Engenharia
Desenhista
Operodor de _computatã<)

Programador
Técnico de Arquivo·
Técnico de Contabilidade

Têcn1co de laboratór 1\J
Técnico de Colonlzat:ão
Tecnologtsta

031
15
08

04
05

"

01
13

19

oz
01

2.2 - NfVEl AUXIllAR
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente

de Atlvidad~ l~gropecuârfas.
de Defesa Flcrnstal

de Mecantzaçto de Apoio
de Portaria

de Serviços c~ Engenharia
de Telecomunic."tCões e ETetricidade
Agente de Transportes Marítlmo e Fluvial·
Artífice de Artes Gráficas
Artífice de Carptnté'ria e Marcenaria

Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia
Auxiliar de Artífice
Auxiliar ~racional de Serviços Diversos
Oatilógrafo
~.t>torista Oficial
Pe;-furador--:{ligitae'or·
Telefonista

SubtotaT
Total

2.1
162

02
05

02
03
10
01
01

01
03

29

24
15
06
02

500
1.200
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mmxo :r.:t
'I'ABBLll DI> SiiLI\IUOS

--·
c
CAHGO~

NÍVEL

llEFEI1i::NCIA

DE

3.963,65

1.821, 71
1.876,08

1.262,82.
1. 300, 57

4.462,13
4.596,5"7

1.931,98
1. 9!39, 38

1.3130,63

4.734,02
4,(170,02

2.049,80
2 ."1]]; 7 4
2.17!;,17
2.240,19

),;!)07,27,

3.522"('5'7

3. 73-7 ,·07
3.848,78

+

29
30

5.022,:)/j
5.1.73,GO
5.218,32
S ... -109,29
.5.653~94

5.B23,13

r:C>t<:·m1.~rorn9
V:i<jê•tJcj~,: (!l(oül./ü9

Dõt<J:

+

4.082,99
4 .. 205,3"4
·4.:332, 22

3.62fl,31

24

794,S3
826,27
859,4989_4' 24
930' 4 9
963,25

996·; 9.6
1.027,16

14

25
26
27
28

679,71
70(>,93
7'35 1 63
764,34

-

1.439,54
1.483,:Í5
·1.527, ]5.
1.572,47
1.619,29
1.667,64
1.717;48

ll
12
13
15

..

!'
3.320,17
3.419,85

21
22
23

981,85
1.0:'!1,12
1.061,91
1.104,21
l.H8,01
1.193,33
1.241,67
L291,51
1.342,87
1. 397' 2.5

2.(>49,~9

t

1\UXILI/\HES

-

2~.. 450,09
2.548,213

16
17
10
19
20

s

'J.'I~CNICOS E
ADNlNI STnr,TIVOS

2.3~6,44

2 .. 755-,. 22
2.865,<19
2.900,29
3.099,63
3,223,48

E

CliHGOS DE
NfVEL N~DIO

2.26~,80

09
lO

s s

::;urc:tnoR

TlkNICOS DE
N1VEL St)PE!liOR

01
02
03
04
05
06
07
08

L li

,.....- 7r:..r-..
.>,?
' -..., l ......

l.057~3B

1.089, JO
1.122,3:3
1.155,56
1.170, 30
l ~ 22G, ~-~G

l~339,H5

1.421·; ~2
l.4G3,70
1.55:~,83

2~,30G, 59

l.S()9,CG

2.37G,07
2.447,0ll
2.521,08

.1.6')"/,üli

J.6tl7,~19

1.7ó9,21
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS,ã)
- Passa-se à discussãO do substitutivo;. E!in
turno suplementar.

Em discussão. (Pausã:} .,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discusSdO, o substitutivo é dadO
como definitivamente adotado, nos termos .do
art 284 do Regimento Irlterno. - :. ,.
A matéria voltará à Câmara dos Deputad!=>!>·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 14:
(Em regime de urgência, nos termos dÇl

c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF no 82, de- 1989, de iniciatiVa
art 336,

do Governador do Distrito Federal, que
cria a carreira Administração Pública da

Fundação Zoobotânlca do Distrito Federal e seus empregos, fiXa os valores de

seus salários e dá outras providências
(dependendo de parecer).
Solicito ao nobre Senador Mauro Borges
o parecer da Comiss6.o do Distrito Federá!.
• O SR. MAURO BORGES (GO. Para emi·
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, originário dO Governo
do Distrito Federal, vem a exame desta Casa,
nos termos do art. 16, § 19, do Ato das Disposições Constitucionais Trãnsitórias, o presente
projeto de lei, que tem como finalidade criar
a Carreira Administração Pública da Fundaç~o
Zoobotânica do Distrito Federal, seus empregos e ftxar os valores de seus salários.
A Carreira é composta dos empregos de
Analista de Administração Pública,Técnico de
Administração Pública e Auxiliar de Administração Pública, sendo respectivamente, de níveis superior, médio e básico.
No Anexo I, temos o Quadro que mostra
a divisão dos empregos em classes _e essas
em padrões, corr:ros-correspbhdentes quantitativos.
Para Analista de Administraç~o Pública (Nível Superior), constam 161 empregos, sen<!O
65 na 3~ Classe, 48 na 2•, 32 na 1• e 16 na
Especial.
Para Técnico de Administração Pública (Nível Médio), constam 829_ eriipregos, sendo
331 na 3• Classe, 249 ria 2•, 166 na 1~. e
83 na Especial.
E para Auxiliar de Administração Pública
(Nível Básico), constitufdo de uma única aasse, constam 608 empregos.
No Anexo II, temos a forma como será feita
a transposição dos servidores atuais ocupantes de empregos ,permanentes da Tabela de
Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
Vemos, nesse Anexo 11, que os servidores
ocupantes das diferentes Categorias de Nívd
Superior terão seus empiegõs -transpostOs para a categoria de Analista de Administração
Pública; todos os de Nível Médio integraião
a categoria de Técnico-de Administração Pública; e todos os de Nível Básico irão integrar
a çle Auxiliar de Administração Pública. Serão

distribUídos nas classes e padrões, desta nova
situação, em conform-idade com a atU:aJ referência _em que se encontram.
O ingresso na Carreira far-se-á mediante
concurso público. Será reservado 1/3 (um terço) das vagas fiXadas no Editai de ConcursO
Público para os atuais servidores que preen~_erem as COf!.dições exigidas para ascensão
fum::ional.
Na primeira ascensão, excepdonalmente,
serão reservados 213 (dois terços) das vagas
para a clientela interna e não será exigido o
posicionamento no último Padrão.
O desenvolvimento dos servidores na carreira far-se-á através da progressão entre padrões e de promoção entre classes.
No Anexo J!l, temos os índices que definem
os valores dos salários dos três empregos que
compõem a carreira. O índice 100, que servirá
de base de cálculo, tem o valor fiXado em
NCz$ 4.173,66 (quatro mil; cento e setenta
e três cruzados novos e sessenta e seis centavos), que corresponde ao salário de Analista
de AdminístfãÇ:ão Pública da 3• Classe, Padrão
L
Esse valor será corrigido a partir de novembro de 1989, nos-mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes ocorridos para os servidores do Distrito Federal.
São extintas todas as vantagens percebidas
atualmente pelos servidores transpostos para
a Carreira.
O regime jUrídico doS iiltefirantes da Carreira é_o estabelecimento na Consolidação das
Leis. do Trabalho- CLT.
Durante o período regulamentar, a presente
proPOSiÇão r"ecebeu, nesta ComiSsão, 2 (duas)
emendas, ambas do Senador Maurício Corrêa,
as quais passamos a relatar:
EMENDAN• I

Própõe nova-redação ao_art. 2?, visando
acrescentar a expressáo "aprovados em
processo seletivo", caracterizando os servidores ocupantes de empregos permanentes, para diferenciá.r da situação --do
funcionário que adquiriu estabilidade de-vido ao art. 19 do Ato das Disposi~es
Constituçionais Transitórias.
Somos de parecer contrário à Emenda
no 1.• uma vez que o fato de pertencer
_à Ta_bela Permanente já pressupõe emprego efetivo resultado de processo seletive.

Isso seria uma redundância; há garantia, devido_ a pertencer à Tabela Permanente.
EMENDA N°2
Propõe nova redação ao art 11; Visando a que a gratificação adicional por tempo de serviço seja concedida à razão de
1% (um por cento) aà ano, quando o
previsto _é de 5% (cinco por cento) por
qüinqüênio de efetivO exercício.
Atualmente os servidores federais e do
Distrito Federal recebem essa gratificaç-ão à razão de 5% (cinco por cento) por
qüinqüênio. O projeto de Estatuto dos
Funcionários Públicos, de iniCiativa do
Executivo Federal, em tramitação na Câ-
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mara dos Deputados, prevê a alteração
proposta nesta emenda, estabelecendo,
também, o regime jurídico único -conforme estabelece o art. 39 da ConStitUiçãO.
Acreditamos ser _aquele projeto apropriado para proceder à a1teração objeto desta
Em~nda. EJn vez de receberem 5% no
final do qüinqüênio, reCebem 1% por ano
durante 5 anos. ·
-

·Somos, portanto de parecer contrário à
Emery,d,a,n7 2. ·
CONCLUSÃO.

Diante do exposto, somos, no âmbito desta
Comissão, de parecer favorável a este projeto
de lei, na forma como se apresenta, com as
modificações já referidas -- no caso das
emendas -.:. por ter, no mérito, a valorização
do servidor público, na medida em que lhe,
dá condições_ de progredir profissiOnalmente
numa carreira, com regras defin1das, e por
estar em consonância com a Constituição,
atendendo ao que determina o seu art. 39,
e não padecer çie qualquer eiva, tanto no aspecto jurídico, Como no de técnlca legislativa.
Apresentamos, no entanto, uma emenda,
visando aprimorar ainda mais o projeto nas
seguintes formas:
Emenda do Relator N9 01 --Supressiva
__ :~SUj)iirnir os §§ 3?, 49 e 5 9 dó _art-. 2 9 ,
e, em conseqüência, retirar, do final· do
art. 39, a citação: "a: que se· refere ci- 9
3çdo art. 2'1" e, do final do parágrafo únjco
do art 13, a citação "a- C(ue· se fefere o
§ 39 do art. 29 desta lei."

Justificação
Esta emEiil.da procura fazer justiça a urrl
grande contingente de servidor da Fundação
Zoobotânica, que já pertencem à Tabela de
Empregos Permanentes, atendendo ao disposto no art. 2°, e que contam, na maioria,
com mais de vinte anos de serviços prestados,
muitos, até, bem próximos da aposentadoria.
São tr_abalhadore_s do campo, de nível inte·
Jectual baixo, mas com grande folha de s_erviços prestados. Seria incoerente submeter a
conCusso público um servidor que já foi aprovado no dia-a-dia do seu trabalho.
O art. 19 do Ato -das-Disposições Constitucionais TransRórias veio para beneficiar o ser·
vi dor com mais de 5 (cinco) anos e não para
prejudicar. Esta emenda não fere a Constituição, pois a exigência de concurso público
está mantida no art. 3" para os servidores nãb
amparados pelo art. l9 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
J:: o par~cer,_Sr. Presiden~e.
O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto, com e-menda que apresenta, de n'· 3, e
contrário às Emendas n~s 1 e 2, apresentadas
perante a Comissão, pelo Senador Maurício
Corrêa.
Passa-se à discussão do projeto e das
=e[n_endas, em tumQ único.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro

4oobotânica do Distrito Federal, composta
das empregos_ de Analista de Administraçáo
Pública, Técnico de Administração Pública,
Auxiliar de Administração Pública, respectivamente de níveis superior, médio e básico, conforme_ o Anexo I desta lei.
a palavra para encaminhar a votação.
Parágrafo único. Os empregos integranO SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa)
tes 9,a Carreira de que trata este artigo serão
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro- distribuídos, por área de competência governanTito.
'
naÔ1~ntal, na Tabela de Pessoal da Fundação
ZoPbotância do Djstrito Federal, por ato do
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
Séeretário de Açtricultura e Produção.
encaminhar a votação~ Sem revisão do bra·
Art. 2 9 Os Servidores ocupantes de em·
dor.)'- Sr. Presidente, ·somos favoráveis à
aprovação do projeto· e à aprovação da emen- p~gos permanentes da Tabela de Empregos
da com parecer favorável da Comissão, e pela
Permanentes da Fundação Zoobotânica do
rejeição das _emendas com parecer contrário.
Pistrito Federal serão transpostos, na forma
do Anexo II, para a Carreira_ a que se refere
o art. 1~. por ato do Governador do Distrlto
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Continua em votação o projetO, -sem pre- Federal.
juíZo-das emendas.
§ 1~ O aproveitamento de que trata este
Os SrS. SenadoreS que 9 aprovam queiram
artigo dar-se-á independentemente do núme·
rode empregos criados e do número de vagas
permaneCer sentados. (Pausa)
em cada classe ou padrão, revertendo-se ao
Aprovado o projeto, sem prejuízo das emenpadrão e_ classes jnlciais ou extingüíndo-se,
das.
Em votação a Emenda n~ 3, de parecer favo- tia medida que vagarem, até o ajustamento
rável.
número de empregos criados, na forma
Os Srs. .senadoreS que a aprovam queiram
do Anexo I.
§ Z' Atendido o disposto no caput deste
permanecer _sentados. (Pausa.)
.artigo, serão considerados extintos os empreAprovada.
gos vagos remanescentes da Tabela de EmVotação, e:m globo, das Emendas n~ I e
2, de parecer contrário, apresentadas, perante
pregos Permanentes da Fundação Zoobotâna Corrtissão, pelo Senador Mauricio Corrêa.
cia do Distrito Federal, integrantes das categoOS Srs. Senadores q~e as apr:OVa'ffi queiram rias funcionais relaCionadas no Anexo II desta
permanecer sentados. (PauSa.)
lei.
.§ .39 Nenhuma_ redução de remuneração
Rejeitadas.
A matéria vai à ComiSsão Dire"tora, para a
poderá resultar do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser ass~gurada ao
redação final.
servidor a diferença como vantagem pessoal
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nominalmente identificável.
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire~
Arl 3 9 Os servidores integrantes da Tabetora, oferecendo a redação fmal da matéria,
la de Empregos Permanentes da Fundação
que será lida pelo Sr. }9-Secretário.
Zoobotãncia do Distrito Federal, não ampa~
É lida a segt!inte
rados pelo art. 19 do Ato das Disposições
. Cor'tstitucionais Transitórias, serão inscritos ex
PARECER N• 392, DE 1989
offício em concurso público, para fins de efeti~
vação~ passando a integrar a Tabela Suple~
(Da c-omissão Diretora)
mentar, nas concliçõ.es em que hoje se encon·

a discussão.,
_
_
__
_
Em votação_ o projeto, sem -p-rejÚízo das
emendas.
O Sr. Ronan .nto- Sr. Presidente, peço

"º

Redação final do ProjetO de Lei do DF
- ·
-·-

nr>82,deJ989~-

tram.

~-§ 1~ Os servidores de que trata este artigo,
classificados ng concurso público, serão
trànsp'ostos- para p Carreira Adfninlstração Pú·
blica da Fundação Zoobotância do Distrito Federal, na forma do Anexo lf desta lei.
§ 2ç · Os servidores que não lograrem
-aprovação ·no concurso público continuaúio
na Tabela Suplementar.
- Aft 4;· o ingressa na Carreira de que trata
e~ lei far-se-~, ressalvado o disposto nos arts.
Swuagy- Nabor Júnlor.
2~ e 69, mediante concurso público:
! ~ no Padrão I da 3~ Classe do __emprego
A!'IEXO 110 PARECER /'i' 392, DE 1989
d~alista de Administração Pública;
Redação finaidO_ ProJeto de feí do DF'nr
II -:- no Padrão I da 3• Classe do emprego
82, de f989,Que cria á "Carreira Adminis'traÇão- de Técnico de Admintstração Pública;
Pública,da Fúndaç4a.Zoobotânica do Distrito·
jn- no Padrão I da Classe Única do empreFederal e seus empregos, fixa oS valores de go de Auxiliar de Administração Pública.
seus. salários- e dá outras providências.
Art. 5 9 Poderão concorrer aos empregos
de -que trata esta lei:
O Seriado Federal dec~eta:
I - para o emprego de Analista de AdminisArt. 11 É. criada a Carreira Administração
Pública na Tabela de Pessoal da Fundação tração Pública, os portadores de diploma de

A Comissão· Dlretora aPresenta- 8 rf:daçãÕ
final do_ Projeto de Lei do DF no 82, de 1989,
que ·ena a Carreira Administração Pública da
Fundação Zoobotânlca do Distrito Federal e
seus empregos, f!X8 os vaJores de seus salários
e dá outras providências.
Sala de Reilllióes da Comissão, 27 de novembro_ de 1989. --Nelson CiJrri'eiro, Presidente --;-Pompeu_de Sousa, Relator -Diva/do
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curso superior ou habilitação legal êquivalente, com formação na área específica para a
qual ocorrerá o ingresso;
11- para o emerego de Técnico de Administração Pública, os portadores de certificado
de 19 ou 29. grau ou habilitação legal equivo:~:
lente, conforme a área de atuação;
~I- para e emprego de Auxiliar de Administração Pública, os portadores de comprovante
de escolaridade até a 89 série do 1? grau, conforme a área de atuação.
-_Art. & _O ocupante de empreQo de nível
básicO o"u médio que alcançar, repectivamentel o último Padrão da Oasse Unica ou da
ClasSe Especial e preencher as condições exigidas para ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o emprego de Tétnico ou
Analista de Administração Pública, em padrão
correspondente ao salário imediatamente superior.
§ 1~ A regulamentaçãQ frxará as cegras do
processó seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de concurso público para ingresso nos
empregos de Técnico ~e Administração Públi-ca e Ánalista de Administração Pública.
§ 2~ A Administração reservará um terço
das vagas_ fixadas no Edi!al de Coftcurso Púl>liccrpara os servidores a que se refere este
artigo, os quais terão classificação distinta dos

demais concorrentes.
§ 39 As vagas referidas no parágrafo ante·
rior, que não forem providas, serão automaticamente destinadas aos habilitados no con-

curso.
§ 4 9 A exí9ência de posicionamento no
último padrão da Class_e Única do emprego
de Auxiliar de AdminiStré!!ção Pública ou da
aasse Especial de Técnico de Administração
Pública, não se aplica, excepcionalmente, à
primeira ascensão.
§ 59 Na ascenção de que trata o parágrafo
anterior, que será realizado no prazo de um
ano, serão reservados dois terços das vagas
para a clientela interna
Arl 79 O valor do salário de Analista de
Admi.nistração Pública da .3~ Ciãsse, Padrão
I. 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
fixação do valor do salário dos demais integrantes da Carreira Administração Pública da
Fundação Zoobotânka do Distrito Federal,
observados os índices estabelecldos na Tabela
de Escalonamento Vertical, constantes do
Anexo III desta lei.
__ Parágrafo único. -0 valor do salário de que
trata este artigo será reajustado nos mesmos
índices e mesmas datas dos reajustes ocor·
ridos para os servidores do Distrito Federal,
a partir de 19 de novembro de 1989.
Art. & O desenvoiVímento dos servidores
na Carreira Administração Pública da Fundação Zoóbotânica do Distrlto Federal far-se-á
através da progressão entre padrões e de pro~
moção entre classes, conforme dispuser o re~
gulamentó.
Art go Os concursos em andamento, na
data da publicação desta lei, para ingresso
nas categorias funcionais relacionadas no
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de cinco p-orc-ento por qüinqüênlo de efetivo
exercido, sobre o salário do padrão em que

Anexo IL serão válidos para atendimento ao
disposto no 51~· 4? desta lei.

o servidor estiver localizado.

Art. 1o. São extintas, a partir da data da
Art. 12. O regirilejúrídico dos-infegrahtes
transposição a que se refere o art 2e, para da Carreira Administração Pública da Fundaw
os servidores de que trata esta lei, todas as
ção Zoobotântca do Distrito Federal é o píe·
vantagens percebidas a qualquer título, espe~ visto na Consolidação das Leis do Trabalho
cialmente o Abono Mensal criado pela Lei no e das leis -que o complementam.
4, de 28 de dezembro de 1988.
.Art. 13. Os seiVidores da Tabela de Em~
Art 11, Os servidores amparados por es· · pregos PermanenteS· da Fundação Zoobotâta lei farão jus a GratificaÇão Adicfonal por rifca do Distrito Federal que se encontrarem
com os respectivás contratos de trabalho susTempo de Serviço que será calculada, na base

A

(Art. lt,

~

~
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d~

Lei nt

N'

E

do

CARReiRA AOMXNISTRAÇXO PÚBLICA DA FUNDAÇÃO
DENOMINAÇÃO

l ~ ~~ALISTA OE ADMINISTRAÇXO ~BLICA
(N!vel Superior)

X· O

:t

de

do 1989)

~onOTÂ~ICA

I

~

pensos terão o prazo de trinta dias para opta~
rem pela Carreira de _que trata esta lei.
Parágrafo únko. Os servidores que não
Optarem, na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela Suplementar.
Art. 14.- O Governador do Distrito Federal
baixará os ates necessários à regulamentação
desta lei.
·__ Art: 1.5. ·---Esia le( entfã-- effi Vi,9õf-na data
de sua publicação.
Art. 16. Revogam~se as Llisposições em
contrário.

DO DISTRITO FEDERAL

CLASSE

I

Qtl"l\NTIDADE

PADRÃO
III

E~pecial

II

16

I
VI

v

,.

IV
III

I

II

I

32

j

VI

,.

v
IV
III

48

ri

I

•3•

IV
III
II
I

I
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O SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os s-rS. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Governo do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 15:

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 86, de 1989, de inidativa
do Governador do Distrito Federal que
altera dispositivos das Leis n.,s 13 e 14,
de 30 de dezembro de 1988, e dá outras
providências (dependendo de parecer.)
Solidto ao.ri.obre Senador Meira Filho o pa-recer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. ME1RA FILHO (PMDB- DF. Para

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador do Distrito Federal peta
Mensagem n~ 119/89-GAG, de 22 de novembro do corrente ano, encaminha ao Senado
o Projeto de Lei do DF n" 86/89, alterando
dispositivos das Leis n<>S 13 e 14, de 30 de

dezembro de 1988,___que instituiu no Quadro
ge Pessoal do DF as Carreiras Finanças e Controle e Orçamento, cujas remunerações se encontram defasadas em seus vencimentos bá- -sicos e conjunto de gratificações.
- Em. Obseiv!ncia--ao-preEelto ccinstitucional
inserido no art. 39, da nova Constituição, foram estruturadas e criadas diversas carreiras
na administração do DF dentro da fllosofia
do respectivo Plano, principalmente a Carreira
Administração Pública, instituída por Lei de
n" 51, de 13 de novembro do corrente aito,
que vem norteci.ndo a criação e reestruturação
das demais carreiras.
Este projeto de lei, ora em discussão, incor-·
para ao vencimento todas as gratificações
atualmente percebidas, nivelando esta remuneração aos padrões correspondentes na Carreira Administração Pública, e promovendo a
uniformização das diversas carreiras, bem como--a racionalizaçáo dos procedimentos da
administração de pessoal.
·
O art 1" do projeto de lei ftxa em NCz$ ·
4.173,66 (quatro mil cento e setenta e t[ês
cruzados novos_ e sessenta .e seis centavos)
o·va!or da remuneração de Analista de Finan- ças e Controle, e de Analista de Orçamento
da 3' Oasse, Padrão r, constante da Tabela
de Escalonamento Vertical Anexo II, como a
referência básica (1 00) para fixaÇão por índi-

ces que variam de 40% a 220% dos valores
da remuneração para os demais cargos.
Segundo este critério, sendo o citado cargo
de índice 100 igual a NCz$_ 4.173,66, o de
menor remuneração (índlce40) serfa de NCz$
1.669,46, correspondente a Técn.fco de Orçamento, 3' Classe, Padrão r, e o de maior valor
(índice 220) seria de NCz$ 9.182,05, correspondente a Analista de Finanças e Controle,
aasse Especial, Padrão III.
O parágrafo único deste artigo ~belece
que estes valores serão corrigidos nas mesmas datas e pelos mesmos percentuais de
aumento adotados para os servidores do DF
ocorridos a partir de 19 de novembro de 1989.
o Anexo m, previsto no art. 3°, consta de
uma tabela que demonstra o reenquadramento rel~vamente à :Situação anterior (Leis no;>S
13 e 14, de 1988) e a nova situação com
base no projeto proposto.
Não haverá redução de remuneração de
setVidor, e quando isto ocorrer em função de
reenquadramento, será assegurado ao funcionário a diferença como vantagem pessoal.
Incorporadas aos respectivos vencimentos,
quand9 for o caso, são extintas pelo art. 49,
as seis modalidades de gratificações: de pro·
dutividade; de desempenho de atividades de
tributação, arrecadação ou fiscalização dos tributq~ do DF, gratificaç~o in~tituída pelo Decreto-Lei n9 2:367/87; ~e nível superior,- de de-
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orçamentárias e à fiscalização contábil,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
financeira, operacional e patrimonial do
a discussão.
Distrito Federal, serão exercidos, privatiO art. 59 fJXa o critério de provimento para
Em votação o ptõjeto, sem prejuízo das
vamente, por integrantes das Carreiras Fios cargos de Analista de Finanças e Controle
emendas e da subemenda.
nanças ·e Controle e Orçamento."
e o de Analista de Orçamento: curso superior
-- O -Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
ou habilitação legal equivalente.
a palavra para encaminhar a votação.
A sua redação exorbita em exigência o reO projeto de lei, nos arts. 6° e 7", dtspõe quisito previsto no art. 37, inciso V, da Consti- _
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
sobre concurso público, ascensão funcional,
tuição, que diz:
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ropromoção; revisão dos proventos de aposen- _nanTito..
_ .
_ _
.
tados e pensionistas.
. "Art. _37. ··········-·······--·········-··--············
0 S_R. RONAN TITO (PMDB .,-- MG. Para
Duas emendas foram propostas pelo Senaencaminhar a votãção.) -Sr. PreSidente, Srs.
V- os cargos em comissão e as fun~
dor Maurício Corrêa:
Senadores votamos de acordo com o parecer
ções-de _confiança serão exerddos, prefedo Senador Meira Filho.
"a) uma, alterando a· art. 49, 'visando
rencialmente, por servidores ocupantes
manter a Gratificação de Produtividade,
de cargo de carreira técnica ou profis·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a ser extinta pela redação original do artisionai, nos_ casos e condições previstos
- Continua em votação o projeto.
go, para equiparar os vencimentos_ das
em lei."
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
carreiras Finanças e Controle e Orçamenpermanecer sentados. (Paus_a.)
Propomos a seguinte subemenda, visando
to aos cargos correspondentes e assemeAprovado.
compatibilização que poderá ser o art 10, re~
lhados do quadro de servidores do TribuEm votação a Emenda n~ 1, de parecer connumerando-se os demais.
nal de Contas do Distrito Federal, pois
trário.
Subentenda n~ 1
ambos fazem parte do sistema de fiscaliOs Srs. Senadores que a aprovam queiram
zação contábil, financeira, orçamentária,
permanecer sentados. (Pausa.)
"Art. 1O, Os cargos em comissão e
operacional e patrimonial, previsto no art.
Rejeitada .
.as funçOes çle confiança referentes às ati70 da Constituição.Em votação a Subernenda n"" 2 que tem
Vidades orçamentárias e a fiscalizcição
b) outra acrescentando o seguinte arpreferência regimental.
contábil, fin.a_nceira, operacional e patri·
tigo:
__
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
moilTal do Distrito Federal serão exerciArt Os cargos em comissão e as funpermanecer sentados. (Pausa.)
dos preferencialmente por integrantes da
ções de confiança referente às atividades
Aprovada,
Carreira Finanças e Controle e Orçamenorçamentárias e_ à fiscalização contábil,
Fica prejudicada a Emenda no 2.
to."
financeira, operadonal e patrimonial do
A matéria vai à Comissão Diretora. para a
O projeto em discussão atende aos requiDistrito Federal serão exercidos, privativa~
redação_fmal.
sitos de constitucionalidade,juridicidade e téc~
mente, por integrantes das Carreiras Fi~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nica legislativa, razão porque somos de parenanças e Controle e Orçamento."
cer favorável à sua aprovação, com a sube- - Sobre a mesa, parecer da Comissão DireAjustificativa da emenda é fundamental petora oferecendo a redação fmal da matéria,
menda proposta.
lo autor. também, no art. 70 da Constituição
que será lida pelo Sr. 1~Secretário.
É o parecer, Sr. -Piesidente.
Federal.
É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Parecer
-O parecer conclUi favoravelmente ao projeA Constituição Federal confere ao Senado
to; contrário à Emenda n'-' 1, apresentada pePARECER N• 393, DE 1989
prerrogativas de legislar para o Distrito Federal
rante a Comissão; oferecerido subemenda à
(Da ComiSsão Diretora)
enquanto não for instalada a respectiva CâmaEmenda n~ 2.
ra Legislativa:
Redaç§o
final do Projeto de Lei do DF
Passa-se à discussâo do projeto, das emeO projeto de lei proposto visa compatibilizar
n• 86, de 1989.
nas e da subemenda.
as prioridades_ das carreiras funcionais dos
A Comissão Diretora apresenta a redação
O Sr. Mauricio Corrêa- Peço a palavra
Servidores do Distrito Federal, bem como a
final do Projeto de Lei do DF n? 86, de 1989,
Sr. Presidente.
racionalização de pro_cedimentos_ e critérios
que altera dispositivos das Leis _n?s 13 e 14,
administrativos de pessoal, com o disposto
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de 30 de dezembro de 1988, e dá outras provino art. 39 da Constlti.rição Federal, que manda
- Com a palavra o nobre Senador Maurício
dências.
instituir na Administração Pública, da União,
Corrêa.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de dezemEstados, Distrito Federal e Municípios, "regiO SR. MA(IRÍCIO CORRM (PDT- DF.
bro de 1989. - Nelson Carneiro,_ Presidente_
me jurídico único e planos de carreira para
Para discUtir. Sem revisão do orador.) -Sr. -Pompeu de Sousa, Relator - Diva/do Suos servidores", assegurando-lhes isonornia de
vencimentos para cargos e atribuições iguais - Presidente, Srs. Senadores, com relação a este ruagy- Nabor Júnior.
projeto, o ilustre Relator acata, através de sube-ANEXO AO PARECER N• 393, DE 1989
ou assemelhados.
menda, a proposta que eu havia formulado.
Quanto à Emenda n" 1, apresentada, na
Redação final do Projeto de Lei do DF
Na verdade, S. Ex" troca a palavra "privativamedida em que mantém urna das gratifican" 86, de 1989 que alteril dispositivos das
or
"preferencialmente."
Dou-me
por
mente"
ções que seriam extintas pelo art. 4~ original
Leis n'~s 13 e 14, de 30 de dezembro de
satisfeito.
do projeto, aumenta a despesa e onera consi1988, e dá outras providências.
Com referência à primeira emenda, embora
deravelmente o orçamento de implantaç6o da
haja -_confesso ....:.;_ um ligeiro aumento nas
O Senado Federai decreta:
lei em que se transformar, o que contraria
despesas, não considerado propriamente auArt. 1o A Carreira Fmanças e Controle e
o disposto no art. 39, parágrafo únlco, da Resomento, tenho que me conformar, embora a Carreira Orçamento, criadas pelas Leis n<;'s
lução (19157/88, desta Casa, combinado com
achando que se pratica uma injustiça. Mas,
13 e 14, de 30 de dezembro de 1988, são
o inciso I do art. 63 da constituição Federal,
diante da posição oficial do PMDB, o Senador reestruturadas na forma constante do Anexo
tomando-a inviável, apesar dos seus propóRonan Tito já me havia Çivisado que concor- l desta Jei.
sitos.
daria com uma, mas rejeitaria outra, resta-me
Art. 2~ O valOr do vencimento dos cargos
Quanto à Emenda no 02:
a resignação.
de Analista de Finanças e Controle e de Analista de Orçamento d., 3• Classe, Padrão I, que
"Art. Os cargos eni comissão e as fun- - O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
ções de confiança referentes às atividades
corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro mil,
- Çontinua em discussão. (Pausa.)
sempenho de atividades de apoio; e o abono

mensal.
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§ 3• As vagas referidas no parágrafo anteDecreto-Lei n~ 2.367, de 5 de novembro de .
rior, que não forem providas, serão automati1987;
camente destinadas aos habilitados no conVI -Abono Mensal, criado pela Lei n-:- 4,
cUI'sà
de 28 de dezembro de 1988.
Art. 5" Respeitado o dtsposto no art. 3°,
§ 4o A exigência de posicionamento no
poderão concorrer aos cargos de que tratam
último padrão Ua Classe Especial doS cargos
as Leis n"s 13 e 14, de 30 de dezembro de
de Técnico de Finanças e Controle e Técnico
1988:
~-de Orçamento, da Carreira Finanças e Con1- para os cargos de Analista de Finanças ·rrole e da Carreira Orçamento, não se aplica,
e Controle e Analista de Orçamento, os portaexcepcionalmente, à primeira ascensão.
dores de _diploma de curso superior ou habili§ 5ç Na ascensão de que trata o parágrafo
taç_ão legal equivalente, conforme a área de
anterior, a Administração reservará dois terços
ãti;iãÇãO; -das vagas para a clientela interna.
n- para os cargos de nível médio, os portaArt. 79 O desenvõlvimento dos Servidores
dores de certificaBo de conclusão de 1o ou
nas Carreiras de que trata esta lei far-se-á atra2'1 grau ou habilitação legal equivalente, convés de progressão, entre padrões, e de promoforme a área de atuação.
ção, entre classes, conforme dispuser o regu·
Parágrafo único. Posteriormente à nolamento.
meação, os integrantes da Carreira Finanças
Ârt. ao Os funcionários aposentados em
e,Controle e da Carreira Orçamento serão subcargos int€9rantes das Carreiras de que trata
metidos a curso de formação profissional. na
esta lei terão_ ~us proventos revistos para informa a ser estabelecida em regulamento.
Art. 6Q O ocupante de cargo de nível mé- clusão dos direitos e__ vantagens ora concedidos aos servidores em atividade,_ inclusive
dio da Carreira Finanças e Controle , ~ da Carquanto a posicionamento e denomírii:tção.
reira Orçamento, que alcançar o último Pa~
Art. gc O disposto no artigo anterior aplid_rão da Oasse Especial •..: preencher as condica-se à revlsão das pensões especiais pagas
ções_ eJdgidas para ingresso poderá, mediante
à conta do Orçamento do Distrito_ Federal.
as_censão, passar, respectivamente, para o cargo de Analista de Finanças e Controle e AnaArt. 10, _Os cargos em comissão" e as funlista de Orçamento, em padrão correspondenções de cõi1Uança--referentes às atividades orte a vencimento imediatamente superior ao
çamentárias e à fiscalização contábil, finanpercebido.
ceira, operacionaJ e patrimonial do Distrito Fe~~_§-_I_ o A regulamentação fixará as regras do
deral serão exercidos preferencialmente por
processo seletivo, compreendendo, entre ouintegrantes da Carreira Finanças e Controle
tras disposições, a obrigatoriedade de utiliza·
e da Cãrteira Orçamento.
ção de concurso público para ingresso nos
Art. 11. O Gove-rnador do Distrito Federal
- cargos de Analista de Finanças e Controle e
baixará os atas necessários à regulamentação
Analista de Orçamento.
desta lei.
§ 29 A Administração reservará um terço
Art. 12. Esta lei entra em vigor em I ç de
das vagas fLXadas no Edital de Concurso Públijaneíro- de 19_9_0,
-Co para os funcionários a que se refere este
Art. 13. Revogãm-se as disposições em
artigo, os quais terão clasSificação distinta dOs
demais concorrentes.
contrário.

cento e_ setenta e três cruzados novos e sessenta e seis centavos), servirá de base para fixação do valor do vencimento dos demais
integrantes da Car:reira Finanças e Confrole
e da Carreira Orçamento, observados os índi~ .
ces estabelecidos na Tãbela de Escalonamento vertical, constantes do Anexo II desta lei.
Parágrafo único. o-valor do vencimento
prevlsto neste artigo será reajustado nas mes-

mas datas e nos mesmos índices adotados
para os servidores do Distrito Federal, ocorridos a partir de 19 de novembro de 1989.

Art. 3 9 Os servidores integrantes da Carreira Finanças e ContrOle e da Carreira Orçamento serão reenquadrados, na forma do
Anexo lii desta lei.
Parágrafo único. Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da aplicação do
disposto neste artigo, devendo, quando for o
caso, ser assegUra-da ao fundonário a diferença, como vantagem pessoal.
Art. 4~ São extintas, a partir do reenquadramento de que trata o art. 3?, para os servidores da Carrcira Finanças e Controle e da~
Carreira Orçamento, as seguintes gratificações e vantagens:
I - Gratificação de Produtividade, criada
pelo Decreto-Lei no 1.544, de 15 de abril de
1977;
[]-Gratificação de DeseniPenho das Atividades de Tnbutação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos do Distrito Federal, instituída pelo Decreto-Lei no 2.107, de 13 de fevereiro de 1984;
III- Gratificação instituída pelo Decreto-Lei
n9 2.367, de 5 de novembro de 1987;
IV-Gratificação de Nível Superior, criada
pelo Decreto-Lei n? 1544, de 15 de abril de
1977;
.
V- Gratificaçã.o pelo Desempenho de Atividades de Apoio, criada p~lo Decreto-Lei n~
2.224, de 9 de janetro de 1985, alterado pelo
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram
pennanecer sentados~(Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr. GOVernador

do Distrito Feâeral.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 16:
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 88, de 1989, de iniciativa

do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre os vencimentos dos integrantes da categoria funcional de Assis·
tente Jurídico, do Grupo Servlços Jurídi-

cos de que trata a Lei nn 5.920,-de 19

de setembro de 1973, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, para emitir o parecer da Comissão do Distrito Federal.

-7.260,00.
2. Extingue as seguintes gratificaç:ões:-de nivel superior, de produtividade,
de desempenho da função essencial à
prestaÇão jurisdicional e outra instituída
pelo Decreto-Lei n~ 2.367/87;

3. Institui, a partir de 1~de janeiro de
1990, para a categoria, a Gratificação de
Representação Mensal nos percentuais
de 195%,190% e 185%, respectivamente, as classes especial, 1• e 2• categorias,
referidas no item 1.
4. Mantém a gratificação adicional
por tempo de serviço, na base de 5%
por qüinqüênio.
5. Estende aos aposentados no cargo
de Assistente Jurídico, e pensionistas, os
benefícios _do projeto.
Parecer
É prerrogativa constituciOnal do Senado,
enquanto não for criada a Câmara Legislativa
do DistritO Federal, legislar para o DF. O projeto de lei em discussão procura, principalmente, .aplicar à administração preceitos previstos na Medida Provisória n? 106, de 14 de
novembro de 1989, promOvendo os devidos
ajustes e correções, razão por-que, analisando
os méritos da proposição e suas repercussões,
somos, nõ ~mbito da Comissão do Distrito
Federal, de parecer favorável à aprovação deste projeto de lei, que atende, também, aos
requisitos de _constitucionalidade e juridicidade, e técnica legislativa, com a seguinte redação:

OSR.MAURÍCIOCO~(PDT -DF.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Governador do Distrito Federal,
em 24-11-89, pela Mensagem de n~ 133/89
-DF, (nQ T23(89 ~ GAG, na origem) enca·
minha ao Sencido o Projeto de Lei do DF n•
88/89, que dispõe sobre os vencimentos dos
integrantes da categoria funcional de Assistente Jurídico; de que trata a Lei n• 5.920,
PROJETO DE LEI DO DF N" 88/89
de 19-9-73, aplicanâo a.os referídoS-Servidores, cerca de trinta, princípios de isonomia preDispõe sobre os vencimentos dos intevistos na Medida Provisória n" 106, de 14 de
grnntes da categoria funcional de Assisnovembro do corrente ano.
tente Jurfdico, do Grupo Serviços JurídiDe co:riformldade com o alUdido projeto de
cos de que trdtd a Lei no 5.920, de 19
lei, os servidores referenciados serão regidos
de setembro de 1973, e dá outrds provipelo Estatuto aprovado pela Lei nc 1. 711, de
dências.
1952, a fé -que se aprove o Estatuto dos F uncionárlos Públicos Civis do Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
Em 30-11-89, pela Mensagem n~ 144, de
Art. 1o O vencimento dos integrantes da
1989-DF (n' 135/89- GAG. na origem), o categoria funcional de Assistente Jurídico, do
::ir. Governador propõe a alteração dos arts.
Grupo ServiÇos Jurídicos, do Plano de Classifi1~. 29, 3•, 7o e 8", "fixando a vigência dos bEme:--cação de Cargos de que trata a Lei n~ 5.920,
ficlos do projeto a partir de I~ de janeiro de
de 19 de setembro de 1973, passa a ser os
1990, ao invés de 1~ de novembro de 1989, constantes do _Anexo desta lei, assim districomo inicialmente previsto, corrigíndo valores
buídos:
e referências, e ·ajustarido a partir de 1~ de
a) de Assistente Jurídico Especial, para os
janeiro uma correção salarial de 26.06%, refe- Assistentes Jurídicos posicionados nas Clasrente à reposição do Plano Bresser e reajustes
ses C e Especial;
relativos ao mês de dezembro de 1989 e meb) de Assistente Jurídico de 2• Categoria,
ses subseqüentes.
-para os Assistentes Jurídicos posicionados na
Basicamente, o projeto de lei em vigência,
classeS;
na versão definitiva, prevê o seguinte:
c) de Assistente Jurídico de 1• Categoria,
para os Assistentes Jurídicos posicionados na
1. A Categoria Funcional de Assistenclasse A.
te Jurídico será reestruturada e reescalonada em três denominações, com os
Art. 2o _Ficam extintas, a partir de 1° de
janeiro de 1990, para os integrantes âa cateseguintes vencimentos:
a) Assistente Jurídico Especial goria funcional de Assistente Jurídico, as seguintes gratificações:_
·
8.000.00;
b) Assistente Jurídico de 1• Categoria
1- Gratificação de Nível Superior, instituída
- 7.610,00;
.
pelo Decreto-Ler n~ 1.544, de 15 de abril de
1Q77, e alterações;
c) Assistente Jurídico de 2• Categoria
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II- Gratificação de Produtividade, instituída
pelo Decreto-Lei n9 1.776, de 17 de março
de 1980, e alterações;
DI- Gratificação de Desempenho da Função-Essencial à Prestação _Jurisdicional, instituída pelo Decreto-lei n92.160, de 6 de setembro de 1984, e alterações;
IV- Gratificação instituída pelo Decreto-lei
n• 2.36?:,_de S de novembro_de 1987.
Art. 3• Os integrantes da categoria funcional de Assistente Jurídico, a partir de 1o de
janeiro de 1990, farão jus à GratificaçãO de
Representação Mensal, nos percentuais de
195%, 190% e 185%, respectivamente, para
as Gasse"s Especial, 1~ e 2~ Categorias.
Art. 4° A GratificaÇão Adicional por Tempo de Serviço será calculada na base de cinco
por cento por qüinqüênio de serviço sobre
o vencimento básico e a representação.
Art. 59 O regime jurídico dos integrantes
da categoria funcional de Assistente Jurídico,
até que se aprove o Estatuto dos Funcionários
Públiços Ovis do Distrito Fei:leral, é o da Lei
nry 1.71 I. de 28 de outubro de 1952, e as
leis que o complementam.
Art. 6? O disposto nesta lei se estende aos
aposentados, no cargo de Ass-istente Jurídico,
cujos proventos serão reajustados, nas mesmas bases, como se estivessem em atividade,
bem como às pensões pagas à conta do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 79 Os valores constantes do anexo
desta Lei entram em vigor no dia 1" de janelrode"-1990, incidindo sobre eles o percentual
de 26,06%, referente à reposição (Plano Bresser) e os reajustes relativos ao mês de dezembro de 1989 e aos meses subseqüentes.
Art. &' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em
contrário.
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
unico.
Em discussão.
O Sr. Mauro Benevides·- Peço a palavra,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUSa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador -Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, neste
instante, expressar o meu apoio a esta proposição, emanada do Governador Joaquim Roriz, relatada favoravelmente pelo eminente Senador Maurício Corrêa, e destacar que, no curso das articulações parlamentares e legislativa
feitas em torno desta matéria, não poderia ser
olvidada a participação saliente do eminente
Líder Ronan Tito, que, segUidas vezes, manteve cantata_ com o Governador do Distrito
Federal, objetivando assegurar essa melhoria
reivindicada, com muita josteza, por vinte e
três assistentes juridicoS que prestam, ínega-
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velmente, os mais relevantes se.rviços ao Go·

PAAECER N~ 394, DE 1989

vemo do Distrito Fe-deraL

Eu destacaria também o trabalho do eminente Senador Mauricio Corrêa, desde o

pii-

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do DF
nP 88, de 1989.
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por cento por qülnqOêniO de serviço sobre
o vencimento básico e a Representação.
Art. 59 O regime jurídico dos integrantes
da categoria funcional de Assistente Jurídico,
até que se aprove o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Distrito FederaJ, é o da Lei
n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, e as
leis que o complementam.
Art 6~ O disposto nesta lei se estende aos
aposentados, no cargo de Assistente Jurídico,
cujos proventos serão reajustados, nas mesmas bases, como se estivessem em atlvidade,
;bem como às pensões pagas à conta dO Orçamento do Distrito Federal.
Art. 79 Os valores constantes do Anexo
desta lei entram em vigor no dia 1o de janeiro
de 1990, incidindo sobre eles o percentual
de vinte e seis déçimos por cento, refe:rente
à reposição (Plano Bresser) e os reajustes relativos ao mês de dezembro de 1989 e aos meSes subseqüentes.
Art. 8" _ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Atf. -g~ Revogam-se as _disposições e:m
contrário.

melro momento pretendendo ora através de
uma emenda, e, posteriormente, tentando ouA Comissão Diretora apresenta a redação
tras medidas legais, como o enVio· de uma fina! do Projeto de Lei do DF 0 ~ 88, de 1989,
proposta do Executivo a eSta Casa: O Senador _
Maurício Cotrêa, c:om 0 apoio -de V. Ei', Sena- -que dispõe sobre os vencimentos dos lntedor Pompeu de Sous_a, que neste_ mornente grantes da categoria funcional de Assistente
dirige 05 trabalhos da Casa, e do Senador Mei~ Jurídico, do Grupo Serviços Jurídicos de que
trata a Lei n" 5.920, de 19 de sete-mbro de
1973, e dá outras Providências.
ra Filho, e doS ilustres repr_esentantes d.e_B_rasilia, V. Ex.. foram incansáveis na tessitUra de
todo esse trabalho, do qual resultou a mensaSala de Reuniões da Comissão, 7 de dezembro de 1989.:...:... Nelson Carneiro, Presidente
gem do Governador Joaquim Rorfz, que teve, _Pompeu de Sousa, Relator_ Nab"or Júnior
desde a primeira hora, o patrocínio decidido, _Diva/do Sui:uagy.
leal, altivo e corajoso; do nosso eminente Lider, Senador Ronan Tito.
ANEXO AO PARECER N' 394, DE 1989
Portanto, neste instante, quando é de se supor qwe o Plenário, a unanimidade, aprove
Redação final do Projeto de Lei do DF
esta mensagem, saúdo aqueles 23 assistentes
n? 88, de 1989, que dispõe sobre os-vendjurídicos que, certamente, redobrarão esformentos dos J"ntegrantes da categon"a {un·
ços para melhor servir ao_Governo do Distrito
cional de Assistente Jurídico, do Grupo
Federal, e coõseqüentemente, à comunidade
Serviços Jurfdicos de que trata a Lei n~
brasiliense.
5.920, de· 19 de setembro de 1973, e dá
ANEXO
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de _8ousa) _
(Art. 1o da Lei n?
, de
de 1989)
ó
Senado
Federal
déCieta:
-Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Art.
_
'i~
O
vencimento
dos
integrantes
da
Se óenhuni dos Srs. Senadores desejar
ANEXO
categoria funcional de Assistente Jvridfco, do
mais fazer usoda palavra, encerrarei a discus(1\rt.
1a
da
Lei
n'i
, de
de
de 1889)
GrupO Serviços Jurídicos, do Piano de Classifi·
são.
Encerraâa. -- cação de Cargos de que trata a Lei no 5.920,
Denominação
Veneimento
de 19 de setembro de 1973, passa a ser os
Passa-se à votação.
8.000,00
constantes do Anexo desta lei, assim distri~ Assistente Jurídico Espectc.l
ASSistente Jurídico de
O Sr. Ronan 11to - Sr. Presidente, peço
buídos:
pl Categur ia
7.610,00
a palavra.
a) de Assistente Jurídico Especial, para os Assist~nte
Jurídiço de
Assistentes Jurídicos posicionados na classes -2:52.-Catcgoria
7.260,00
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
C e Especial;
- Concedo a palavra ao nobre Senador Rob) de Assistente Jurídico de 2~ Categoria,
nan Tito.
-para os Assistentes Jurídicos posicionados na
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dasseB;
-Em discussão a redaç:ão final. (Pausa.)
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG Para
c) de Assistente Jurídico de 1• Categoria,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
encaminhar a votação. Sem revisão_ do orapara os Assistentes Jurídicos posicionados na
a discussão.
dor.)- Sr. Presidente, Srs. senadores. é eviclasse A.
Em votação.
_
dente que vamos encaminhar favoravelmente,
Art. 2~ São extintas, a partir de 1~ de janeiOs Srs. Senadores
a aprovam, queiram
mas este encaminhamento será breve, para . rode 1990, para Os integrantes da categoria
permanecer sentados. (Pausa.)
fazer justiça ao presidente da Comissão do
funcional de Assistente Jurídico, as seguintes
Aprovada.
Distrito Federal, Senador Mauro Benevides,
gratificações:
A matéria vai à sanção do Sr. GoVernador
que nos antecedeu, a todos, na luta em prol
1- Gratificação de Nível Superior, instituída
do Distrito Federal.
pelo Decreto-Lei n" 1544, de 15 de ahril de
dos defensores jurídicos.
O SR. PRESJDENTE (Pompeu de Sousa)
S. ~ acaba de fazer referência ao trabalho
1977, e alterações; -Item20:
que realizamos: V. Ex', Presidente Pompeu de
11- Gratificação de Produtividade, instituída
Sousa, o Senador Maurício_ Cõri"êa, o S'enador
pelo Decreto-Lei no 1.776, de 17 de março
_(Em regime de urgência, nos termos_ do
Meira Filho, mas, por modéstia, S. Ex~ deixou
de _1980, e alterações; art. 336, c, do RegimentO Interno)
de fora aquele que mafs se empenhou, o Presilll-:: Gratificaçao de Desempenho da FunDiscussão, em turno único, da Mensa·
dente da COmissão do Distrito Federal- Se- _çã_o Essencial à Prestação Jurisdicional, instigem n" 311, de 1989 (n' 809/89.na ori·
nador Mauro Benevides.
tuída pelo Decreto-Lei n" 2.160, de 6 de setemgem), relativa à proposta para que seja
bro de 1984, e alterações;
autorizada a formalização de _aditamento
O SR. PRESIDENTil (Pompeu de Sousa)
IV- Gratificação instituída pelo Decreto·
ao protocolo financeiro firmado entre os
- Em votação o projeto.
• Lei n~ 2.367, de 5 de novembro de 1987.
Governos brasileiro e francês, em 16 de
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Art. 3o Os integrantes da categoria funciojaneiro de 1987, destinado a financiar a
permane_cer sentados. (Pausa.)
nal de Assistente Jurídico, a partir de 1'' de
aquisição de equipamentos médico-hosAprovado.
jarleiro de 1990, farão jus à Gratificação de
pitalares de origem francesa, no valor gloA matéria vai à Comissão Diretora para a
Representação Mensal, nos percentuais de
bal de duzentos e quarenta milhões de
redação final.
cento e noventa e cinco por. cento, cento e
francos franceses, destinados ao Estado
noventa por cento e cento e oitenta e cinco
de São Paulo (deperídendo de parecer).
O SR. PRESIDENTil (Pompeu de Sousa)
por ·cento, respectivamente, para as Classes
- Sobre a mesa, redação final que será lida
Solicito ao nobre Sr. Senador l..ourival Bap~
Especial, 1' e 2~ Categorias.
pelo Sr. IQ Secretário.
_ Art. 4~ A Gratificação Adic;_ional por Temtista o parecer da Comissão de Assuntos Econômlcos.
É lida a seguinte
po de Serviço será calculada na base de cinco

que-
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O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL SE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, através da Mensagem em aprecia-

ção, o Senhor Presidente da República propõe,
com base na Exposição~de Motivos n~ 219/89,

do Sr. Ministro da Fazenda, que o Senado
Federal autorize, nos termos dos indsós V e
VIII, do art. 52 da Constituição Federal, a for-

malização de aditamento ao Protocolo Financeiro firmado em 16 de janeiro de 1987 entre

e

os Govemos do Brasil da França, cOm vistas
a prorrogar a data Jimite focada no art. 5o de
tal Ato - para a conclusão dos contratos fi-

nanceiros nele· previstos -

de__ 31 de julho

de 1989 para 31 de julho de 1990.
O citado Protocolo foi estabelecido com vis-

ao mérito, subsistem todas as razões de ordem
técnica e de conveniência financeira que fundamentaram_ a autorização original desta Casa, tanto_ quanto a dedaraçã9 de prip_oridade
-da iniciativa para o desenvolvimento nacional
através do Aviso n 9 650/89, do Secretário de
Planejamento da Presidência ç:l_a R.epúbUca. A
partir de tais pressupostos, somos favoráveis
ao acolhimento da presente Mensagem, nos
temlos do seguinte:
.. PROJETO DE RESOLUÇÃO
1989

N• 93: DE

Autoriza o Governo da República Fede~
ratilia áo Brasl1 a ultimar a formalização
de aditamento ao Protocolo Financeíro
firmado entre os Gávemos do Brasil e
da França, em 1981, Com vistas a prorrow
gãrpara até 31 deji!lho de 1990o praZo
de conclusão dos contratos financeiros
previstoS
Ato.
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votilçóes, a verificação de quorum só se fará
se algum dos quatro Senadores solicitar essa
verificação. E antes de V. ~ di.zer que não
há número, vou pedir que se faça a votação,
mesmo com quatro presenças.

--~-

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
-Estava eu infoirnado de que nào havia número no Plenário. Entretimto, verificando V.
~ que número existe, passa-se à votação
da matéria.
_
Os Srs. Senadores CjÜe a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-SObre a me-sa, parecer da ComiSsão Dire·
de equipamentos médicowhospitalares, de oritora, oferecendo a redaçáo final da matéria,
gem francesa, de interesse de hospitais e clínio qual será lido pelo Sr. 19 Secretário.
cas localizadas no Estado de São Paulo especíalmente o INCOR e o Hospital das ClíniÉ lido o seguinte.
cas- no valor de até FF 240.000.000,00 (DuArt. 19 É o Governo da República Fedezentos e quarenta milhões de francos francerativa do Brasil autorizado .é) formalizar, nos
PARECER N• 395, DE 1989
ses), operando o Banco do Brasil S/A_ como
_terffios do art. 52, V e VIII, da Constituição
(Da ComiSsão Diretora)
agente financeiro da União em tal transaç:ão.
Federal, aditamento ao Protoc:olo Financeiro
As condições financeiras da operação fofirmado entre os Governos do Brasil e da FranRedação final do Projeto de Resolução
ram convenientemente analisadas_ pelo Senaw
ça, em 16 de janeiro de 1987, para os fins
n' 93, de 1989:
do Federal quando da apreciação da Mensaw
exclusivos de prorrogar o prazo estabelecido
A Comissão Diretora apresenta a redação
gem no I 13, de 1989, que teve como Relator
no art. 5o de tal Ato, relativo à conclusão dos
o Ilustre Senador José Agripino, de que resulconttatos financeiros nele previstos, de 31 de final do Projeto de Resolução n9 93, de.1989,
que autoriza o Governo da República Fedetou a Resolução n~ .35, de 1989 ....:... pUblicada
julho de 1989 para 31 de julho de 1990.
tãtiVa
do Brasil a ultimar a formalização de
no DCNde 30-6-89 -,autorizando o Governo
9
Art. 2 O art. 1o da Resolução n"' 35, de
da União a realizar contratação "no valor acin1ã
1989, do Senado Federal, fica acrescida do -aditamento ao Protocolo Financeiro fulnado
_entre os Governos-do Brasil e da França, em
indicado, sem qualquer referência à data limite --seguinte parágrafo único:
1_ 6 d~.Jctneiro .de _1987, com vistas a prorrogar
para sua _efetivação.
"Parágrafo único. Esta autorização se para 30 de jUlhõ de 1990 o prazo de conclusão
No entanto; considerando que a deliberação_
tomará insubsistente caso os contratos
dos contratos financeiros previstos em tal Ato.
do Senado Federal fundou-se na apreciação
financeiros para a utilização da linha de
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de dezemdo Relator, que arrolou em seu Relatório o
crédito indicada no artigo não sejam con- bro de 19t}9. -.Nelson Carneiro, Presidente
texto do mencionado Protocolo Financeiro e
Cluídos até 31_ de julho de 1990, ou sejam -Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Júnior
que uma das condições ali estabelecidas está
éilteradãs quaisquer das outras condições -Diva/do Suruagy.
sendo modificada- isto_é, _o prazo para a
estabelecidas no Protocolo Financeiro
formalização dos instrumentos contratuais
·ANEXO AO PARECER N• 39.5, DE 1989
O!'iginal. ··
com vistas à utilização da linha de crédito,
· -Redaç8o final de, Projeto de Resolução
fixado no art. 5 como sendo 31 de julho de
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na
n"'
931 de 1989.1989-, necessáriQse__torna, segundo o que
data de sua publicação.
estabelece o art. 131 do Regimento Interno
O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
do Senado Federal, uma nova autorização
nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Consdesta Casa LegisJativa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tituição, e eu,
, Presidente, promulgo
Como pudemos perceber através de sua
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco- a seguinte
análise, o Protocolo Financeiro corresponde
nômtcos conclui pela apresentação de projeto
RESOLUÇÃO N• , DE 1989
ao documento em que são fixadas as condide resolução que "autoriza o Govemó da ReAutoriza o Governo da República Fedeções básicas para a realização de operações
pública Federativa do Brasil a ultimar a formarativa do BrasJ1 a ultimar a formalízação
parciais com vistas ao propósito estabelecido,
lização de aditamento ao Protocolo Financeiro
de aditamento ao Protocolo financeiro
defmindo limites. usos _e fontes dos recursos,
firmado entre os Governos do Brasil e da Franfirmado entre os Governos do Brasü e
'juros, encargos, condições e prazos de amortiça, em 1987, com vistas a prorrogar para até
da FrdlJça,16 de janeiro, de 1987,
zação. Constitui ele, portanto, o instrumento
31 de julho de 1990, o prazo de conclusão
com vistas a prorrogar pará 31 de julho
contratual que interessa ao Senado Federal
dos contratos financeiros previstos em tal
de 1990 o prazo de conclusão dos contrater como referencial em suas aValiações sobre
Aro'·.
tos financeiros Previstos em til/ Ato.
a oportunidade da operação e a adequação
Completada a instrução da matéria, pasdos seus termos na perspectiva do interesse
O Senado Fedéral resolve:
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
Art. 1~ É o Governo da República Fedepúblico. Assim, toda e qualquer modificação
Em discussão o projeto. (Pausa.)
rativa do Brasil autorizado a formalizar, nos
em tal documento interessa à função de conNão havendo quem queira usar da palavra,
termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constitrole deferida ao Senado Federal, devendo ser
encerro a discussão.
tuição Federal, aditamento ao Protocolo Fisubmetida à prévia apreciação de tal Casa do
Não havenc:to, notoriamente, número no
nanceiro firmado entre os Governos do Brãsii
Parlamento brasileiro.
Plenário para votaçáo...
e da Fran~, em 16 de janeiro de 1987, para
No caso sob análise, não_ temos dúvida de
O Sr. Ronan Tito -Há número, Sr. Presios fins exclusivos de prorrogar. o prazo estabeque a modifiCação pretendfda possui caráter
dente.
lecido no art. 5o de tal Ato, relativo à_ conclusão
acessório, orientando-se, apenas, para sanar
doS- contratoS- financeiros nele previstos, de
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidenum pequeno detalhe formal. O mais importe. V. ~ me descu1pe, mas, depois de tantas 31 de julho de 1989 para 31 de julhO de i 990.
tante, em nosso entendimento, é qu~, qu~nto
tas a viabilízar· o financiamento da aquisição__

em-w

em
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Art 2~-- -0 art. 1~ da ResolÚção n~ 35, de
Presentes no plenário quatro Srs. SenadoK
ser repactuadas. tendo em vista sua adedo Senado Federal, é acrescido do se~ _ ~ xes.
. q11ação ao nela disposto."
guinte parágrafo úniCo: A Assessoria da Mesa está providenciando
É o parecer, Sr. Présjdenle:
o
material
para a continuação dos nossas tra'"Parágrafo único. Esta autorização se
balhos.
tomará insubsistente caso os contratos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
financeiros para a utilização da linha de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - O parecer ·coridUi favo"ràvEdniente ao procrédito indicada no caput deste artigo,
jeto com a emenda que apresenta.
-ltem3:
não sejam concluídos até 31 de julho de
Passa-se à discussão do projeto e da emen(Em regime de urgência, nos termos do
1990_ ou sejam alteradas quaisquer das
da.
aJt. 336, c, do Regimento Interno)
outras condiçõ_es estabelecidas no ProtoO,Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidencolo Financeiro original."
Discussão, em turno único; do Projeto
de
Lei
da
Câmara
no
62,
de
1989
(no
te,
peço a palavra.
Art 3o Esta ResoluçãÕ entra em vigor na,_
O SR. PRESIDENTE (Pompeü de Sousa)
571/88, na Casa de origem), que estabedata de sua publicação.
Ieee a obrigatoriedade da incidêcia de ---.!..""Com a palavra o nobre Senador Jutahy
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
correção monetária sobre as importân- - Magalhães.
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
das pagas com atraso pelas entidades
o SR. JQTAHY MAGAUIÃES (PMDBNão havendo quem peça a palavra, encerro
e órgãos vinculados à administração púBA. Para discutir. Sem r€:Visão do orador.) Sr.
a discussão.
·
Çlica, relativas aos contratos que espe- Presidente: Srs, Senadores, estou fazendo um
Em votação.
_
ciflc::a, e dá outras proVidências (depentrabalho para a continuação da sessão. Tenho
Os Srs. SenaOores que a aprovam queiram
dendo de parecer).
razões para isso, porqu~ _C_qtrsidero que, se
permanecer sentados. (Pausa.)
SÓ!icito
a-o
nobre
Senador
Jarbas
Passari-pedim,os
ur9ênci~ _para_ -~~s _matérias~ não
Aprovada.
nho o parecer da Comissão de. Assuntos Eco.. _ _devemos .. agora, deixa,r de votâ-las.
A matéria vai à promulgação.
-- nômicos.
- Sei qi..te as Lideranças. est_ãcrProci.irà~do imO SR. JARDAS PASSARINHO (PDS--~- pedir a votação_ do item ,3. ç:;stou pedindo a
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
palavra para que isso. seja feito dentro do Regi- Sendo cada vez mais notória a ausência
PA. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e
menta Jnterno.
no plenário, de Senadores para nova votação,
Srs. Senadores, objetiva o presente projeto
Falei, aqui, com Senadores que estavam
vou encerrar a presente ...
pretendendo dern;bar este item 3 0 que deveaplicar correçâo monetária sobre as importândas pagas com atraso pela administração
ríamos fazer dentro do Regimento~
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidenpública direta e indireta, relativas a salários
te, peço a palavra pela otdem.
Agora, parece-me, já estamos erri condie obrigações sociais, contratos de obras, serviO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ços e compras, sem prejuízo das demais comições de acatar as normas r~giJ;tlentais.
-Tem a palavra o nobre Senador Jutahy
nações legais ou contratuais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Magalhães.
Sobre qualquer diferença, inclusive aquela - Continua em discussão.
que sobreex.lsta, mesmo depois de aplicados
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PMDB·
O Sr. Romm Tito - Sr. .Presiderite, peço
os termos dã: proposição, -cabe também a cor---- a -palavra pela ordem.
BA Pela ordem. Sem reVisão do orador.) reção mOnetária, até a sua integral e efetiva
Sr: Presidente, antes de encerrar a sessão, V.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
liciuidação (parágrafo único do art.)
,Ex\' deve fazer soar a campainha por 1O miJi.u:
- Com a palavra o nobre Senador Ronan
Somente
aoscontratos
posteriores
à
iniciatos, para chamar os Srs. Senadores ao plenátiva em tela serão aplicadas as suas disposi- Tito.
rio, para virem dar o quorum necessário para
ções.
Desde
que
renegociados,
poderão,
no
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
a votação. É determinação regimental. E se
entanto, ser adequados aos seus teri:floS (art
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presihouver só três presentes, V. Ex' deve mandar
3•).
dente, estamos vivendo um periodo de reinstisoar a campainha por mais 1O minutos, paraNão resta dúvida que, num processo infla- tucionalização do País. Cada Vez que se estaver se continuamos ou nâo a sessão com núdonáriõ cujoS-ii1dices demonstram a sua ace- belece um processo constituinte, na verdade
mero suficiente.
leração, a perda de poder aquisitivo atinge a
se desinstitucionaliza o Pais, e a reiristituciotodos os valores.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nalização passa a ser feita a partir da Consti_Dada essa universalização, no seu pólo
-Havendo, realmente, três Senadores no pletuição, porque depois temos as leis ordinárias,
oposto quaisquer valores que deixem de ter
nário, a contar com a Presidência, farei soar
temos as leis complementares e temos tam_ a atualização devida sjgnificam um prejuízo
bém--todas as leiS que são necessárias para
as campainhas por 1O minutos.
para o credor e uma inaceitável vantagem para
oPâís.
O Sr. Lourival Baptista- Peço a palavra o devedor.
No an_o passado tivemos, aqui, no último
pela ordem, Sr. Presidente.
Ocofre, entretanto, que a iniciativa se revela
dia, 15 de dezembro, 62 projetes de leis apreainda timida no que se refere aos contratos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dados e api'Ovados, fora aquelas que discujá pactuados, impondo-se, de conseqüência, timos com as outraS Lideranças e deixamos
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
o aprimoramento da redação de seu art. 3°.
do lado de fora.
O SR. LOCIRJVAL BAPTISTA (PFL Ante o exposto, considerando que a correFoi criado a propósito, no nosso Regimento
SE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, ainda havia
ção monetária é conseqüência inarredável do
lnterriá, um ítem que diz que só podemos
três Senadores ali atrás, fora os três de Plenosso contexto inflacionário, somos pela aproreceber projetes da Cãinara - a sei'erri-apre~
nário.
vação- do Projeto de Lei da Cámar~ no 62, dados até o dia 15- até o dia 30 de novemO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de 1989, com a seguinte Emenda:
bro.
-Só se for lá fora.
É de constitucionalidade duvidosa, no míníEmen~a n"
Está-sUSpensa a sessão.
riro;·esta qOéStão, pOrqlie; se ·a Constituição
(Suspensa às 17 horas e 45 minutos,
Dê-se ao art. 3~ a seguinte redação:
Federal determina que as duas Casas funcioa sessão é reaberta às 17 horas e 52 mi"Art. 3~ o- disposto nos artigos ante- nem até o -dia 15, o Regir:nento Interno não
nutos.)
ilofes só se aplica às importâncias pagas ·pode mais que a Carta Magna.
após a publicação desta lei.
Entretanto, não quis entrar nessa diScUssão.
Devo dizer Sr: Presidente, que há pouco fui
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}
Parágrafo único. As importâncias pacorrendo ao Gabinete para atender aos telefo·
gcls antes da publicação desta lei poderão
- Está reaberta a sessão.
1989~

0

),
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nemas do GoVernador -Oie"stes QuérCia,- do

de que terça-feira estarei pronto para discutir

GoVerna-dor Moreira Franco, do Governador

no período da manhã, e votar no período da

Newton Cardoso, eri.tre outros, com problemas de toda a ordem, na questão económica
que o Senado avocou-- a si na Cons_tilulnte,
e hoje está na Constituíção, a decisão dos
assuntos de endividamento externo e interno,
e de ordem económica para o País. Se o Senado· aceitou ou, mais que isso, reivindicou, como Constituinte, colocou na Constituição, e
a jurou cumprir, também não podemos deser~
dar de nossas obrigações.

tarde. Assumo o-compromisso. Não quero e
não-posso ·querer que o Senado Federal fique
sem normas, a aproVar empréstimos externos
e internos, endividamentos internos e externos, ao sabor, muitas vezes, das pressões e
dos votos que, às vezes, acontecem, inclusive
aqui, dentro deste plenário.
É-preciso que Sii-esÍilbeleça critériõ. No entanto, receber o primeiro projeto- que, digase de passagem, foi assinado por um Senador
desta Casa, mas foi elabOrado pelos Secretários da Fazenda de todos os Estados, apoucan doopape1d o s enado F e derai -ouou•·
... o
_que queria iril.por otlf.ro tipo de técnica, acho
que não deve ser_ do _oos_s_o estilo. Não vejo
nada. em assinar um projeto de autoria de
Secretários-de Estados, já assinei alguns projetos. No entanto, devo dizer que este projeto,
em particuJar, diminui a competência do Senado.

Dentro desSe período de excepcionalidade
a que ainda há pouco me referi, porque estarnos reinstituclonalizando o País, às vezes temos necessidade de criar urgências. Outras
vezes, os pedidos de urgência, eu diria, são
discutíveis. ·
-- Entretanto, para que não se negasse a nin-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Concedo a palavra a V. Ex"
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, em primeiro lugar, não duvido
da palavra da Uderança. Em segundo lugar,
o Uder não pode garantir que terça-feira s~[a
votado nada, porque não sei se teremos número nesta- Casa; não dep·enae da: Voittade
de S. E>r:; _Jjáç) -depende da rrlinha. Sei que
estarei aqui, sei que S. Ex" esta-rá ·aqui, mas
sei também que é a última semana da campanha e não sei se todos estarão presentes.
Vamos colocar estes_ doi~ pontos, para que
a questão_ não _seja a de duvidar da palavra.
Sr. Presidente, há um equívoco na colocaÇão do- meu Uder.
O Relator da Comissão de regulamentação
das normas constitucionais, com respeito ao
problema do Senado, não atendeu aos Secretários da Fazenda apenas. Fcii um'-páie<:er sobre diversos assuntos. Pode haver assuntos
Se assumimos - e o fazemos deliberada- - que não São aCeitOS Por-todos, é na~ral, tanto
mente - a responsabilidade de apreciar os assim que temos substitutivos. Francamente
débitos, o endividamento interno e externo pa- é uina injustiça dizer que é um parecer dos
ra o País, Estados e Municípios, não vamos, SeCretários de Fazenda dos EstadOs.
ESSa informação, infelizmente, sabémos
.. ~nem SOb a forma âe -lei ordinária, ou do que
quer que seja, abrir mão desta prerrogativa também como é que chega às pessoas, aos
que é da maior importância, porque,_ na me- Companheiros do Senado. Tenho também a
·dida em que pudermos controlar o endivida- informação de que úm assessor nosso tem
mente dos Municípios, do Estado e da Nação, insistído em modificar aquele trabalho que foi
pode não aconteCer o qu~ aconteceu no pas- feito, em que ele fot derrotado nas suas opisado. Esse endividamento, eu diria, em certos - -niões.
Fomos eleitos Senadores. OS ãSse.Ssores
casos-é irresponsável.
-De maneira qlie foi usado aqui um expe- aqui estão para nos dar assessoria técnica nescliente regimental, negar o quorum em deter- sas questões técnicas. Se querem exercer o
minado morrlentO, para que se esvéii:fe a ses- papel de Senador, se não aceitam as decisões
são; para <iue nãO s"ejá apredádo áquele artigo, dos Senadores, devem também concorrer a
para que _aquele projeto constante do item uma eleição para o Senado, para poderem
impor uma vontade.
3 da pauta - v-amos falar tudo com letras
Então, creio que nesta matéria está havendo
bem claras - seja estudado com, detalhes,
p~ra que depois esta Liderança vote com se- - um eqUívoco~ -

guém a oportunidade de discutir alguns projetos que vieram de última hora, dei algumas
urgências, como Líder, para verificar, Inclusive,
o conteúdo desses assuntos, não só com a
Assessoria, corno também com os Líderes,
a fim de que não aprovássemos aqui projetas
que amanhã nós mesmos nos fôssemos arrepender de ter aprovado.
Pode-se, no entanto, perguntar: Por que se
deu açodadamente a urgência? Porque todos
sabemos que o dia 15 de dezembro é o úJtimo
dia de sessão parlamentar, e querendo obedecer a esse artigo do Regimento, que, repito,
de constitucionalidade duvidosa, mas não
querendo questioná~lo neste momento, dá~se
oportunidade a que os assuntos corretos, sérios sejam discutidos. No entanto, quando paira alguma dúvida sobre d_eterminados assun~
tos aqui colocados, então, o que fazemos?
- Usamos do expediente regimental, !feito, que
é inverter a pauta, colocar nos últimos lugares,
combinado com outras Lideranças, para que
o assunto seja estudado e para que voltasse
ainda dentro deste período legislativo.
gurança.
Dentre todos estes itens, temos aqui os ProO Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX
jetos de Resolução n9s 61 e 62, de 1989, que
NãÕ tenho nada contra o projeto, apenas wn aparte?
tratam da questão da criaç~o de normas para
uma dúvida foi levantada por um Líder. Ou«!ro
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É lógio endividamento dos Estados e dos M1micídisç:utir com S. EX' e, ern seg!Jida, então, vota- co-quepodemos mudar o quantitativo. Sr. Prepios e de operação de crédito externo e interr~mos nâq somE:lnte este como todos os itens
-sidente, houve uma discussão do Senador Rai__:::para os i(iiáis foi pedido adiamento, por expeno, respectivamente.
mundo Lira comigo e com V. ~ e aceitei
di ente de inversão da pauta, e depois negamos
Assumi com o Seri.ador Jutahy Magalhães
plenamente os argumentos.
o compromisso de apreciar na terça-feira, de
quoiUm, parã-justãmente não ser discutido.
Não fui -o Re-lator da matéria, sou signatário
comum acordo com o Senador Fernando
Não foi feito nada de maneira sub-reptícia,
de maneira a "enganar a quem quer que seja. do parecer.Agora, se o parecer é do Secretário
Henrique Cardoso, que pediu aguardasse a
da Fazenda, também sou signatário do pa~
sua vinda na terça-feira, com o Senador ,'v\anTudo foi feito às claras e conversado.
sueto de Lavor, se S. Ex• estiver prese11te, e
De modo que, após todos estes esclareci- recer.
Então, há um equivoco nessa informação,
mentes, peço a V. f::.f;Sr. Presidente, que essa
discutirmos o melhor projeto. Nunca faltei
com a palavra com o Senador_Jutahy Maga~
segunda reunião estabelecida seja para apre- e podemos modificar os quantitativos, os limilhães ou com quem quer que seja nesta Casa.
dar o Orçamento do Distrito Federal e mais tes estabelecidos, isso é natural e normal, coDe maneira que não me agrada ver colocada
alguns itens da pauta, mas que esta pauta, mo também não houve nada sub-reptício em
que esgotamos e a que negamos quorum deli- querer impedir a votação de uma matéria. Isso
a minha palavra em dúvida.
é regimental, compreendendo, inclusjve, o inberadamente, seja respeitada.
Nas transações comerciais, Sr. Presidente,
t~resse e acho que interesse justO - em
temos duplicatas, emissões de duplicatas e
de promissórias, e O aceitante, quase sempre,
(Dllrante o discurso áooSr. Riinan Tito,
examinar este Item 3 da -pauta; e vendo-a dis9
assjna. Na política, não. T eni·os a palavra emo Sr. Pompeu de Sousa, 3 Secretário, - tração que estava ocorrendo aqui, por parte
penhada, por isso mesmo temos que vaJorizar
deixa a cadeira da presidência, que§ ocá- dos Srs. Senadores, e que, se aqui não estivesa nossa palavra; n~o só fazer tudo para cumpada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pfesidensem, a matéria seria aprovada, porque não
haveria quem pedisse verificação de quorum
pri-la como também não pennitir que se duvitf1.}
_Chamei a atenção dos Srs. Senadores que
de da palavra empenhada.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presiden- estavam interessados - está aqui o Senador
Quero a·sSumir o compromisso, aqui desteAlexandre Costa batendo a cabeça - e lhes
te, peço a palavra pela ordem.
Plenário, com o Senador Jutahy Magalhães,

7714

Sexta-feira 8

. _De~~'J'bro de .1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção _ll)

disse: tomem cuidado, chamem. mais quatro
Senadores para poderem pedir a verificação
de quorum , porque agora é uma norma regimental, é uma obrigação regimental haver o
número suficiente para o PeCfido de verificação
de quorum
Não estamos numa segunda sessão, esta-

mos na mesma sessão.

O Sr. Ronan Tito- Mas não foi encerrada
a sessão.
O SR. JUTAHY MAGAUIÃES - Não,
não fol. Ocorreu quorum para a continuação
da sessão.
O Sr. Ronan Tito - Mas saímos todos,
quando saí havia um só aqui.

O SR. JCITAHY MAGAUIÃES - Sim,
mas foi tocada a campainha, de acordo com
o Regimento, para ver se teríamos ou não
quorum , e depois obtivemos o quorum neceg...
sário, tudo dentro do Regimento, tudo dentro
da norma regimental. Ninguém está fazendo
nada sub-reptlciamente, está tudo dentro da
norma regimental. E, dentro da norma regimental, podem pedir verificação de quorum
, atendendo ao regimento, quatro Srs. Senado• res. Agora estamos votando o item 3_da pauta
e quatro Srs. Senadores podem pedir verificação de quorum para evitar sua aprovação.
Este foi o equívoco, meu Líder, que V. Ex!'
cometeu. Não estamos numa segunda sessão, estamos ainda naquela mesma sessão
que começamos às 14 horas e 30 minutos.
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V, Ex'
um aparte?

xandre Costa, Jutahy M~gaJhães e__ Márc,io_ La-.
cerdG!, solicitam verificação de_ C,u_oiurn.
Será feita a v-eifffcaçaO solicitadã. Sendo evidente a falta de qUorUm em plenário, a Presidência acionará as campainhas para
a chamada dos Srs~Senadores.
~á suspensa a sessão.

_nhadas. De acordo com as discussões e entendimentos, fez S. EX' as modificações neces-sárias, e. apresentou os limites ,que considerou
j~stos, que V. Ex' e também eu considero altos.
Por isso mesmo, na discussãp, em presença
do Presidente do Senado, disse que acharia
convemente e aceitaria tranqiulamente que se
diminuíssem os limites.
Não sou o dono do projeto, não tenho a
autoriã do projeto, apenas sou signatário por
ser Membro da Comissão e, logicamente,
quando assinamos, pass~os também a ter

(Suspensa às 18 horas

e 20 minutos,

a sessão é reaberta'às JS horas e30 mi·
nutos.)

· O SR. PREsiDENTE (Nelson Ca_meiro)
_ _'__ E_stá reaberta a sessão.
co-au~_tja.
~
A Presidêncía vai encerrar os trabalhos, por
Entendo que nenhum projeto, aqui, é imutáter-se esgotado o prazo regimental da sessão.
vel, desde que haja entendimento, deve ser
feita a modificação, de acordo com a conve- Ficarri, portanto, as demais matérias constan~
niência e ao interese do Senado e, pr_in~ipal~ tes da Ordem do Dia com a apreciação adiada
para outra oportunidade.
mente, o interesse do País.
-Estas, as explicações que desejava fazer,
São os seguintes os itens adi_ados:
com toda a tranqUilidade, colocando os pin-8gõS nos is, dentro do Regimento -- e hoje
PROJETO DE LEI DA .CÂMI'JI.A
estou um regimentallsta intransigente. Se quiN• 74, DE 1989
serem pedir verificação de quorum, têrh que
(Em regime -de- urgêndá, nos termos do
ter a presença de quatro Senadores, para que
art 336, c, do Regimento Interno)
a matéria não seja atendida.
Discussão,
~m turno único, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa apenas esclarece, no que a ela Lei da Câmara n" 74, de_ 1989 (n" 3.457/69,
toca, que o art 169, parágrafo_únic:o, ressalva na Casa de origem), de iniciativa dÕ Presidente
que todas as matérias de competência priva- da República, qúe institui a taxa de fiscalização
tiva do Senado Federal podem ser examina- dos mercados de títulos e valores mobiliários,
das mesmo que cheguem ao exame do Con- e dá outras providências (dependendo de pa·
gresso às vé::;peras do enCerramento da S-es- recer).
sao. A restrição é para os projetas de lei que
-9vêm da Câmara dos Deputados. As que são
PJ<OJETO DE LEI DA CÂMAHA
da competência privativa do Senado podem
N• 78, DE 1989
chegar aqui a qualquer momento e serem exa--(Em regime de urgência, nas termos do
Il'linadas antes do dia 15.
a_rt. 336, c, do Regimento fntemo}
- É a ressalva do parãgrafo único do art. 169.
Discussão, em turno único, do Proj_eto de
(Pausa)
_Lei da Câmara n" 7H, de 1989 (n?.3.5_29/89,
Continua em discussão o projeto e a emen- . na Casa de cii-iQ-em ), de iniciativa do Presidente
da. Hâ número para a discussâo.
da República, _que dispõe sobre o refinanciao

__

_

_

-

+

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES não.

Pois

O Sr. Ronan Tito- Queria apenas esclarecer a V. Ex' que, quando eu disse que o
projeto era de autoria dos Secretários da Fazenda, é porque eles me procuraram Inicial, mente e frzeram a sugestão. Li o parecer e
pedi que procurassem um Senador para entregar, não seria bom que fosse pela Liderança. Então, proC'Uraréini o Senador Mansueto de Lavor, que achou conveniente o projeto
e o entregou. Já apresentei diversos projetas.
Por exemplo, o do Estatuto de Proteçào à
Criança e ao Adolescente, elaborado por dezenas de professores. O Presidente do Senado
apresentou aqui um projeto agrícola dos Secretários de Agricultura. Agora estou dando
uma informação a V. Ex•; os Secretários de
todos os Estados- me procuraram em reunll:io,
levaram o projeto, que li e achei razoável, e
lhes disse levassem a um Senador para aprovar. Eles escolheram, ou quem estava ar na
hora era o Sent~dor Mansueto·de Lavor. Esta
a informação que dou a V. Ex·

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou
estranhando, porque o Senador Mansueto de
Lavor me disse que teve discussão com os
Secretários, é lógico, sobre a matéria que estava sendo examinada. A pessoa que deveria
ser procurada era o_ Se.cre,tárlo, que teria discu~
tido o assunto e não teria aceito todas as infor_mações e__ solidtações que lhe foram encami~

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

mento pela União da dívida externa de responsabilidade_dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, indusive suas entidades da
adJ:ninistraçâo indireta, e dá outras providências (dependendo _de parecer).

-H-

OSR.JUTAHYMAGAUIÃES(PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, não estou entendendo o que
querem fazer. Era só Pedir verificação de quorum, não haveria número, n.§o seria votado
o Item 3. Se os SrS. -Senádores não compa~
recem ao Plenário, só se encontram 4 Sena~
dores presentes, não há quem peça verificação de quorum, a matéria será aprovada.
Não estou entendendo o que estão querendo fazer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais quem peça a palavra,
está encerrada a discussão.
Em votação o ptõjeto, sem prejuízo da
emenda.
Os SrS: Senadores que o aProvam queiram
petniancer sentadOs. {Pausa)
Aprovado.

-12PRQJETO DE LEI DO SENADO
N' 152, DE i9W
_
(Tramitando erri conjUnto com os Projetas de
Lei do Senado n·..s I 55 e 238,_ de_ 1989_)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os nobres Sis.-Senadores Ronan TitÕ, Ale-

Qiscussão, em turno único. do Projeto de
Lei do Senado n'· J52, de 1989, de autoria

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 155, DE 1989
-(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com os
Projetas de Lei do Senado n"' 152 e 238, de
1989)
.
Discussão, em fumo único, dÕ Projeto de
Lei d_o_ Senado n" 155, de 1989, de autoria
do Senador Edison Lobão, --que dispÇ>e sobre
a participaçãO dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas, e dá outras providências (dependendo_de parecer).
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do Senador Marco Maciel, qu~ dispõe sobre

missão Temporária, criada pelo Requerimento
ORDEM DO DIA
n" 23;de 1989, que dispõe Sabre limites glo-l-ou resultados das empresas, e dá outras provibais e CondiÇões para as operações de crédito
dências (dependendo de parecer).
externo· e interno da União, de suas autarquias
PROJETO DE LEI DO SENADO
e_ demais entidades controladas pelo poder
N• 162, DE 19S9-COMPLEMENTAR
-13público federal, e estabelece limites e condi- _ Qnçluído em Ordem do Dia n"os termoS do
PROJETQDE LEI QO SENADO
çõeS--v,ua -a concessão da garantia da União
N' 238, DE 1989
art~ 28! do Regime~to Interno)
(Tramitando em conjunto c9m os Projetes de em -Operações de crédito externo e intem_o
Discussão,
em turno suplementar, do Pro~
(dependendO de-parecer sObre o projeto e soLei do Senado n,s 152 e 15;5, de 1989)
9
bre Osubstitutivo).
-·· - · jeto de Lei do Senado n 162, de 1989-Com~
Discussão, em turno único, do Projeto de
plementar, de autoria _do Senador Fernando
Lei do Senado po 23_8, de 1989, dé autoria
Henrique Cafdoso;-que dispõe sobre a tributa~21çàO àe -grandes fortunas, nos termos do art,
do Senador Fernando Henrique caraoSO,'que
dispõe sobre a participação dos traba1hadores
(MENSAGEM N• 319, DE 1989
l53,jnciSo VJ[, da Constituição Federal, tendo
(Em regim~ de urgência, nos_ termos do
urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
I:.ARECER. sob n' 388, de 1989, da Co·missão
.art .336, _c,. do Regimento ~ntemo)
empresa, nos termos do art. 7", Inciso
da
Constituição Fe-dera! e define participação nos
Diretora,
oferecendo
a
r~d13-_ção do ven,
Discussão, etn turrio único, da Mensagem
ganhos econôm.icQs_ resultantes da pro9-uti·
cido.
n" 319, de 1989 (n~"832/89, na origem), relativa
vidade do trabalho para os efeitos do §- 4~ à proposta para que seja a União, como suces-2do art 218 da Constituição (dependendo de
sora das Empresas Nucleares Brasileiras SA
Discussão, em turno única, da Projeto _de
parecer}.
........- Nuclebrás, e suas subsidiárias, autorizada
Lei do Senado nQ 314, de 1989, que estima
-17a celebrar contratos de transferência decora_rec:eita e fixa~ despesa do EStadO ao Amapá
PROJETO DE LEI DO DF
rentes_de operações de crédito externo cele- _para o exercício finançeiro _d~ 1990, tendo
N' 89, DE 1989
bradas com aquei_a empresa, até primeiro de
. PARECER, sob n• 366, de 1989, da Co·
(Em regime de urgência, nos termos do
setembro de _1988 (dependendo de parecer),
missão
art. 336, c, do Regimento Intern-o)
- do Dlstríto Federal, favorável ao projeto
com Emendas que apresenta de n~s 1 a 4~DF.
-22Discussão, _em turno único, do Projetp de
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Lei do DF n~ 89, de 1989, de iniciativa do
-3N• 86, DE 1989
Governador d.o Distrito_ Federal, que: dispõe
DiS_cussão~- em turno únic;o. do Projeto de
sobre os salários dos servidores da Fundação
Lei
do
Senado
n9
315,_d_e
19~9, que estima
_;._ Discussão, em turno únicQ, do Projeto de
Hospitalar- do-Distrito.Feder'al,_e dá oUifas pfO~ Resolução no;> 86,_de 1989, de -iniciatiya (ja C<:>a receita e tJXa _a despesa do EStado de Rorai~
vidências (dependendo de parecer).
ma para·o exercício._flnançeiro de 1990,_tendo
missão Diretora, que dá nova redação ao art
...:.ui_;;--PARECER, -sob n~ 367, -de--1-989,-da-·Co·
617 do Regulamento Administrativo do Senamissão
do _fe_deral.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
-áo Distrito Federal, favorável ao projeto
N°61, DE 1989
com Emendas que aprese~~ de nçs 1 a 3-DF.
(Em regime de urgência, nos termos do
-23art. 336, c, do Regimento Interno)
PROPOSTA DE EMENDA À
-4....
-CONSTITUIÇÃO N' 4, DE 1989
DiScussão, em turf-10 (mico, do Projeto de
Discussão, em turno único, do Plpj1:1to, de
Lei do DF n" 57, de 1989, de iniciativa do
ResoluÇão no 61._de 1989, de ini_ciativa da Co·
Votação, em primeiro turno, da Proposta
Gove"rmldor do Distrfto Federal, que estima
missão T emporáríã., -criada pelo Requerimento de Emenda à Constituição nó' 4, de 1989, de
a receita e fiXa a despesa do Distrito Federal
no 23, de 1989, que dispõe sobre limites glo- autoria do Senador Leopoldo Peres_ e outros
para o exercício financeiro de 1990, tendo
bais e condíções para as operações de crédito
Senhores Senadores, que acrescenta um §
PARECER. sOb no 381, de 19"89, da Co~
de qualquer nat.u_re_4_"_, dos Estados, do Distrito _ 6° ao__ art. 5" do Ato das Disposições Constitumissãõ
Federal, dos Municípios e de suas respectivas donais Transitórias..
-do Distrito Federal, favorável ao projeto
autarquias (dependendo de parecer sobre o
-e às Emendas apresentadas perante à Comls~
projeto e sobre o SL!bstitutivo).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
são de n~s 1, 2, 6, 9, 10, 11 12 e 13; contrário
-19-:- Fica, por conSeguinte, prejudicado o Reàs de n9s 3, 4, 5, 7 e 8; e oferecendo, ainda,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
querimento nç 70t de urgência, lida no Expeas de nos 14, 15, 16, 17 e 18-DF.
N• 62, DE 1989
diente.
(Em regime de urgência, nos termos do
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Presidência encerra a presente sessão,
art. 336, c, do Regimento Interno)
- Está encerrada a sessão.
antes convocando uma extraordinária a realiDiscussão, em turno único, da Projeto de zar~se, hoje, às 18 horas e 35 minutos, com
(Levanta-se a sessão à_s 18 horas e31
-·
··
Resolução n" 62, de 1989, de iniciativa da Co- - a seguinte ·
minutoS.}_
a participaçãO dos trabalhadores nos tus:_ro$

xr

Ata da 208" Sessão, em 7 de dezembro de 1989
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-

.

Presidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES: .
- Aluizio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo Peres- Cados De'Carli- Odacir Soa-:

tes- Rona:JdO Aragão- O!avo Pires- Jar~
_bas Pa~sarinho -Moisés Abrão - Carlos PatroCínio- Antoriiô_Lúiz Maya--João Castelo
-.Aiexapdre Costa - Edison Lobão - Hugo

Napoleao_:........ Al~coque Bezerra- Mauro Be· ·
nevidés- Lavoisier Maia- Marcondes Oade~
lha- Htimbertõ Lucena -·Raimundo Ura
- Divaldo Su_ruagy - Teotô!llo Vtlelâ filho
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-Francisco R.Oliemberg- Lourival Baptista
- .Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José_
Jgnácio Ferreira - Gerson Camata - João
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
- Ronan Tito -- Severo Gomes - Marcos
Mendonça - Mauro Borges - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior -Pompeu de Sousa
- Maurído Çorr~a_- Meira Filho -_Rob~rto
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -

Mendes Canale -

Rachid Sal-

danha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A lista de presença acusa o compareci·
menta de 50 Srs. Senadores. Havendo núme-

ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossas
trabalhos.
Não há expediente a ser l_ido.

Sobre a__Mesa, requerimento que será lido

pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
REQOERlMENTO N• 70&, DE 1989

Requerimento urgência, nos teni1os do art.
336, alínea "c", do Regimento Interno, para
a Mensagem h"' 329, _de 1989, que propõe
seja autorizada a República Federativa doBrasil a ultimar contratação de crédito externo,
no valor de até cento e vinte e sete milhões,
seis mil e quinhentos e doze libras esterlinas,
entre a Rede Ferrqviária S.A. e o N.M. Roth~Hd
& Sons, do Reino Unido, visando auxiliar o
financiamento da importação de beos e serviços a serem ufilizados f)a F'ertCivia do Aço.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989.

- Ronan Tito - Edison Lobão Carneiro ....:... Jarbds Passarinho.

Dkceu

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_O reqUeriffierlto lidO Serã votado após a
Ordein dÕ-Dia, nos termos regimentaiS.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franclséo Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB-5E. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ''Não pode
haver dúvida sobre-a conveniência da irrigação_
na zona semi-árida brasileira. O_ soJ proporciona uma estação de cultivo de 12 meses.
A chuva limita essa estação a 3 ou 5 meses;
nem sempre o que se cultiva pode ser colhido,
e por vezes o clima da incerteza se torna o
clima da calamidade".
Essas palavras de Vinicius Berredo, totalmente apropriadas quanto à necessidade de
levar-se o desenvolvimento ao polÍgono das
se1==as, muito bem revelam a exigência de que
o próximo Governo deverá continuar confe·
rindo alta prioridade à irrigação do Nordeste.
QUisera. no entanto, neste momento em
que toda a Nação brasileira feiVilha no calo·
rosa debate relativo à escolha do próximo Pre·
sidente da RepUblica. extemar um temor, nho
de natureza pessoal. mas de todo o povo_ nor·
destino.
Esse temor. Sr. Presidente_eSrs. Senadores.
refere-se" aos destinos da irrigação no Nor-

deste. Que_ lugar lhe reserva, de fato, o futuro
Qovemo,_n~ hier_arquia das plioridades_expressas em seus plal)os?
_Q. temor dos nordestinos nào é infuridado.
Antes, é fruto da constatação de que, neste
País, os programas govemamen~is não têm
continuidade, exaurindo-se, via de regra, com
o término do mandato de seus autores. Assim,
ocorre-se o risco de. no âmbito dos projetas
de irrigação, estar-se cultivando algo qu~ não
frutificará.
Na verdade, deseja o povo nordestino que
os dois candidatos à Presidência da República,
dos quais um ~erá o eleito no próximo dia
17, exponham, ·de forma inequívoca, o Compromisso que pretendem assumir com o desenvolvim~nto da Região, anunciando suas
metas e planos de governo.
A manifestação desse compromisso_e a di·
vulgação das bases de seus planos de governo
são condição indispensável para que os nor~
destinos possam sufragar o nome daquele
que melhor propuser soluções para os gravíssimos problemas que dizimam nossa terra.
Aliás, somente a enunciação pública, pelos
candidatos, de compromisso favorável ao
Nordeste poderá, numa analogia às condições
climáticas da região, reduzir o risco- de que
o clima político do momento, sobrecarregado
de tantas incertezas, se transforme, em futuro
muito próximo, em clima de calamidade. Porque, de fato, a miséria do Nordeste já avançou
tanto que o combate a ela não pode mais
estar ausente do_ alto patamar das maiores
prioridades nacionais, constantes dos planos
de qualquer Governo, por mats diminutivamente sério que seja.
Ass_jm, dos planos do próximo Governo terão que necessariamente constar os projetes
de irrigação das terras nordestinas.
Sr. Presidente. Srs. Senadores: é o debate
dessa questão, é a conveniência de uma refie·
xão sobre a ioigação no Nordeste, que me
obriga a esse pronunciamento.
Em verdade, a razão mediata de minhas
con-siderações é a discussão da matéria no
contexto do presente momento politico, quando as diversas forças _da Nação forjam as alianças que irão determinar quem será o próximo
mais alto mandatário do Brasil, contudo, a
razão imediata deste pronunciamento é a denún-cia, que desejo fazer, de grave problema
que está ameaçando os_ projetas de irrigação
em operação no Nordeste.
O proble:ma que ora lhes apresento, se não
for sanado imediatamente, pode comprometer todo o futuro da irrigação nordestina. Daí,
a oportunidade de seu debate neste momento
Político.
-Levanto a questão porque os nordestinos
desejam que o próximo Presidente da República anuncie, agora, que medidas adotará no
sentidÕ de corrigir os desvios existentes nos
projetes de irrigação da região.
Recorro à edição de 29 de outubro último,
dQ_ Jornal do BrasD, mais especificamente
às_ inforr:nc,ções estampadas em matéria intitulada "Irrigação está salinizando o solo nordestino".
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Em síntese, segundo informa(;ões de técnicos e cientistas presentes à primeira conferência sobre_o desenvolvimento da região do
rio São Frandsto, realizada de 23. 27 de
outubro último, em.Petrolina-PE, "a expansão desordenada da irrigação n~ região do
Submédio São Francisco-- que separa os
Estados de Pernambuco e Bahia - está causando a salinização _d_o solo, pois, a maioria
das -prOpriedades rurais irrigadas não está
usando sistema de drenagem para dar escoamento ao excesso de água".
A matéria do Jornal do BrasD detalha vários aspectos da questão, reproduzindo decla-rações de conceituados estudiosos da região
nordestina. Segundo eles, é alto .o custo da
recuperação dos solos saUnas. A falta de drenagem, além da salinização, pode, ainda, pro·
vocar ã erosão do solo~ por causa do excesso
de água.
A salinização dos solos irrigados, que não
possuem um sistema de drenagem adequado,
é quase que um fenômeno generalizado no
Nordeste. A salinização _oco.(re.em função do
dima da região e das condições topográficas
das áreas irrigadas.
Segundo os especialistas, "a-s altas concentrações de sais solúveis e sódio trocável observadas em solos de c:limas semi-áridos e áridos
são conseqUências de condições c:limáticas,
topografia e natureza d.o material origináriO".
Em áreas irrigadas, as características físicas
e químicas do so]C?-> a_ qualidade_ da água e
as práticas de manejo,_além de outros fatores,
podem induzir a um aumento da concentra~
ção de sais solúveis na solução q:o solo e de
sódio trocável, Umitando~se a produtividade
dos solos (Tânia A dos Santos Abreu, A. A
Millar e José Ribamar Pereira. Metodologia para acompanhamento da evolução de problemas de sais em áreas inigadasJn: Anais do
mSemínário Nacional de Irrigação e Drenagem. 1975.)
A falta de uma drenagem adequada faz com
que o lençól freático permaneça próximo· à
superfície do terreno. A evaporação dessa
água, bem como a evapotrEmspiração através
das plantas, aumentam a concentração de saiS
no ~olo.
_.
_ __
Nestas condições, as raizes de grande número de plantas não podem desenvolver-se
de maneira satisfatória por falta de oxigenaçao,_ o que Compromete- seiia~ente SU?! produção.
Em sfntese, a excesso de sais no solo provoca severa redução do cress;imento das plantas,
em razão do aumento da pressão osmótica
na solução do solo, diminuindo a disponibi!i_çlade_ de água para as plantas, além dos efeitos tóxicos dos sais dissolvidos e dos efeitos
Indiretos devidos a desequilíbrios nutricionais
..
e deterioração da estrutura do solo.
São váríos os fatores que dão origem. aos
sais no solo e que Pemiíterri seu acúmulo
nas áreas irrigadas.
A salinização.pode ser-natural, isto é, é resultado da solubiliz~ção d~ rochas .'expostas -ou
não.
Pode.oee~rret em furíção da própria irri9a·
çã6. que é, pOr eXcelência, segundo expressão

a
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proceSso-de adiÇão de sais

·
Outro fator é ·a transp-orte de sais da bacia
hidrográfica pará o i'é::ervatório oU ·para ós

rios, cujas

águas _sãd'USadas na irrigação.

A demanda atmosfêfka· por umidade, em
geral muito elevada nos ambientes semi-áridoS, é tambériffeSponsável pela salinização
do solo.
, Não pode ser ignorada, ainda, a ':ltilização

de fertiliZarites'COm elevado índice s21lino.

E, além d_e_s_s._es fator_es,

tem~se ~ue

eviden-

ciar a pequena· iní'pártânciã.~que se Có~'ma

atribuir, na iriigaÇãOhrcisile1ra, -ãs

técnrcas ·de

prevenção da salinizaçã.o, nelas -incluídas a
drenagem, segundo a própria denúncia feita
pelo Jornal do BrasiL
Comõ· coridusão do que acabo ·de expor,
é de notar que tantas são as contingências
presentes na irrigação, que sempre há a possibilidade de um solo sem problemas de sais
tranSformar-se -em solo salino, salino-sódico
ou sódl<:o, conforme 'ClassificaçãO feita pelos
técnicos para identífi<::ar a maior ou menor
concentração de saiS sólúvels e-0 teor de sódio
trocáyel_nos__solos.
Sf. PreSidente, Srs. Se"il2ldores, graves são
as conseqüências da saliriização do solo para
a agricultura.
As plantas cultiv_ads em solos salinos apresentam redu~ido _q~scirnento. e, em conseqüência, baixa prOdução. O aumento da concentr_a_ç.ãQ salina-provoca-redução-da entrada
de água nas raízes. Nas folhas,_ o exce_sso de
saJ'provOc'a, eril ge-rai, coloração verde-esçl,lfa
característica e, após, áreas necr6tiças, com
seCamente e posterior morte da planta.
Deve~se, 'ainda, ressaltar que a recuperação
de solosaltamente.cQnc:;entrados em sais solúveis e, especialmente, em sódio trocável, constitui grande desafio té_cni_co, que demanda
grandes somas de recursos fmanceir.os .e significativo tempo, pois, além da_lavagem do
terTeno, é neceSsária, em mu.i~os casp.s, a aplicaçá,o de melhoradores químicos, como o
ge,sso_.
Tudo Isso impõe ser mais vantajosa a adoção de medidas de prevenção, cujo objetivo
seja evitar que terras já atingidas e aquelas
que s_erã.o irrigadas se tomem impróprias para
a agricultura. Porque, sem dúvida, o maior
prejuízo imposto ao irrigaflte pela sa1inização
é aquele representado por todas as safras que
deixa de realizar.
Em vérdade, a prevenção da salinização é
o melhor caminho, pois o custo mêdio da
drenagem, dependendo, é claro, da área onde
seja feita, sitU8-se em tomo de 20% do custo
da irrigaÇão. Não resta dúvida de que uma
adequada drenagem subterrânea contribui
para o aumento da produção agrícola. Há, por
exemplo, casos de lotes situ;:!dos no Projeto
Bébedouro, da Codevasf, que, após a utJ1ização da drenagem, tiveram sua Produtividade
aumentada em mais de 1.000%.
Coloç.ando_ agora de la_c;!o questões demª-·siadamente técnicas, somos levados_a_ indagar
sobre a extens_ã._o da salinização dos solos nordestinos.

O fenômeno, no Nordeste, é bastante generalizado, tornando-se questão preocupant~.
com o aumentO aCelerado das áreas irrigadas
que ora acontece na região.
COrfl exceção de alguns perímetros situados em áreas onde a pluviometria é elevada
ou Onde as condições de drenagem são muito
boas, a maioria daS glebas irrig-adas do Nordeste_ apresenta problemas de salinidade, que
-~o causando desde pequenas reduções de
__ produtividade agrícola até o tota1 abandono
das ár_eas atingidas.
Segundo publicação ·do Programa de Irrigação do Nordeste, intitulado "Arroz irrigados,
sistema de produção para a região do BaixoSão Francisco: recomendações técnicas,
(1988)", a ação dos sais sobre a água, o solo
e as plantas há muito se constitui em fator
de preocupação nas regiões semi-áridas, onde
a irrigação é essencial à produção. Já no final
da década de 70, estimava-se que a salinidade
afetava 25% do total das áreas irrigadas do
mundo. No Nordeste brasileiro, coincidentemente, Os projetas de iriigação apresentavam
basicamente a mesma'porcentagem de áreas
comprometidas e 1O% completamente sem
furiÇão agrícola, devido à sa1inização".
Infelizmente, não existem-dados globais ser
bre a salinização das áreas nordestinas irrigadas. De fato, existem apenas dados esparsos
relativos a áreas particulares.
Na Região do Submédio São Fracisco, por
exemplo, exatamente nas regiões de Petrolina
eJ_uazeiro,já existem-aproximadamente 8.000
ha. __9-e terras salinas, sendo digna de destaque
a linha, Assunção. Aquela ilha, em maior ou
menor grau, apresenta quase que a tota1idade
de seus3.200 ha. salinizados, o que está levando _os agricultores .a subutilizá-la, quando não
a abandoná-la.
Louvando-me em documento intitulado
"Diagnóstico e proposta de plano de ação paia
recuperação dos problemas de drenagem e
salinidade nas ilhas e_solos aluviais salinizados
na margem esquerda do São Francisco, situados entre os MU:nidJ)ios de Petrolina e Belém
do São_fra_nclsco"' (1987), da Companhia de
Desenvolvimento do_Va1e do São Francisco,
desejo apresentar-lhes mais alguns dados,
que nos dão bem a gravidade dos problemas
que estão ocorrendo na Região do Submédio
São Francisco, precisamente aquela que
constitui o objeto das denúncias estampadas
no Jornal do Brasil, às quais antes já me
referi.
Segundo o estudo, as principais causas da
salinizéição naquela Região são a baixa drenabilidade dos solos da área, a falta de drenagem, a baixa eficiéncía da irrigação e as condições climáticas ali existentes.
Na Região, predominam as propriedades
de pequeno e médio porte, cuja atividade princiPal era, até há pouco; o cultivo da cebola
irrigada. Hoje, devido aos elevados níveis d_e
..salinidade que atingiram grande parte dos SO·
los da área, o cultivo da cebola praticamente
desaPãreceu, tendo sido substituído pelo do
arroz inundado, cuja cultura é mais resistente
à salinidade dos solos.
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A salinizaçã·o dos solos da Região vem-lhe
impondo uma série de impactos altamente
nocivos, como a ba_ixa produtividade agrícola,
o abandono das áreas salinas, o deslocamento
dos produtores para tefrãs maiS altas e distantes do río São Francisco e a migração para
outras regiões ,brasileiras, ·cujas conseqüências sãO perdas- irreparáveis para a economia
dos· municípios afetados.
Resultados de análises de amos_tras coletadas na Região confirmam a existência de multas áreas salinas. Algumas delas chegam a
apresentar até 63,00 mmhos/cm, o que indica
um valor extremamente aho de condutividade
elétrica, ultrapassando em muito o limite máximO adotado pelo U.S. Salinity Labor.atory, segundo o qual um solo é classificado sa1ino
quando a condutividade elétrica do eXtrato de
saturação ex~ede a 4 mrnhos/cm.
Em sihtese, de treze amostras de solos coletadas em áreas diferentes da Região em estudo, oito foram classificadas corno salinas, o
que é altamente preocupante.
_ _
O alto graü de sa1inização de algumas áreas,
no entéln_to, já pode ser observado visualmente. Nelas, o tipo e o estado da vegetação são
característicos, notando-se, em casos mais
graves, total esterilidade do solo, ausência de
qualqUer tipo de CobEiitura vegeta] e, até mesmo, deterioração de construção ali existeíttes.
Sr. Presidente, SrS. Senadores: é sabido que
o iricrefnento- da irrigação no Nordeste é re- .
cente. Em conseqüência, recentes são também os problemas que a afetam. Daí, a grande
ne_cessidade de que se redobre a atenção com
os problemas detectados, com o propósito
de realizar-se sua prevenção em novos projetes e sua correção nos projetas em opéração.
Como venho realçando desde o inicio deste
prononciamento, todas as áreas ·ao Nordeste
brasileiro, onde o clima é semi-árido e onde
h'á. déficit hídrico acentuado, estão sujeitas à
salinização. Acentuadamente, contudo, todas
es~s áreas estão sujeitas à salinilação sempre
que a drenabilidade de seus solos Iiã9 for ~de
quada, mesmo que se usem águas de ótirna
qualidade, como as do rio São Francisco, que,
ma1grado SUé_l excelência, incorporam; mesmo
assim, um mínimo de 000 quilos de sais por
ha/ano, quando se pratica a irrigação por gravidade ou por aspersão.- Águas como as do
rio JagUaribe, no entanto, acrescentam, em
média, sete vezes mais sais que as do rio São
Francisco.
ISsO- posto, não é nenhum exagero admitir
que a ausência de um sistema adequado de
drenagem poderá tomar salinos, em futuro
não muito remoto, os mais de 600.000 hectares irrigados no Nordeste (dados de 1988).
Ora, como nos levam a concluir os dados
até agora expCiSf~; o problema é séiiO- e demanda tratamentO adequado, identificado pelos espeda1istãs como sendo, precisamente,
a drenagem, isto é, a operação que visa a
eliminar as águas excedentes .das áre_as Íl:rigadas.
- Assim, ressalto, primeiramente, a necessidade de construção, em todos os projetes que
o exigirem, de um sisfema de drenagem principal~ Esse sistema. t~bém designado ma~
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danos ao solo. E mais que isso, pode onerar
os cOfres públicos, pois, segundo estimativa
de especialistas, um agricultor, com quatro
no Proine - Programa de Irrigação do Nornormalmente, são as que têm maior dificuldeste, de que serão irrigados, até 1990, um - ou ciõco hectares irrigados tem a sua dispodade no escoamento da água. _ . _ .
milhão de hectares na Região. No entanto, sição área de terra que custa à Nação cerca
O priOcípio que deve présidir a macrodre· pretendemos que acima da quantidade de de 50 inil dólares.
Disso tudo, conclui-se, então, que a questão
nagem é o de _que as águas, ao serem drena- hectares a serem atingidos esteja a preocuda falta e drenagem, em áreas irrigadas, não
das de um lote, não poderão salinizar o solo
pação com a quaJtdade das práticas de irrigaé uma questão siinpJes e sorilenos import21ndo lote vfzjnho. Em assirn s~ndo, essa exigênção a serem adotadas,_ fazendo~se da conserclá. Vistas- as graves conseqüêhcias de- sua
cia terá que constar de legislação a ser urgen·
vaçáó do solo uma das diretrizes principais
ausência, não há nenhuma razão que justifitemente promulgada, com o propósito de dis- dos projetas de irrigação, pois a água deve
que a negligência com que vem sendo tratada
dplinar a matéria.
__
_
levar o desenvolvimento ao Nordeste e não
nos projetas àe irrigação nordestinos.
Contudo, no entender dos técnicos, apenas
a esterelização _a _seu solo.
Concluindo, formulo votos para que o próxi·
a drenagem superficial não é suficiente, noDaí a advertência que faço no sentido de
mo Governo tenha competência para resolver
Nordeste, sendo necessária a drenagem sub-- que, a: partir de agora, não mais se faça irrigaos graves problemas da ~ricultura brasileira,
terrânea, pois sua finalidade não é somente ção no Nordeste sem a necesSária drenagem,
em particular os da agricultura brasileira nor·
evitar o encharcamento, mas, também, a sali- tornando-se obrigatória, em todo e qualquer
destina.
nização dos solos.irrigados.
projeto de irrigação, a previsão do sitema a
Apelo, assim, aos dois candidatos à PresiDe maneira geral, a drenagem subterrânea ser utilizado para o escoamento do excesso
dência da __ República para que apresentem
é uma medida preventiva capaz de reduzir o
de ..água e os recursos necessários à sua_ imteor de sais no solo, porque abaixa o lençol
plantação.
seaS Pianos de governo, em que, certamente,
há referências à irrigação do semi-árido brad'água subterrâneo. Mantendo profundo o len·
Com certeza, essa nova visão, a de que irriçol d'água, evita o movimento ascendente, por gar n_ão é apenas levar a água às plantas, ou,
sileiro.
Espero que os planos sejam realistas e, so~
capilaridade, da água para a superfície, onde ainda, que um projeto de irrigação não é apebretudo, desprovidos de toda e qualquer nota
se processa a evaporação e o conseqüente nas uma obra de engenharia hidráulica, essa
demagógica e populista.
depósito dos sais na superficie do solo.
visão, repito, poderá contribu~r para que se
Afinal, é hora de compromisso sério. O norSegundo o documento intitulado "Drena- processem profundas transformações na agrideste seco está ciente de que a revolução agrfgem subterrânea por tubos corrugados", ela- cultura nordestina. Pois, conforme se toma
cola de que ne~ita para desenvolver-se baborado por técnicos da Codevasf, "nas regiões
cada vez mais óbvio, a irrigação demanda te cseia-se na irrigação de suas terras. Portanto,
do Nordeste brasiieiro e do Vale elo Rio São
noiogia de ponta, o que implica em que sua
Frãnclsco, estiinéi~se que exista um mínimo adoção tem que, necessariamente, prámovei'" - leve~se água à aridez de suas terras. E que
as águas levem ao Nor_deste a vida, não a
de 50.000 ha. cOm teores médios e altos de uma verda.deirá revolução no campo. E é essa
destruição. __
salinização, onde a instalação de drenas é prá· a revoluçáo que os nerdestinos esperam que
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
tica indispensável." Também segundo esse a irrigação leve à agricuhura do serni-árido,
Senadores.(Muito bem!)
estudo, "somente na Região _do Submédio compreendendo desde a capadtação técnica
São Francisco, existem em tomo de 10.000 do irrigante e de todos os órgãos de extensão
0 SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
ha. salinos, que, para serem plenamente apro· rural que o apóiam, até as ativ:idades de pes-Concedo a palavra ao nobre Senador Leuveítados, necessitam da instalação de drenas quisas, o crédito, o atrnazencimento, o transrival Baptista.
subterrâneos."
porte...
Em algumas regiões, a necessidade da dreMas, não me preocupa, apenas, o dimensio·
nagem subterrânea é tão premente que, a ri,
namento ou a concepção dos projetes de irriO SR. LOORNAL BAPTISTA (PFL gar, os projetes de irrigação não poderiam gação. Preocupa-me também o seu manejo
SE Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Sudene está cometer sua operação iniciada s_em que o sistema e a sua operação, princiPalmente quandO se
morando, na data de hoje, 7 de dezembro,
de escoamento de água estivesse em pleno constata que a melhoria ou a preservação das
30 anos de urna expressiva e fecunda exisfuncionamento. Essa advertência é válida, so· condições físicas, químfcas e biológicas do
tência.
bretudo, para aquelas regiões que posSuem solo multo contribuem para a ampliação da
Devo relembrãr que foi fundada no Governo
solos rasos e de textura leve e média e que 'lljda útil do projeto. Em assim sendo, é preciso
Juscelino Kubitschek, tendo corno primeiro
são irrigados com baixa eficiência. Sem drena- que, doravante, estejam absolutamente_ inteSuperintendente o Economista e Técnico de
gem, esses solos tornam-s_e salinos em pbu- grados todos os aspectos dos projetes de
Administração Celso FUrtado.
cos anos.
irrigação: o estudo de viabilidade, o planejaDe acordo, ainda, com o estudo "Drenagem mento, sua irnpla~tação, sua pperação e sua
Desde o início das suas ativ:idades, como
instituição incumbida de promover a acelesubterrânea por tubos corrugados", já men~ maiii.rteilção. A rigor, pretendo enfatiwr que
ração_ do desenvolvimento econômico e social
clonado antes, "nos perimetros Maniçoba e um sistema de irrigação é um processo altado Nordeste, que venho aplaudindo e colabo·
Curaçá, situados em Juazeiro - BA. muitas mente dinâmico, podendo tornar~s_e _tanto
rando com o des.ernpenho da Sudene. _
áreas se tomaram encharcadas já nas primei- mais eficaz quanto, em súa elaboração e opeQuando Governador de Sergipe, participei
ras irrigações e, _a seguir, em perfodo aproxi- ração, sejam levados em conta os dados rela ti·
interisamente das suas decisões em benefício
mado de 5 anos de irrigação se tornaram sali- vos aos aspectos topográficos, pedológicos,
da Região, sendo à época Superintendentes
nas, o que, sem dúvida, reflete o quadro espe- · hidrol6gicos e climatológic_os que o envolve·
os Generais Euler Sentes Monteiro e Tácito
rado para as zonas nordestinas de baÕ@.s pre- rem. E, mais que isso, se_ se considerar que
Teófilo Gaspar de Olivéira.
cipitações pluviais e de má drenabilidade".
sua operação e seu controle demandam ouComo Representante do povo sergipano na
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a análise tros itens sofisticados, como a instalação de
Câmara dos Deputados e, agora, no Senado
que, venho fazendo da questão leva-nos à con- estruturas e equipamentos necessários por
clusão categórica de que, em se tratando de exemplo, à obtenção de dados relativos a vaFederal, sempre me posicionei em defesa da
agricultura irrigada, a drenagem deve constar zão aplicada, às características de infiltração
Sudene, contribuindo, no limite das minhas
possibilidades, para o êxito integral do seu pa· do próprio projeto de irrigação. Melhor dizen- do solo e ao tempo de irrigação do solo.
triótico desempenho, sendo oportuno assinado, a drenagem deve merecer prioridade desAo fazer essas considerações, Sr. Presidente
lar o seu papel decisivo a serviço da unidade
de a fél§e de concepção do projeto. _ . . _ -~ __ ..... _e ·srs. SeitadOres, -tenho o propósito de de·
nacional e da consecução dos objetivos prioriÉ esse o ponto central desta ~osição. Sem moltstrar que a irrigação é processo com pietários determinantes do seu advento, em
dúvida, o Nordeste .espera que o próximo Go- xo, qúe, mal· aplicado, pode causar prejufzos
.vemo atribua prioridade à írriqacão da zona _financeiros ao inigante, além de causar sérios _ I 959, os quais poderiam ser condensados na.
era-drenagem deve ser integrádo, principajmente quando for destinado a servir às propriedades que estão distantes dos rios, pois,

seml-árida.

certo que os nordeStinos aguar-

dam que se possa alcançar a meta preVista
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fórmula: emancipação global, desenvolvimento auto-sustentado, bem-estar da Região Nordestina e dos seus 40 milhões de habitantes.
Não me seria lícito, portanto, deixar de registrar, por ocasião do seu trigésimo aniversário,

a minha irrestrita sOlidariedade à Sudene, ao
mesmo tempo em que felicito todos os direto-

res, técnicos, funcionários categorizados e ser-

vidores humildes dessa instituição inovadora,

que deve ser enaltecida e aplaudida pelo muito

que logrou realizar nestes últimos 30 anos,
em benefício do Nordeste e do Brasil.
Na C~mara_ dos Deputados, hoje, será pro·
movida uma sessão especial, por iniciatiVa dos
Deputados José Luiz Maia e Agassiz de Almeida, homenageando a Sudene, iniciativa digna
de todos os _encômios a qua1 me associo. (Mui·
to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia nos tem10s do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Lei do Senado no 162, de
1989-Complementài, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a tributação de grandes fortunas, nos termos do art. 153, incisO_ VIL
da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob n" 388, de 1989, da <:omissão_
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.

A matéria foi incluída em Ordem .do Dia
em virtude da dispensa de interstício concedida em sessão anterior._
Em discussão o_ projeto, em _turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada

ÇJ

discUSsãO, o Substitutko

é dado como definitivamente adotadoJ
nos termos do art. 284 do Regimento lntemo.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprOvado:
SOBSmCITIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 162, DE 1989-COMPLEMENTAR
Dispõe sobre a tributação de grandes

fortunas, nos termos do art. 1533, inciso
W/, da Constituição Federal

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1~ O imposto sõbre grandes fortunas
tem por fato gerador a titularidade, em 1~ de
janeiro de cada ano, de fortuna em valor superior a NCz$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzados novos) expressos em moeda de poder aquisitivo de 1~ de fevereiro de 1989.

Art. 2~ São contribuintes ·do imposto as
pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no
País.
Art. 3~ Considera-se fortuna, para efeito
do arL 1~ desta lei, o conjunto de todos os
bens situados no País ou no exterior, que inte~
grem o património do contribuinte, com as
exclusõeS de que trata o § 2"' dest~ artigo.
§ 1~ Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge será tributado pela titula_ridade do patrimônio individual e, se houver,
de_ metade do valor do patrimÇmio comum.
§ 2~ Serão excluídos do património, para
efeito de determinar a fortuna sujeita ao imposto:
a) o imóvel de residência dO ·contribuinte,
até o valor de NCi$ 500.000;00 (qllifil;lentos
m~ cruzados novos);
b) os instrumentos utilizados pelo contribuinte em atividades de _que decorram rendimentos do trabalho assalariado ou autônomo,
até o valor de NCz$ 1200.000,00 (um milhão
e duzentos mil cruzados novos);
c) os objetos de antigüidade, arte ou coleção, nas condições e percentagens fixadas em
lei;
d) investimentos na infra-estrutura ferroviária, rodoviária e portuária, energia elétrica e
comunicações. _nos_ termos da lei; e
e) outro_s bens cuja posse ou utilização seja
considerada pela lei de alta relevância social,
econômica ou ecológica.
Art. 4~ A base_ d_e __ cá(cu]o do imp_osto é
o valor do conjunto dos bens que compõem
-a fortw_na, diminuído das obrigações pecuniárias do contribuinte, exceto as contraídas para
a aquisição-de bens excluídos nos termos do
§ 2~ do artigo anterior.
§ 1" Os bens serão ava1iados:
a) os imóveis, pela base de cálculo do imposto territorial ou predial, rural ou urbano,
ou se situados no exterior, pelo custo de aqui~
sição;
b) os créditos pecuniários -sujeitos a correção monetária Ou cambial, pelo valor atualizado, excluído o valo.t dos considerados, nos
termos da lei, de realização improvâvel;
c) os demais, pelo custo de sua_ 9quisição
pelo contribuinte.
2~ Congjdera-se custo de aquisição:
a) dos bens âdquiridos por doação, o valor
da declarado, pelo doador ou, na falta de declaração, o valor de mercado na data da aqui·
siçáo;
b) dos bens havidos por herança ou legado,
o valor que. tiver servido de base para a partilha;
c) dos bens adquiridos por permuta, o custo de aquisição dos bens dados em permuta,
atualizado monetariamente;
d) dos bens adquiridos em liqüidação de
pessoa jurídica ou de valor mobiliário, o custo
de aquisição das participações ou valores liqüidados, atualizado monetariamente.
Arl s~ O imposto incidirá às Seguintes aliquotas:

*

Classe de valor do patrimônio
Alíquota

até NCz$ 2.000.000,00 .................... - ... isento
. Q:~ais de NCz$ 2.0QO.OQO,OO_
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até

NCz$ 4.000.000,00 ____ _: ________ 0,5%
m1;1is de NCz$ 4.000.000,00
até NCz$ 6.000.000,00 ..:....:.._____________ 0,5%
mais de NCz$ 6.000.000,00
até NCz$ 8.000.000,00 · .......................... 0,7%
mais de
NCz$ 8.000.000,00 . 1%

§ 1o O montante do imposto será a sorna
das parcelas determinadas mediante aplicação da alíquota sobre o valor compreendido
em cada classe.
§ 2~ Do imposto calcul~do, nos termos
do parágrafo anterior, o contribuinte poderá
deduzir o.lmposto de Renda e respectivo adi·
dona! cobrado pelos estados que tiver incidido
sobre os seguintes rendimentos, por ele auferidos no exercício findo: de aplicações financeiras, de exploração de atividades agropastoris, aluguéis e royalties, lucros distribuídos
por' pes-soas jurfâieas e ganhos de- caPitaL
Art. 6~ O imposto será lançado com base
em declaração do contribuinte na- forma d~
lei, da qual deverão constar todos os- bens
do seu patrimônio e respectivo valor.
Parágrafo úníco. · ·o bem que não conStar
·da declaração presumir-se-á, até prova em
contrário, adquirido com rendimentos sonegados ao iinposto de renda, e õs- irilpostos
devidos serão lançados no exercício em que
for apurada a omissão.
Art. 7? Terão a expressão monetária atualizada para a data da ocorrência do fãto gera~
dor, com base em índice que traduza a variaçâo -do poder aquiSitivo da-moeda naciOn-al;
I - os valores constantes do art. 1°, do art
39, § 29, e -do art. 5", a partir de 1? de fevereiro
de 1989:
·
U- o valor dos bens de que tratam o art
4" e seus parágrafos, a partir da data da aquisição, oU, se pago a prazo, do pagamento do
preço da aquisição;
Jll- o valor dos impostos deduzidos nos
termos do § 2~ do art. s.~, a partir da data
do pagamento.
Art Sé Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. g~ Revo"gam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 2:
DiScussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 3"14, de 198_9, que
- estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Amapá para o exercido financeiro

de 1990, tendo

·
·
PARECER, sob no 366, de 1989, da Comissão- do Distrito Federal, faVorável
ao projeto com emendas que apresenta
de n• 1 a 4-DF.

Nos termos do art. 12, § 3?~ da Resolução
157, de 1988, "será final o pronunciamento
da ComiSsão sobre as emendas, salvo recurso
de 1/10 dos Membros 4o Senado no sentido
_de serem elas submetidas à deliberação do
Plenário, devendo o recurso ser interposto no
prazo de três sessões ordinárias, contado a
partir da publicação do parecer no Diário do
n~

Congresso Nacional. "

Não foi interposto recurso.
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Eni discussão o projeto. (Pausa.)
Nos termos do art. 12, § 39, da Resolu~ão
Não havendo quenÍ queira discuti-lo, está
no 157. de 1988, "será final o pronunciamento
encerrada a discussão.
dã Comissão sobre as emendas, salvo reCurso
Passa-se à votação do projeto nos termos- - de 1/1 O (um déclmo) dos membros do Senado parecer.
_do Federal, no sentido de serem elas submeOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
tidas à deliberação do Plenário, devendo o repermanecer sentados. (Pausa)
curso ser interposto no prazo de três sessões
ordinárias, contado a partir da publicação no
Aprovado.
A matéria vai à Comiss.§o do Distrito Fedeparecer no Diário do Congresso !Yadonal':
Não fot interposto recurso.
rai, para a redação final.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não havendo quem peça a palavra encerro
- Sobre a mesa, parecer da Comissão do
a discussão.
Distrito Federal, oferecendo a redação final
Passa-se à votação do projeto, nos termos
da matéria, o·qual será lido pelo Sr. 1? Secredo parecer.
tário.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
É Ilda o seguinte
- - CJuelram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer.
PARECER 1'1•396, DE 1989
A matéria vai à Comissão do Distrito Fede«
DB Cõmissão do Distrito Federal ral, para a redação final.

RedaçJo final do Projeto de Lei do Sena-

don? 314, de 1989. que "estima a Receita
e lixa a Despesa do Estado do Amapá
para o exercido fiáanCelro de 1990'~

Relator: Sel14dot H1!9o N~P-oteão
A Co.ll'Üssão do Distrito Federal apresenta,
em enexo, a Redação Final_c:!~ projeto de_ Lei
do Senado n9 314, de 1989, ~ue estima a
Receita e fiXa a Despesa do Estado do Amapá
para o exercido financeiro de 1990, esclarecendo qué nela introduziu as alterações necessárias para adptar o projeto às emendas aprovadas.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de
1989. - SenadorMauro Benevides, Presidente; SenadorHugo Napoleão, Relator; SenadorÉdison Lobão; SenadorFranCJSco Rollem-

berg; SenadorMansueto de Lavor; SenadorMárdo Lacerda; SenadorMaurício Correa; SenadorMauro Borges; SenadorMeira Filho/ Senad_orPompeu de Sousa; SenadotRonan Tito;
Senador1411son Martins.
(•) Será publicado no Suplemento "A" à presente
edição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.meiro)
-Em discussão a redação final. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Etn votação.
_
_
Os SrS: SenadoreS que estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa:)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Estado do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem3:
Discussão, etn turnO único, do -Projeto
de Lei do Senado n9 315, d€: 1989, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Roraima para o exercício financeiro
de 1990, tendo
PARECER, sob na 367,_de 1989, da Comissão
-do Distdto Federal. favorável ao projeto com Emendas que apresenta de n?
I a 3-DF.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
__:__ ·sobre a mesa, parecer da Comissão do
Dístrito Federal, oferecendo a redação final
da matéria, o qual será lido pelo Sr. J9 Secre~
târto.
É lido o seguinte
PARECER N• 397, DE 1989
Da COmissão do Distrito Federal. Redação Final do PJY?Nto de Lei do Senado
n~ 315, de 1989, que "estima a Receil:iJ
e fixa a Despesa do Estado de Ror&ma
para_ o exerddo financeiro de 1990".

Relator; Senador Hugo {Úpoleão
A Comissão do Distrito F edetal apresenta,
em anexo, a Redação Final do Projeto de Lei
do Senado n~ 315, de 19"89, ~ue estima a
Receita e flxa a Despesa do Estado de Roraima
para o exercício financeiro de 1990, esclarecendo que nela introdu,tiu as alterações neces_..
sárias para adaptar o projeto às emendas aprvvadas. _
Sal,i das Comissões,_ 7 de dezembro de
1989. - SenadorMauro Benevides, Presidente: SenadorHugo Napoleão, Relator; SenadorEdison Lobão; SenadorFrancisco Rollemberg; SenadorMansueto de Lavor; SenadorMárcio Lacerda; SenadorMaurfcio Corrêa; Senador/11auro Borges; SenadorMeira Filho; Senad.OrPompeu de Sousa; SenadorRonan Tito;
SenadôrlV!1son Martins.
("') Será publicado no Suplemento "8" à presente

edição.
~O

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Em discussão a reQ~ç_ão 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 Goverriador do
Estado de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de lei do DF n~ 57, de 1989, de iniciativa
do- Governador do Distrito Federal. que

Dezembro de 1989
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro
de 1990, tendo
PARECER sob n~ 381, de 1989, da Comissão
-do Distrito i='ederaf, favorável ao proJeto e às Emendas apresentadas perante
a Cotnissão de n~'s 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12
e 13; contrário às de n?s 3,_ 4, 5, 7, e
8; e oferecendo, ainda, às de n~s. 14, 15,
16, 17 e 18-DF.

NoS-termos do art 12, § _;39, da Resolução
n'''157,
1988, ··será fmal o pronunciamento
da Comissão sobre as emendas, salvo recurso
de 1/10 (um dédno) dos Membros do Senado
Federal, no sentido de serem elas submetidas
à deliberação do Plenário, devendo o rerurso
ser interposto no prazo de três seSSões ordinárias, contado a partir da publicação do parecer
no Dián(J"do Congresso Nacional.
Não foi interposto recurso.

ae

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em di~cussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo queni peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada.
Passa-se à votação do projeto, nos termos
do parecer.

_

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Fede«
ral, para a redação flnal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-·-Sobre a mesa, parecer_ da Cornissã:o do
DistritO Federal, oferecerido a redação firial
da matéria, o qual será lido pelo Sr. _1 ~ Secretário.
·-~!~do o seguinte
(*) PARECER 1'1• 398, DE 1989
Da ComiSSão do Distí/tOF'ec/eraf, Reda·
ç5o Final do Projeto de Lei do Senado
n~ 57, de 1989, que ''estima ii7?ei::eita
e fixa a· Despesa do Distrito Federal para
o exercfcio ffnand!iro de 1990':
Relator.

Sen~dor Hugo Napoleão.

A Comissão do Distrito Federal apresenta,
em anexo, a Redaçáo. Final do Projeto de Lei
do Senado n9 57,..de 1989, que estima a Receita e fiXa a Despesa do Distrito Federal para
o ·exercfci6 fiminceiro de 1990, esclarecendo
que nela introduziu as alterações necessárias
para adaptar o projeto às emendas aprovadas.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de
1989. -Senador Mauro Benevides, Presidente; Senador Hugo Napoleão, Relator; Senador
Édison Lobão; Senador Francisêb Rolfemberg; Senador Mansueto de Lavor; Senador
Márcio Lacerda,· Senador Maurício Correa; Se~
na dor .Mauro Borges; Senador Meira Filho; SenaJvr Pompeu de Sousa; Senador Ronan Tito;
Senador Wilson Martins.
(•) Será_ publicado no Suplemento "C' à presente
edição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação fmal.
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O Sr. Mauro Benevfdes -Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Comelro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nada mais havendo a tratar.. vou encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordi·
nária de segund~-feira a seg~inte

PROJETO DE LEI DQ SENADO
N• 155, DE 1989
(Em regiine de urgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento lntemo)

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, antes de V. Ex' colocar em vota-

ORDEM DO DIA

ção a redação finaL eu me permitiria utilizar

este espaço de tempo para expressar o_s meus
agradecimentos, na condição de Presidente
da Comissáo do Distrito Federal, _a todos os
Srs. Senadores integrantes desse Colegiada
que, funcionando como Relatores parciais,
emprestaram inestiniável colaboração a esse
trabalho, que é de vital importância para o
Governo de Brasma.

Esses agradecimentos teriam' que ser dire-_
danados também à Assessoria Técnica do
Senado e para os pr6prios funcionários da
Comissão do Distrito federal, que se esmeraram no acompanhamento de todo o trâmite
desta matéria, que vai reperCutir:-êconõrflica
e financeírãni€nfe,--a- partir de 1? de janeiro
de !990.
Tendo tido o privllégio de ser o RelatOr-GE:raJ
do Orçamento do_ DF, permitir-me-ia, neste
instante, destacar, para conhecimento do Senado Federal, que o montante global da receita para !990 atingiu a NCz$ 2.02!.007 .OOP,OO,
e as transferências da _Uni_~o somaram NCz$
799.310.000,00.Significa, Sr. Presidente, que,
para os Itens Saúde, Educação e Segurança
Pública, mantém-se a norma constitucional
que obriga a Unjào a oferecer suporte fihanceiro a este_s três importantes setores do Govemo de Brasília.
Portanto, ao saudar a aprovação do orçamenta de Brasíli_a para 199_0, reitero e-stes
agradecimentos e faço votos, que, a partir de
19 de janeiro, essa Lei de Meios possa orient{lr
o trabalho a ser executado pelo GDF.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Continua em discussão a redação finªl.
(Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados._(Pausa.)
Aprovada.
O projeto irá à ·sanção do St. Oovernador
do Distrito Federal.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria_ constante da Ordem_ .
do Dia.
Passa-se, agora, à votação o Requerimento
no 706, de urgência, lido no Expediente, para
a Mensagem no 329, de 1989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__
A matéria a que se refere o requerimento
será inclu_ída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência convoca os Srs. Senadores
para a sessão do Congresso Nacional que se
realizará dentro de poucos minutos.

-

-lPROJETO DE DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 36, DE 1989

(Incluído em o-rdem do Dia nos termos do
att:. 353, parágrafo único,
do Regimento fntemo)

Discussão, em turno-único, do Projeto de
Lei do Se_nad_q nc 155, de 1989~ de autoria
do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros,
ou resultados das empresas e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-6.

-Discussão, em turno único, o Projeto de
Decreto Legislativo n9 36, de 1989 (no 112/89,
na Câ"ni.ara dos Deputados), que aproVa a concessão outorgada à Rádio lrriperatriz SoCiedade Uda, para explorar serviço de radiodifUsão sonora em onda média, na Cidade de
Imperatriz, Estado do maranhão, tendo
PARECER PRELIMINIAR, por pedido de diligência.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 62, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

arl33_6,

C7

do Regimento lntemo)

Votação, erri turno único do Projeto de Lei
da CáíTiàra no62, de 1989 (n~ 571/88;na-Casa
d~ origeJT!). que- estabelece a obrigatoriedade
da incidência de corr~ção monetária sobre as
D;flpOrtáncias pagas com atraso pela~ entida·des de órgãos vinculados à admin_istração pública, relativas aos contratos que espectfica,
e dá outra~_ provi<!_~_si_as, tendo
PARECER, proferido em Plenário, em nome
da Comissão de Assuntos_ Económico~ favorâvel ao projeto, com emenda que apresenta.
- 3PROJETO DE LE1 DA CÂMARA
Ne 74, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
~-:-art. 336, c~ âo Regimento Interno)
-~ Discussão, em _turno ú'nic6, do'~Porjeto de
Lei da Câmara no 74, de 1989 (no 3.457/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que institui a taxa de fiscalização
dos mercados d_e ti-tulas e valores mobiliários
e dá outras providénd.3S. (Dependendo de parecer.)
-

-4-

. - PRQJETO DE LÉ!DACÃMAM

_
No 78; DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, Ç do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 78, de 1989 (n~ 3.529189.
na Casa de origem), de inidativa do Presidente
da República, que dispõe sobre o refmanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive suas entidades da
adrnfnistração indireta, e dá outras providêndas. (Dependendo de parecer.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 152, DE 1989

(Tramitando en:t conjunto com os Prõjetos de
L~ dO Senado n9 155 e 238_. de 1989)
Discussão, ·em turno úolG.o~ d_o _Projeto de
Lei do Senado n~ 152, de 1989, de autoria
do Senador fv\arco Maciel, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras providênc:::ias. (Dependendo de parecer.)

-7-·
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 238. DE 1989

(Tramitando erh conjunto com os Proj~tos _de
Lei do Senado n9s 152. e 155, de 19S9)
Discussão, em_ tymo único, do Projeto de
Lei do Senado no 238, de 1989, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a panidpação dos trabalhadores
urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
empresa, nos termos do art. 7°, inciso XI, da
Con_stitu_iç_ão federal e define participação nos
gãii:hos econ6mkos roesul_tantes da produtivfdade do trabalho, para os efeitos· do § 4 9
do art. 218 da Constituição. (Dependendo de
·parecer.)

-8PROJETO DE LEI DO DF

N• 89. DE: 1989 _.
(Em regime de urgência, nos termOS do-art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, erri. turno 'único, do Projeto_ de
Lei d.o DF n9 89, de 1989, de iniciativa do
Gõvemador do DistritO Federal, que dispõe
sobre os salários dos servidores da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e~ outtas providências. (Deoendendo de parecer.}

-9PROJETO DE REsOLQÇÁO

N• 61, DE: 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
-art. 336, c, do Regimento InternO)

DiscUs~ão, em turno único;- do P-rojeto de
Resolução nQ 61, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária. criada pelo Requerimento
ne 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
de qualqUer natureza; dos Estados, do Distrito
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(Em regime de urgência, nos termos do

Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias (dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo).

-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos (:[o_

art 386, e, do Regimento .rnt~mo)
Discussão, eni turno únko, do Projeto de
Resofuçáo n? 62, de 1989, de iniciativa da Comis~o Temporária, criada pelo Requerimento

n<> 23, de 1989, que dispõe sobre limites glo-

art. .3.36, e, do Reglmento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara _no 81, de 1989 (n9 .3.737/89,

na

Casa de origem)_, de inidativa do Presidnete
-da República, que reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dá outras
previdências. (Dependendo de parecer.)

._ - I S PROJETO DE LEI DO DF
N' 82, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

bais e condições para as operações de crédito

art. 336, e, do Regimento Interno)

externo e interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal, e estabelece limites e condições para a cOncessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n' 82, de 1989 (n• 3. 739189, na
Casa de origem), de inic!ãtiva do Presidente
da República, que dispõe sobre a redução de
incentivos fiscais_ (dependendo de parecer).

(dependendo de parecer sobre o projeto _e sobre o substitutivo).

-li-

MENSAGEM N' 319, DE !989
(Em regime de urgência,__nos termos do
art. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em tumÕ único, da Men~gem
n?319,de 1989 (n~ 832/89,.na origem), relativa
à proposta para que seja a União, como sucessora das Empresas Nucleares Brasileiras S.A.
- Nudebrás e suas subsidiárias, autorizada
a celebrar contratos de transferência decorrentes de operações de crédito externo cele-bradas com aquela empresa, até primeiro de
s_etembro de 1988. (Dependendo de parecer.)

-12-

-16-

PROJETO DE LEJ DO DF

-e.

Discussão, em turno único, do Projeto _de
Lei da Câmara no 61, de 1989 (n~ 1.828/89,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que indui a categoria de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupâ-Atividades de Apolo
Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-13PROJETO DE LEI DA CÂMARA

W 77, DE 1989- CoMPLEMENTM
(Em regime de_ urgência, nos termos do

art 336,

e. do Regimento Interno

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 77, de 1989 ....:.....· Complementar (n9 177/89, ri_a_ ·casa de origem) que
dispõe sObre critérios e prazos de crédito d~
parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos
municípios, e dá outras providências. (DepenM
dendo de parecer.)

-14-

PROJETO DE Lê! DA CÂMARA
N• 8!, DE-1989

Governádor do Distrito Federal, que ciia as
carreiras Administiação Pública e Atividades
Culturais na tabela de_ pessoal da Fundação
Cultural do Distrito Federal, seus empregos,
fixa os Valroes. de seus salários e dá outras
.ProVidências. (Dependendo de parecer.)

-20PROJETO DE Lei DO DF
N' 85, DE 1989
(En"Í reghne de urgência, nos termos do
art 336,- e;dO RegimentO !Tttemo)

Discussão, em turno único, do Projeto 4_e
Lei do DF n? 85, de 1989, dg iniciativa d6
Governador do Distrito Federal, que altera a
Lei n9 33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer,)

-21PROJETO DÊ LEI DO DF
N> 90, DE 1989

N' 74, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

(Em regime de urgência, nos termos do

art, 336, eT do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF ri-:< 90, de 1989, de inkiativa do
Governador do Distrito Federal, que transforma a Escola Classe 32 de Ceilândia em Centro
de Ensino de 19 grau _d_e Ceilândia, da Fundação Educacional do Distrito Federal e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno único, do Projeto de
J..ei do DF no 74, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito federal, que autoriza
o Distrito Federal e alienar imóveis, tendo
PARECER, sob n9 365, de 1989, da Comissão do
-Distrito Federal, favorável ao proejto,
com voto vencido dos Senadores POmpeu de
Sousa e Wilson Martins; e contrário à emenda
apresentada perante a Comissão pelo SenaM
_d.Q~_-~urícfo Çorrêa.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 61, DE !989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, do Regimento Interno)

Dezembro de 1989

-17-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 81, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, e, do Regimento Interno
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n"' 81, de 1989, de irilciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre a adequação das tabelas de empregos
permanentes e em comissão da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal. (Dependendo de parecer.)

-18PROJETO DE LEI DO DF

.

N• 83, DE 1989

(Em regime de !Jrgência, nos termos do

art 336, e, do Regimento Interno)
Piscussfto, em turno único, do projeto de
Lei do DF n~ 83,- de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a carreira Assistência Social Pública no Distrito Federal e seus empregos permanentes, fixa os
valores dos seus salários e dá outras providências. (Oependendo d~ parecer.)

-19PROJETO DE LEI DO DF
N• 84, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

__a~. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ -~'. de_1989, de_!n.iciatiya do

art. 336, e, Regimento lntemo)

-22PROJETO DE LEI DO DF
N' 91, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do _
art. 336,_e; do Regimento Interno)
DrscusSãO, em turno úriico, d~O Projeto de
Lei do DF n9 91, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que altera as
ábibuiç6es e a cbmpo_síção do Conselho de
Saúde do Distiito Federal e dá outras provi- .
dências. (Dependendo de parecer.)

-23PROJETO DE LEI DO DF
N• 92, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do_

art.336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em twno único, do PrOjeto de
t.,ei do DF n" 92, de 1989,._ de lliiciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a car~
reira Assistência à Educação na Fundação
Educacional do Distrito federal, seus empregos, fixa os valores de seus salários e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)

-24-

PROJETO DE LEI Dd DF
N• 93, DE 1989
(Ern regime de urgênda, nos termos do

art. 336, e, do Regimento lnterno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 93, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito
Federal, seus empregos, frxa os valores dos
seus salários e dá _outras provid~ncias. (Dependendo de parecer.

Dezembro de 1989

D~O_DO CONC_Rj':S_?Q NACIONAL (Seyii.QII) .

--25MENSAGEM N' 313, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336;-e, dei Regimento !ntemo)
Discussão, em turno único, da Mensagem
n<> 313, de 1989 (n<> 820/89, na oi'tgem), relativa
à proposta para que seja a Prefeitura Muni<:::ipaJ
de Embu (SP) autorizada a cotltrolar operaçáo
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 400.000 Obrigações do Tesouro
Nacional - bTN de janeiro -de--1988, para
os fins que espeCifica (dependendo de parec_er).
-26Votação, 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 paráQrafo
ao art. 159 e- altera a redação do inciso TI do
art. 161 da Constituição Federal.
-27Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição n<? 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e_ outros
Senhores senadores, que acrescenta 1.iin- §
6" ao art 5o do Ato das Disposições Constitudonais Transitórias ..
-28-

Discussão, em turno único; do Projeto de
Resolução n9 86, de 1989, de iniciativa da Corrllssão Diretorã, que dá nova redaçào ao art
617 do Regulamento Administrativo dQ Senado FederaL
-29PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 50, DE 1989
(lncluldo em Ordem ·do Dja nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)

Discus_são, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 50, de 1989 (no 43/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova os
textos das Convenções na 135 e 161 e_ rejeita
a de no 143, da Organização Internacional do
Trabalho- OIT (dependendo de parecer-)
-3DPROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

N' 52, DE 1989
'(lnduído em Ordem do Dia nos termos do
art 376, e, do ReQimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n<? 52, de 1989 (n9 151/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campos
da Ciência e TeCnologia, celebrado entre o
Governo da RepúbliCa FederatiVa do Brasil e
o Governo da República da fndia, em Nova
Delhi, em 22 de julho de 1985 (dependendo
de parecer).
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Está encerr:ada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45
minutos.)
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(ATO DO PRESIDENTE
N• 262, DE 1989

ATO DO PRESIDENTE
N• 265, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
·da sua competência regimentãl e regulamentar, e de 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 no Processo n"
017.158/89-3, resoJve designar Lúcia Maria
Borges de O~veira, Arquiteto,_Oasse' "Espectai", Refe"rênCi~--NS-25, çlo Quadro Perma-·
nente do Senado FederaJ, para responder pelo
expediente da Subsecretaria de Engenharia,
durante o afastamento do titular no período
de 1• a 30-1-90.
Senado Federal, 7 de dezembro de 19"8"9.
- Seriador Nelson Carneiro, Presidente.

O Presidente do Scmado Federal, no uso
da sua competência regimental e fegulamentar, de conformidade com ·a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abtil de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n" 015.281/89-2, resolve aposentar, voluntariamente, Nicanor Ribeiro da Silva, Arti·
fice de Eletricidade e Comunícações, Classe
"Especíal"', Referência NM-3Q, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do
artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 515, inciso ll, 516, im:iso I, 490,
492, § 1'• 488, § 4', 502, § 2', 494. alínea
a e 517,Jnciso N, do Regulamento Administrativo do Seriado Federal (Edição Atualizada
- 1989 ), observado o d-iSposto ni:.l art. 37.
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de âezembi'o de -1989.
- S_enador Nelson CarneirO, Pre"sidente

ATO DO PRESIDENTE
N• 263, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo lf' 016.757/89-0, resolve aposentar, voluntariamente, Pedro Emídio Leite, lnspetor de
Segurança Legislativa, Classe "Especial" Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, indso
III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
520,490, 492, § 1•, 517, inciso V, 488, § 4',
503. § 2<?, 494, alínea a, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, (Edição Atualizada- 1989), com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, à razão de 30/35 (trinta
e cinco" aVoS) do seu vencimento, obsetvado
o disposto no art 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989.
·-Senador Ne!so"n Carneiro, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE
N• 264, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competêncta que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nc 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo no 015.610/89-6, resolve aposentar, voluntariamente, José Washington ChaVes, Técnico Legislativo, Oasse "Especial", Referência
NS-25, dO Quadro Permanente do Senado F edera!, nos termos do art. 53, inciso V, das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os art. 518, 490, 492, § 1', 517, irrdsos IV
e V, 488, § 4', 502, § 2•, 494, alínea a, do
ReguJamento Administrativo do Senado Federal (Edição AtuaJizada- 1989), observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal 7 de dezembro de 19_8_9.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 266, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformid~de com a delegação de
competêhcia _que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora _no .2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista ó QUe conSta do ProCesso n<:> 015,?199/89-0, resq_l~.:::e apOsentar, voluntariamente, Célia Ribeiro Barbosa Silva,
Téci'lico Legislativo, Oass€: "Especial", Referência NS-25~ do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do _artigo 40, inciso
III, alinea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 515,
inciso II, 516, inciso 1, 490, 492, § 1". 517,
incisos IV e V, 488, § 49, 502, § 2<>, 494 aJinea
a, do Regulamento AdminiStrativo do Senado
Federa] (Edição Atualizada - 1989), observado o dispo,St() no art. 37, inciso XI, _da Constituição Fedei-ai.
SenaTo Federal, 7 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 267, DE 1989
O Presidente do S.enado 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 4 de abril de
1973, e tendo em vista o _que consta dos Pro»
cessos n~ 003.835/80-4 e 011205/89-0, re·
Solve alterar o Ato n~ 64, de 1980, desta Presidência, publicado no DCN 11, de 4-11-80, para
manter aposentado, por invalidez, Josê de
Mattos Cabral, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", Referência NS-25, do QUadi-o Per'manente do Senado Federal, nos termos do
artigo 40, inpiso l, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 515, inciso III, 516, inciSO lll, 517, indsos IV e V, 488, § 4~. e 521, inciso II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Edição Atualizada- 1989) e art, t~ da Lei n"
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1.050, a parti{âe--19--Je oUtUbrO de 1989,
com proventos integrais, obseiVadoo disposto
no art. 37, inciso XI, da Coi1stitulçaO Fed€ral.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Caineiro, Présldeilte.

ATO DO PReSIDENTE
N• 268, DE 1989

O Presidente do Senado Federa1, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade

com a delegação de

competência que lhe foi outorgada pelo_ Ato
da Comtssão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~ O16.530789-6, resolve aposentar, voluntariamente, _Therezinha Duarte Sampaio,
Técnico Legislativo, Classe "EspeciaJ", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Se-

nado Federal, nos termos do art. 140, inciso
lU, alínea a, da Constituição da República Fede~
rativa do Brasil, combinado com os arts. 515,
inciso II, 516, ínciso I. 490, 492, § lo, -sf?:indsos IV e V,_ 488, § 4'<', 502, § 2 9, 494 alínea
a, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal (Edição Atualizada - 1989), obser~
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
_
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATAS DE COMISSÓES
COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
13• Reunião, realizada

Em 24 de Outubro de 1989
Às onze horas do dia vinte e qUatro de outu~
bro de hum mil novecentos e oitenta e nove,
na sala de reuniões da Comissão, ala senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor
Humberto Lucena, com a presença dos Senhores Senadores Nabor Júnior, Saldanha
Derzi, Aluízio Bezerra, Marco Maciel, José Agri·
pino, Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, Olavo Pires, Mário Maia, Jamil Haddad, Leopoldo
Peres, Jutahy Magalhães, Francrsco Rollemberg, Mauro Benevides, Wilson Martins, Edi·
son Lobão, Loutival Baptista e João Castelo,
reúne-se a ComtssãO de Relaçõ_es Exteriores
e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por
motivo justificado os Senhores Senadores Lei·
te Chaves, Luiz Viana, Ronaldo Aragão, Severo
Gome-s, João Lóbo, Fernando H. Cardoso e
Moisés Abrão. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente dedãra abertQS os traba~
lhos, dispensando a leitura da ata da reunião
anterior, que é_dada por aprovada. A seguir
sua Excelência comunica que a presente reunião destina~se a apreciação das matárias
constantes de pauta, e, ainda a o_uvir a exposjçã_o que fará o Senhor PAULO TARSO FLEXA DE UMf\, indicado para exercer a fun~ão
de Embaixador do Brasil junto aó Reino da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, acerca da
missão pará a qual está sendo designado.
Prosseguindo o Senhor Presidente determina
que a reunião torne-se secreta pata deHberar
sobre a Mensagem n" 256, de I 989, do ··se:.

nhor Presidente da República, submetendo à
ap.J:9vação do Senado Federal, a escolha do
Senhor PAULO TARSO FLEXA DE LIMA, M;nis.ti:o de Prirrleira aasse, da Carreira de Diplomata, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Grã-Bri::tanha e Irlanda do Norte", cujo Relator é o
Serlhor-Senador Saldanha Derzi. Reaberta a
reunião _em caráter"(?úblico, o Senhor Presiderite faz a leitUra de -requeriinento de autoria
do Senhor Senador Nabor Júnior, solicitando
dispensa do interstício regimental, propiciando a apreciação já em turno final dos Projetas
de Lei do Senado n~33 e ] 25 de 1989; que
tr_ãinítam conjuntamente. corocado em votaç_Ao~ é ap'rovado o requerimento. Na seqüência
o_ senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
Nabor Júnior, que na qualidade de Relator,
emite parecer favorável na forma de substitutivo ao Projeto de Lei do _Senado no 233,
de 1989, "que dispõe sobre o serviço alternativo a ser atribuído pelas Forças Armadas, em
~mpo de paz, aos alistados que alegarem imperativo de consciência, regulando o disposto
no§ 1~do artigo 143 da Constituição Federal",
com a consequente prejudidalidade do Projeto de Lei do Senado no 125 de 1989, "que
regulamenta o artigo 143, §§ ] 0 e 29 da Constituição da República, que dispõe sobre a prestação do serviço militar alternativo ao serviço
militar obrigatório". Não havendo quem queira
discutir é aprovado o Projeto. Dando continuidade sua Excelência coloca em discussão suplementar o Projeto de Lei do Senado n" 67,
de 1989, ''que dispõe sobre o envio regular
de informações a respeito da evolução da politfca externa", cujo Relator é o Senhor Senador
Hug-õ Napoleão. Não havendo emendas, é_ de"
finitivamente aprovado o Projeto. Nada mais
bavE;ndo a tratar o Senhor Presidente agradece
_a p~sença de todos, e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente filho, Assistente da Comissão, a presente ata que, lida
e aproyada, _será assínada pelo Senhor Presidente.-- Senador Humberto Lucena, Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS

191' Reunião. Realizada
____em 29 de novembro de 1989
Às dez horas _do dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove,- na
sála de reuiliões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor
Sen"ador Raimundo Lira, com a presença dos
Senhoies Senadores: Carlos Chiarem, Meira
Filho, Moisés Abrão,- Jorge Bomhausen, Wilson Martins, Ney Maranhão, lrapuan Costa Jr.,
OdaCii Soarés, José Agripino, João Calmon,
João Lyra, Roberto Campos, Severo Goines,
MauríCio COrrêa, Jamil Haddad, Gomes Carvalho, Ruy Bacelar, Olavo Pires, Nabor Júnior,
Nelson Wedekin, Aluízio Bezerra, Márcio Lacerda, Dirceu Carneiro e Gerson Camata, iêUne-se a Comissão de Assuntos Econômfc-cs.
Deixa_m de Comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores; Ronaldo Aragão,
ManSUeto de Lavor, Edison Lobão, Teotónio
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Vilela Filho, Sílvio Name e Carlos De'Carli. Havendo número regimental, o Senhor E're.sidente declara abertos os trabalhos, dispensando
a leitura da Ata da Reunião anterior, que é
dada por aprovada. A seguir, Sua Excelência
concede a palavra ao Senhor Senador Meira
Ftlho, para relatar o PLS n 9 357/89, que "dispõe sobre a criação de Zona de Proc-essamento de -Exportação no Município de Rio
Grande, no Estado do Rio Grande do Sul",
de autoria do Senador Carlos Chiarelli. Não
havendo discussão, o parecer favorável do relator é aprovado em votaç~o nominal, por 12
(doze) votos. Ein seguida, o Senhor Presidente
passa a palavra ao Senhor Senador Ney Maranhão, relator do PLS n? 158/89, que "dispõe
sobre o Funde. Nacional de Reforma Agrária
e dá outras providências", de autoria do Sena~
dor Francisco Rollemberg, para que leia o seu
parecer, faVorável. Em discussão a matéria,
faz uso da palavra o Senador WilsOn Martins.
Colocado em votação, o parecer do relator
é apro~ado, abstendo-se de votar o Senador
Wilson Martins. Prosseguindo, o Senhor Presi~
dente c;onfere a palavra ao Senhor Senador
Jamil Haddad, para relatar o PLS n"' 264/89,
que "dá nova redação ao parágrafo ~9 do art.
36, da Lei no 7.800, de 10 de julho de 1989",
de autoria do Senado! Gerson Camata, aõ Qual
oferece parecer pelo arquivamento. Submetido a dtscussão o parecer é concedida vista
ao Senador João Calmon. A seguir é apreciado o PLS n~ .81/89, que "dispõe sobre o
salário mínimo e dá outras providências'", de
autoria do Senador Carlo.s Chiarelli, cujo relator, Senador Ney Maranhão, apresenta parecer
pelo arquivaniento. Faz uso da palavra para
discutir o Senador Roberto Campos. Uma vez
em votação, a matéria é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senador Odacir Soares, relator do PLS n"
103/89, que "iistabeiece medidas de flexibilização do mercado de trabalho, para evitar o
desemprego", de autoria do Senador Roberto
Campos, para que profira o seu parecer, por
audiência à Comissão de Constituição,_Justiça
e Odadania. Em disc_ussão e votação o pare~
cer é aprovado, com voto vencido do Senador
Jorge Bornhausen. Prosse9uindo, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Senador Odacir
Soares para relatar o PLS n" 051189, qU-e "'dá
nova redação ao item ( § 49 do art. 64 da
Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre -,i Lei Orgânica da Previdência
Social, de autoria do Senador Francisco RoJiemberg. O relator oferece parecer por sobrestamento da matéria, nos termos do art.
335, no 3 do Regimento Interno. Não havendo
quem queira usar da palavra para discutir, o
parecer é aprovado. A seguir, é apreciado o
PLS no 057/89, que ''dispõe sobre normas relativãs às Compras governamentais junto à Indústria de pequeno porte", de autoria do Senador Carlos Alberto, cujo relator, Senador Jamil
Haddad, apresenta parecer favorável, nos termos das emendas que oferece. Faz.em uso
da palavra para discutir os Senhores Senadores Maurício Corréa, Carlos Chiarelli, Raimundo Lira, Jorge Bornhausen, Roberto Campos e Odacir Soares. Colocada em votaçáo
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a matéria, é aprovado requerimento do Senador Mauricio Corrêa, pdt audiência à Cernissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor

SUBCOMISSÃO DO IDOSO
3~ Reunião realizada
em 29 de novembro de 1989

Presidente confere a palavra ao Senhor Jamil

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia

Haddad, relator do PLS n? 060/89, que "dispõe

vinte e nove de novembro de mil novecentos

sobre o vencimento das contas de serviços

e oitenta e nove. na Sala n 9 19, da Ala Senador

públicos", de autoria do Senador Maurício

Alexandre Costa. do Senado Federal, reúne-se

Corrêa, para que proCeda à leitura do seu parecer, favorável. Em discussão a matéria, usa_
da palavra o Senador Carlos Chiarelli. Submetido a votação, o parecer é aprovado. Continuando, o Senhor Presidente concede novamente a palavra ao Senador Jamil Haddad,
para relatar o PLS n~ 121/89, que "'protege
temporariamente _os inventos industriais nos
termos do art. 5°, XXIX, da Constituição", de
autoria do Senador António Luiz Maya, ao qual
apresenta parecer favorável. Não havendo discussão, a matéria é votada e aprovada. A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao
Senador Gomes Carvalho, para relatar as
Emendas n9s 2 a 4, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, oferecidas ao Projeto de Lei
do Senado n9 162, de 1989- Complementar,
que "dispõe sobre a tributação de grandes
fortunas, nos termos do art. 153, inciso VIl,
da Constituição Federar·, de autoria do Sen~-dor Fernando Henrique Cardoso, para que leia
o seu parecer, contrário às emendas supra-citadas. Não havendo quem queira discutir, o
parecer é aprovado. Prosseguindo, o Senhor
Presjdente transfere a palavra ao Seilador Aluízío Bezerra, que solicitara vfsta - na reunião
do dia 20-9-89 -ao PLS n~ 119/89, qUe '"dispõe sobre a propaganda comercial de agrotóxicos, pestiddas e produtos congêneres", de
autoria do Senador Francisco Rollemberg, para que leia seu voto· em -sepàt'ãdo, ravor ável
ao Projeto em questão. Submetido à discussão e votação, é aprovado o voto em separado
do Senador Aluízio Bezerra, que passa a cons-:·tituir 0 parecer da Comissão, tornando voto
vencido o relatório do Senhor Senador Gomes
Carvalho pelo arquivamento da matéria. Em
hor Presjdente comunica que ficarão adiadas,
para uma próxima reunião, as seguinte_s matéria~ PDL n~ 47/89, PLS.n9 168/89- Complementar, PLS n9 3Z5789~ MSF n" 19 6789 ~PLS
n9 62/89, PLS n9 36/89, PLS n9 69; 89,-PLSno 84/89, PLS 09 99/89, PLS no 108/B9, MSF
no 182/89, PLS n" 59; 8 g, PLS n9 161189 _
Complementar, PLS n" llS/89, PLS n9 234189 ,
PLS no246/89, PLS n9 242/89 , PLS n~ 10018a
PLS n? 122/89-..,....:..._:_Complemeritar, Pl.S n?
209/89, PLS n" 108/SS, PLS n<> 28; 89 , PLS
n9102/89, PLS n~ 159/89, PLS no 149189 , PLS-n? 170/89 - Complementar, PLS n" 164/89
-Complementar, PLS nç 165/89 _ Comj)lementar, PLS n9 171/89-:- Complementar, PLS

a Subcomissão do Idoso, __sob a Presidência
do Senador Carlos Patrocínio e com a presença dos SenadoresJutahy Magalhães e Marcos Mendonça, e, ainda, os Senhores convidados: Dr. Osvaldo GonÇalves da Silva, repres_entante do Sesc de São Paulo; Sr" Ceclli8_Martinellí- militante do forum da terceira idade
de São Paulo, Irmã Maria Luíza - Presidente
da Associação Luíza de Marillac de São Paulo.
A Presidência reg_istrou a presença da ilustre
Deputada Moema São Thiago e do Dr. Salvador Augusto Galesso Coaracy, do Ses c de Brasília. Deixaram de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Mário Maia e João Lobo. Ãbertos os trabalhos, têm início as palestras dos senhores convidados_ seguidas de interpeTaÇões dos_ Senhores Senadores que, por
determinação da Presidência; suas notas taqUigráficas serão anexadas à presente Ata,
bem como, os documentos encaminhados à
Subcomissão. Nada mais havendo a tratar,
encerra~se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio
de Brito, Secretário da $ubcomissão, a presente Afa que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. -Senador CarlOs Patrocfnlo, PresJdente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos_ Patrocínio)_

n' 131/89, PLS ni29/89, PLS n' 33/89, PLS
136/89, PLS n" 133/89, PLS n" 106/89, PLS
n9 96/89, Aviso n~ 386/89, Aviso n? 231/89
e PLS n" 134/89. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião às doze horas e vinte
minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado
F'rlho, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presjdente. -Senador
Raimundo lira, Presidente.
rt'

ConvidooDr.OsvaldoGon'çalvesdaSilvapara
fazer parte da Mesa
Há número regimental.
Declaro abertos os trabalhos da Subcomissac-iaoisd.o Idoso, da Comissão de Assuntos SoHoje,temosapresençadoDr.OsvaldoGonçalves da Silva, representante do SESC- Serviço Social do Comércio, o nosso conferencista de hoje.
Registramos, também, com muita satisfação, a preSença de D. Ce<:ilia Martinelli, representando o Fórum da Terceira Idade.
-----Registramosap_resençaamáveldeD.Cecília Martine!li e tanl.bém da lrmã Maria Luíza,
PreSidente da Associação Lufza de Marilac ~
fundadora da... (falha na gravação) do Instituto
·dos Velhinhos de ltaquera.
Corh satisfação, também, registramos a
presença da eminente Deputada Moema São
Thiago e do Dr. Salvador Coaraci, que já foi
conferencista nesta Subcomisão dos Idosos.
Passamos a palavra ao Dr. Osvaldo Gonçalves da Silva
O SR. OSVALDO GONÇALVES DA SILVA

-Sr. Presidente desta Subcomissão, Senador
Caflos Patrocínio, Sr. Relator, Senador Jutahy
Magalhães, Sr. Senador, nosso conheCimento
de São Paulo, Marcos Mendonça, minhas Se-nhoras e meus S_enhores:
lnicialÍnente, quero agradecer o convite for~
mulada ao Serviço Social do Comércio SESC- para debater este assunto que repu·
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.tamos de grande utilidade e de importância
vital para a sociedade brasileira.
Quero também dizer que me sinto honrado
em fazer parte desta .Mesa, cujo tema vem
despertando interesse de todos nós, técnicos,
que trabalhamos nessa área. E para mirn é
muito importante, c6m6 técnico nessa área,
contribuir com minhas experiências e com
meus conhecimentos, neste campo
Inicialmente, ao receber este convite para
representar o SESC de São Paulo, pensei em
abordar o tema de maneira _que o trabalho
desenvolvido no SESC rião ficasse desvinculado do processo histórico da sociedade brasileira nem ficasse desvinculado das motivações
que levaram o SESC a_empreendei'-e.Sse tipo
de atividades. Então, eu faria um bi"eve h.istó_- _
rico sobre _o aparecimento e o sentido do aparecimento do SESC,- no Brasil, para termos
uma ligação desse aparecimento de uma enti·
dade de bem-estar soda! e o trabalho social
com idosos.
Não é por acaso que as instituições.;s_ociais
aparecem em certos momentos da história
de um país. Elas surgem quase_ sempre da
preocupação e necessidade de se assegurar
o bem~estar de determinado segmento_da população ou para promover o desenvOlVimento ·
de setores _específicos da sodedade.
Sua função, geralmente, é secundar o desempenho do aparelho estatal, sobretudo nos
países em vias de desenvolvimento,_ incapazes,
por si só, de fazer frente a inúmeros desafios
que a ordem sódo-econômica e política impõe a esta sociedade, a este poder.
As instituições podem ser instrumentos de
progresso social na medida em que contribuem para que um maior número de pessoas
possa beneficiar-se de diretos, vantagens e
possibilidades antes ac:essíveís a apenas algumas minorias privilegiadas. Em outras pala~
vras, as Instituições são fatores de equilíbrio
so_dal, sempre que concorrem para diminuir
as desigualdades sociais e fortalecer a solidariedade dos membros de uma sociedade. A
origem do SESC se prende- esSas co!liingências históricas. Após a_ década de 30 começaram a aflorar, como todos sabem, na socie-dade brasileira, graves problemas decorrentes
da implantação de indústrias que formaram
os grandes aglomerados urbanos.
Os trabalhadores rurais, em busca de me·
lhores condições de vida, deslocaram-se para
esses grandes centros populacionais, fascinados talvez pelas possibilidades de novos empregos, tanto na área industrial como no sêtot
comercial. Esses trabalhadores, naturalmente,
estavam despreparados pâra enfrentar os conflitos e insatisfações diante da perspectiva de
um mercado de trabalho, ondeª-~lidariedade
do_ mundo rural fOra subStituída pela competição individual
Impunha-se, então, a necessidade de uma
estratégia para que fosse resolvido o problema
de adaptação dessas grandes massas que se
deslocavam do campo em busca das grandes
cidades, _ameaçadas pela falta de estrutura
adequada para absorver toda essa população
adventícia.

a
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Sensibilizadas poT esses faias, as classes
produtoras sugeriram ao Governo a criação

de 'entidades éjue colaborassem com ele na
condução do processo de integração d?JS
massas migratórias, no seu novo ambiehte
sócio-cultural, pela oferta de serviços que pudessem satisfazer às suas necessldades básicas e c'ontribuíss_em para a formação de hábitos saudáveis, garantindo-lhes melhor qualidade de vida.
~slin

surgiu o ServiçO SoclãJ do Coffiéréió ··

- Sesc, como também outras entidades como o Sena·c, Sesi e .o Senat
·
Voltado a principio para a recreação, para
a assistência no campo da saúde e da alimentação; o Sesc passou· por váiias transformações,- seja proctrratrdci adaptar-se às necessJdades e aspirações de sua clientda e da comu~ nidade, seja de_scobrindo espaços e momentos Certos para tOmar inkiativas, muitas vezes
inovadoras e sempre oportunas.
O trabalho social com Idosos constitui um
desses momentos de criatividade que têm ·ca.:raéteriZado o Sesc·ems_uã$ intervenções junto
à comunidade. Não foi por acaso que· esse·
trabalho apareceu. Foi a partir da análise dO que estava acontecendo na sociedade, do que
acentecia com o idoso, e a partir também ·
da análise das possibilidades e recursos de
que a instituição dispunha para que esse trabã-lho fosse realizado.
Na sociedade, o Sesc, há 26 anos, constatOü"
que -o Bra"sil era um PaiS jovem e continua
um País jovem. Mas constatou também, através de dados estatísticos, que o Brasil começajá a apresentar um aumento acentuado da
população idosa.
Para que tenhamos uma visão geral do que
acontecia, tenho alguns dados que gostaria
de colocar para o público.
COnstituindo apenas 5~ 1% da população
em 1970, os idosos passaram -a constituír
6.1% da população em 1980, devendo chegar
a mais de 7% no ano 2.006; de acordo com
algumas estimativas..
·Se atendermos a apenas os números, constatamos que o problema da velhice não é um
problema dos mais graves, m~s podemos dizer, ao mesmo tempo; que o idoso é um ser
problemático em nossa sociedade. Problemático porque é um-ser de muitas carências.
Portanto, o grave é o estado de carência
dessa população, que vai se acentuando cada
vez mais, sem nenhuma perspectiva de melhora, pela ausêndà de uma politica decidida
e eficaz em relação aos problemas desse grupo etário.
·
Trãia-se, portanto, de se resgatar, através
de Uma nova estratégia de atendimento, o sentido da velhice numa sociedade onde as profu.ridãs e constanteS' transformações do reladanamento familiar e do comportamento 50•
cial, provocadas pelo crescimento rápido e de~
sordenado das cidades que fi1.eram do idoso
um Ser rttarginalizado.
J>:..-. problemática da terceira idade, como se
percebe, reside na falta de condições favoráveis a um envelhecimento biopsicossocia[ sadio. be fato, o idoso Se resserite da carência
n'lr..., fíc;ir;o, sobretudo nos grandes cen-

tros urbanos; além de precários, equipamentos básicos COnio os transportes são Ihadequados às suas condtç:ões físicas. O mes-mo
se diga do atendimento médico-hospitalar.
Quanto ao acesSo a programas de lazer, as
dificuldades são ainda maiores. Em resun10,
o investinientõ em programas que favoreçam
uma qualídade melhor de vida para a velhice
é quase nulo.
Como se isto -não bastasse, o trabalhador,
ao api:>senfur~se-, ~· esVaziado de todos os seus
papéis s_~~íaiS,_ c_ôçhO se _ét~ Çeséngajafó:énfo
profissional_cotrespondesse tambéf1! o 9esen-.
gajamento: de todas as outras formas de participação s-oda!. NeSte sentido, a -velhice, na
socledade motlenla, se caracteriza Como" unia·
fase da existên~:Yéi que nãO terri c6ridiÇõ_5 de
faZ:efp-rOjetoSPessoais de vida, mas, ao contrário,_ :SOfre um declínio quase total da participação consciente e responsável. É evidente
que o envelhecimento, nessas condições, pelo
confinamento e rparginalização que ~m~e_ ~s
pessoas, só POde trazer angústia, medo, insegurança, e até mesmo renúncia à própria Vidá.
Não é Só
"cUfPãdã PeJOS pr~ble
mas da velhice.
Muitas vezes, o próprio indivíduo é culpado .
pela situa_s:ão em que vive, seja porque não
aceíta o envelhecimento, seja porque tem medo de envelhecer, e tenta a todo custo manter-se jovem, provocando em sua pró;>tia pessoa os conflitos decorrentes.
Sem dúvida, com_o passar do tempo, toda _
pessoa sofre processos biológicos degenera~
tívos irreversiveis. ta lei natural. Ess_e dedhllo
das forças físicas é inerente à natureza humana. O mesmo, porém, não aconteCe, pelo menos com tanto determiniSmo, com as potencialidades sociais, psicológicas, espirituais e
intelectuais. Às vezes, mesmo, à diminuição
das forças físicas corresponde um aumento
das demais potencialidades. Nesse caso, podemos atê falar de uma superioridade do mais'
vivido sobre o jovem.
-Quando ao declínio físico se segue também
umã redução das forças mentais, emocionais
e das capacidades sociais, dizemos que se
trata de um idoso carente.
É esse. idoso que ieva a Sociedade a generalikar_ seus esteieótípos quando, indiscriminadamente, o chama de imp'rodutivo e decadente, quando desvaloriza tudo que é tradicional, dando excessiva importância ao culto do
novo, à juventude, à mudança constante. ESsa
postura, sem dúvida, diminui a repeitabilfdade
progressiva marginaiizáção dos mais velbos,
a começar pelo seu próprio grupo· familiar,
onde, não raro, o idoso ê tratado como alg!Jém
que está "sobrando", orlde, além de se reduzir
o seu poder de decisão e outros papéis, torna·
se alvo de cuidados especiais. Esta situação,
de modo geral, é acompanhada de uma série
de problemas, como, por exemplo, o choque
de gerações, pelo confronto de valores, a des·
confiança em relação- ao comportamento da
famíTia; que sob o pretexto de poupar ao idoso
maiores aborrecimentos, o impede de parti·
dp-ar de acontecimentos codidianos que ocor~
rem no ámbito familiar.

asocteaaae
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O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- ·sr.
Presidente, permlta-ni.e essa quase falta de
eduCação de interromper, mas é que estou
. recebendo um chamado, um apelo veemente
do Presidente do Senado para que nós três
compareçamos ao plenário; porque estão faltando dois Senadores para haver número para.
a votação. Então, eu pediria desculpaS, mas
nós. interromperíamos por alguns minutos, e
iríamos lá, votaríamos e 'depois voltaríamos.

OSJ3.-PJlliS.IDEN:J:E (C.rlos Patrocínio)a compreensão do nobre confe~
rencis~.;l ..'i- .àe todos, de uma maneira geral,
mas te!nos mél.léria inadíavel a_ser votada hoje.
Está hãVéildo,- e(etivamente, uma simliitaneidade de trpbattio de comissões e de trabalho
de plenário. Solicitamos a compreensão dos
Senhores e dentro de poucos minutos estaremos novamente aqui.

Solicita._rpo~

O SR. RELATOR (Jutahy Magal)lães)- Estão dependendo da nossa presença lá, segundo-informe.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrodrii0)Voltaremos imediatamente. (Pausa.)
Retomamos a palavra ao f!Obre confenmcista.
O SR. OSVLADO GONÇALVES DA SILVA
- Então, foi a partir da detectação desses
sintomas da sociedade que o SESC reso!V_eu
empreender esse trabalho social c:om idosos,
procurando equacionar esse problema, não
dentro dos moldes e padrões de atendimerito
tradicionais, _os asilos, únicos existentes na~
quela época, mas através de uma solução ade~
quada ao tipo também de idoso que ele pretendia atender: idosos válidos e ainda capazes
de participar, o que não acontecia com a população que vivia asilada.
Mas nós julgamos que o grande mérito da
entidade foi ter se antecipado a um possível
recrudesctmento- desta situação de abandono
em que vivia a maior parte dos aposentados
daquela época.
Esta iniciativa se Daseou também no estudo
do compOrtamento de alguns aposentados
que freqüentavam uma das unidades opera~
danais do SESC em Sáo Paulo, na capital
paulista, onde_existia e existe até hoje um restaurante que oferece refeições a preços acessíveis à categoria comerciária, bastante densa
naquela região central da capital paulista.
Acontece que alguns aposentados também
se dirigiam -para aquela unidade para tomar
as suas refeições em virtude de opções que
lhes convinham, pelo fato de terem também
as suas condições financeiras precárias. Após
as refeições esses aposentados permanedam
inativos, sonolentos, e o que é pior, cada qual
em um canto das dependências das unidades
do SESC sem nenhuma ligação, nenhum rela~
cionamento usn com os outros. Coincidentemente, nessa mesma época, alguns técnicos
do S_ESC. em viagem de estudos para os Esta·
dos Unidos, observaram experiências que se
realizavam lâ com c-entros sociais para- idosos
e com excelentes resultados, esses centros
sociais nort~americanos tinham como obje·
tive suprir as necessidades que as transfor-
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maÇões sociais haviam deixado de atender,
e pela prática de atividades sódo-culturais os

idosos voltavam a uma convivência normal
sentindo-se novamente últeis à comunidade.
Então, este-mesmo problema que já existia
nos Estados Unidos há 26 anos surgia no Bra-

sil de forma semeJhante, mais especificamente na cidade de São Paulo, onde nós sabemos
que o crescimento rápido e sem planej~ento
provocava profundas mudanças no comportamento_ social, de modo que tanto o modelo
familiar como a sociedade nascente não ofere'cia mais ao idoso uma estrutura d~ apoio. e
proteção. E o conhecimento específico dos
problemas particulares daqueles idosos,_ que

freqüentavam o SES C. reveJou que o prOcesso
de marginalização social atingia sobretudo
aqueles que viviam sós, tanto por faltã d~ pa~

rentes próximos como por falta de pessoas
com as quais pudessem manter um relacionamento semelhantes aos que mantinham
quando ainda estavam na ativa.
__ __ _
Outra constatação que levou -o SESC a empreender este trabalho foram as condições financeiras precárias, que dificultavam este
aposentado, este idoso a ceder certas formas
de lazer, como por eXemplo a aquisiÇão de
um aparelho de televisão, ir ao teatro, freqüentar o cinema, bibliotecas, comprar Uvros para
ler, de tal maneira que isto tomava a sua monótona vida pelo execesso_de tempo livre de
que o aposentado dispõe e uma ausência total
de ocupações.
Que tipo -âe-atividadeS.õ SEsc propôS Para
nuclear esses aposentados? Ele propôs uma
série de atividades que levasse justamente a
participação, que levasse os idosos a se comunicarem e a conviver com outras pessoas, fazendo novas amizades e reiterando-se em seu
meio social.
E através__ de experiências de Jazer _co_mo
ouvir música, fazer leituras, jornais, livros, revistas, jogos de salão, o SESC conseguiu iilicialmente um grupo de 40 pessoas e esse
grupo foi-se tomando mais amplo, atingindo
inesperadamente um volume bastante grande; essa experiência foi absolvida raPidamente
em pouco tempo por inúmeras outras Unidades Operacionais do Estado de São PauJo,
tanto da capital como do interior, de tal maneira que em pouco tempo nós tínhamos vários grupos funcionando com o nome que
nós aleatoriamente ou por seu significado encontramos: Centros de Convivência.
Em que conSistem esses centros de convivência? Esse primeiro programa do SESC,
que consistiu em reunir uffi 9ruPOde aposentados e facilitar-lhes a integração social através
de atividades de Jazer, tem representado uma
resposta efetiva e imediata à questão funêf~
mental da problemática do idoso, ou· seja, o
seu isolamento social. E pelas pesquisas que
reali+arnos com os nossos grupos; ftõs Chegamos à cOnclusão de que esse cantata interpessoal e grupal é que constitUi realmente a fonte
de maior satisfação por parte desses idosos.
Como se estruturam esses centros de conVi~
vênda? Eles são constituídos de pessoas geralmente com idade superior a 50 anos e são
rnonitora:dos por equipes multiprofissíonaíS- e

têm as suas atividades centradas no lazer cultuial e recreativo, porque julgamos que o Jazer
é um fator capaz de levar à sociabili.zaçào,
desenvolver a criatividade e a auto-expressão
do idoso.
Atualmente, as atividades básicas a que esses grupos se dedicam são, entre outras, a
formação de corais, teatro, c:onjuntos musi__cais, ginástica, ioga, excursão, festas comemorativas, jogos de salão, reuniões com outros grupos, etc.; tendo a finalidade de criar
esse sentido de participação. Hoje nós conta- mos, só no Estado de São Paulo, com cerca
de 40 centros de convivência espalhados por
todo o Estado, sob a orientação_ do SESC,
porque-existem outros grupOs (jue fofam for~
m~dos a partir dessa nossa proposta e que
estão vinculados, seja a prefeituras, seja a outras associações ou obras sociais.
Esse foi, então, o primeiro programa que
o SESC desenvolveu junto ao idoso.
A partir de 1978, surge um novo programa
diverso dos centros de convivência, intitulado
"As escolas abertas da Terceira Idade", que
constituem uma nova e diferente abordagem
sócio-educativa e cuja tónica está em possibilitar aos indivíduos a redescoberta de interesses e estimular-lhes a criatividade e o exercício
das faculdades intelectuais.
Para que nós chegássemos à conclusão de
que deveríamos propor um outro tipo de trabalho, nós partimos de estudos científicos se_gundo os quais o envelhecimento ffstco se
antecipa, multas vezes, ao envelhecimento psíquico.
Paradoxalmente, acontece que quando aparecem os primeiros sintomas de envelhecimento ffsico, a mente, em condições normais,
está mais apta para refletir e fazer síntese, sobretudo quando estimulada e enriquecida
com novas_ informações.
Partindo desses princípios, _e_struturou-se aEscola Aberta da Terceira Idade, não como
um recurso de. formação profissiOnal, mas como oportunidade de se adquirir Informações
que ofereça ao idoso condições de atualizar
os seus conhecimentos, facilitando sua adaptação às mudanç:as s_ociais e culturais.
O idoso que freqüenta a Escola Aberta da
T ercelra Idade é geralmente uma pessoa com
um nível mais elevado de conscientização a
respeito dos seus direitos de cidadão, e, portanto, pessoas desejosas de t~r uma participação maior na sociedade, onde encontram
muitas vezes l.im ainbiente hostil e rejeitado.
' 9 objetivo das Escolas Abertas e procurar
resgatar o sentido da velhice, junto a essas
pessoas, isto é, colocá~los diante desta reali.dade que é a velhice, através de cursos, deba~
tes, palestras sobre Gerontologia Social que
propiciem o conhedrftento e a reflexão sobre
os aspectos biopslcossocials do envelheci~
menta, para que, a partir desta reflexão sintam
a necessidade de uma reciclagem que lhes
permita se situarem devidamente na sociedade moderna; para que elas sintam a necessidade de elaborar novos planos de vida, através da descoberta de novos interesses, novas
habiUdades e novas idéias; para que estabeleÇan; uin relacioi1amento intergeracional me-
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nos conflitante, pela retomada do diálogo com
os mais jovens.
Este último ponto tem sido um dos prÕble-.
mas mais difíceis de resolver no trabalho com
idosOs: o encontro de gerações sem conflitos,
Porque com conflitos sêo freqüentes.
Sendo tambem uma das tntençoes ao pro:
grama reaproximar o idoso do seu meio social,
é necessário que ela conheça e entenda sua
comunidade. Assim, faz parte do curriculum
a disciplina Cultura Brasileira que estuda a
sociedade brasileira, quanto às suas origens
históricas, formação s6cio~ecotl6rnica, políti~
ca, social, etc.
A manutenção da disposição física e a preservação da saúde são fatores essenciais para
a partklpação social do idoso. Por iss,o, as
atividades físicas são incentivos e fazem parte
da programação.
Como nos Centros de Convivência, os participantes das Escolas Abertas desenvolvein
ainda atividades de lazer que ilustram e completam seu conteúdo programático.
Atualmente, o SESC de São Paulo mantéril
10 Escolas Abertas freqüentadas por centenas
de alunos.
Este programa das esColas abertas é uma
proposta ideal que se adapta naturalmente às
circunstâncias das diversas unidades em que
ela está estabeleclda. Assim, encontramos di~
ferenças não só na estrutura do programa que,
às vezes, é mais elástico, mais flexível c:omo
também nos próprios equipamentos de que
dispõe a escola, dependendo do tipo de unidade operacional de que dispõe o SESC nesta
ou naquela cidade.
Mas todas elas procuram aproximar-se do
ideal. Naturalmente não temos a presunção
de dizer que este programa se realiza como
está proposto. E o esforço do SESC no momento consiste exatamente em repensar esse
tipo de programa, porque julgamos que realmente é um programa que até hoje tem dado
excelentes r_esultados.
Um terceíro programa, finalmente, que o
SESC desenvolve em relação ao idoso não
se dirige diretamente para a pessoa do idoso.
é: o Programa de Preparação para a Aposentadoria, que se destina a profissionais da área
de recursos humanos das empresas e a outros
técnicos que atuam junto a idosos não in?titucionalizados. O objetivo desse programa é capacitar esses recursos humanos para o desenvolvimento de programas de preparação para
a aposentadoria em suas respectivas empresas e grupos.
Como se estrutura esse programa? A grosso
modo, propomos aos técnicos que desenvol~
vam em suas empresas o seguinte programa:
informações sobre o processo do envelheci·
menta em seus vários aspectos. Isto achamos
de suma importância para que o pré--aposentado tenha consciência desta nova fase de sua
vida e não seja iludido, mas que eles seja colocado realmente diante desta realidade que o
aguarda.
Outro ltem.deste programa é a abordagem
das possibilidades e opções de utilização do
tempo livre na aposentadoria- as novas relações do aposentado com a comunidade,. o
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nores que fossem, pUdessem Se zigrupar e dar esses .cursos an:os antes de a pessoa se
aposentar, ela não seria aquele idoso alienado,
A iniciativa desta Comissão soa como uma
quando se aposenta. Essas pessoas teriani
convocação a todos nós que trabalhamos nesa possibilidade de continuar vivendo de forma
ta área, tanto nós técnicos como os idosos
contínua.
que continu_am t(a_baJhando no empenho de
Eu Continuó viVendo depois Cle ãi:)Osentãda,
promOVer essa categoria etária, para somar- há dez anos, e ainda na ativa. Não ganho nada,
mos esforços e encontrarmos um caminho
mas conservo a minha pessoa, as minhas
compatível com a realidade em que vivemos.
Ein nosso- trabalho, vamos levar a todos idéia_s, a minha maneira de ser e esqueço que
envÊ!Ihe~o. pre_ds-o oihar no espelho e dizer.
_os· técnicos; Cóiri ·as quats-lemoS a Obi"igà.çao
será que· Sou eu aquela de cabelo branco?
e a oporturildaàe de lici_s encontrarmõs, O que
Não! _Então, fico em dúvida, às vezes, se real~qui vai se debàter
sentido desta reunião.
mente tenho set~nta anos, proque eu não os
Antes de concluir, eu pediria licença a todos
os senhores pre?_entes para registrar uma pala- sinto. De manería que isso é ·para afirmar aquilo que o Osvaldo acabou de dizer: a felicidade
vra de recõrihedmento- ao Sr. Presidente do
que femos de poder participar de grupos coConselho do SESC Cle SãO Paulo, Sr. Abi-am
mo esse. SoU uma- pessoa que=-teffi o SESC
Szajman, bem coma tod-os os_ conselheiros,
que não têm medido esforços para que o ido- dentro do meu sangue, dentro de minhas
so, através do atendimento nas casas da enti- veias, porque o ·que sou hoje devo muito ao
SESC, devo muito menos. Não aceito, no ludade, possa conseguir um espaço em sua cogar em que eu for, que não seja homenageado
munidade, de uma man~ira digna, saudável
o
SESC.
.
..
.... .
.
-e humana.
Esto_u _re!iz- POr essa abertur<!l qi.ie--V. ~ _
Muito obrig~do! (Pal_mas.)
estão dando para a Tetteft'ã Idade, porque
temos muita coisa. Digo-lhes que, quando volto às faculdades em que ledonei, e~p CJ!le eu
O-SR PRESIDENTE (Carlos Patrodnio) dei a matéria da Terceirã Idade para eles Antes de iniciarmos-os ntlssos deh<ltes, gostaporque somos obrigados a dar as faixas etáriaS
ríamos de ouvir a palavra da jovem licenciada,
dentro da cadeira de Psicologia - volto não
representante do fórum da terceira idade, a
só como Psicóloga. Como Psicóloga, tenho
Srf Cecma Martinelli. Chamo de jovem porque mais facilidade para falar com os alunos e
já vi o seu espírito.
-me sinto bem dando -aUla numa facUldade
ASRA.CECÍUAMARTINEW-Eugostaria
para "jOVens porque "agora eu SirltO c:rprObiema
de agradecer o convite feito e, ao mesmo temdo aposentado principalmente, não tanto da
po, dizer ao OsWilfdá eu o-- admiro muito
velhice, m_as _do aposentado. Eu dí.Sse à turma
do Sesc: G-ente-, rezem, porque quarta--feira- - qiie sOu quaSe que um recursõ audiovísual
daqui_lo que ele acabou de falar.
nós vamos estar em Brasília, quem sabe fazenO SESC foi a -primeira escola que eu tive _do alguma coisa por vocês. Aí, eles diSseram_;
'"Não esqueça-do 13°, Cecília! Não esqueça
e, por mais que passemos por escolas, por
mais que vivamos ali, tudo o que ele falou
de r~lamar para que eles façam alguma coisa
eu vivi. Quando temos _a possibilidade, a-graça
por nós, porque não podem_QS vlv:er desse jeide conseguir entrar nO SESC, quando nos
to." Então, eu sinto que as pessoas começam
aposentamos - eu entrei antes de me apo- a participar mais, porque antigamente não
sentar, tenho doze anos de SESC - temos
participavam. Eu nurica lembro de meus avós
a vantagem de, em vez de nos alienarmos, --e de meus tios, e mesmo de meus pais dentro
de ficarmos alguém na rua, ou mesmo ·em
de casa, continuando alguma coisa. De modo
casa, marginalizados, nos transformar numa
que, acabou de se aposentar, finou, desapapessoa ainda produtiva.
receu.
Uma das coisas também que fez com que
Aposentei-me em 1979. São dez anos de
aposentadoria e doze de SESC. Isso fez com
eu; Com essa força que o Sesc -rne deu, me
arrojasse a trabalhos grandes, foi o Fórum
que eu, aproveitando-me dessa escola, com
Nacional da Terceira Idade. São con-siderados
o material que eu tinha, de tudo que eles deram, tivesse a possibilidade de fazer o que
diretores aqueles que estiveram no dia da funo Osvaldo acaboU de falar. Eu fundo também
dação- da_ djretoria_, mas eu estive _no gabinete
grupOs de idosos, independentes do SESC,
do Senãdor Marcos Mendonça, com mais um
mas por aquilo que aprendi no SESC. Depois
companheiro quando ele fundou o Fórum.
de algum tempo em que fundo esses grupos
Alí, então, nós lançamos a primeira pedra. Meu
Deus! Eu já estava com 67 anos~- quando ele
em vários bairros, fOrmo" a diretoria com os
lançou a idéia, quando ele pediu, e nós puseelementos do próprio bairro. Canso-me, mas
-isso me traz uma grande felicidade e em todo
mos f.i.Jdo aquilo. E digo ainda: Se aparecer
lugar que e_u posso vou formular, vou debater
um outro movimento,-uma outra coisa para
os assuntos, para que o idoso não se aliene.
fazer, eu acho que ainda tenho muita força
para dar. Isto eu quero transmitir aos outros:
Unp das coisas maiOres que existem s_ão
é preciso que cj-uando al9uérri se- aposente'
os cursos de pré-aposentados. Se as indústrias
que ele não termine, que" -continue. que seja
que não têri1 grandeza_ para montar por si só
esses cursos e forffiei 14 grupos de 1O pesuma faixa ~e tr~nsição, _como a_ da crinaça
para- 6 adolescente, e do adolescente para o
soas-em cada um, no SABESP de_São I?aulo,
baseada no que aprendi no SESC, caril os -adulto. A pessoa acabou de se aposentar, continua fazendo alguma o_utra coisa.
- próprios têcnicos desses grupos -, por me-

que é muito importante, uma vez que essas - -jUnto em prOldest_a ·_ç.~tegçria etária, cuja qUalinovas relações vão sofrer uma modificação
dade de vida deixa muito a desejar.

a partir do momento em que ele deixa o seu
trabalho, em que ele se desvincula de sua área
profissional.
Abordamos támbém a questão do replane-

jamento da vida. É um aspecto tarribém muito

importante, por causa da diferenciação de
seus papéis na comunidade e pelo fato de
ele s.e_colocar, a partir da aposentadoria, em
um outro tipo de situação.
Discute-se também a situação do pré-apOsentado dentro da empresa e a legislação previdenciária para que o futuro aposentado não

tenha decepções quando se aposentar. Eriftm,
os recursos comunitários para o atendimento
ao aposentado, porque, muitas vezes, o traba-

lhador não conhece esses equipamentos de
que dispõe a sua comunidade para o seu atendimento. E é necessário que-ele, ao aposeii-tar-se, tenha esse _conhecimento para, inclusive, recorrer a estes equipamentos.
Objetivamente, trata-se, portanto; de sensibilizar as empresas no sentido de desenvolver,
junto a seus empregados, uma açâo preventiva para atenuar os efeitos negativos desta
desvinculação profissional, por ocasião da
aposentadoria.
Além desses programas básicos, desenvolvemos, junto aos técnicos que militam nesta
área, uma sensibilização em face ao problema
da velhice. Neste sentido, organizamos seminários, palestras, debates, cursos que possam
subsidiar os trabalhos desses técnicos, darlhes o conhecimento da situação do idoso,
das técnicas que _conhecemos para tratarmos
este problema e sobretudo sensibi!iiarmos a
comunidade em geral, promovendo eventos
com os próprios idosos para que a comunidade saiba que existe um problema, mas
que também existem pessoas que estão cuidando dess_e problema e que ela deve fazer
parte desta ação. Entre esses eventos queremos citar, de modo especial, os encontros
estaduais e nacionais que realizamos alternadamente em cada ano. Já chegamos a reunir
em encontros nacionais até 3 mil pessoas e
o que constatamos no decorrer desses encontros, e o_ que é mais importante, não é o número dessas pessoas, é _o nível de conscientização
desses idosos, que se aprimora cada vez mais,
de tal maneira que desses encontros desses
núcleos_ de trabalho surgem novos grupos a
partir da iniciativa dos próprios idosos e núcleos combatentes, núdeos militantes, que lutam pelos seus direitos, que lutam para ter
um lugar também ao sol.
Conclusão

São estes.. senh~es. os três prOgramas que
o Serviço Social do Comêrclo desenvolve, na
tentativa de colaborar. como instituição _de_
bem-estar social. para a solução do problema
do idoso. problema que nós achamos complexo e que exige o esfOrço de toda a SoCiedade para o seu equacionamento.
Felizmente. hoje. tanto os órgãos públicos
c-omo varias instituiÇões privadaii ejtão conscientes da necessidade de um tr!filJ,afho con-
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Então, é. aqUele sistema japonês, que acho
deveria ser transmitido em todos os grupos:

quando eles se aposentam, faz.em aqueles
grandes barrações, com box,..em que eles con~
tinuam fazendo um trabalho, talvez diferente,
como uma higiene mental, daquilo que já esta-

vam organizados. Lá, nesses bairros, nessas
Cidades, as pessoas continuam atuando ativa-

mente e

rece~endo

um pagamento pelo que

fazem. São movimentos de trabalho que aju-

dam ao idoso:
---Por exemplo, quando fui em São )9ão-da
Boa Vista, encantei-me com a PrefeitUra de
lá, porque, em cinco anos, eles consegUiram
fazer maternidade, hospital, creche, uma por"
ção_ de coisas, enfim. Perguntei: como ·é que
em ·cinco anos vocês construiram tudo isso,
quando vemos que quando um lança uma
idéia os outros Criticam, saem para não dar
quorum? Eles responderam: não, aqui, em
São João da Boa Vista, só brigamos politica~
mente quando os_ problemas são políticos,
mas quando são sociais, nos unimos e fazemos uma traba_lho para a comunidade.
E foi então que assisti a uma inauguaração
de 44 casas para idosos, que não aceitaram
ficar na rua porque não podiam maiS pagar
as pensões. E a Prefeitura, o Prefeito e eis Vereadores se uniram para faze'r ese trab<iliho~
E a casa não era um elefante branco, isolada
da so_ciedade, mas ficava no centro da· cidade.
Quando os pOrtões eram ãl:iertOs, eles esta-vam ali, ao lado do boteco, -da igreja, da cinema, quer dizer, continuam a viver a sua v.ida.
Mas eles tinham trabalho para com a sotiedade, não foram jogados naquela casa, como
eram jogados t:JOS asilos..- Eles foram preparados por mais de s~ls meses pelas assistentes
sociais para viver em coinunidade e isso não
temos em lugar algum deste País. Não existe
esse preparação por assistenteS soCiaiS· Para
que o idoso viva em conjunto. As c;asas eram
bonitas, cada casínha para um. E eleS faziam
o traba1ho Q.a. horta comunitái'íã p-ãra ajUdai'
a parte dos pracinhas, dos meninos. As mulha"res trabalhavam na casa dos pracinhas, davam
aulas para as_ moças e à noite_ eles tinham
o salão para eles. À noite, eles dançavam, eles_
Jogavam 1 ·conversavam depois de um dia aprov~itado.

Não era .daqueles asilos que a gente passa
e vê aquelas pessoas, que foram grande no
passado, ficarem com a boca aberta esperando a morte, como se fossem uns Cantas~
mas. É o que se _vê nos asilos de um modO
geral.
, O trabalho que realizamos o ano paSsãdo,
na Secretaria de Saúde, foi no sentido de cons~lentizar os_ as_ilos e_ casas geriátricas, dando·
lhes uma formaÇão melhor, porque o-importante nãQ são" eis grandes monumentos, as
grandes alimentações, poiS o idosO, gente, _so~
J!IOS nós_.e yoçês que também vão ficar idosos.
Não precisa ter uma casa maravilhosa. A pessoas tem que ter uma casa simples, uma alimentação sim-ples, mas que tenha uma vivênda de amor.
-Orgulho-me de ter participado desse traba~
lho, como PsiCóloga do grupo, }:íorque··muita
gente era esquecida, ficava no asilo para espe~

rara morte, mas agora elas produzem e vivem,
e muitas pessoas podem volfar para a sua
família, com produção; Por que não ligáva~
mos para o idoso? Porque olhávamos o idoso
como uma pessoa infrutífera, uma pesSoa que
não precisava de mais nada.
Te mos que ver o idoso como o Senador
Marcos Mendonças nos viu. S. Ex~ viu que
eu estava com 67 anos, mas concluiu que
eu ainda podia trabalhar e disse-nos: vamos
fazer ó Fõi"lim Nacional da Terceira Idade.
Senador Marcos, eu nunca esqueço V. Ex•,
esse grande carinho e amor que teve para
Conosco~ Não pensei em falar de V. Ex~ hoje.
Foi uma coincidência.
- Então, o que queria comentar era justamen~
te isto': que não se pode tratar o ídoso como
uma pessoa que já foi, ele tem que ser tratado
como· uma peSsoa que está aí, participando
e atuando.
O Brasil já não é mais um País só de jovens,
porque estão fechando as fábricas, estão limitando os filhos e, amanhã, , vocês sertio velhos
sem jovens por perto, vocês vão viver, não
unS setenta como eu, vocês vão chegar a uns
oitenta, aos noventa, dentro de uma capaci·
dade de produção, porque vocês vão encontrar esse desenvolvimento diferente que nos- sos pais não nos deram, pois não tiveram
opo~nidade, mas que queremos transmitir
ªQs _nossos filhos e aos nossos netos. E assim,
estamos dando uma oportunidade que v.ocês
nos_ deram agora.
Antes dessa última quinta-feira, não pensava que estaria aqui, falando. T adas às vezes
que vocês quiserem, vciu a qualquer lugar do
país, para levar a mensagem de que o idoso
não _pode se alienar, não pode ficar só, não
póde ficar de lado. Vocês já pensaram sair
daqui aposentarem-se, e depois serem marginalizados, não serem ninguém? Agora, pensem um pouco, vocês ·estão etn casa e ninguém liga mais para vocês. Ah, vovô, como
vai? E a pessoa vai-se sentindo, vai-se amargurando, vai envelhecendo porque quer, porque
ficou dentro de casa e_ se marginalizou.
Temos os nossos idosos de hoje assim, mas
não podemos deixar para vocês que váõ ficar,
no futu!O, idosos, sim, e uma das coisas que
me chama mais atenção é que vocês vão ficaridosos em situação muito pior do que nós,
porque nós somos poucos e votês vão ser
muitos. Acontece que vocês não vão ter uma
coisa que também nós não temos, a não ser
que comecem agora, com vontade, para se
r~lizar daqui a 5, 10 anos, talvez. Nós não
vamos cOnseguir, mas vocês sim. É uma coisa
que me chama sempre muita atençãO quando
se fala de idoso: é que vocês hoje têm gerontólogos, mas não têm geriatras.
Temos no Brasil uma faculdade, em Santa
Catarina~ que tem uma cadeira de geriatria.
Não é a faculdade, é uma cadeira. Não há
outra faculdade no Brasil que tenha cadeira
de geriatria ...
Por que nós não fundamos- vocês seriam
-OS-pioneiros - em cada Estado do País uma
faculdade com uma cadeira de geriatria? Por~
que, hoje, envelhecemos, sabem como? Com
paliativos: Não temos r~médio para as nossas
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doenças. Nós tomamos calmantes. São paliativos o que os médicos dão. E sabem como
eles são geriatras? Perguntei isso na Secretaria
da Saúde: _"Ah, mas nós trabalhamos dois
inos num _asilo". Trabalhar é parte prática,
mas não é parte teórica. Vocês não têm o
estudo. Vocês têm o que viram_ num asilo,
f:turna casa geriátrica, que já é uma anorma·
!idade para a pessoa humana. Não é a pessoa
humana fisicamente continuar se transformando. Então, eu pergunto:_ por qUe vocês
não querem ganhar esse nome de serem os
pioneiros, de transformar um País? Na parte
de p_ediatria vocês Tazem tanta coisa para a
parte jovem, por que não fazer para vocês
no s_eu futuro? Porque vocês podem eliminar
tantas doenças e podem ficar numa clarividência até o fim de suas vidas. Isso é uma
coisa que estou trazendo porque são _anos de
luta e vocês não·estão sentinho. Não adianta
dizerem mais tarde: a Cea1ia bem que disse.
Não, comecem agora, para quando vocês envelhecerem terem em· todos os EstadOS é não
precisar fazer o noitista vir para o Sul, porque
cada Estado vai ter o seu.
Então, essa seria uma das primeiras providências que pOderiam ser tomadas, e que depois cada cidade se preocupasse não em fazer
asilo, não de casa geriátrica, porque para isso
as pessoas terão atendimento médico. Pen·
sem· erh Vocês.-VóCês gostariam de ir para
uma casa geriátrica? Vocês vão dizer: eu não
vou, sou rico. Não, não pensem nisso, poíque,
amanhã; a sua nora vai dizer para o seu filho:
ou você ou eu, porque esse: veJho na minha
casa derrubando toda a comida na mesa, não.
E você, hoje, que é muito grande, vai ficar,
no futuro, como os velhos de hoje. Então,
tratem de eliminar isso do futuro, porque vocês têm essa possibilidade, vocêm têm nas
mãos o País, o que nós não temos, nós sô
temos as idéias para passar.
AChq que e.ssas duas coisas vocês deviam
lutar muito. prime_iro, as indústrias que são
pequenas e não têm condições de fazer c~:~rsos
de pré-aposentados, que haja a possibilidade,
no bairro ou na cidade, deles terem lugar de
se reunir e que esses cursos sejam dados.
Eles são muito necessários para o idoso não
se alienar. E, depois, para a sua saúde, porque
sem a saúde não adianta nada. E digo uma
c_oísa para-võcês: no -futuro não vai precisar
nem de asilo e nem de casa geriátrica, porque
s_e vocês tiverem idéias, se quiserem alguma
coisa terão condições de fazer sem precisar
se, alienar e se encostar dentro de uma casa
geriátrica.
Eu não sei se p"ass_ei alguma mensagem.

(Palmas.)
O SR.
Cecília.

-Excelente, Dona

A SRA. CEdUA PEDRO MARTINEW DE

SOUZA - Vamos ter outras oportunidades
ainda não é?
-

-o SR.

-Sem dúvida.

A SRA. CECÍLIA PEDRO MARTJNEW DE

SOUZA.___:_ Vão fazer algum- encontro para de·
batermos os nossos interesses da aposenta-

"
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daria? ·v. Ex~ vão lutar pelo nosso 13~? VãO
fazer aJguma coisa? Se V. Ex~ não fecharem
isso; ficarem em aberto, cuidado, vejam o qué
aconteceu com o Sr. Sílvio Santos, Será que
o Presidente, ainda no princípio do ano, não

vai aproveitar um pouquinho daquilo que é
nosso? Ou o nóYo- Presidente não vai apro~
veitar o que está em aberto e transformar em

algo um pouco diferente? Por que desde 25
de outubro do ano passado não foi "amar~
rado" o problema da terceira idade, o proble·
ma do aposentado? Os nossos direitos de quê
13~ seja igual ao salário de dezembro? O de
88 ri6s não reCebemos ainda, está Com defa~
sagem? V. Ex.s não esqueçam de nós. V. E#
não têm esse problema, porque com oito
anos, mesmo quando o político não funcionoU

e o povo não votou nele, ou ele não foi capaz
de resolver o problema do povo, o político
é aposentado muito bem, não com o dinheíro
dele, não sei, Será que é com o nosso? Talvez
seja por isso que há um rorribo na aposentadoria. Não tem nada a ver com o que eu
falei. Era uma pergunta que eu estava louca
para fazer.
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrodnio) ~

Esse é um assunto multo complexo e evidentemente esta Comissão, que foi criada graças
ao espírito público do Senador Jutahy Magalhães, e quando instituímos esta Comissão o
pensamento era evidentemente proteger todo
o idoso brasileiro, não só nos seus_ problemas
de geriatria ou de gerontologia, mas também
no que diz respeito ao aspecto dos seus vencimentos que estão defasados, os idosos conseguiram muitas vitórias na Constituição, mas
que por enquanto ainda está no papel. O nosso intento evidentemente é lutar para que vocês sejam ouvidos nessas reivindicações.
A SRA. CECiLIA PEDRO MARnNEllrDE

SOUZA. - Acha V, Ex~ que todo brasileiro é
um ddaddo? Se ele é um cidadão, por que
ele tem de estender a mão para pedir o leite,
para pedir o pão, para pedir o passe do idoso
para poder ter o·meio de transporte? Por que
ele tem de estender a ruão quando ele pode,
com aquilo que lhe é de direito, que lhe é
de justiça. ele mesmo· pagar o leite, pagar o
pão e pagar o seu transporte? Por que tem
de se chamar benefido? fsso eu jàfalei duas
vezes no Fantástko reclamando. Beneficio é
aquilo que a gente recebe. Eu não estou recÉ:-bendo nada. Aquilo não é favor, aquilo é de
direito. Pelo contrário, estão me tirando uma
parte que me é de direito, porque eu descontei
para minha aposentadoria quarenta e dois
anos de professora. Então, eu pergunto: onde
ele está? Essa palavra beneficio tem de mudar,
enquanto foi benefício nós nunca vamos conseguir nada, porque o Governo acha que está
nos beneflciando, pois sendo beneficiO nós
não podemos reclamar. Tirando o nome beneficio nós podemos re<:lamar. É uma segunda "bola" que eu entrego nas mãos de V. ~
Quem sabe?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~

Gostaríamos de passar a palavra à Irmã Maria
Luíza, Presidente no Brasil da Associação Luíza de Marilac.

"

"

Dezembro de 1989

A SRA IRMÁ MARL-\ LOIZA - Nobre Sena·
--~-~-participei de diversOs congressos. Faz
dor Jula"hy Magalhães, tenho o costume de um mês que vim do Canadá, do PanarTiá, da
falar para o povão. Então, hoje estou muito Costa Rica, convidada pelos Bispos - não
acanhada. Vou s_er breve. Gostaria de falar com os_ Bispos vermelhos; porque não resolvem
vocês qúe ineu fio -condutor - por que não
nada-- do ceiam; para tratar dos assuntos
posso dizer?- começou na Bahia, em Salva- da Pastoral do Idoso no BrasiL
Quando fizerTios os primeiros foros de intedor. Em 1960, muitos de vocês não eram nascidos, a Bahia foi o berço para o segundo
gração do idoso na sociedade brasileira, o Senador Marcos estava no primeiro mandatO de
CongressO Nacional da Associação Luíza de
Marilac e quem nos recebeu com multo amor vereador. Eu cheguei lá e diss_e:: __ "O Sehhor
e carinho só podia ter sido o Governador da vai ceder a Olrilara Municipal para o primeiro
Bahia JuráCy Magalhães. Foi maravilhoso e
congresso dos idosos, porque Câmara é povo.
a maiorcara:vana foi a de S~o Paulo. Imaginem Aqui é a Casa do povo, e idoso é povo".
vocês que era Governadór de São ~aula o
EStOu muitÇ> feliz por estar cqm V. Ex!' aqui_.
Sr. Carvalho. Pinto, mão fechada, e eu conse- V. Ex"'! têm muitos problemas, mas _esse é
gui ter um aviãb direto da VASP- era um
de: grande -emergência. O idoso já trabalhOu,
escãndato, não e? E eu estava justamente ter- a Nação tem uma dívida imensa para com
minando o meu c_urso de Trabalhador Social o idoso. Onde ele está? Ele é o grande descoe defendi a tese s_obre o aspecto negativo da nhecido. A face do idoso, o rosto ansioso do
assistência à velhice no Brasil e a necessidade idoso me dá angústia; é o meu peso e a minha
de modificar os asilos, denominando, assim, doL
de antecâmara de morte. Quase que eu apaSó tem uma saída: os próprios idosos serem
nho, não pelos bianos, mas pelas, minhas agentes transformadores deste Pais que está
companheiras, porque eu estava propondo
em mudança. Eles têm que- ir para a ativa
mudanças nos asilos, falando em vida afetiva
Por isso qu~ saio, you para Araçatuba- tenho
do idoso.
lá uma pl~téia de. mai~ de 1.5po Jdosos. EstaFoi muito perigoso para mim. Quase me mos politizando os idosos, paa que, neste moexpulsam~ mas estou aqui.
mento, eles não sejam os coitadinhos. Eles
Comecei meu trabalho com propostas nonão precisefn_ de passe, nem de leite; eles prevas. A tese foi queimada, mas levei-a para São cisam dos seUs direitos. Quando tiverem apoPaulo, e lá começamos a angariar e a cons- sentadoria justa, não precisarão de compaidentlzar os usineiros e toda a sociedade. E xão.
a Cidade dos Velhinhos surgiu - o Seriã.dor
Costumo dizer que os idosos não precisam
~rcos conhece, pois foi diversas vezes lá.
de muletas. Tudo isso que dei até agora, eu,
Trabalhamos também com refugiados, a
Maria Luíza, e todos vocês foram muleta:;. Eles
maioria de russos brancos.
precisam de direito e, quem sabe, talvez, de
_Tenho lutado muito pela Cidade dos Velhi- mulatas. (Palmas)
nhos.__Quando se _é nova, bem novinha, faz-se
Muito· obrigada. Sou ag(essiva, mas nortista
m4ita bobagem. Hoje eu jamais faria um pro- é ãssim.
jeto de Cidade dos Velhinhos. Lugar de velho
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -,Só
não é no asilo: lugar de velho é no seu lar.
Mas a- sociedade patriarcal caiu. Será que a espero que a senhora não derrube este Consociedade nuclear tem lugar para o idoso? gresso. (Risos)
só quem está dentro do problema é que sabe.
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Nosso escritório é em Santa Cecília, onde Declaramos abertos os debates e os questio·
teffios mais de 400 cortiços. Não vou_ nem namentos. A palavra está franqueada para
falar do que seja a vida dos idosos em cortiços quem dela quiser fazer uso.
na Grande São Paulo. Não sei para quem é
Com a palavra o er:ninente Senador Jutahy
pior: s-e pãrá os que estão nos cortiços ou Magalhães.
para os que estão nas favelas.
Sou agressiva, porque trabalho em área
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)__: Sr"
agressiva. Costumo dizer para as minhas com- Presidente, quando assisto a uma reunião co~
panheiras que o meu apelido em São Paulo
mo a de hoje, fico satisf~ito de ter tido a idéia,
é "derruba congresso". Falar é muito bom, logo abraçada por .V. Ex~ e pelo nobre Senador
mas o idoso continua a morrer de fome.
Marcos Mendonça, que tem nos honrado aqui
Trouxe para V. Ex"' uma mensagem bem
com a sua particiPação, é um Suplente _dos
pequena do Senador Mário Covas. Na nossa
mais eficientes que já vi passar aqui pelo Sena· primeira assembléia do Idoso, na Casa de Por- doe E tivemos a felicidade de- contãr coffi a
tugal, com movimento_s populares, Mário Co- colaboração de S. EX, indusíve com a ·idéia
vas disse o seguinte: "Enquanto_ o velho se dos convites, para hoje, de Dona Cecília e da
sentir como uma seringa descartável, todos Irmã Maria Luíza.
nós, brasileiros, teremos uma profunda vergoQuando pensei em fazer esta Subcomissão,
ilha, pois, em qualquer pafs sério, reveren- minha intenção era de buscarmos sair do discia-_se o papel do idoso".
curso para conseguírm95 alguma coisa práDisse isto, ontem, o Senador Mário Covas, tica em favor dos Idosos. E teríamos que ouvir
candidato dos Tucanos à Presidência da Re- as pessoas que convivem Com esse problema
Pública, a uma platéia de 1.200 idosos, numa quase no seu dia-a-dia. E é o que estamos
assembléia organizada pela Associação Luizas
fazendo.
de Marilac. E é_isso mesmo. O idoso é conSide·
Ouvi, cOm elnoção, esses três depoimentos.
rado como_ uma seringa desc:artável. Ele não
Gostaria de ter o poder de levar a idéia, de
tem cidadaOia.
. vender a idéia dos idosos aos nossos campa-
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nheiros da Corríissão

de- Orçamento, por

exemplo.
Tfve opôrtUriidade- de apresentar uma
emenda, ·quase um paliatiVo, de sete milhões
de:cruzados para a criação de centros de con·

vivência- em diversoS EstadOs, ilaqueles em
que o dinheiro desse- sete milhões de cruzados no valor de maio de 1989- hoje valeriam
mais alguma coisa. Na: Comissão de O~ça
mento, disseram~se que o Relator-Geral, que
é do meu Estado, meu adversário, não· será
favorável a essa emenda, porque considera
que os idosos já estaa atendidos no .-Orça-

mento.

__ - _

__

·_ _

__ -

·

Ora, todos sabemos_ que praticamente não
existe um centavo sequer para Uma ·política
dos idosos, Sabemos que o5 recurSOs- que

estão no Orçamento para a_ Legião Brasilejr.;i
de Assistência são ínfimos. Ontem esteve em
meu gabinete Dona Maria do Carmo Vilaça,
visitando-me para conversarmos· a respeito
dessa emenda. Ela mesma declarou que os
recursos de que dispõe hoje sâo praticamente
todos para creches. Não há recursos para os
Idosos. Pedi-lhe, _então, que procora_~se fali:!;r
com o Relator-Geral e com o SUb·Relator ,que
é o Deputado Pontes, e o tentasse convencer,
porque eu não estou consegüindo vender essa
idéia. Disse-lhe, ainda, que, se ela conseguisse
que a Dona Marly desse um telefonema para
o Deputado Eraldo Tinoco, tenho certeza de
que S. Ex• cederia. Ela. disse qUe estaria ontem
com Dona Mary. Não sei se conseguiu isso.
Agora, peço a ajuda de quem foi tão convicente nesta Subcomissáo. Cheguei até a ter
a idéia de pedir a gravação para levá-la à Comissao de Orçarriento e deixar que os depoentes de hoje fala:ssem por mini na defesa d~ssa
emenda Eu pediria sOcorro aos três depoentes. Hoje ou amanhã no máximo o parecer
vai ser dado. Não sei se ainda hoje de noite.
Eu, por exemplo, às seis horas deveria estar
Jâ, dando o meu parecer sobre o Banco Central, mas deixa atrasar, não tem problema. Pediria aos depoentes que pelo menos falassem
com o Deputado Eialdo Tinoco e tentassem
convencê-lo de dar essa migalha, esses recursos, que não darão para atender às necessidades de criação de centros de convivência
em cada Estado brasileiro.
Essa idéia surgiu também de dePOiinentos
passados. Procuramos logo transfor-má-la em
algo prâtico. Hoje surgiram novas idéias. Q_q~_
depoimentos aqui prestados poderemos tirar~
novas idéias. Poderemos ter também condições de buscar soluções. Uma das rcizões dessas reuniões é exatamente procurar saber,
procurar idéias, e estamos pedindo sugestões
a outros interessados sobre a matéria através
de documentos escritos, para termos a possibilidade de, - uma coisa_ que é do papel,
vai ficar muito no papel -pelo menos, criar
uma política dirigida para os idoscrs, através
de uma lei, de uma legislação, para depois
atentarmos para que seja cumjjrid~ a lei.
Então, essas sugestões que buscamos são
nesse sentido, também, porque temos, de forma genéricã, colocado na ConstitUição a proteçâo, a assistência aos idosos,· mas temos
que transfoimar em alguma coisa prática, por-

qUe considero que_é um_(!b_surdo estarmos
hoje com um _crescimento çons~pte dessa
faixa etária, da terceira idade no Brasij, e temos
uma projeção para o ano 2.010 de 32 ou-34
milhões de idosos no Brasil e não_ temos nada
feito; temos ações praticamente isoladas, temos a ação daS lrniãs, temos a ação de pessoas voluntárias, temos o SESC, temos a Legião Brasileira de Assistência, mas o qu_e é
isso? O que isso está atendendo? Qual é a
faixê! _da terceira idade que a ação ·de tantos
abnegados tem consegutdp a,t~nd~r_? Considero que isso é praticamen!~ ryad.?!
__:_Acho que uma das coisas .que todos desejamos é chegar a ser idosos. Eu estou chegando. Já cheguei no limite da faixa çf_e_ _60 anos
:;:;..... coin 60 anos estou na faixa dos idosos.
_Mas tpdos queremos chegar a mais com os
recuros que a ciência está possibilitando à população como· um tOdo. Então. podemos ver
essa questão da escola aberta à terceira idade,
cursos para aposentados, cadeiras de geriatria, os direitos dos aposentados. Não é beneficio, tainbém não considero que seja bene_fido, esse é um direito db aposentado, um
direito que também temos procurado defender, inclusive, na presença do Ministro da Previdência, mostrando que não poderíamos
abrir mão - e daqui o Congresso brasileiro
como um todo tomou a atitude de evitar os
.cortes que foram propostos pelo Executivo
quanto ao regime dos aposentados, porque
não queriam que incidisse o aumento real do
salário mínimo aos aposentados. O Congresso votou entendendo que aquilo era um direito
adquirido, não era um beneficio do Executivo
que pudesse ser retirado, portanto, a qualquer
n)omento. Mas tudo é pouco; é' poUco mas
acho que - vou recorrer ao Mao Tsé T ung,
qUe -âiz que "tod"- grande marcha começa
.com um primeiro passo''- tudo que pudermos fazer, poderemos juntar esforços para irmos atendendo cada vez mais a essa faixa.
A primeira idéia que procuramos transformar foi a .do Centro de Convivência. Peço o
socorro de cada um, se puderem, para que
procurem falar com o Relator-geral da Comissão de OrçamentO, tentando convencê-lo da
necessidade de atender a essa emenda, para
_podermos ter condições de construir mats alguns Centros de Cohvivência. Sei que os senhores têm encontros nacionais, encontros regionais sobre o problema dos idosos e que,
no primeiro encontro que participarem procurem achar sugestões para a proposta de uma
política dos idosos, através de legislação própria. Se puderem enviar sugestões a esse respeito, elas seriam valiosas, porque a idéia é
encerrarmos este trabalho ainda neste ano.
Mas não vai ser fâcil chegarmos lâ, estamos
perto do final do ano, mas Jogo no reinício
dos nossos trabalhos, esperamos condtú-lo,
o que daria tempo de, nesse intervalo, os senhores conseguirem as sugestões para n6s.
-_Q. éecilia, as nossas apOsentadorias não
são como os jornais dizem. Eu tinha vergonha
de di.~er, um companheiro meu, um grande
amigo meu, até já morreu, o Senador Ruy
Si3iltos, passou quase 35 anos no Congtesso:
a viúva dele recebia, aqui, como um beneficio,
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depois de 35 anos de uma vida parlamentar,
em que todos nós só podíamos aplaudir o
que fazia pelo trabalho que executava, a viúva
dele recebia, até há poucos dias, mil e poucos
cruzados.
. Então, vejam qüe há uma diferença muito
grande_ ~ntre o que os jornais declaram e a
realidade, diante do abatimento do pagamen·
to. a título de contribuição, que nós também
fazemos. Aqui não é uma aposentadoria. Mas
aquilo que se recebe é, também, devido à conthbuição, e proporcional ao tempo. Quando
falam: "ah, com oito anos está se aposentandoT tem "direito de fazer alguma coisa... "
Oito, trinta e cinco ~vos daquilo que se recebia
<:amo parte fJXa e variável, que era uma aparte
pequena do que recebíamos. Mas isso apenas
e~ passant. Desejo agradecer e, _à senhora,
D. Cecília, pedir que frzesse mais algumas ma'nifestações como a de hoje, como também
a frmã Maria Luiza, - o Dr. OsValdo foi mais
c;omedido - porque acho que se a senhora
pudesse falar no plenário do Senado, a senhora aprovaria tudo - (risos), e nós estamos
prec[sando de gente assim.
No Congresso terrios fálha$-terríveis, temos
que nos cobrar um trabalho que deveríamos
f~er com mais ~eficiência, mas temos aqui
os acertos e defeitos de uma sociedade porque representamos uma sociedade-; teines também muitos assuntos que não saem
do Plenário do Senado. Repito muito que se
um SenadQr, um Deputado quiser se reeleger
em razão da sua ação parlamentar, está perdido, porque ninguém toma conhecimento da
ação parlamentar de nenhum dos dois.
Todos somos culpados, mas, no enta_nto,
sabelnoS ·que te·mos um ·núrilero razoável de
companheiros que estão sempre presentes,
estão sempre atuantes, estão sempre trabalhando e isso, no meu último volume sobre
minhas atividades parlamentares, botei na capa assím: "Antes de julgar o seu representante,
procure tomar conhecimento do que ele faz
em Brasília". E raramente alguém tem esse
·Conhecimento.
A desinformação é muito grande e chega
ao ponto de vermos nas pesquisas ao final
de um mandato do Presidente ao qual critico
·-ªqui quase que diariamente, mas é um Presidente da República. Com cinco anos de man·
dato, o nome dele falado na televisão, nas
rádios .etc., -e- 20% _do eleitorado não sabia
o nome do Presidente da República do Brasil.
Se -_Os senhores fizerem uma pesquisa em
qualquer Estado - isso foi feito no Rio de
Janeiro -, para que o eleitorado dê o nome
de um dos três Senadores representantes do
Rio de Janeiro ---:--: e, na época, os represeniant€s eram Saturnino Braga, Nelson Carneiro
e- Amaral Peixoto, três nomes muito conhecidos no Rio de Janeiro-, o máximo foi Amaral Peixoto, que conseguiu ser conhecido pelo
seu eleitorado em 50% porque, infelizmente,
se vota é n_d núrllero, não se vota no nome.
·Então, tudo isso faz parte dey sociedade.
Aqui, representamos essas parcelas da sociedade, e todos nós somos responsáveis, todOS temos que tentar melhorar cada vez mais.
.E um ponto sobre o qual agora me dedico.
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embora também me dedique aos menores,
hoje é à questão_dos idosos. Porém, sou quase

que um leigo e preciso da ajuda de todos
que conheçam esse problema. Tenho~me socorrido um pouco de um amigo meu, na Ba-.

hia, o Dr. José Ramos Queirós, que faz parte
desses encontros, e ele tem inclusive sugerido
nomes.
Mas esta reunião, para mim, foi gratificante

pelo aspecto emocional, inclusive, mas também pelos dados concretos que aqui surgiram. A nossa assessora que está assistindo,
e que será a responsável pelo traball':to final
da Comissão, está anotando tudo isso e vamos
tentar transformar em alguma coisa prática
as sugestões que aqui foram feitas.
Para finalizar, perg~ntaria ao senhor que é.
do Sesc, Dr. Oswaldo: sou um fã, muito grande, de esporte, o meu atual físico não mostra
que fui praticante de esporte: fui remador, fui
jogador de basquete, jogador de voleibol, na~
dador etc. Hoje não parece, mas já passei por
tudo isso praticando, em clubes, praticando
com grande interesse o esporte amador. O
Sesi faz olimpíadas de trabalhadores. Não se
poderi apensar numa olimpíada de idosos?
Para que não houyesse um- gasto muito grande far-se~ia os_ jogos estaduais, os regionais
e n~ final seriam feitos ~ Jogos nacionais,
onde competiriam os vt... ~edores. Então, para
colocar os idosos também na prática de esportes, que muitas vezes são esquecidos numa
faixa etária como o meu caso, com 25, 30
anos eu já estaVa veterano e não fazia mais
nada, mas acho que também seria uma forma
de se tentar fazer esses encontros que V. S'
fez referência. Esta é uma- Sugestão para ver
se será viável ou não.
O SR. OSWALDO G. DÂ SILVA- Como
resposta à pergunt~ de V. Ex>, p_osso -dizer que
no SESC de_São Paulo já temos, de uma certa
maneira, esse tipo de _trabalho. Não se trata
de uma olímpiada, mas de algumas unidades
operacionais, sobretudo as da Capítal, que têm
monitores de esportes que se especializam
nas práticas esportivas com regras, regulamentos adaptados à idade dos idosos e ternos
um outro tipo de evento que é o Encontro
de Esporte e Cultura -da Terceira Idade, reali·
zado todos os anos na Colônia de Férias do
SESC, em Bertioga, litoral paulista, onde pl-iviJegiarnos também esse ti:Po de atividade. Essa
é urna atividade que existe praticamente só
no SESC de São Paulo, porque quando reunimos outrds grupos, em nível nacional, damos
primazia à discussão dos problemas de saúde,
previdência e outras reivindicações e não ternos tempo para programarmos atiVidades esportivas nessas ocasiões, primeiramente pela
falta de equipamentos que suportassem a
afluência desses idosos e, em segundo lugar,
também, por causa da diversidade de atividade que não permitem um tempo maior disponível para esse tipo de atividade. Mas, é um
pensamento, inclusive, da Regional de São
Paulo, trabalhar ess_a idéia, a partir de 1990,
de uma maneira mais profunda, voltando a
sua atenção para esses aspectos fi'sicos da
terceira idade e, quem sabe, possamos levar

~<:rnbro de
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essa idéia- Para se fazer uma olímpiada, ao
invés de encontro nacional, dentro daquelas
característica_s que costumamos fazer; quem
sabe fazer um encontro nacional, mas baseado em atividad~s físicas, tipo olimpíada? Esta
sugestão_ acredito será muito bem aceita.
- - --- O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- Fazem isso cclin- deficientes físicos, com outras
faixas, mas tenho só que agradecer a presença, 0 depoimento dos três; Dr. Osvaldo~ D.
Cecilia e frmã Maria Luiza.
Irmã Maria Lúiza, fico mais satisfeito de saber que esteve lá na Bahia e foi recepdonada,

mente, desenvolver um trabalho primoroso ·e
que indique o sentido de uma melhor solução
da questão do idoso.
Eu queria ressaltar um pouco algumas das
questões que o nobre Relator, Senador Jutahy
~galhães, colocou, quer dizer, há necessidade vital do País, neste instante, criar a cens_ciência. da existê.nda de uma política para o
idoso. E_ fundamen~l e acho que esta Coinis~
são pode desenvolver um trabalho muito rico
nessa questão, exatamente pár permitir que
a soc_i_edade tome conhecimento dessa questão; pã.itidpe do debate e permita a incorporaça-o• d·s
tudo n uma 1eg!S
• 1açao,
• e nao
- so•
1 s0

carnarão, e tinha os beijuzinhos que minha

na legislação em sf, mas, também, a nivel prático para termos amanhã a prática junto a
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fazer e que eram muito gos-

Agradeço não só o depoimento como~ tambérn, a possibilidade de transmitir esta emoção que senti, e que acredito outros que estão
aqui também estão sentindo, pelo amor que
é dedicado ao trabalho, o trabalho em beneficio dos idosos. Senador Marco Mendonça,
fico mais feliz em saber que V. Exa. tem grande
responsabilidade, também, porque tem uma
participação nesse_ trabalho. Portanto, V.- EX'
nos tem ajudado e vai nos ajudar mais ainda
para que possamos tomar realidade um pouco daquilo que imaginamos poder fazer em
beneficio dos idosos.

0 SR. PRESIDENTE (Cru:los Patrocínio)....:...._Cõm a palaVra a Sra. Cecília Pedro Ma'ronein
de Souza.
A SRA. CEdLIA PEDRO MARTINELU DE
SOOZA-Achoque entendi mal quando rece·_
bi o convite, porque entendi que íamos ouvir
. e, .talvez, pudéssemos participar de debates,
se houvesse._Se_soubesse que ia ter ess_e prazer eu teria preparado alguma coisa melhor,
e peço desculpas, porque poderia ter apresentado _um trabalho mais denso, de maior interesse. não seria assim espontâneo, como fiz,
!.lma coisa mais aproveitável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrôdn"lo) Creio qUe seria -difficil Preparar algo melhor,
O.' Cecília.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)_ A
Senhora pode remeter toda e qualquer experiênda, por escrito, que deseja fazer com que
a Comissão tome conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)Cem a palavra, pela órdem, o eminente Sena·
dor Marcos Mendonça.
O SR. MARCOS MEfiDÓNÇ:A - Sr. Presiàente, Sr. Relator, as pessoas que nos honrara-in com suas Presenças, Srs. Debatédores,
primeiro eu gostaria de agradecer a fala generosa do Senador Jutahy Magalhães, que propidou a criação desta Cornfssão e -que; riãCI fenho dúvida, trará resultados extremamente
positivos com relação à questão e a problemática do idoso. Quero_ agradecer a presença
Clo"Dr. Osvald_o, da D. Cecília, da Irmã rnarla
Luíza que, sem dúvida alguma, trouxeram
com as suas experiências uma grande contribuição para que esta Comissão possa, real·

:~!~~t~~· e~;~:~~h~~~ss~elu~~dades

qÚe
AQui me indagava, há alguns instantes, SeO<!dOr,_porque vejo o Sesc numa atitude muito
positiva, rnui_to firme na questão dOs idOsoS.
TivemoS aqui, em oi.rtrá -reunião, a particíPa·
çãoprlmorosaderepresentantesdo_SeSc_ã.qui
de Brasília, que deram_ a sua contnbUição, e
hoje tivemoS a esperiência de ~um dirigente
e a expen'ência de uma m•"•·tarrte.
Pu~eremo.s
11
!-1
observar que o Sesc tem Uf\1 papel muito giande.
Indago-me se não será possível tentarmOs
a: _incorporação de outros organismos comO
c.
o Sesi, que ~ um organismo similar, as suas
finalidades são similares às finalidades existen:-~ Cia_is do, S~C:. Por que o Sesi não pode s_e
incoiporartambérneauxiliar,_~lequetemuma
massa de recursos talvez até superior, muito
maior a nível de .arrecadação do que o Sesc,
oU dar a sua contribuição?
O que notamos é que há uma dificuldade
do Poder Público, no ge:ral, em alocar recursos. O Seiià:dor Jutahy Magã1h3es coloca- como apelo, desesperado atê algo_ patético, que
aS pesSoas que estejam aqui f.:lÇarn pressão
sobre o Relator da questão orçamentária para
que consiga, na realidade, a fração de uma
migalha, que iria contribuir, em muito, para
_que essa questão fosse adiante. ~s o que
sentimos é que há necessidade de todos _esses
organisrnós participarem ativamente dessa
questão, e aí acho que- essa Comissão pode
exercer um papel muito rico.
Eu gostaria que a Cecília, a Irmã Maria Luíza,
que têm contribuído em muitos debates, têm
participado dos debates a nível nacional, local,
regional, em São Paulo1 e a nível internacional,
eque têm conclusões muito
importantes desses debates, possam trazer suas cOntribuições
por escrito. Parece-me que a Cecilia já trouxe
uma carta de São Paulo, mas que p"ossam
-não sei--se estes trabalhos serão transcritos
no Diárk)-dÕ CongresSo;-, em alQuma opOr~
tunidade, trazer as suas conclusões, de tal manE!ira ~e possam se_r _levadas, diVJ.Jigadas o
máximo possível e incorporadas, tenho certeza, pelo Relator que irá examinar essa questão.
Fica aqui um apelo para que elas tragam
essa contribuição e, na medicta do possível,
o nobre Relator possa incorporá-las quando
do seu relatório.
Eu gostaria de deixar, por derradeiro,
agradecimento e, sem dúvida alguma, a con-

esse
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vicção c!.E?" que esta Comissão tem um papel
importante a exercer e está exercendo na vida
social br.asileira, nessa questão dos idosos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos patrocínio)-

Com a palavra a Irmã Maria Luíza.
A IRMÃ MARIA LUfZA. - Percebi a sensibilidade dos Senhores e gostaria de colocar o
nosso escritório, que fica num dos bairros de

S§o Paulo onde tem os maiores cortiços,justamente no centro, onde é muito .fre"qüentado

pelo Senador Marc_os Mendonça.
Eu gostaria de falar que antes elo Senador
Marcos ser "tucano, S. Ex-' já erã ''Marilac"

porque S. Ex"'_ é uin 'dos noSs95_ co,..selheiros,
Mário Covas fai parté também de um trabalho

muito sério -acredito muito nele e também

nesse trabalho de vocês. O importante é a
gente acreditar em si, no trabalho, e hoje estou
acreditando no trabalho dos políticos, desses
políticos, pelo menos, eu estou acreditando.
Temos 30 anos de experiência, 30 anos de
trabalho. t um laboratório muito positivo onde
tem páginas e departamento também muito
tristes. FiCa juSta:niente Já, e a Cidade dos Velhinhos eStá aberta para estágio na área de
GerontolóQíá; de Geriatria, a Casa de Repouso
MiJa. Nós não temos um asilo, quer dizer, um
hospital estatal para colocar os doentes crónicos que lá estão. Fazemos parte do Estado
mais rico da Federação oride eles apodrecem
debaixo das pontes. O que fazer?
Ontem tive 12 pedidos de internação e não
tenho condições de atender. E o GôVéril.o não
repassa verba para nós. Somos perseguidos.
Muitas vezes somos tratados pelas nossas colegas da área, Assistentes Sociais. Falo isso
porque faço parte da Secretaria de Vigilância
Sanitária com a Ce<:írta e mais a minha Superiora na Cidaqe dos Velhinhos, para que se
criem um €5tatuto, a fim de que possam funcionar essas Casas náo como depósitos.
Temos todo esse trabalho e também a expe·
riênda da ONU, da q_ual faço parte, estou lá
no Bur_eau da ONU, dado o meu trabalho com
a Fundação Tolstoi, e na Assembléia Mundial
do Envelhecimento, qual-tdo fui representar
São_ Paulo. Tenho todo esse trabalho para V.
~ posso mandar videocassete, frtas grava-

das e tudo, dou minha contribuição pálida,
porque acho que os id~os, eles mesmos, podem dar a sua contribuição.
· · O Senador Marcos Mendonça quando foi
Presidente abfiu, eScancaroU as portas, e nós
tomamos· conta da Câinara, mas com muito
respeito, e acabei sendo expulsa do Conselho
Estadual do Idoso, porque ninguém pode falar
-~verdade neste País. Eu não falei de aposen·
tadoria, mas fui. Porque creio que quando um
órgão não funciona,_ ter_nçs qu_e botar a boca
no mundo, não vamo~ bril').c;ar _com coisas .
sérias. Por isso é que e~tçu ~qui; porque não
posso perder meu tempo. Acho que não perdi
meu tempo hoje, apreciO: çlerrJãis o trabalho
-do Sesc, aprendi muito r:om ,V1 ~
Gostaria de vir mais vezes aqui e trazer alguma coisa para V. Ex~ que podem pedir, cobrar,
tenho trabalhos maravilhosos do Senador_
Marcos Mendonça, da sua participação. Muito
obrigada. Obrigada pelo fato de V. Ex•, Sena- ·
~dor Jutahy, s_er filho do Governador, que nos ·
acolheu com tanto amor e tanto carinho. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinto) _;
Coricedo a palavra ao nobre conferencista Dr._
Osvaldo Gonçalves da Silva.
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continuar contribuindo e CJUe a nossa contribuição não se restrinja, não se limite apenas
a esta contribuição do dia de hoje. Nós nos
colocamos à disposição. Também ·dispomos
de trabalhas documentados, corno vídeocasM
setes. Acho que é muito interessante, porque
o papel é, às vezes, muito frio, e, dependendo
do expositor, sobretudo de um técnico que,
pela profissão, não deve se inflamar muito e
sim colocar as coísas de uma maneira objetiva, muitas vezes ele tem que se policiar e
não ter arroubos corno a Cecília. Mas a Cecília
conhece o nosso trabalho e sabe que nós,
técnicos, quando estamos com eles, nos en·
contras, também nos sentimos bastante entu·
siasmados, porque vemos que este será o nosso futuro, o caminho para nós também. E,
confiados nos resultados que obtemos continuamos perseguindo com todo afinco esse
objetivo.
Então, renovando mais uma vez a minha
disponibilidade, nós, no SESC, esfámos à inteira disposição e, na medida do pessivel, poderemos atender os pedidos dessa Comissão.

O SR PRE:slDENTE (Carlos Patrocínto)Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, reiteramos mais uma vez a 'necessidade
O SR. OSVALDO GONÇALVES OA SILVA. de ·que-tUdo aquilo que foi aqui debatido, dis·
cutido, nos seja enVi.ad?, por escrito, junto com
-Queria apenas colocar o s.eguinte: nó:s, que
outros subsídios que possam aparecer, dada
trabalhamos com os idosos, s_entimos uma
a experiência que vocês têm no ramo.
certa falta de coordenação de todo esse traba·
Gostaríamos de enfocar que esta Comissão
lho disperso, migalhado que se realiza no Bra:
é composta de voluntários, dadas as ligações
siJ inteiro. Acredito que esse momento é muito
'propício para que se crlé, qoeffi sabe, um ó!'- • que existem entre os componentes e os idosos. Temos certeza de que deveremos, com
,gão ou coisa semelhante, que-possa reunir
a colaboração de vocês, vencer os obstáculo,s
todas essas forças, a exemplo de outros países, como na França, onde existe o MiniStério- os óbices que evidentemente existem, e haveremos de conseguir alguma coisa de realmende Assuntos para (dosos. Toda ação em favor
te positivo em beneficias dos nossas idosos,
do idoso é coordenada por este ministério.
até mesmo as quiçás, mulatas para os nossos
Não estou sugerindo qoe se crie um minis·
aposentados.
tério, mas alguma coisa que possa unificar
Agradecemos a presença do conferencista,
esse trabalho, porque, enquanto esse trabalho
Dr. Osvaldo, da eminente Cecilia Martinelli, da
ficar disperso, acredito que não vamos avan·
Irmã Maria Luíza, e os nossos parabéns espe·
ç:ar tanto quanto seja desejado. E a exemplo
ciais ao eminente Senador Marcos Mendonça,
da Cecflia e da Irmã Maria_Luíza, eu. gostaria
pela felicidade de trazer peSsoas tão simpatambém de colocar aqui a nossa experiência
ticas e ilustres a nosSa Subcomissão.
e a noss_a disponibilidade para que, juntos,
Está encerrada· a reunião.
nós, do SESC, e esta Comissão possamos
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do· Senado Federal, promuldo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 83, DE 1989
Aprova o texto do Ato Constitutivo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana-Rit/a. celebrado em Brasília, a 2(1 'de outu./>ro de 1983.
.

Art I' É aprovado o texto do Ato Constitutivo da Rede de Informação Tecnológica
Latino-Americana- Ritla, celebrado em Brasilia, a26 de outubro de 1983.
···
Parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão, reformas ou emendas do Ato
Cons.titutivo são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
. .
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçãô.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO CONSTITUTIVO DA REDE DE
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA
lATINO-AMERICANA (RITLA)

Os Estados-Membros do Sistema Econômico Latino -Americano .devidamente representados na reunião convocada para constituir
a Rede de Informações Tecnológica Latino-A-

mericana.
Considerando:
Que o Comitê de Ação para d Estabelecimento da RITLA foi -Criado com ·a único pro-,

pósito de estabelecer urna Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, como instrumento de cooperação_ destinado a contribuir, através da informação, para o desenvolvimento tecnológico regional e para a diminuição do grau de dependência tecnológica
dos Estados-Membros da SELA, em relação
a outros países;
Que é de fundamental importância para os
países latino-americanos integrar .esforços para obter, difundir, avaliar e contribuir para a

melhor utilização do conhecimento cienb1ico
e tecnológico de maneira persistente e ststemática;
Que o Convênio do Panamá, constitutivo
do-SElA, considera como·um de seus objeti-.
vos fomentar a cooperação latino-Americaná
para a criação, desenvolvimento, adaptação
e intercâmbio de tecnologia e informação
científica, assim cómo o melhor desenvolvi- ·
menta e aproveitamento de recursos humanos, educativos, científicos e culturais;
Que o_ Cói'lSelho Latino-americano do SELA, através da Decisão número 36, criou o
Comitê de Ação para o Estabelecimento çla
RITLA. e que os Estados~Membros adotaram
importantes acordos convencidos da neces- ·
sidade de criar um inst:n.lmento adequado pa- ·
ra articular a oferta e a procura regional da
informação tecnológica;
,Que nas decisões 66, 96 e 133 o ~Conselhp
I.,..atino-Americano instou os EstadosMembros do SELA a uma participa.çã~ ampla
de maneira a coifrlbuir de forma efetiva, para

a conformação da Rede de InformaçãO T eCno:.
lógica Latino~Amertcana;
Que os componentes estruturais da Rrn.A
e a,s d.iretrizes básicas para a elaboração de
seU Aro Cõfistitutivo figuram nos documentos
que criaram o Comitê de Ação e nos Acordos
3, 4 e 5 do referido Comitê;
Reconhecenà,o:
Que é urgente criar um mecanismo pern1anente ,que permita o melhor aproveitamento
dos recursos de informação tecnológica da
região;
G!ue a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, RITLA, deve ser o ponto de
convergência e difusão da informação tecnológica regional, que contribua para a melhoria
da capacidade tecnológica dos Estados-Membros e, através dela, para o fortalecimento de
seu sistema-produtivo, para o incremento do
comércio tecnológico intraregional e para
urna maior autonomia na adoção de decisões
neste campo;
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Que, para tal fim, a RITLA deve constituir

g) Pr<?rrtÇWer a cooperação tecnológica entre os Estados-Meinbros através da difusão
das oportunidades existentes e de outras
dos Estados-Membro~ no mercado regional
ações que respondam ao.s -problemas e aos
de tecnologia, através da geração e difusão
desafios derivados da cooperação regional;
h) Estabelecer vínculos operativos com oude informaçcfo sobre necessidades tecnolôgk:as dos setores governamentais e privado;
tros sistemas ou redes de informação t,ecnoló-- gica ínieinadotlaiS, "regionais e subregionais. ,
Acordaram o seguinte Ato CóOstítutiv_o: _

o vínculo entre a oferta e a procura de tecnologia, para facilitar uma crescente participação

TirULOI

Da ConsJJtuiçlto da RTTLA
CAPiTULO!
Definição e Objetivos

TÍTULO II

Da Estrutura Organâativa
CAPITULOU
Dos Órgãos da RFTL

Artigo I
A Rede de Informação Tecnológica Latino~
Americana, doravante denominac;la RITLA, é
um instrumento descentralizado de cooperação regional aberto _à participação dos Estados-Membros do Siste-ma EcOnómico-LatinoAmericano, SElA, destinado a contribuir para
o desenvolvimento tecnológico regional através do intercâmbio de informação.
Artigo 2
Os objetivos fundamentais da Rlii..A são:
a) Apoiar o desenvolvimento das infraestruturas e sistemas de informação tecnológica
dos Estados-Membros e promover seu apro·
veitamento integral pelos setores governa·
mental e privado;
b) Promover a coordenação e cooperação
permanentes para que o intercâmbio de infor·
mação tecnológica seja feito de acordo _com
as necessldades dos países participantes;

Artigo 3
A RITLA é constituída de:
a) Conselho Diretor,
b) Núcleo Central,
C} Centros NacionaiS- de Coordenação e
d} Ór~ãos Executores

f) Aprovar as norma·s metodOlógicas comuns de tratamento da informação que se
canalize através da RlTLA;
g) Defmir as relações de coordenação_ da
RITLA com outros sistemas internacionais, regionais e subregionais de informação;
h) Designar e destituir o Diretor Executivo
do Núcleo Central da RlTLA;
i) Dar instruções ao Diretor Executivo do
Núcleo Central e decidir sobre seus relatórios
e propostas;
j} __Exercer as demais funções necessárias
para o desenvolvimento da R!TlA.

Artigo 6

O Conselho Diretor celebrará uma reunião
ordinária anual, preferentemente na Sede do
Núcleo Central e no segundo trimestre do ano.
Poderá celebrar reuniões extraordinárias
quando assim se decida em reunião ordinárias
ou por solicitação de, pelo menos, um terço
dos EstadoswMembros.
Artigo 7

CAPITULOlll

Do Conselho Diretor
~

Artigo 4

O Conselho Diretor é a autoridade máxima
da RITLA e está integrado por urn representante titylar e um alterno, designados por cada
Estado-Membro. Os repJ:.e;sentantes ti_tulares
é alternos serão ãcreditados perante o Diretor
Executivo do Núcleo Central da RITJ.A.
~

Artigo 5

Compete ao Conselho Diretor:
c) Reforçar as capaddad~s nacionais e rea) Formular a política geral da RITLA., ingionais para a geração de tecnologias pró- .
cluindo o estabelecimento de diretrizes e prio·
prias;
ridades para seu funcionamento;
d) Apoiar e melhorar a capacidade dos Esb) Aprovar o plano de açãO, os programas
tad_os~Membros para a busca, seleção, negooperativos e os projetas específicos que orien·
ciação, avaliação, adaptação e utilização de
tem o desenvolvimento das atividades da RItecnologias importadas;
TLA e introduzir as modificações necessárias
e) Estimular a fo1111ação e capacitação dos
para adequá-los periodicamente às situações_
recursos humanos necessários ao desenvolexistentes;
vimento tecnológico dos Estados-Membros;
c) Avaliar e supervisionar o cumprimento
f) Promover o intercâmbio da informação
das atividades da R!Tf.A;
técnico-econôtnic:a que permita reforçar o vínd) Aprovar e modificar o regulamento da
culo entre_ a oferta e a procura de tecnologia
RITLA e velar por seu cumprlm~nto;
regional;
e) Aprovãi õ orçamento da RITLA;

As reuniões ordinárias e extraordinárias do
Conselho Diretor pÔderâo ser realizadas desde
que estejàm presentes metade mais um dos
Estados-Membros.
-

ª

Artigo 8

A Mesa Diretora do Conselho Diretor será
integrada por um Presidente e um Vice-Presidente eleitos por urn ano dentre os representantes, por maioria simples, e poderão ser reeleitos uma só vez consecutiva. O Presidente
e o Vice-Presidente exercerab suas funções
até a reunião ordinária seguinte.
A $ecre_!?rta das Sessões será exercida pelo
Diretor Executivo do Núcelo Central da RITlA
Artigo 9

Os acOfdos serão adotados p_or r[laioria
sünples dos votos dos_EstadoS~- Membros rep-resentados nas reuniões.
Parágrafo 1 - Requerer-se-á maioria de
três quartos dos Estados-MembrOs do Conselho quando as decisões s_e referirem a:
_a)_ PoÍí:ti~ gerais da RITLA
b) Aprovação do Plano de Ação da RITLA;
C) Designação E': destituição _çlo Dire:tor Executivo;
--
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d) Orçamento geral da RITU\;
e) Interpretaç"âo do presente Ato.

Nesses casos, a votação poderá ser feita

por correspondência dirigida ao Con·s-elho.
Parágrafo 2- Requerer-se--á consenso dos
Estados-Membros do Conselho quando as decisões se referirem a- modificações do presente Ato, sem prejuízo do disposto no artigo
34.
CAPITULON

e apresentar os relã.tórios de execução orça- mentária correspondentes;
k) elaborar o projeto de orçamento da Ritla;
I). desempenhar as demais funções deter-

Artigo 18

minadas pelo Conselho Diretor.
CAPíTULO V
Dos_ CenticiS NliCiOilais de Coordenação

Artigo 14

Do Núcleo Central

Os Centros Nacionais de Coordenação serão designados por cada um dos Estados

Artigo lO

Membros e atuarão em vinculação permanen-

O Núcleo-Central é o órgão de coordenação
da RITLA encarregado de executar. as tarefas
técnicas e administrativas necessárias para
seu funcionamento. O Núcleo Central é dirigido por um Diretor Executivo e serã iiltegrado
também pelo pessoal administrativo e técnico
designado pelo Diretor Executivo, nos limites
de seu orçamento e das diretrizes estabelecidas pelo ConSelho Diretor da RITLA

Artigo li
A sede do Núcleo Central será a cidade do
Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil
Artigo 12
O Diretor ,Executivo deve ser nacional de
qualquer dos Estados-Membros da RITLA e
deverá residir no país sede _do Núde_o Central.
Será eleito pelo Conselho Diretor_ por um periodo de três anos, podendo ser reeleito somente por um período adicional. Em caso
de vacância do cargo do Diretor Executivo,
o Conselho Diretor elegerá imediatamemte um
novo Diretor Executivo, o qual completará o
mandato e poderá ser reeleito.

CáPITULO VDI
Dos Progrnmas Operativos e dos
Projetas Específicos

te-com o Núcleo Central.
Artigo 15

Compete aos Centros Nacionais de Coorde-

nação:-·

·

-

-ciJ- ser

o vínCUlO oficial de coml!nicação
corri o Núcleo tenf:raJ;
b) coordenar, em cada Estado-Membro,_as
ações desenvolvidas pelos Órgãos Executores
e pelas instituições participanteS da Ritla;
c) promover as atividades e serviços da Ritia em cada Estado -Membro;
d) degjgnar os Órgãos Executores de cada
Estado-Membro que participarão da execução
de projetas específicos;
- e) velar, no âmbito nacional, pelo cumprimento do Plano de açào e dos programas
operativos da Ritla;
[J definir, no âmbito nacional, as relações
da _Ritla co~ outros sjs_temas de informação.

CAPITULO VI

Dos Órgãos Executoies
Artigo 16

Os_ Órgãos EXecütóres são as instiiWçóes
de cada Estado-Membro que, sem ignorar a
Artigo 13
çpçrdenação prevista no artigo anterior, participam das atividades da Ritla, corno usuários
Compete ao Nódeo central;
ou como· fonte de informação _e coopeÍ'aç:ào
H) Exe<:utar a política da RITLA e os Acortécnica, segundo as nOrmas e procedimentos
dos do Conselho Diretor;
b) elaborar as propostas do Plano-de Ação, - que os países estabeleçam para seu funcionamento.
dos prOgramas operativos e dos projetas específicos;:
·
TITULO III
c) fornecer aos órgãos exeCutores informaFuncionamento da Rítla
ções sobre atividades e serviços_de_ informação tecnológica disponíveis n-os EstadosMembros da Ritla;
d) dar assessoria e promover a cooperação
-CAPITULO VD
entre os Centros Nacionais de Coordenação
Do Plaf!.O de J'lção
e os 'Órgãos Executores;- · - -- e) estabelecer os mecanismos de ligação
_Artigo 17
e coordenação entre os componentes da Ritla;
O Plano de _Aç:ão d~ ~itla_ será o documento
f) manter relacion8!Tiento com os organis~
normativo das ações a serem desenvolvidas
mos internacionais, regionais, subreglonals e - pela Ritla para alcançar os objetivos ~efinidos
outros que rea1izem tarefas relacionadas com · no presente Al:J:J ConstitUtivo. O Plàno de Ação
os objetivos da Ritla;
deverá incluír, iritier alia, o seguinte:
g) promover a adoção de normas metodoa) as políticas geraí.s da Ritla;
b) a determinação das linhas de ação priológicas comuns para o tratamento da informaritárias da Ritla;
çáo que se canalize através da Ritla;
h) fomentar a capacitação de recursos huc) Os programas operativos de que se pcmanos na área da informação tecnológica;
derá titilizar a Ritla;
i) Promover e difundir as atividades e servid} os critérios para a identificaçãO e execuços da Rltla;
ção de projetas específicos;
j} preparar estudos, propostas e relatórios
e) _9$ mecanismos para sua revisão, modifi~
que serão submetidos ao Conselho Diretor
tação e atualização.

Para a aplicação do Plano de Ação deverão
. ser .a~rovados programas operativos e proje·
tos especfficos destinados a promover a vincu·
Iação entre os órgãos executores e destes com
os demais setores de execução de pelo menos
três Estados--Membros participantes do mes-

mo.
AIÍ!go 19
OS'prOjétõs espeCíficOS devirão aterider os
seguintes critérios, entre outros:
_a) corresp:lnder a áreas prioritárias _defini·
das no quadro das necessidades dos usuários;
h) incorporar_ a sua execução o máximo
poSsível de Estados-Membros;
c) promover diferentes formas de ação
conjunta ou coordenada e de interrelaçào entre as forites os usuários de informação te<:·
nológica.

e

CAPíTOLOIX
Do Financiamento da RJ't/a
Artigo 20

Para o financiamento das atividades da Rftla
dever-se-á preparar Um orçamento geral.

Artlgo21
O orçamento geral incluirá os gastos que
acarrete o funcionamento do Núcleo Central
os quais serão cobertos pelos Estados-Mem· ·
bras_ participantes de_ acordo com o sistema
de quotas que vige para o orçamento d_a Secretaria Permanénte do SELA, ajustado proporcionalment~.

Artlgo22

Se um Estado-Merribro do SE::A decidÍr
ãderir à RITl.A, deverá integralizar a quota que
lhe corresponda segun<;io o_ artigo ante~or, a
. partir do ano de sua adesãC?_·__ __
___ ___ ·
Parágrafo único. o ~nsellio-biretor
verá decidir se estas novas contribuições para
o orçamento- serão consideradas como _ampliação do orçamento vigente ou como reserva para o exerdcio segUinte.

oe-

Artigo 23

Os orçamentos de cada projeto específico
serao financiados ç_om contribuições especiai_s _dos Estados-Membros participantes e,
sempre que os Estados participantes do prõjeto' específico· assim o determinarem, com
fundos de cooperação técnica internacional.
Neste caso, c-aberá _ao N4cleo Central gestlonar a obtenção de tais fundos.

Artlgo.24
Os fundos para financiar os projetas esped~
ficas serão depositados em contas especiais
em nome do Núcleo Central ou de uma das
entidades exeéutoras. A administração de tais
fundos poderá ser feita pelo DlretOr Executivo
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ou Pelo responsável pelo projeto correspondente, o que deverá ser assinalado explicita-

mente no momento da aprovação de cada
projeto.
Artigo 25
Nos casos em que o orçamento de .um pro-

jeto específico seja administrado por uma das

entidades executoras, _o Diretor ExeCutiVó·sei-á
informado da aplicação de tais fundos •.

ArUgo26
O Governo do pafs sede do Núcleo central
propordonará as facilidãdes necessárias para

o desempenho adequado das atividades do
Núcleo.
----- --TÍTULO IV
Disposições FimHs
CAPITULO X
Personalkfade Jurídica e Patn'mómO,

Priv11égios e !munklades
ArUgo27
A RITLA é pessoa jurídica de direito público

internaclonal, cOm cap3cidade para contratar
adquirir e alienar bens, móveis e imóveis, bem
como iniciar procedimentos judiciais para o
cumprimento de seus fins, com submissão
às leis nacionais do Estado onde se exerça
dita capacidade.
ArUgo28
O Diretor ExecutiVõ" 'do Núcleo Central é

o representante legal da RITLA.
ArUgo29

O património da RITLA será constituído pelas contribuições e quotas anuais de seus
membros assim como por todos os bens e
direitos que lhe transferirá o Corrlitê de .Ação
para o EstabeJecimento da RIT!A, e os que
venham a adquirir a título oneroso ou gratuito.
ArUgo30

A RITLA. em- seU caráter de -Organismo lntergovemarriental, celebrará com o Governo
da República Federativa do Brasil o respectivo
Convênio de Sede. O Diretôr Executivo, com
prévia aprovação do Conselho Diretor, assinará o Convêhio em riOme da RITLA
CAPITULO XI
Assinatura, Ratificação, Adesão e Entrada
em Wgor, Emendas e Denúncias
ArUgo31

O presente Ato Coristitutivo estára aberto

à: assinatura dos Estados-Membros do SELA
no Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, de 26 de o_uti.Jbro
de 19_83 a J9 de fevereiro de 1984.
Artigo 32

O Ato Constituitvo e, se for o caso, aos _que
a ele tenham aderido.
-o-ArUgo 33
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dores os países latino-americanos e caribenhos e organizações inteUlacionais _que o solicitem e que o Conselho Diretor consldere conveniente.
-

O Ato Constitutivo entrará em vigor ao- de-

positar-se o quarto instrumento de ratificação
ou adesão. Para os países_ que ratificàrem ou
aderirem posterlomente, QAto entrará em vi~
gor na data do_depósito do respectivo instrumento de ratificação ou adesão.
ArUgo34

Qualquer Estado-Membro poderá propor
reformas e emendas ao presente Ato Constitutivo, através_ do Diretor Executivo do Núdeo
Central, o qual as transmitirá a todos os outros
Estados-Partes. O Cõrlselho Diretor examina·
rá tais propostas de reforma e emenda em
sua reunião ordinária seguinte, ou então convocará uma reunião extraordinária para tal.fim.
As reformas e ou emendas necessitarão
consenso para sua aprovação e entrarão em
vigor tão logo sejam cumpridos os requisitos
do Artigo 33,~
ArUgo35

O presente Ato vigorará indefinidamente,
porém _qualquer Estado-Membro poderá der1uncfá-lo mediante notificação por escrito ao
Depositário.
Parágrafo I -A denúncia surtirá efeito cento e· oitenta dias dep-ois da data em que a
notificação tenha sido recebida p_elo Depositário.
P.irá9'ra(6 2 -O Depositário informará aos
Estados-Membros da RITLA. e ao Diretor Executivo a respeito da notificação de denúncia
e da data a partir da qual esta surtirá efeito.
Parágrafo 3 - O_ Conselho Diretor poderá
eximir o Estado denuriciante do cumprimento
de algumas ou de todas suas obrigaçõeS pendentes.
Parágrafo_ 4 - Não obstante a çlenúncia,
o Estado- pOdeiá continuar participando de
projetes específicos até seu término, com o
consentimento dos demais· Estados participantes desses projetas.
ArUgo36

Não poderão ser feitas reservas ao presente
Ato no momento de sua assinatura, ratificação
ou adesão.
CAPITULOXU
Relações entre a R!TlA e o SElA
ArUgo37

O Diretor Exeçutivo do Núcleo Central da
RITLA apresentará às reuniões ordinárias· do
Conselho Latino-americano o Relatório de AtiVfdadeS: da -~ITLA previamente aprovado pelo
__ _ _
Conselho Diretor.
ArUgo38

Um representante da Secretaria Permanente dq SELA assistirá às reuniões do Conselho
Diretor.
CAPITULO XIII
Observadores

Cada Estado signatário ratificará o Ato
Constitutivo de 3Cordo com seus respectivos
ordenamentos legais. Os instrumentos de ratificação e adesão serão depositados perante
ArUgo39
o Governo da República ·Federativa do Brasil,
Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias
o qual comunicará a data .dO. depósito aos
Governos dos Estados que tenham assinado - do Conselho Diretor terão caráter de Observa-

ArUgo40

O Conselho oifetor poderá também realizar
reuniões às quais estejam presentes somente .
seus membros.
TITULO V

Disposições Transitón"as
Artigo41

A RrfLA. substitui o Comitê de Ação para
·o- Estabelecimento da RITLA. conseqüentemente a totalidade dos bens patrimoniais do
referido Comitê, bem como os compromissos
financeiros dos Estados-Membros.J:Ontraídos
com o comitê, se transferem para a RITLA..
Artigo42
-rransfere~se à RITLA os ativO:S e 'passivos
do Comitê de Ação para o Estabelecimento
-da Red"e de Informação Tecnológica Latino-americana que figUrem no baléinfo- financeiro
que for realizado no dia dã entrada em vigor
do presente Ato.

ArUgo43

O DePositário convocará a primeira reunião
do ConseJho Diretor em um prazo de noventa
dias a contar da .entrada ·em vigor deste Ato.
Antes da primeira reunião do Cons_elho Di·
reter, os EstadoS~Meinbios deVerão~
a) Nomear seus representantes_ titulares e
alternos;
b) Constituir seuS Ceritros Nacionais de
Coordenação.
ArUgo44

Até que o· Conselho Diretor celebre sua primeira reunião e designe o Diretor Executivo,
suas funções serão desempenhadas, interinamente, pelo Secretário do Comitê de Ação,
a fim de levar a cabo as tarefas de organização
n~cessári_as ~-instalação adequada do Núcleo
Central e à preparação da Primeira Reunião
ào Consel_ho Diretor, bem como para administrare pabimônio do Comitê dé Ação transi<rido à RITLA
Em fé dO que, os preriipotenciáriOs abaixo·
assinados. devidamente autorizados por seus
respectivos governos, assinam o presente Ato.
Fetto em Brasilia ao vinte e seis dias do
mês de outubro de 1983. nos idiomas português e espanhol, fazendo todos igualmente
-fé.
Pelo GOI(eino da República Argentirla: Hugo
CamiOOs.
.
Pelo Govep1o_ da República Federativa do
Brasil: Ramiro Saraiva Oiieiiéiio.
,.
Pelo Goverrio_ dos Estados Unidos Mexica·
nos: Antonio de fcaza.
Pelo Gove~ d~ Repúblic~ da Nicarágua:
Neville Frtmcís Cross Cooper.
Pelo Go.veme da República da YenezueJa:
Ddegar Pérez-Segníni
·
·
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 84, DE: 1989

Aprova o texto da Convenção n' 152 da Orgánização Jntemadonal do TrabalhoOJT, sobre a Segurança· e Higiene nos Trabalhq!i P9rtuários, adotada Por ocasião da 65• Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, que se realizou em Genebra, em 1979.
· ·

Art. 1' É aprovado o texto da Convenção n' 152 da Organízação Internacional do Trabalho -

orr, sobre a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65• Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho, que se realizou em Genebra, em'1979.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
CONVENÇÃO N• 150!

CONVENÇÃO RELA11VAÀ
SEGURANÇA E HIGIENE DOS
TRABALHOS PORTuAAIOS .

da elaboração ou revisão dessa definição ou
nela se assedarem de qualquer outra maneira,
Artigo<!

-- -1. Quando se tratar quer de estivageiis

efetuad~s num lugar onde o tráfego for irregu·
lar e limitado a navios de baixo calado, quer
de estivagem relativa a barcos pesqueiros ou
a certas categorias de_ pesqueiros, cada MemConvocada em,Genebra pelo Conselho de
Administrétção da Repartição Interilacional do bro pode conceder isenções totais ou parciais
ao disposto na presente Convenção, contanto
Trabalho, e tendo-se reunido em 6 de junho
que:
de 1979, em sua sexagésima quinta sessão;
a) os trabalhos sejam efetuados em condiRegistrando a&.,disposlções das convenções
e recomendações internacionais pertinentes ções seguras;
( b) a autoridade competente tenha se certifie especialmente as da convenção sobre a indicado, após consulta às organizações de em~
cação do peso dos pacotes transportados por
pregadores e de trabalhadores interessados,
navio, 1929, da convenção sobre a proteção
das máquinas, 1963, e da convenção sáPI-e que a isenção pode razoavelmente ser conceo ambiente de trabalho (poluição do ar, baru- dida, levando em conta tQdas as circunstân·
das.
·
lhos e vibrações), 1977;
Após ter decidido adotar diversas propostas . 2. Certas exigências' particulares da mparte da sente convenção podem ser modificadas
relativas à revisão da convenção (no 32) sobre
a proteção dos estivadores_ contra os acidentes se, após consulta às organizações de einpregadores e trabalhadores interessadas, a autori(revista), 1932, questão "q"ue _constitui o quarto
dade competente se tiver certificado qu~ as
ponto da agenda da ses:::;ão;
modificações garantem vantagens equivalenConsiderando que tais propostas deverão
concretizar-se na forma de uina convenção· tes e de que, em seu· conjunto, a proteção
internacional, a dota, neste vigésimo quinto dia dessa maneira assegurada não for inferior
do mês de junho do ano de mil e novecentos àquela que resultaria da aplicaÇ'ão inte9ral das
e setenta e nove, a convenção abaixo que será disposiçõeS da presente convenção.
3. As derrogações totais ou parciais consi· denominada Convenção sobre a Segurança
de_radas no parágrafo 19 deste artigo e as moe Higiene nos Trabalhos Portuários, 1979.
dificaçôes importantes consideradas no paráPARTE I
grafo _2~. bem comC? as razõeS que as.motivaram, deverão ser indicadas nos relatórios soÁrea de Aplicação e Definições
bre a ·aplicação da convenção que devem ser
Artigo 1
apresentados por força do artigo 22 da ConstiA expressão "trabalhos portuários" designa, tuição da Organização Internacional dó Trapara os fins da presente Convenção, em -seu balho. ·
conjunto ou separadamente, as operações de
Artlgo3
carregamento ou descarregamento d~ todo
Para os fins da presente Convenção:
navio bem come--todas as operações conexas;
11) pelo termo "trabalhador", entende-se toa definição de tais opemçõ_es deverá ser fixada
pela legislação o_u a prática nacionais. As orga- da pessoa ocupada nos trabalhos poftuários;
b} pela expressão "pessoa competente",
nizações de empregadores e trabalhadores in. teressados deverão ser consultadas quando'- entende-se toda pessoa que tenha os conheci-

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

mentes e experiência"'requeridos para o cumprimento de unia' ou várias funções espedftcas, e aceitável enquanto tal pela autoridade
competente;.
c) pela expressão "pessoa responsável",
entende-se toda pessoa designada pelo empi"egador, o cãpitão do navio ou o proprietário
do aparelho, de acordo com o caso, para assegurar a execução. de uma oU vãfí~ funções
específicas e que tenha coilhecimentos e experiência suficientes bem como a autoridade
exigida para que tenha as condições para desempenhar conve_nientemenfe- esta-ou estas
fuflções;
d) pela expressão "pessoa autorizada" entende-s~ toda pessoa autorizada pelo empregador, o capitão do navio ou uma pessoa responsável, para realizar uma ou mais tarefas
específic;;15 e qu_e possua conhecimentos técnicos e experênda necessárias;
e) pela expressão "aparelho de içar", consideram-se tOdos os aparelhos de carga, fixos
ou móveis, utilizados em terra ou a bordo do
navio para suspender, levantar ou arriar as cargas ou deslocá-Ias de um Jugar para outro
-em ·posição suspensa ou levantada, incluindo
rampas de cais acionadas pela força motriz; ·
O pela expressão "aceSsório-de esti_vagem"
cOnsidera-se todo acessório pelo meio do qual
uma carQa pode se:r fixada num aparelho de
içar mas que não seja parte integrante do apa· __
relho ou da carga;
g) pelo termo "acesso" considera-se igualmente a noção de saída;
h) pelo termo :'navio", consideram-se navios, barcoS, barcaças, lanchões, bote de descarga: e hovercrafts de quaisquer categorias,
com exclusão dos Vasos de guerra.

PARTEU

f?!sJ??síções Oertlis
---Attlgo4

1. A legislação nacional deverá dispor, no
tocante às estivaaens ~áis J!ledidas, confor-
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me as disposições da Parte mdesta Convenção, serão tomadas visando;
a) a organização e manutenção dos locais
de trabalho

e dos materiais bem como a utili-

zação de métodos de trabalho que ofereçam
garantias de segurança e salubridade;
b) a organização e a manutenção, em todOs os locais de trabalho, de meioS de acesso
que garantam a segurança dos trabalhadores;
c) a informação, formação e controle indis-

pensáveis para garantir a proteção dos trabalhadores contra _os riscos de acidente ou de
prejuíZos- para a saúde que resultem de seu
emprego ou que sobrevenham no exercido
desse;
d) o fornecimento, aos trabalhadores, de
todo equipamento de proteção individual, de
todo o vestuário de proteção e de todos os

meios de salvamento que poderão ser, no limite do razoável, exigidos quando não tiver sido
passivei prevenir, de outra maneira, os riscos
de acidente ou prejuízos para a saúde;
e) a organização e manutenção dos meios
adequados e sufidentes de primeiros socorros
e salvamento;
f) a elaboração e estabelecimento de pro-cedimentos adequados destinados a fazer
frente a todas as situações de emergêncía que
possam advir.

2. -As- medidãs a serem- tOmadas para a
implementação desta Convenção deverão visar:
a) as prescrições gerais relativas à constru·
ção, equipamento e manutenção das instalações portuárias e outros lugares onde se efetuam as estivagens;
b) a luta contra os incêndios e as explosões
e sua prevenção;
-c) os meios de se chegar sem perigo aos
navios, porões, plataformas, materiais e aparelhos de içar;
d) o transporte dos trabalhadores;
e) a. abertura e fechamento das escotilhas,
a proteçào das escotilhas e o trabalho nos
porões;
f) a 1:-onstrução, manutenção e utilização
dos aparelhos de içar e de estivagem;
g) a construção, manutenção e utilização
das plataformas;
h) as enxárcias e a utilização dos mastros
de carga dos navios;
j) o ·teste, exame, inspeçao e certificação,
quando preciso for, dos aparelhos de içar, dos
acessórios de estivagem (ínclusive as correntes e cordames) bem como s lingas e outros
dispositivos de levantamento que formam parte integrante da carga;
j} a estivagem de diferentes tipos de carga;
k} o enfeixamento e o armazenamentQ_das
mercadorias:
I) as substâncias perigosas e outros riscos
do ambiente de trabalho;
m) o equipamento de proteção individua]
e_ o vestuário de proteção;
n) as instalações sanitárias, banheiros e
serviços de bem-estar;
o) a fiscalizaçãO inédica~ ,
p) os primeirossocorros_e os mei"os de salvamento;

q) a organização da segurança e da higiene;
r) a formação dos trabalhadores;
s) a declaração e a investigação em caso
de acidente de trabalho e doença profissional.
3. A ap)icação prática das prescrições decorrentes do parágrafo I? deste artigo deverá
ser assegurada por ou apoiar-se em normas
técnicas ou compêndios de diretrízes práticas
aprovadas pela autoridade competente, ou por
outros métodos adequados compatíveis com
a prática e as condições nacionals.

ArtigoS
_ I. A Jeg~lação nacional deverá responsabilizar as pes_soas adequadas - empregado·
res, proprietárioS, capitães de navio ou quais·
quer outras pessoas, de acordo com o caso
- pela aplicação das medidas previstas no
parágrafo I~ do artigo 49 acima.
2. Cada vez qu_e vários erhpregadores se
entregarem simultaneamente a atividades
num mesmo local de trabalho, deverão cola~
borar visando a aplicação das medidas pre&critas, sem prejuízo da responsabilidade de
cada empregador para com a saúde e segu~
rança dos trabalhadores por ele empregados,
Nos casos adequados, a autoridade competente prescreverá as modalidades gerais de
tal colaboração.
Ao:tJgo 6
1. Disposições deverão ser tomadas para
que os trabalhadores:
a) sejam obrigados a não estorvarem indevidamente o fuilcionamento de um dispositivo
de segurança previsto para sua própria proteção ou a de outras pessoas, ou não o empregarem de modo lncorreto;
b) tomem raZoãV_elmente conta de sua própria segurança e a da_s outras pessoas suscetíveis de serem afetadas por suas ações ou
omissões no trabalho;
c) comuniquem sem demora a seu superior hierárquico imediato toda situação da quaJ
tenham razões para pensar que essa possa
apresentar um risco qualquer que não possam
eles próprios corrigir, a fim de que medidas
corretivas possam ser tomadas.
2. Poderão os trabalhadores ter direito, em
todo_ local de trabalho, a dar sua contribuição
para a segurai-Iça do trabalho dentro -das limitações do controle que possam exercer sobre
os materiais e m-étodos de trabalho e expressar
opiniões sobre proCedimentos de trabalho
ado ta dos, contanto que esses tenham em vista
a segurança. Na medida em que isso seja adequadO e conforme a legislação e a prática
nacionais, quando comitês de segurança e higiene tiverem sido criados por força do artigo
37 desta COriVenção, esse direito será exercido
por intermédio de tais comitês.

Artlgo7
1, Dando efeito às disposições desta Convenç:ao_-por meio de uma legislação nacional
ou pOr qualquer oUtro meio adequado de conformidade com a prática e as condições nacioháis, a autoridade competente deverá atuar
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após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas.
2. _-Deverá ser instituída estreita colaboração entre empregadores _e trabalhadores ou
seus representantes com vistas à aplicação
das medidas previstas no parágrafo 1o do artigo 49 acima.

PARTEm,
Medjdas Técnicas

Artigo 8
Qllãndo um local de trabalho apresentar
risco para a segurança ou a saúde, medidas
eficierites deverão ser implementadas (fechamento, balizamento ou outros meios adequados, inclusive, se necessário, suspensão do
trabalho) com vistas a proteger os trabalhadores até que esse lugar não apresente mais
riscos.

Artigo 9
1. Todos os locais onde as estivagens forem efetuadas e todas as vias de acesso a
tais locais deverão ser iluminados de forma
adequada e suficiente.
2. Todo obstáculo suscetível de apresentar risco para o deslocamento de um aparelho
de içar, de um veículo ou de uma pessoa deverá - se não puder ser retirado por motivos
de ordem prática- ser correta e visivelmente
demarcado e, se preciso for, sufiCientemente
iluminado.
Artigo 10

I. Todos os s-olos empregados para a circulação de veículos ou o enfeitamento _dos
- produtos ou mercadorias deverão ser dispostos para esse fim e corretamente conservados.
2. Quando produtos- ou- mercadorias forem engavetados, arrimados, desengavetados
ou desarrimados, ess~ oper,ações deverão ser
efetuadas ordenadamente e com precauÇão,·
levando em consideração a natureza e o condicionamento dos produtos ou das mercadorias.
Artigo 11

1. Corredores sufidentemente largos deverão ser dispostos para pennitirem a utiliza- _
ção sem perigo dos veiculas e aparelhos de
estivagem.
2. Corre.dores distintos para os pedestres
deverão ser dispostos, quando for necessário
e possível; tais corredores de\lerão ter largura
suficiente e, na medida do possível, separados
dos corredores usados pelos veículos.
Artigo 12

Meios adequados e suficientes de combate
ao incêndio deverão estar à disposição para
serem utilizados onde as estivagens estiverem
sendo efetuadas.
Artigo 13

- 1. Todas as partes perigosas das máquinas_ deverão _ser _eficientemente protegidas a
menos que estejam localizadas ou agenciadas
de modo a oferecer a mesma segurança do
que se estiverem eficientemente proteQida:s.
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Medidas eficientes deverão ser tomadas

para que, em caso de emergência, a alimentação em- energia de cada máquina possa ser
cortada rapidamente, se necessário for.
3. Quahdo for necessário proceder, numa
máquina, a trabalhos de limpeza, manutenção
ou reparo_ comportando um risco qualquer

para uma pessoa, a máquina deverá ser parada antes do início de tal trabalho e medidas

suficientes deverão ser tomadas de modo a
garantir que a máquina não possa ser adonada antes do término do trabalho, entenden-

do-se que uma pessoa responsável poderá
acioná-la para teste ou regulagem que não
seriam possíveis caso a máquina estivesse parada.
4. Somente pessoa autorizada poderá:·-

a serem providenciados pelo empregador deverão oferecer garantias de segurança.
Artigo 17
1. O acesso ao porão ou ao convés de
mercadorias deverá ser assegurado~
a) por uma escada fixa ou, quando lsto não
for praticamente possível, por uma escada de
mão afixada, por meio de ganhos ou por degraus ocos de dimensões ad~quadas, com
resistência suficiente e construção aQequada;
b) por qualquer outro meio aceitável pelaautoridade competente.
2. Na medida em que for possível e praticamente realiz.ável, os meios de acesso_ especificadoS no presente artigO deverão ser separados da área da escotilha.
3. Os trabalhadores não deverão usar nem
ser obrigados a usar os mei<?S de acesso ao
porão ou ao convés de me:cadorias. de _um
navio diferente dos que estão espec1fJ:Çados
no presente artigo. -

aJ retirar um pi'otetor quando o trabalho
a ser efetuado assim o exigir;
b) retirar um dispositivo de segurar ou o
tomar inoperante para fins âé limpeza, regulagero ou reparo.
5. Quando um protetor tiver sido retirado,
precauções suficientes devérão ser tomadas,
Artigo 18
e o protetor deverá se_r reposto em seu lugar
assim que for praticamente realizável.
I. Nenhum painel de porão nem barrote
6. Quarido um dispositivo de segurança
deverá ser utilizado a menos que seja de constiver sido retirado ou tomado inoperante, deve~
trução sólida, de resistência suficiente para a
rá ser reposto em seu lugar ou posto para
utilização que deve ser feita e mantido em
funcionar assim que for praticamente realizáestado de conservação.
vel, e medidas deverão ser tomadas para que
2. Os painéis de porão manobrados com
a referida instala_ção não possa funcionat, de
o auxílio de um aparelho de içar deverão ser
modo intempestivo ou ser utilizada todo o
providos de fJXações adequadas e facilmente
tenipo em que o dispositivo de segurança não
acessíveis para que sejam pendurados neles
tiver sido recolocado em seu lugar ou não
lingas ou qualquer outro acessório.
estiver em condição de funcionamento.
3. Os painéis de porão e os barrotes deve~
7. Para os fins do presente artigo, o termo · rão, contanto que não sejam intermutáveis,
"máquina" compreende todo aparelho de içar, ser daramente marcados indicando a escopainel de porãO aclonado mecanicamente ou
tilha a que pertencem bem como sua posição
aparelhagem acionada por força motriz.
sobre essa.
4. Somente uma pessoa autorizada (cada
Artigo 14
vez que for possivel praticamente, um membro da tripulação) deverá estar eiT_I_ condição
Todes os materiais e_ instaJaçç)es elétricas
de abrir ou fechar os painéis de porão acionadeverão ser construídos, dispostos, explora~
dos por força motriz; esses não dev~rão ser
dos e _conservados de modo a__que seja preve~
abertos ou fechados enquanto a manobra
nido qualquer perigo e estar de acorQo com
as normas que poderão ter sido reconhecid.as ·apresentar perigo para quem quer que seja.
pela autoridade competente.
5. As disposições do parágr"afo 4 9 acima
deverão aplicar-se, mutatis mutandis, às instaArtigo 15
lações de bordo acionadas pela força motriz
Quando um navio for carregado ou descartais como: porta instalada no casco, rampa,
regado do bordo para o cais ou de bordo
convés-garagem escamoteáv:el ou outro disa bordo de outro naviQ, melas adequados de
positivo análogo.
acesso ao navio que ofereçam garantias de
segurança, corretamente insta1ados e fixados,
Arti.!JO 19
deverão ser organizados e disponíveis. _
1. Medidas suficientes deverão ser torna.das para proteger toda abertura que possa
Artigo 16
apresentar risco de queda para os trabalha1. QuandQ trabalhadores tiverem que ser dores ou os veículos num convés ou na entretransportados por água para um navio ou para
ponte onde 1tabalhadores devem exercer sua
outro lugar e ser trazido_s __ de volta, medid"'s
atiVidade.
·
2~ T ada escotilha, que não estiver provida
suficientes _deverão ser previstas para garantir
de uma tampa de altura e resistência suficiena segurança de seu embarque, transporte e
desembarque; as condições a __se[em preentes deVerá ser fechada ou seu parapeito reposto no lugar quando não estiver mais em servichidas pelas embarcações a serem utilizadas
ço, salvo durante as interrupções do trabalho
para essa finalidade deverão, ser especificadas.
de _curta duração, e uma pessoa responsável
2.. Quando trabalhadores tiverem que ser
deverá ser encarregada de vigiar para que es·
transportados por terra para um local de trabasas medidas sejam observadas.
lho e trazidos de volta, os meios de transporte

as
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-Artigo 20

1. Todas as medidas n~cessárías deverão
ser tomadas a ftm de garantir a segurança
dos trabalhadores obrigados a permanecer no
porão ou na entreponte de merca~orias de
navio qUando veículos motorizados forem af
··usados ou que operações de carga e descarga
forem efetuadas com a ajuda de aparelhos
motorizados.
·
··· ·
·
2. Os painéis de porão e os barrotes ná:o
deverão ser retirados ou repostos quando trabalhados estiverem sendo exeCutados rio porão situado abaixo da escotilha. Antes de se
proceder a operações de carga ou descarga.
os painéis de porão e os barrotes que não
estiverem convenientemente fixados, deverão
ser retirados.
3. Uma ventilação suficiente deverfi ser assegUrada no porão ou na entreponte de mercadorias mediante circulação de ar fresco,
com ã finalidade de prevenir os riscos de prejuízo à saúde causados pelãS fumaças expelidas por motores de combustão ioterna ou
de outras fontes.
4. Disposições suficientes, inclusive meios
de evacuaçao sem perig~ deverão ser previstos para a proteção das pessoas quando operações de carga ou descarga de carregamentos a grãnel sólidos estiverem sendo efetuados
num porão ou numa entreponte, ou quando
um trabalhador for chamado a trabalhar numa
tremonha a bordo.
Artigo 21

-Todo aparelho de içar, todo acessório de
-- estivagem e todo cabo de guindaste ou dispositivo de levante que sejam parte integrante
de uma carga deverão ser:
a) de uma concepção e construção cuidadosas, de resistência adequada à sua utilização, com manutenção que os conserve em
bom estado e,_ nos casos dos aparelhos de
Içar para os quais toma-se necessário, cÇ)rretamente instalados;
b) utilizados de ~ado correto e seguro; especialmente, não deverão ser carregados acima de sua carga máxima, exceto em -~e_tratando de testes efetuados regularmentamente e
sob a direção de pessoa competente.
Artigo 22

.1. Tado aparelho de içar e todo acessório
de estivagem deverão ser submetidos a testes
efetuados de acordo com a legislação nadona] por uma pessoa competente antes de sua
entrada em serviço e depois de qualquer modificação ou reparo importantes efetuados em
uma parte suscetível de afetar sua segurança.
2. __ Qs apãr"elhos de içar que fazem parte
do equipamento de um navio serão- submeticl.os a novo teste, pelo menos um~_ vez em
cada cinco anos.
3. Os aparelhos de içar do cais serão submetidos a novo teste nos intervalos prescritos
pela autoridade competente.
4. No término de cada teste de um aparelho de içar ou de um acessóriO de estivagem
efetuado de acordo com as disposições do
presente artigo, o aparelho ou o acessório de-
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Artigo 26
1. Corn vlstas a garantir o reconhecimento
mútuo das disposições tomadas pelos Membros que tenham ratificado a presente ConArtigo23
venção nó tocante ao teste, exame ininucioso.
Jnspeção e' estabelecimento dos certificados.
l. Não obstante as disposições do art. 22, relativos aos aparelhos de içar e aos acessórios
todo aparelho de içar e todo acessório de estl~ · de estivagem que fazem parte do equipamenvagem deverão periodicamente ser objeto de
to de um navio, bem como os termos relativos
exame minucioso e deverá ser lavrado um aos mesmos:
atestado por pessoa competente; tais exames
a) a autoridade competente de toçlo Memdeverão ser feitos pelo menos uma vez em bro que tenha ratificado a Convenção -deverá
cada 12 meses. ·
designar o reconhecer de qualquer outro mo2. Para efeito do parágrafo 49 do art. 22
do, pessoas ou entidades, nacionais ou inter,e do parágrafo 1 acüna, entende-se por'exame
nacionais competentes encarregadas de efeminucioso, o exame visual detalhado efetuado tuar os testes e os exames minuciosos ou ou· por pessoa competente, complementado, se tras atividades conexas em condições tais que
,preciso for, por outros meios ou medidas ade- estas pessoas ou entidades só continuem a
quados com vfstas a chegar a uma conclusão
ser designadas ou· reconhecidas se curilpri·
fundamentada quanto à segurança do aparerem suas funções de maneira satisfatória;·
lho de içar ou do acessório de estivagem exab) qualquer membro qúe··tenhá ·ratificado
minado.
a Conven~o deverá aceitar ou ·reconhecer as
pessoas ou entidades designadas ou reconhe·
ddas de qualquer outro modo por força da
Artlgo24
alínea a a<:ima ou deverá conduir acordos de
1. Qualquer acessório de estivagem devereciprocidade no que tange tal aceitação ou
rá ser inspecionado regularmente antes de ser reconhecimento, c.om a ressalva de que, em
utilizado ficando entendido que as lin9as perambos os casos, as referidas pessç:>as ou entididas ou éiescartáveis não deverão ser reutili·
dades cumpram satisfatoriamente suas fun,zadas. No casa de cargas pré~lingadas, as lin·
ç§e..§.
gas deverão ser· inspecionadas tantas vezes
2. · Nenhum_aparelho de içar, acessório de
quanto isso for razoável e praticamente posestiagem ou outro aparelho .de estivagem de·
sível.
.
·
verá ser utilizado-se:
2. Para efeito do parágrafo i aclina enten·
a)- quer a autoridade competente não estP
de-se por inspeção, um exame visual efetuado ver convencida, com base num certificado de
por pessoa responsável, com vistas a decidir,
teste· ou exame ou de'um termo autenticado,
na medida em que se possa deSsa maneífa
de .acordo ·com o caso, 4e que o teste, exame
ter segurança, se a utilização do acessório ou
ouinspeção necessária tenham sido efetuadas
da linga pode prosseguir sem _riscos.
de acordo com as disposições da presente
Convenção;
Artlgo25
b) quer o parecer da autoridade compel. Terrnos devidamente autenticados que
tente considerar que a utilização do aparelho
atestem uma presumível e suficiente seguou acessório não ofereça garantias de segu~
rança do funcionamento dos aparelhos de içar
rança suficientes.
·e dos acessórios da estivagem em pauta ~eve
3: 9 parágrafo 2 acima não deverá ser aplirão ser conservados, em terra ou a bordo,
cado de modo a que s~jam atrasadas a carga
dependendo do caso, especificando a carga
ou a descarga de um navio cujo equipamento
máxima de utilização, a data e os resu1tados
utilizado satisfaça a autoridade competente.
dos testes, exames minUciosos e irtSpeções
mencionados nos arts. 22, 23 e 24 acima,
Artlgo27
ficando entendido que, no caso das inspeções
mendonadas no parágrafo 1 do art 24 acima,
1. Todo aparelho de içar (outro que masum termo será lavrado somente quando a ínstro de cargo de navio que tenha uma única
- carga máJdma de utilização e todo acessório
peção tiver revelado ~ defeito.
2. Gm registro dos aparelhos de içar e dos de estivagem deverão trazer, de modo preciso,
acessórios de estivagem deverá ser lançado
a indicação de sua carga máxima de yti1ização
do modo prescrito pela autoridade compegravada com budl ou, quando isso não for
tente, levando em consideração o modelo re- praticável, mediante outros r:neiOs._adequados.
·2. Tod.o.aparelho de içar (outro que mascomendado pela 'Repartição fntêmadonal do .
·tro çie carga de navio), tendo mais de uma
Trabalho.
carga má>dma de utilização, deverá ser equi3. Ç> registro deverá inciÚil:_ os certificados
expedidos ou reconhecidos pela autoridade pado com dispositivos eficientes- que possibicompetente, ou cópias autenticadas dos refe- litem ao condutor determinar a carga máxima
ridos certificados layrados do modo prescrito
em todas as condições _de utilização.
·
3. · Todo mastro de carga de navio (que
pela autoridade co~petente levando em conta
modelos recomendados_pela Repartição Inter- não seja mastro-guindaste) deverá trazer a innacionaJ do Trab~lho no que se refere, de
dicação, de modo preciso, das cargas máximas de utilização aplicáveis quando for usado
acordo com o casb ao exame mirj.ucioso ou
à inspeçáo dos apclrelhos de Içar ou dos aces- · o mâStro de carga:
sórios de estlvagem.
a) sozinho;

verá ser objeto ·de exame minúdoso e será
lavrado Um atestado pela pessoa que aplicou
o referido teste._
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b) com uma roldana inferior;
- - C) acopl.ido a outra _mastro de carga em
todas .as posições po~síveis da roldana.

Artigo 28
Todo navio deverá. conservar a bordo os
planos de enxárcia: e todos_ os outros documentos necessários para possibllitar a enxârcia correta dos mastros de carga e de _seus
acessórios.
Artlgo29
As palhetas e outros dlspositivos análogos
destinados a ·conter ou carregar as cargas deverão ser de construção sólida e resisténcia
suficiente e não apresentar defeito visível. de
maneira~ tomar perigosa sua ~zação.
Artlgo3Õ
As cargas não deverão ser nem suspensas
f!~m arriadas se não estiverem ligadas ou fixadas de outr_o modo ao aparelho de Içar de
maneira a oferecer garantias de segurança.

Artlgo3l
O pléinejameilto dos terminais de containers e a organização _do trabalho nesses
terminais deverão ser concebidoS de modo
a que, na medida em que for razoável e praticamente_ possível, seja garantida a segurança
dos trabalhadores.
2. Os navios que transportam containers
deverão ser equipados com meíos que possi~
bilitem a segurança dos trabalhadores que
procedem à preensão e depreensão dos con1.

tainets.
Artlgo32

1. As cargas perigosas deverão ser acondicionadas, marcadas e rotulatadas, estivad<'!s,
armazenadas ou animadas de acordo com
as dísposit;;:ões dos regufamentos intemadonais aplicáveis ·ao transporte das mercadorias
perigosas por água e à estivagem das merc<!l·
darias perigosas nos portos.
2.--- As substâncias perigosas só deverão ser
estivadas, armazenadas ou' animadas se forem acondiciOnadas, marcadas e rotuladas de
acordo com os regulamentos intemadonais
aplicáveis ao transporte de tais substâncias.
3. Seredpientes ou containers que contenham substâncias perigosas forem quebrados
ou danific<t.dos a ponto de apresentarem algum risco, as operações.de estivagem diferentes das que são necessárias para eliminar o
perigo-, deverão ser suspensas na re.gião
ameaçada e os trabalhos colocados em local
protegido até que o risco tenha sido eliminado.
4. Medidas sufidentes deverão ser tomadas para prevenir a exposição dos tra:ba:Iha- ·
do.res a substâncias ou agehtes tóxicos ou nocivos, ou a atmosfera "apresentando uma insu-ficiênda de axigênio ou um risco de explosão.
_5_._ _Quando trabalh<'!dores forem chamados Para ocuparem espaçoS Cõrifinádos nos
quais podem haver substâncias tóxicas ou nocivas, ou. rios quais pode mariifestar-se insufídência de oxigênio, medidas suficientes deverão sedomadas para prevenir riscos de acidéntes e prejuízo à saúde.
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-- trabalhadofes. Se necessário for,_ ess.es_comi-
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b) a construção ou equipamento de todo
aparelho de içar ou de estivagein situado no
Precauções adequadas deverão ser toma- . tros portos.
cais;
das para proteger os trabalhadores contra os.
2. A implantação, a composição e as func) a construção de todo acessório de estiefeitos perigosos de barulho excessivq nos lo- . ções desses comitês deverão ser determina·
vagem.
cais de trabalho.
' das por meio da legislação nadonal ou qual2. Os prazos determinados de acordo
quer outro meio adequado de acordo com
com ·a parágrafo 1 acima não deverão ultraArtigo 34
a prática e as condições nacionais, após conpassar quatro anos a contar da data da ratifica1. Quando uma proteção suficiente Contra
sulta às organlzaçõis de empregadores e tração da presente Convenção.
os riscos de a_ci_de_ote__Q_L! de prejuízo à saúde· balhadores interessadas e_à luz das condições
PARTE V
não puder ser garantida por outros meios, os
locais.
-DisJX?siÇões Finais
trabalhadores deverão _e_star providos _dos
Artlgo38
equipamentos de proteção individual e do vesArtlgo43
tuário de proteção que podem ser razoavel1. Nenhum trabalhador deverá se empreA presente COnvenção ê relatiVa à reVisão
mente exigidos para lhes possibilitar a execugado na estivagem sem ter recebido treinada Corivenção sobre a Proteção dos EstiVa~ _
ção do trabalho com toda a segurança e deve-__ mento ou formação suficientes quanto. ao&
·dores coritra os Acidentes, 1929, e da-Conven-rão ser obrigados a fazer uso adequado desse
riscos em potencial inerentes a seu trabalho
ção sobre a Pr_oteção dos Estivadores contra
material.
e quanto às principais- precauções a serem
os Acidentes -(revista), 1932.
··
2. Os trabalhadores deverão ser convida- - tomadas.
Artlgo44
dos a cuidar de tais equipamentos de proteção- 2. · -Somente as pessoas com pelo menos
individual e deste vestuário de proteção.
As ratificações formC!ciS da presente Conven18 anos â~ idade e: que possuam ·as aptidões
3. Os equipamentos de proteção indivição s-erão c::omanicadas, para seu registro, ao
e experiências necesSárias ou as pesssóas· que
dual e o vestuârip_ de proteção deverão ser
estejam recebendo treinamento quando con- Diretor~Geral da Repartição Internacional do
convenientemente conservado_s pelo empre- venientemente supervisionadas poderão guiar Trabalho.
gador.
Artigo45
.os aparelhos de Içar e outros aparelhos de
estivagem.
1. -A presente Convenção obrigará unica~
Artigo 35
me-nte os Membros da Organização InternaArtigo 39
Em previsão de acidentes. meios suficiencional do Trabalho çujas ratificações tenham
Com vistas a contribuir na prevenção dos _ sido registradas pelo Diretor-Geral.
tes, inclusive pessoal qualificado, deverão esacidentes de trabalho e daS dOeil.ças :Pi"cifissto- - 2. A presente C6nvénção entrará efn vigor
tar facilmente disponlvels para salvar qualquer
nais, medidas deverão ser tomadas para Cjlie doze meses após a data em que as ratificações
pessoa em_ perigo, administrar os primeiros
esses ·sejam deClarados à autoridade coi'Tlpe- de dois Membros tiverem sido registradas pelo
socorros e evacu_ar_os feridos _em toda a r:oedida em que for razoãVel e praticamente possí- ·'tente e, se- necessáriO; tOmarem-se objeto de Diretor-Geral.
uma investigação.
vel sem piorar seu estado.
3~ .A partir desse referido momento, _a pre~
sente Convenção entrará em vigor, para cada
Artigo40
Membro, doze meses ap6s a data em que
Artlgo36
De acordo com a legislação ou a prática tenha sido registrada sua ratificação.
1. T oâo Membro deverá determinar por
nacionais, -instalações sanitárias e banheiros
Artigo 46
via dá legislação nacional ou qualquer outro
adequados e mantidos convenientemente lim1.
T
ado
Membro
que tenha ratificado esta
meio adequado de acordo com a prática e pos deverão ser previstos em número sufias condições nacionais e após consultas às
ciente em todas ªs docas e a distâncias razoá- Convenção poderá denunciá-la no término de
organizações de empregadores e de trabalha- veis dos locais de trabalho onde isto for prati- um período de dez anos. a partir da data em
que tenha entrado inicialmente e_m_vigor, medores interes_sadas:_
camente realizável.
diante uma comunicação formal, para seu rea) os riscos profissionais para os quais conPARTE IV
g_istro, ao Diretor-Geral da Repartição Internavêm prever um exame médico prévio ou exaAplicação
danai cfo_ Trabalho. A denúncia produzirá efeimes médicos periódicos, ou ambos os tipos
to somente um ano após a data em que tenha
de exame;
·
Artigo 41
sido registrada.
b) levando em conta a natureza e o grau
2~ Todo Membro que tenha ratificado esta
dos riscos_encorridos e_das_ circunstâncias parCada Membro-que ratificar a presente ConConvençã_o· e--que,- no prazo _de um ano após
ticulares, o intervalo máximo ao qual os exavenção deverá:
mes periódicos devem ser_ eJetudados;
a) especificar as obrigações em matéria de o término do perlodo de dez anos mencionado
c) no caso de trabalhadores expostos a rissegurança e higiene do trabalho das pessoas no parágrafo anterior, não tiver feito uso do_
direito de denúncia previsto neste artigo, fiéará
cos profissionais particu1ares para a saúde, o _e órgãos relativos às estivagens;
b) tomar as medidas necessárias e princi- obrigado por um novo período de dez anos
alcance dos exames especiais considerados
__ .
_ __ palmente prever as sanções adequadas, para e, em seguida, poderá denunciar esta Conven~
necessários;
d) as medidas adequadas para assegurar
garantir a aplicação das djsposições da pre- ção no término de cada período de dez anos,
nas condições preyistas neste_ artigo.
um serviço de do trabalho para os trabalha·
sente Convenção;
dores.
c) incumbir determinados serviços de insArtigo47
2. Os exames médicos e especiais efetua- peção adequados, da aplicação das medidas
1. O Diretor~Geral da Repartição Interna~
a serem tomadas. _de_ acordo com as dispodos por força do parágrafo 1~ acima, serão
sem ônus para os trabalhadores.
siÇQeS da presente ConvenÇão ou veríficar se clõn'al do TrabaJho notifiCará a_todos os Memestá assegurada uma inspeção adequada.
bros da Organização lilterÍlaciorlal do Tiaba3. As verificações feitas_ por ocasião dos
exames médicos e especiais deverão permalho o registro de todas as ratificações, declaraArtlgo42
necer_ confidenciai$.
ções .e den~ncias que lhe tenham sido çomu1. ~_A legislação nacional deverá determinar nic_adas pelos Membros da OrQanilaÇãO.
Artigo 37
2. Ao notifiCar aós Membros da Organios prazos nos quais as disposições _da presente
1. Comitês ae segurança e higiene incluinConvenção tornar-se-ão aplicáveis OQ que se zação o registro da segunda ra:t[ficação que
Jbe tenha siclo comunicada, o Diretor-Geral
do representantes dos empregadores e dos
refere a:
a) a_ construção ou equipamento dos na- -chamará a ateriçãO dos Memb_ros da Organi·
trabalhadores deverão ser .criados em todos
zação para a data em que...
os -portos em que haja nómero elevado de _vias;
Artigo 33

-

---. tês-deverá_o ser igualmente instituídos nos Ou-
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SENADO FEDERAL
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 57, DE 1989
Autodza a Prefeitura Municipal de Teotónio Vilela, Estado de Alagoa!f. <:1 contratar operação de crédito
no valor NCz$ 1.500.000,00 (um riúlhão e quinhentos mil cruzados novos}, a ser corrigido, na época de
sua contratação, pelo índice aplicado às operações da espécie.
· ··
··

Art. 1• É a PrefeitUra Munidpal de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2• da
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de NCz$ 1.500.000,00 (uni
milhão e quinhentos mil cruzados novos), a ser corrigido, na época de sua contratação, pelo índice aplicado
às operações da espede, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano ....,.. ProdurbíFínansa, destinada- à implantação de rede de abastedmento ·
de água e obras de infra-estrutura, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*)Republicada por haver saído com íncorreção noDC/Y, (Seção ll), de 5-10-89, pág. 89.5527.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, indso X, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguínte
RESOLUÇÃO N• 80, DE-1989
Suspende a execução da expressão "deduzidos 0,5% (cinco décimos por cento) a
titulo de despesas de arrecadação e fiscalização'; cántida no art. 13 doDecreto-Lei n• 1.038,
de 1969.
--

Artigo único. É suspense, em virtude de decisão defmitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário n• 108.174-1-5P, a execução· da expressão. "deduzidos-.0,5% (cinco décimos por
cento) a título de despesas de arrecadação e fiscalização", contida no art 13 do Decreto-Lei n• 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Senado Federàl; em 11 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inCiso X, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 81, DE 1989
Suspende a execução de expressões contidas no Decreto-Lei n• 1.089, de 2 de março
de 1970.

Artigo único. É suspensa a execução, em•consonância com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Feder~. em Acórdão de 3 de fevereiro de 1988, da expressão "de seus servidores" contida no
caput do art 18 do Decreto-Lei n• 1.089, de 2 de março de 1970, bem comei a parte final do § 1• do
mesmo art 18, assim redigida: "exclusivamente aospercebidos pelos servidores da administração direta
dos Estados, do Distrito -Feêlé·iil e dos Municípios sujeitos à Tabela progressiva de incidência na fonte
sobre os rendimentos do trabalho assalariado".
·Senado Federal, 11 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 209• SESSÃO, EM 11
DE DEZEMBRO DE 1989
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

- N~ 337/89 e 338/89 (n' 883/89 e
884/89, na origem), restituindo autógrafos
de projetas de lei sancionados.
1.2.2 -Mensagens do Senhor Go-

vernador do Distrito Federal
- N• 147189-DF (n' 138/89, na origem),
restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

-

N• 148/89-DF (n' 139/89-GAG, na

origem), encaminhando ao Senado Federal acréscimos ao Projeto de Lei do Distrito
Federal no 83/89.
- N• 149/89-DF (n' 140/89-GAG. na
origem), encaminhando ao Senado Fede-

ral Projeto de Lei do DF n_o 96/89, que
autoriza a desafetação de domínio de bem
de uso comum do povo, dentro dos limites
territoriais do Distrito Federal.

- N• 150189-DF (n•137189-GAG, na ón.
gem), solicitand_o do Senado Federal subs~_
tituição do Projeto de Lei do DF'no 81/89,

pelo texto em anexo.
1.23- Oftcios do Sr. J9 Secretário
da Câmara dos Deputados
Encarhfrihandcia revisão do Senado Fi!:derdl autóglêlfos dos seguintes projetas:

- Projeto de Lei da Câma-ra fi'!. 83; de
1989 (n• 3A56/89, na Casa origem), que
institui a Taxa de Fiscalização d~:fhercà'!
dos de seguro, de capitalização e da prevf.
dênda privada aberta e dá -outras 'l~r~
dências.
- Substitutivo da Câmara dos Députados ao Projeto de Lei do Senado n'.4~
de 1989 (n' 3.931189, naquela Casaj~que
institui, para os Estados, Distrito Federal
e Municípios, compensaçao financeira pe~
lo resultado da exploração de petróleo a~
gás natural, de recursos hidricos para fins
de geração de energia elébica, de recursos
minerats em seus respectivos territórioS:
plataforma continental, mar territorial ou
zona económica exclusiva, e dá outras pro-.
vidências.

1.2. 4 - Pareceres
Referentes às seguíntes matérias:

- Projeto de Lei do DF n9 62, de 1989
·que altera dispositivos do Decreto-Lei nD
82 de 26 de dezembro de 1966.

-Projeto de Lei do DF n<> 64, de 1989,
que determina a eleição de um diretor-re--.
presentante dos funcionários para a diretoria de todas as empresas sob adminis-- ti'ação direta ou indireta do Governo do
~ Distrito Federal e dá outras providências,
-Projeto de Lei do DF n<? 73, de 1989,
que dispõe sobre os feriados no Distrito
Federal.
- Projeto de Lei do DF n~ 77, de 1989,
altera dispositivos das Leis ·nO?S -3g- e 43,
de 6 de setembro de 1989, e de 19 de
setembro de 1989 e dá oUtras providências~

-ProjetO de Lei do DF n9 t9, de 1989,
que introduz alterações no Código Tnbutário do Distrito Federal, instituído pelo Decreto~Lei no 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências._

- - -1.2.5- Comunicação da Presidên-

da
.-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do DF n9 96, de 1989,
anteriormente lido.

1.2.6 -Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n 9 394/89,
-de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que dispõe_sobre a profissão de BOmbeiro
Ovil e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n<? 395/89;
de autoria do Senador Marco Maciel, que
regulamenta a execução do disposto no
art. 14, itens 1, li e m, da Constituição Federal.

1.2.7- Comurúcações da Presidên-- cia
~ Aprovação pela Com!ssã_o Diretora
dos Requerimentos n9"l 583, 640 e 648/89,
de autoria dos Senadores João Menezes,
Sílvio Name e Alexandre Costa, respectivamente, de informações ~licitadas aos Ministros da Fazenda, das Relações Exteriores e- ao Presidente do Banco_ Central do
Brasil.

-Recebimento de Mensagem nç
- 339/.89 (no 885{89, na origerh), do Senhor·
Presidente da República propõe seja autorizada a celebração de aditivo ao contrato
de operação de crédito externo, no valor
de até oitenta e cinco milhões,, trezentos
e dezoito mil marcos alemães, firmado em
12 de maio de 1282 entre a Centrais Elétrlca do Sul do_Btasil S/A- Eletrt>suJ, e
um consórcio de Bancos, destitiadp ao
i?rojeto da Usina Termelétrica de Jorge Lacerda IV.
·
----=. -oeterirrlento do Recurso n 9 10/89,
interposto no prazo regimental, no sentido
de que seja submetido ao Plenário o Proj~fo de Lei do Senado n~ ]99~. d~_ 1_989,

de autoria do Senador M_a_urfclo Corrêa,
que regulamenta o§ 29 do art. 171 da
Constituição Federal, que dispõe sobre o
tratame_nto pr~ferencial à Empre:sa Bra.s:ileira de Capital Nacional e dã outras providências, e abertura de prazo para apresentação de ~mendas ao projeto.
- TérminO do prazo para interposição
de recurso no sentidO de-iilCi.hJ&tõ
Or-·dem do Dia do Projeto de Lei. do Senado
n9 141/89, À CAmara dos Deputados.
-Término do prazo para apresentação
deemendas.aos Projetas de Lei do Senado
n.,.s 190 e 3_84/89 e ao Projeto de Lei do
DF.n• 49189.

em

1.2.8 - Discursos do Expediente
·-~

SEI'IADOR NELSON CARNEIRO-.

Extensão -do estágio profissional aos me-nores de 14 a 18 anos.

-

SEI'IADOR CARLOS PATROC[!Y/0

-Documento entregue pelo PDC ao Can.o _
. di dato Fernando Collor de MeU o, de análisédo Projeto de governo do PRN.

-•SE!YADOR GOMES CARVALHO Informações recebidas do Jtamaraty so.bré
a questão dos brasiguaios.
-SEIYADORAIYTÔNIOLUIZJIIAYA·~

Fragilidade do sistema educacional do
País,
-SEIYADOR RUY BACELAR- Qua~ro.
sócio-econômico do País.

- SEi'IADOR MAURO BEJ"'EVIDES,Fim da intervenção do Governo FederaJ,
na Transbrasü.
'

-SEi'IADOR LOURIVAL BAP7TSTAPosicionamento do_ candidato Luiz lnác\o
Lula da Silva favorável_à conlcusão da féirovia Norte-Sul.

1.2.9- colnurli~ações da PreS'id~-M
da
-Inexistência de quorum para o proS-seguimento da sessão.
·
-Convocação de sessão extraordinárli!,a realizar-se amanhã, às 1O horas, con'l
Ordem do Dia que designa.

-1.3- ENCERMMENTO
2 - ATAS DE COMISSÕES
3 .:..._MESA DIRETORA

4 - ÚDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS.
5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES P~ENTES
·
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Ata da 209\1 Sessão, em 11 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 14HORASE30MilYOTOS.ACfiN1-SE
PRESE!'ITES OS SRS. SEJYADORES:

MENSAGENS DO GOVERNADOR ÓO
DISTRITO FEDERAL

- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -João
Calmon -

Nelson Carneiro -

Ronan Tito

-Pompeu de Sousa- Rachfd Saldanha Derzi -Wilson Martins -Silvio Name- Carlos

Chiarem
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A lista de presença acusa o comparecímento de 19 Srs. Senadores. Havendo núme-ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário irá proceder à liitUra
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPáBUCA

f!X8Tá, em regulamento, as atividades

a que se. refere o caput deste artigo e

Aluizio Bezerra - Odacir Soares- Alexan-

dre Costa - Edison Lobão - Mauro Benevides- Raimundo Lira- Mansueto de Lavor
- FranciscO-ROllemberg- Lourival Baptista

§~ 19 • · O Governador do Distrito Feder~

MENSAGEM N• 148, DE 1989-DF
(1'1' 139/89-GAG, na origem)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
~m 22 de novembro de 1989; através da
Me'nsagem n 9 116, _tive a honra de encaminhar
a essa ilustre Casa Legislativa Projeto de Lei
criando a carreira Assistência Social Pública
no Distrito Federal e seus empregos e f1xa.ndo
os vaJores de seus salários.
Encareço a especial atenção de Vossa Excelência para fazer induir, naquel projeto, pequenOs acréscimos que não alterem, no entanto,
a·sua essência, representando o resultado de
negociações procedidas entre este Governo
e a entidade representativa dos servidores
ab.r~fLJ:Jidos.
·
Certo de contar com o costumeiro apoio
que Vossa Excelência vem dispensando a este
Governo, apresento-lhe protesto de consideração e _apreço.
Brasília, 7 de dez.embro de 1989. - Joaquim Roriz., Govef!lador Çq Pistritq.Feqe:raJ.

ACRÉSCIMOS AO PROJETO DE LEI 00
Restituindo autógrafos de Projetas de ·
DISTRITO FEDERAL N' 83/89
lej sancionados:
N• 337/89 (n• 883/89, ~na origem), de 7 do
1. Ao§ 5 9 do art. 2~. dê-se a seguinte redacorrente, referente ao Projeto de L~i n~' 62, ção:
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
"§ 5 9 Os serVidores que não lograa abrir ao Orçamento FIScal da União crédito
rem aprovação no concurso passarão a
suplementar até o limite de NCz$ 344.770,00,
integrar Tabela Suplementar com estrupara os fins que especifica.
tura idêntica à da Carreira, permanecenProjeto que se transformou na Lei n9 7.916,
·- do nas classes e padrões em que forem
de 7 de dezembro de 19§9.)
·posicionados até lograrem aprovação, exN• 338/89 (n• 864/89, na origem), de 7 do
tinguindo-se os respectivos empregos à
corrente, referente ao Projeto de Lei o" 65,
medida que vagarem."
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo
2. Ao art. 3" dê-se a seguinte redação:
a abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos
adicionais até _o limite de NCz.$
"Art 3" Os servidores integrantes da
2247.104.945,00 e dá outras providências. -Tabela de Empregos Permanentes da
(Projeto que se transformou na Lei n<> 7.917,
Fundação do SeJViço Social, não ampade 7 de dezembro de 1989).
rados pelo art. 19; do Ato das Disposições
Constitucionais Transjtórias, serão inscriMensagem
tos, ex.-oflicio, õó prazo de 1 (um) ano,
DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEem concurso público para fins de efetivaDERAL
ção, passando a integrar a Tabela de que
trata o § 3 9, do art. 29, nas condições em
Restituindo autógrafos de Projetos de
que hoje se encontram."
Lei sancionado:
N~ 147/89-DF (n" 138/89, na origem), de
3. Acrescente ao Projeto o art. 12 com
7 de dezembro do corrente, relativa ao Prçjeto a redação seguinte:
de Lei do DF n9 52, de 1989, que extingue
"Aft. 12. Fica criada, para os servie cria Regionais de Ensino na Fundação Edudores lotados em unidades cujas atividacacional do Distrito Federal e dá outras provi~
des exijam funcionamento ininterrupto, a
dêncías.
gratificação no percentual de 25% a40%.
(Projeto que se transformou na Lei n? 60,
incidente sobre o padrão em que estiver
de 5 de dezembro de 1989.)
-----localizado o selVidor.

os critérios de concessão da gratificação.
§ 2~ Na regulamentação de que trata
o parágrafo anterior será obse~do o máximo dé33% (trinta e três por cento) como percentual médio para a despesa global com a concessao da gratificação refe·
rida neste artigo."

4. Em conseqüência sejam os artigos de
números 12 a 16 remunerados seqúencialmente.
(À Comissão do Distrito Federal (modiRcaç6es no PDF 83/89.)
MENSAGEM 1'1• 149, DE 1989-DF
(1'1• 140/89-GAG, na origem)

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExcelénciQ para encaminhar, na forma do anexo,
anteprojeto _de lei Qbjetivando a desafetação
·de bem d~ uso_çomum_do povo.
Moveu-me a tomada de$1:a iniciativa o fato
da existência, no Distrito Federal, de loteamentos com grandes porções de espaços vã·
zios e livres, sem qualquer definição quanto
· a limites e uso, .acar~tanqo s~ríos entraves
à Administração para a solução dos problemas de organização do espaço urbano.
Estes espaços vazios e livres, além do.!; en·
traves à solução dos problemas urbanos, sáo
ensejadores de outros graves problemas, como a proliferação de invasões, refógio de marginais e:tc.
Dentre os casos.. já levantados pela equipe
técnica do executivo local. destaca-se o Setor
de Mansões Suburbanas ·Park Way que, a par
destes problemas todos, apresenta ainda pro·
bJemas Joca1izados, como a falta absoluta de
equipamentos urbanos e comunitários, como
sejam escolas, centros de saúde, postos policiais, comércio, seJViços, além da impropriedade do traçado das vias urbanas.
Com a reavaliação e complementação do
parcelamento pretendida, propõe-se a solução destes problemas e, paralelamente, au·
menta-se a oferta de lotes residendais, pois
O projeto consagra 150 novos lotes com esta
finalidade.

É de se frisar que os novos lotes residenciais
projetados mantêm o mesmo padrão e características do setor, não lhe quebrando a unidade, pois, sendo o setor dotado de lotes residenciais de 20.00"0in2 , onde é perinitida a edificação dé até 6 unidades,.os projetados sào_com
3.300m2, mas para uma única unidade.
Na certeza de estar trabalhando para a solução dos problemas da Capital, rogo a Vossa
Excelência que encaminhe o referido antepro-
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jeto ao discortínio dos ilustres membros dessa

Casa Legislativa, pleiteando sua aprovação.
Colho o ensejo para renovar a V:ossa Excelência meus protestos de respeito- e àdmira-

ção.
BrasiJia, 7 de dezembro de 1989. - Joaquim Domingos RonZ, Governador do Distrito

O Senado Federal decreta:

Arl 1? As Tabelas de_ Empregos Permanentes e em Comissão das Fundações Zoobotânica e do Setviç.o Social do Distrito federal
são adequadas, a partir de 1~ de novembro
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de 1989, obededaa- à-- correlação constante
dos Anexos I e II, desta lei.
Art. zo Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~- Revog_am-~e as ç;iisposiçôes em
contrário.

Federal
PROJETO DE LEI DO DF N' 96, DE 1989
Autoriza a desâ!etl!ção de domfmo de
bens ele uso comum do povo; dentro dos

limites territoriais do Distrito Federal
O Senado Federal decreta:
Art 1c É autorizada a desafetação de domínio do bem de uso comum do pov-o; locali-

(Art~

1e, da Lei

n~

do l9U9)

zado dentro do espaço territorial do Distrito

' Federal e caracterizado por uma área com
aproximadamente 496.450,00m2 (Quatrocen:~--
tos e noventa e se!s mil, quatrocentos e cin-

FEDERAL

qüenta metros quadrados), distribuída dentro

do Trecho 3, Setor de Mansões Suburbanas
Park Way MSPW, Região Administrativa de
Brasmã-RAI.
Arl 2 9 A desafetação a que se refere o
artigo ant~rior tem por objetivo a reavaliação
e complementação do parcelamento do setor
referido; a teor, do Decreto N1,
, de'
de 1989, do Governador do Distrtto Federal, que homologou a Decisão n~
104/89, do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente do Distrito Federal.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federai.)

MENSAGEM N• 150, DE 1989-DF
(!'!• 137/89-GAG, na origem)
Excelentíssimo_ Senhor Presid_ente do Sena- __
do Federal:
Através da Mensagem no 114, de_ 22_ de novembro de 1989, tive a honra de submeter
a essa ilustre Casa Legislativa Projeto de Lei
sobre a adequação das Tabelas_ da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal.
Á vista de estudos posteriores _este_ Governo·
julga conveniente que a medida proposta se
estenda, também, à Fundação do Serviço Social, pelo que, permito-me, solicitar os présti·
mos de Vossa Excelência no sentido de substituir o projeto de lei encaminhado pela Mensagem n? 114 pelo que a esta acompanha.
A medida proposta se prende à necessidade
de igualar as Tabelas das mendonadas Fundações, às das demais FundaçQes do Distrito
Federal que, quando da promulgação da Lei
no 36, de 14 de ju1ho de 1989, foram localizadas em patamares inferiores.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta_ estima e distinta consideração.
Brasilia, 7 de dezembro de 1989. - Joaquim Roriz. GOVernador do Distrito Federal.
Disp6e sobre a adequação diJs TiJbelas
de Empregos Permanentes e em Comissão das Fundações do Distrito Feder<!Jl
que menclomt, e d~ ou_tras proWdência.s.
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Art 7_o Os d,ébitos relativos à Taxa poderão ser parteJados, ajuízo do Conselho Diretor
da SUSEP, de acordo com os critéríos fixados
na legislação tn-butâria.
Encanúnhado ao Senado Autógrafos
Art. &:' A Taxa será recolhida ao Tesouro
das seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, Nacional, em cçmta vi_nculada à SUSEP, por
intermédio de estabelecimento bancário inteDE 1989
grante da rede credenciada.
(N~ 3.456/89, na Casa de origem)
Art. 9-:- A Taxa será cobrada a partir de
1o de janeiro de 1990.
(De intdatrva-do Senhor
Art. I O. Esta lei entra em vigor na data
Presidente da República)
de sua, publicação.
Institui a Taxa de AScaUúção dos ineTArt 1_1. Revogam-se as dispo_sições em
cados de seguro, de cl!!plta/ização e da • contrário.
previdência privada aberta e dá oUiras
(Lel nt
. de ce
de 19 )
providências.
- --

Ofícios

DO SR- 1' SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Congresso Nacional decreta:

TABELA A OOE SE REFE~ O ART. 4•

Art. 1~ -Fica instituída a Taxa de Fiscalização- dos mercados de seguro; de capitali-

zação e da previdência privada aberta.
Art. 2~ Constitui fato· gerador da Taxa ·a
exercício do poder de policia legalmente atribuído à Superíntendênda de Seguros Priva-

dos-SUSEP.

Art. 3? São·contribuintes da Taxa os esfabelecimentos ·de seguro, de capitalização e de
previdência privada aberta com ou ·sem fins

Tipo de atiyidade
Seg.;ro do Ramo Vida

Quantidade de BTK
A

B

6. 775

295

Se9:1ros dos Ramos E lem~tare-..; 6. 775

295

Todos os Ramos de Seguro

13.550

59Q

Previdência Privada Aberta

6.775

2$

lucrativos.
13.550.
Capl ta 1 ização
590
Art. 4" Os valores da TaXa, expressos em
Bõnus do Tesouro Nadoilal - BTN, são os
constantes da Tabela anexa, devidos em cada
Observações:
trimestre, de acordo com o tipo de atividade,
I) Quando a autorização náo coincidir com o lni__cio do trimestre, a taxa serã calculada pro rata mês
apurados conforme os Seguintes critérios:
e paga até o quinto dia útil aeguinte ao início das
1- unidade da federação (Estados, Distrito
atividàdes do _estabelecimento,
. . . . ..
Fe-deral e Territórios) em que o estabeleci·
2) Os Ramos de. Seguro acima especificados pomenta tenha matriz - Coluna A; e
_ser revistos pelo Conselho Nacional de Segu:
n- por unidade da federação em que o . éerão
ros Privados - CNSP, segundo critérios técnicos.
estabelecimento opere adicionalmente - Co- -- sem alteràção de valores.
lunaS,
MENSAGEM N• 485, DE 1989
Art 5~ A Taxa será fecolhida até o_ último
dia útil do primeiro decénio dos meses·- de
Excelentíssimos Senhores Membros do
janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.
Congresso Nacional:
§ I~ A Taxa não recolhida no prazo fixado
Nos termos do art. 61 da Constituição Fedeserá atualizada na data dó efetívo pagamento
ral, ienho a honra de submeter à elevada delide acordo com o índice de variação-da BTN
beração de Vossas Excelênda:s, acompanhaFiscal e cobrada com os· seguintes acréscido de Exposição de Motivos do Senhor Minismos:
tro de Estado da Fazenda, ·o anexo~ Projeto
a) juros de mora, na via administrativa ou
de lei que "institui a Taxa de Fiscalização dos
judicial. contados no mês :seguinte ao do venmercados de seguro, de capitalização e da
dmento, à razão de 1% (um por· cento), calcuprevidência privada aberta e dá outras provilados na forma da legislação aplicável aos tridências'".
butos federais;
BraSflia, 1o de setembro de 1989.___, José
b) multa de mora de 20% (vinte por cento),
Sarney
sendo reduzida a 10% (dez por cento) se o
pagamento for efetuado até o último dia útil
EXPoS1ç:AO DE MOTIVOS N• 155, DE 17
do mês subseqüente àquele em que deveria
DE OUTUBRO DE 1989, DO SENHOR MJter sido paga;
N!SlRO DE ESTADO DA FAZENDA
c) encargo legal de 20% (vinte por cento),
substitutivo da condenação do devedor em
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúhonorários de advogado, calculado sobre o
bJica:
total do débito inscrito com_o Dívida Ativa, que
__ A SuperintendênCia de Seguros Privadosserá reduzido para 10% (dez por cento) -·se
SUSEP, é uma autarquia federal criada pelo
o pagamento for efetuado antes do ajulzamenDecreto-Lei no 73, de 21 de novembro de
to da execução.
-- 1966, para, na qualidade de executora da polí§ 2° Os juros de mora não incidem sobre
tica traçada pelo Conselho Nacional de Seguo vaJor da multa de mora.
ros Privados - CNSP, exercer a fiscalização
Art .6' Os débitos referentes à Taxa, sem
da constituição, organização e funcionamento
prejuizo da respectiva liquidez e certeza, podedas operações das sociedades de seguro.
rão ser inscritos como Dívida Ativa, pelo valor
2. Com o advento do Decreto-Lei nQ 26 J,
e:l'presso em BTN Fiscal.
de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 6.435,
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de 15 de julho de 1977' foram cometidas à
Susep idênticas atribuições em relação, respeCtivamente, às sociedades de capitalização
e às entidades de previdência privada aberta.
3. Por seu turno, em consonância com
o que registra a história da_ fiscalização dos
seguros no Brasil, a partir do que consignado
J;l.O Regulamento Murtinho, as companhias de
seguro instaladas no País contribuíam para
o pagamento integral do custeio da antiga lns~
petoria de Seguros, as despesas de manutenção da Susep eram, a teor do estatuído
pelo art. 39 do Decreto~Lei n9 73, de 1966,
atendidas por parcela dos. recurs_os provenientes do imposto s_obre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários .....:. IOF.
4. Entretanto, de molde a compatibilizar
a legislação ordinária com o texto constitucional então vigente, que vedava a vinculação
de reo;eita trib_utãri~ a órg~o, fundo o~ despesa,
(eferido preceito veio a ser revogado, restando
à Siisep, para a manutenção, a_e_enaS os recursos tr.ansferídos mediante do~ações çonstantes.do_ Orçamento Geral da União, sem nenhuma_ c;ontrapartida .d.os destinatârios das ação
fis,caliz.adora estatal.l ~pesar de _este segmento
específico possuir flagrante capacidade contributiva.

5. Ocoiie que, a Constituição de 5 de
outubro de 1988, ao estruturar o Sistema Financeiro Nadonal, não s6 consagrou a existência do órgão fiscalizador dos mercados de
seguro, previdência privada e capitalização
(ait. 192, inciso Il) na- condição de titular do
poder d'e pdícia, corno, também, por integral
pertinência com os fundamentos jurídicos das
taxas, ontologicamente consideradas, restringiu a anterior vedação à vínculação de receita
de impostos (art 167, inciso !V).
6. Em -téÍis condições, inexiste impedimen~
to na _legislação p~tria a que se retome, em
sua inteireza, a tradição histórica brasileira relativa ao setor, bem assim que se restaure
o conceito de autarquia como setviço público
descentralizado, que tem entre seus princípios
basilares receita e arrecadação próprias e a
auto-gestão de seus recursos.
7. Por esses fundamentos, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o induso_.:mteprojeto de lei que
institui, ao abrigo de permissão contida no
art. 145, inciso Jl, da Constituição, a Taxa de
Fiscalização dos mercados de seguro, de capitalização e de previdência privada aberta a ser
cobrada pela Susep, de maneira a assegurar
a essa Autarquia os recurSos necessários ao
atingirnento de seus fins institucionais.
Vale consignar, por oportuno, que a experiência intermidonal demonstra inequfvoca
tendência no sentido de que as atividades do
órgão fiscalizador sejam custeadas pelo próprio mercado, tal como se constata, por exem·
plo, nos Estados Unidos (New York lnsurance
Department) na Alemanha (Bundesaufsichamt Fur das Versicherungwesel) e na Itália
(Instituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni
Prfvate e dí Interesse Col!etivo -lSYAP)_, cujos
estabelecimentos congéneres são mantidos

a
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III~ 10% (dez por cento) aos Munid·
pios onde se localizarem instalações ma~
ritimas oú terrestres de einbarque ou desembarque de óleo' bruto e/ou gás naporquanto impede que toda a sociedade brasitural.
leira seja chamada a contribuir para a manu- .
§ 19 O pagamentO dã cOmpensação
tenção de um órgão fiscalizador cuja compefinanceira pela exploraçãO do petróleo, do
tência está imediatamente restrita ao setor de
xisto betuminoso e do gâs natural será
efetuado mensalmente, diretamente aos
seguros, capitalizãção e previdência prfvada
aberta, que está plenamente capacitado a
Estados, ao Distrito Federal, aos Municíatender a esse encargo.
Pios _e aos óf9ã0S da adm"inistraÇão direta
Aproveito a oportunidade para renovar a
da União, até o último dia útil do mês
Vossa Excelência os proteStos dei me!u niais
subseqllente-ao_ do fato gerador.
profundo respeito. -Ma11son Ferreirã da Nór
§ 29 O não~cumprimento do prazo
brega, Ministro da Fazenda.
estabelecido no caput deste artigo impli- - cará-correção do débito pela variação diá(À Comissão de Assuntos Econômir
ria do Bônus do Tesõliro Nacional cos.)
BTN, ou outro parànÍetro de_ correção
monetária que venha a substitui-lo, juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês
SOBSTITOTIVO DA CÁMARA DOS
e multa de 10% (dez por Cento) aplicável
DEPUTADOS AO PROJETO DE
sobre o_ montante final ÇJpurado.
LEI DO SENADO N• 45, DE 1989
§ 3• .............................................................
(N• 3.931/89, naquela Casa)
§ 4° É também devida a compensação frnanceira ÇJOS Estados, Distrito Fede·
'1nstitcii, j;lm!J óS Estãdos, DistritO Fede_ral e Municípios confrontantE!s, quando
ral e MunicípiOs, compenSação financeira
o óleo, o xisto betuminoso .e o g~ forem
pelo resultado da exploração de petróleo
extraídos da plataforma continenta1 nos
ou gás natural, de recursos híddcos para
mesmos 5_% (cinco por cento) fiXados
fins de geração de energia elétrica. de
no capi.Jt deste artigO, sendo 1,5% (um
recursos minerais em seus respectivos
e meio por cento) aos Estados e Distrito
territórios, plataforma continental, mar
Federal e 0,5% (meio por cento) aos Muterritorial ou zona económica exclusiva,
ni_cíJ)foS onde se -localizarem instalações
e dá outras providências."
marítimas ou terrestres de embarque ou
D~sé ao ProjetO á Seguinte redação:
desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Munidpios produtores e suas resDispõe sobre a participação no resulPectiVáS- áreas geóeconôrnicas; 1% (um
tado, ou co"fnpensação financeira aós Espor -cento) ao Ministério da Marinha, para
tados, ao Distrito Federal, aos Municípios
atender aos encargos d,e fiscalização e
e órgãos da administração direta da
proteção das atividades económica~ das
anião, pela exploração de petróleo ou gás
referidas áreas; e 0,5% (meio por cento)
natural. de recursos hídricos para geração
para constituir um Fundo Especial a ser
de energia elétrica e de outros recursos
distribuído entre todos os Estados, Terriminerais, de que trata o § 11 do art. 20
tórios e Municípios.
da ConstitUição da República Federativa
- § 5' ........................................................... .
do BrasU, e dá outras providências.
§ 6° Os Estados, Territórfos e MuniO Congresso Nacional_ decreta:
cípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas
Art. 1~ O art. 27 e seus_§§ 11 , 2_~. 4~ e 6 1,
fluviais "e lacUstres se fiz~r a exploração
da Lei nh 2.004, de 3 de outubro de 1953,
do petróleo, xisto betuminoso ou gás, fa·
alterada pelas Leis n"" 3257, de 2 de setembro
rão jus à compensação financeira prevista
de 1957; 7.453, de 27 de dezembro de 1985
no caput deste artigo."
e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a
Art. 2~ T ada a energia elétrica consumida,
vigorar com a seguinte redação:
oriunda de aproveitamento de recursos hídri"Art. 27. A sociedade_ e _suas subsi_cos, está sujeita à compensação financeira.
diárias- ficam Obiigadas a pagar compen·
de acordo com esta lei e sua regulamentação.
sação financeira aos Estados, Distrito Fe§ 1o Estará isenta da compensação finan·
deral e Municípios correspondentes a 5%
ceira a energia elétrica:
(cinco por cento) sobre o_ valor do óleo
[ -gerada e consumida para uso privativo
bruto, do xisto betuminoso _e do gás exdo produtor detentor de concessão para uso
traídos de seus respectivos territórios, onexclusivo nas instalações de até 1O MW;
de se focar a lavra do petróleo ou se locali~
- J[ - fornecida aos consumidores servidos
zarem instalações marítimas ou terrestres
por sistema cuja geração elétrica seja excluside embarque ou desembarque de óleo
vamente de origem térmica;
bruto e/ou gás natural, operados pela PeDI - nas contas de consumo mensal equitróleo BrasileiroS/A - Petrobrás, obedevalente ao vaJor de até 40 kw/h, inclusive, quer
cidos os seguintes critérios:
o fornecimento seja feito sob a forma de medi1-70% (setenta por cento) aos Esta· da, quer sob a forma de estimativa;
dÕs pfodutores;
IV- de origem não nacional;
H-20% (vinte por cento)' aos Municí-_
V - correspondente à cota nacional de
pios produtores;
energia produzida pela usina de ltaipu Binacio-

com recursos captados diretamente junto aos

integrantes da indústria fiscalizada.
9. Esse procedimento, erri verdade, reflete
a validade do princípio da justiça tributária,
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na!, tendo em vista o disposto no art. 12 desta
lei.
§ 2~ Não será cobrada _a compensaçiio
fmanceira ~feljda nesta lei_ na_ operação de
compra e ye_n~~ «?ntt:e conçession,ários de serviços· públicos de energia eJétrica e nas operações de transfer~cia de_ener.gia de autoprodutor vend.ida a concessionário de seiViço público, de energia elétrica.
§ 3 9 Não será cobrada a compensação
financeira referida nesta lei nos primeiros 1O
,(Qez) anos após o início de operação da instalação pertinente, sobre a energia hidrelétrica
'gerada e consumida para uso privativo de produtor detentor de concessão para uso eXclusivo.
Art. 39 A distribuição da compensação financeira referida nesta lei será feita, proporcionalmente, levando-se em consideração paritariamente as áreas inundadas e. a energia garantida pelos empreendimentos.
. Parágrafo único. O Departamento Nado_nal de Águas e Energia Elétrica - DNAEE,
elaborará, trimestralmente, os estudos neces-~rios à operacionalização dos áitérios -eSta.beleddos no caput deste artigo.
Art 4? A compensação financeira corresponderá a um percentual do valor da fatura
de_fomecimento, excluídos os tnbutos e empréstimos compulsórios.
§ 1~ Nos sistemas elétricos mistos com
geração hidro_e terrnoelétric_a, o fator referido
no caput deste artigo será igual a 3% (~ês
_por cento) da energia elétrica de origem hídrica, apurada trimestralmente pelo Departamento_ Nadonal de Aguas e Energia Elétrica
-DNÀEE.
.
§ 29 Em sistema suprido exclusivamente
por energia eJébica de origem hidrica o fato r
. s.ecá de 3% (três por cento) da fatura de fomedmento.
-§ 3 9 O fator que incide_ sobre a energia
gerada e consumid~ para uso privativo do produtor será de 3% _(três por cento) do v~lor
que lhe seria faturado pelo concessionário distribuidor da área, caso este lhe fornecesse
iguais -quantidades de energia e potência que
aquelas utilizadas pelo autoprodutor.
Art. se A compensação financeira será arrecadada nas faturas de energia elétrica expe·
didas pelos distribuidores, con(:essionários
dos serviços públicos de energia elétrica, devendo, nelas, figurar em destaque.
§ 19 Os concessionários distribuidores de
•energi aelétrica deverão recolher a compen·
sação fUlanceira, mensalmente, dentro dos 1O
(dez) primeiros dias do mês subseqüente à
arrecadação nas faturas de energia elétrica.
§ 2 9 Os autoprodutores deverão recolher
a compensação financeira dentro dos I O (dez)
primeiro dias mês subseqüente a_o da geração.
§ 3° Os recolhimentos referidos neste artigo deverão ser efetuados em conta especial
nas agências do Banco do Brasil S/A, e, na
ilusêncià deste, em qualquer agência bancária.

Art. & O Banco do Brasil S/A deverá efetuar a distribuição das cotas-VJtlores da compensação financeira aos Estados, Distrito Federal, Municípios e aos órgãos da Adminis-
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dia do mês

de referência.

Parágrafo único. Não receberá oornpensação financeira o Município em cujo território

houver, exclusivamente, autoprodutor com
instalação de geração de até 1O MW e, pelo
prazo estabelecido no § 3~> do art.. 2~ desta

lei, o Município atingido por empreendimento
a1i definido.
Art. 79 Os Coefidentes de distribuição paR

ra o estabelecimento- das cotas·-valores da
compensaçllo financeira ·ser'ão·-calculados

mensalmente pélo DNAEE e enviadOs ao Banco do Brasil S/A para o devido pagamento.

§ ]'1" Do total arrecadado liquido 35%
(trinta e cinco pbr Cento) pertenteráo aos Estados e Distrito Federal, 55% (cinqüenta por
cento) aos Municípios, 8%. (oito por cento)
ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE, e2%· (dois por cento)
à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
dâ: Presidência da República para aplicação,
por esta última, em pesquisa de fontes alternativas de energia..
§ 2~ As cotas-valores referentes à distribuição da compensaçao financeira serão calculadas levando-se em conta, para cada empreendimento: paritariamentE!, ·as ·áreas inundadas e as energias garantidas, proporcionalmente ao·s totais correspondentes do País e
rateadas entre os M.unidpios/Estados, de acordo com·as'área:s atingidas de cada um. Nos
casos -de inundação de elementos paisagíSticos·de excepcional beleza, deverão ser estabelecidos parâmetros adicionais não contemplados no critério geral acima descrito.
Art. 89 Os recursos provenientes da compensação financeira serão utilizados pelos EStados, Distrito Federal e Municípios em pro·
gramas apro'-:ados pelos respectivos órgãos
legislativos, vedada a aplicação dos recursos
em pagamento de dívidas e no quadro perma!lente de pessoaL
Art. 99 Os recursos prO"lenientes da compensação financeira destinados ao DNAEE
comporão o Orçamento Geral da União, com
recolhimento· e deStinação vinculados na forma desta lei e serão utilizados pelo DNAEE
na operaçáo e expansão da rede hidrometeorológica nacional, no estudo dos recursos· hídricos e na fiscalização dos serviços de eletr!ddade do País.

Art. 1 I. Compete ao Departamento Nacional de Águas e )::nergia Elétrica- DNAEE,
exercer o controle e a fiSCalização da arrecadação e distribuição da compensação financeira dos serviços púJ:?lico~ de e.nergia elétrica.
Art. 12.. _Os royalties devidos ao Brasil, re~
ferentes à energia hidrelêtrica riacional de ltaipu Binadonal S/A, coofQrme previsto no AneXo ""C, item IU-4 do Tratado de ltaipu, assinado
em 26 de março -de 1973, entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paragua~
bem c.omo os documentos interpretativos
subseqüentes, serão incorporados como recursos da cçmpensaçáo finanC~ira de que tratam os arts~ 2~ a 12 e ainda o art. 14 desta
lei, assegurac)q o tiatamento isonômico aos
Municípios e Estados atingidos pela usina hidrelétrica de ltaipu, em relação aos beneficias
carreados a outros Municípios e Estados em
decorrência dos referidos artigos.
Parágrafo único. O· mesmo princípio,
quanto ao destino de royalties devidos ao Brasil, e a mesina isonomia de tratamento a Estados e MunicípiOs atingidos, aplicar-se-ão a
quaisquer usinas hidrelétricas a .que o Brasil
se associe, em trechos de rios que constituam
fronteira internacional.
Art 13. A corhpensação fmanceira pela
exploração de recursos minerais, a ser paga
pelo p~dutor aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, em cujo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva se lo.calizarem a salina, ajazida,
a mina ou outros (jepósitos minerais, de onde
provierem, será de até 3% (trê·s por centO)
sobre o valor do faturamento líquido resultante
da venda do produto mineral, obtido após a
última etapa de beneficiamento-- e antes da
transformação industrial.

§ 1~ No caso da substância mineral consUmida, transformada, ou utilizada pelo próprio produtor da substância mineral e/ou empresa associada, o percentual a que se refere
o· caput deste artigo incidirá sobre o valor industrial do bem mineraJ na última etapa de
benefiCiamento.
§ 2~ Pãra efeito do caput deste artigo,
Considera-se faturamento liquido o total das
receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto
míneral, assim como as despesas com transportes e seguros. Entende-se por valor industrial o somatório das despesas diretas e indiretas das operações de lavra e beneficiamento,
acrescidas das parcelas de lucro atribuidasàs
citadas operações.
§ 3? O percentual a que se refere o caput
deste artigo variará de acordo com as seguintes classes de. substâncias minerais:

Parágrafo único. Dos 8% (oito por ceritÓ)
destinados ao DNAEE, 35% (trinta e cinco
por cento) serão aplicados na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
25% (vinte e cinco por cento) serão aplicados
em políticos. de proteção ambiental através
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
I - minérios de alumínio, manganês, salRecursos Naturais Renováveis -Jbama.
- gema e potássio: 2,5% (dois por cento); ·
Art. 1O. O não-cumprimento dos prazos
J[ - pedras preciosas, pedras coradas, carestabelecidos nos arts. 5~ e 6<> desta lei implibonadas e demais metais nobres e preciosos:
cará correção ·do débito pela variação diária
0,2% (dois décimos por cento);
de correção monetária que venha a substilJI- ouro: 0,5% (meio por cento);
IV- urânio e demais substâncias minerais:
tuí-lo, juros de 1% (um por cento) ao mês
e multa de 10% (dez porcento) aplicável sobre
2% (dois por cento);
o montante final apurado.
V- ferro: 2% (dois por cento).

Dezembro de 1989

§ 49 A distrib~i_ç:ã_9 ~~ compensação finanCeira de que trata este artigo será feita da
seguinte forma:
I - 23% (vinte e três por cento) para os
Estados e Distrito Federal;
·
II- 65% (sessenta e cinco por_cento) para
os Municípios; e,
·
III- 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional da Produção Mineral -

DNPM.
§ 5~ A Sexta parte do valor arrecadado por
força. do inciso III do § 4<>, deste artigo, será
-utili:za~a

em políticas de proteção ambiental
nas.-reQiões mineradoras através do Instituto
BraSileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Jbama.
§ 6 9 A ctlmpensaçào financeira pela exploração de substâncias minerais de emprego
imediato na construção civiJ será de 3% (três
por cento) e destinada direta e integralmente
aos Municípios nos quais se situem as respectivas jazidas e laVrás. §_ 7 9 · O vãlor ~esl&ãnte da aPliCaÇão do
percentual a título de compensação firla:nceira
em função da-classe de substância iTiineral,
deverá ser considerado em sua estrUtUra de
custos, sempre que .os préços fóiein ádministrados pelo a·overno.
... · .
·
Art. 14. ÉfaCUft.3Ciõ aos Estãdos e Munid·
pios benefidái"Jos requerer, a qualquer momento, ao Departamento Nacional da Produção Mit:~e;ral - DN_PM, auditagem rias ;efnpresas que c!eyem recolher a compensaÇão financeira, para verificar· ó c6rretô cUrtiprir'nento
desta lei.
· Art. 15. Os EstadoS transferirao-ao-s Munidpios-25% (vinte e cinCo Por"cento} da parcela
da compensação financeira que lhes é atribuida pelos arts. I", 7\ § 1'"~ _e 13, § 4" desta
lei, mediant_e observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos
em decorrência do disposto no art. 158, inciso
IV e respectivo parágrafo único; da Constitui-·
ção Federal, e dos mesmos préizb.S ftxados
para a entrega desses recursos· contados a
partir do recebimento da compens~çãQ. _
Art. 16. Esta lei entra em vigor n.:f data
de sua publícação.
Art. 17. Revogam-se. ·as disposições em
contrário.
LEGISLAÇÃO aTADA.
LEI N" 7.453, DE 27 DE DEZEMBRO DE !985
.Modificá o Brt. 27 e seus Pariigrafos
deLein°2.004, deSde OUtubro de 1953,
alt~rada pela Lei n~ 3.257.-dii"Lde setem-

bro de 19.57. que "dispõe sobre a Política
Nacional do Petróleo e define as atribuições do COnselho Nacional do Petróleo,
institui .?J Sociedade por Ações Petróleo
Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras
proVIdências':

·-

-

O Presidente da República:
- Faço saber que o Congresso Nacional de·
creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ O art. 27 e. seus parágrafos da Lei
no 2.004; de 3 de outubro de 1953, alterada
pela Lei n" 3257, de 2 de setembro de 1957,
passam a vigorar com a seguinte redação:

Dezembro de !989
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"Art. 27. A soctedade e suas subsi~
diárias ficam obrigadas a pagar indeni~
zação correspondente a 4% (quatro por
cento) aos Estados ou Territórícis e 1%
(um por cento} aos Municípios, sobre o

valor do óleo, do xisto betuminoso e do
gás extraídos de suas respectivas áreas,
onde se ftzer a lavra do petróleo.
§ 1" Os valores de que trata este arti~
go serão fixados pelo Conselho Nacional

do Petróleo.
§ 2o O pagamento da indeniUição
devida será efetuado trimestralmerite~
§ 3 9 Os Estados, Territ6rio_s e Muni~

cipios deverão aplicar os recursos previs·
tos neste artigo, preferencialmente, em
energia, pavimentação de rodovias, abas·

tecimento e tratamento de água, irriga·
ção, proteção ao meio ambiente e sariea·
menta básico.
§ 4~ J:: também devida _a indenização
aos Estados, T erritórlos e Municípios con~
frontantes, quando o óleo, o xisto betumi~
noso e _o gás forem extraidos da plata~
forma continental, nos mesmos_5%_ ( cin~
co por cento} fixados no caput deste arti~
go, Sendo 1,5% (UI"fl e meio por ceilfu)
aos Estados e Territórios; 1,5% (um e
meio por cento} aos Municípios e suas
respectivas áreas geoeconômicas, 1%
(um por cento) ao Ministério da Marinha,
para atender aos encargos de fiscalização
e proteção das atividades económicas
das referidas áreas, e 1% (um por cento)
para constituir um Fundo Especial a ser
distribuído entre todos os Estados, Terri·
tórlos e Municípios.
§ 5• (Vetado)
§ 6° Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em Cujos lagos, rios, ilhas
fluviais e lacustres se fiZer a exploração
de petróleo, xisto hetumínoso ou Q-ás, farão jus à indenlzação prevista no caput
deste artigo."

Art. 29 Os valoreS dCl óleo e dO Qas extraídos da plataforma continental brasileira serão
para os _efeitos desta lei, fixados pelo Conselho
Nacional do Petróleo, o qual determinará, tam·
bém, parcela específica na estrutura de preços
dos derivados de petróleo, a fim de assegurar
à Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás, os re·
cursos necessários ao pagamento dos encar·
gos previstos na presente lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor a 1" de janeiro de 1986.
Art. 4" Revosam-se as disposições em
contrário.
Brasma, 27 de dezembro de 1985_;_164° ·aa
Independência e 979 da República. JOSÉ SARNEY- Aure/iano Chaves
lEI N• 7.525, DE 22 DE JULHO DE 1986
Estabelece normas complementares
para a ex~cução do disposto n_o art. _2_7
da Lei n" 2.004, de 3 de outubro de i 953,
com a redução da Lei n" 7.453,_ de 27
de dezembro de 1985, e dá ouúaS prOvidências.
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O Presidente da RepúbliCa:
de Produção petrolífera, exclusivamente a
F.9.ço saber que ci tongres~o Nacional deuma dada área,_ de produção petrolífera marítima.
Creta e eu sancionO a seguh1te lei:
-g- -5?- :·NO::Cãso_ de: 2 (dois) ou maiS M!.micí. Art. 16 A indenização Ser~ paga pela PepioS C.onfionta.ntés serem contíguos e situados
tróleo BrasileirO S/A- Petrobrás, e suas subsidiárias, nos tennos do art. 27 da Lei n" 2.004,
em t;l.ri1 -meSmo _EStadO,_-será definida pará o
cOõ}úllfO por _eles'"fOrinado uma única- áréa
de 3 de outubro de f953, com a redaçao dada
geOeçoitÓÍnica. - - pela Lei n~ 7.453, de 27 de dezembro de 1985,
A.rt.::-5°_ o·percentui:d de 1,5% ·(um e meio
estender-se-á à plataforma continental e obepor cento), atribuído aos Municípios confron·
decerá ao disposto nesta leL
tantes e respectiVãs-áreas geoeconômicas, se-Art. 2" Para oS eféiios da indeni.z.3ção calrá partt1hªd0 da ,seguinte. forma~ _ , . ~ _ .
culada sobre o va_lor _do ~leo d~ pOçO_ ou de
1-t5Q%- (~ssenta por cento) ao Município
xisto betuminoso· e do _gás natural .e~aídQ
confrontante jt.intarriente coni os deinais mu_da plataforma continental, consideram-se
nicípiós que iritegi-aiii ii zona. de prOdUção
confrontantes com poços Produtores _os Estaprincipal, rateados, entre todos, ria razão direta
dos, Tériitói'iós e Municípios contíguos à área
di! populaÇão de cada um, ~ssegurando-se
marítima delimitada pelas linhas de proteção
ao_ MunicJpio que c.onceritrai as in·sialãÇões
dos respectivos limites territoriais até a linha
inQustriais para pro..:essamento, tratamento,
de limite da plataforma continental, onde esti·
ar:m_azenamento e eSCoamento_de P,etróleo _e
verem situadoS os poços.
Art, 3? A área geoeconômica de um mu- gás natural, -1/3 (um terçO} da cotá deste i:tem;
n......:...-10% (dez por cento) aos Municípios innicípio confrontante será definida a partir de
tegrantes de produção secundária, ratead<;>,
critérios referentes_ às atividades de produção
entre -_eles;- ria rãzão direta da população- dos
de uma dada área de produção petrolífera madistritos cortados por dutos;
.
rítima e a impactos destas_ atividades sobre
áreas vizinhas.
111-30% (trinta por cento) aos Municípios
limítrofe,s à z.oQa_ de P.rodução_ principal, ratea_~
Art. 4o Os Municípios que integram tal
do, entre eles, na r~zãd, di reta da população
área geoeconômica serão divididos em 3
(três) .zonas, distiguindo-se 1 (uma) zona de
de _cada um, excluídos os Municípfos integrantes da zona _de produção secundária.
produção principal, 1 (uma) zona de produção
Parágrafo único. No .caso previsto no § 5o
secundária e 1 (uma} zona limítrofe à zona
do art. 4 9 os percentuais citados nos incisos
de produção prindpal.
§ 1o Considera-se como zona- de produI, II e III deste artigo passam a referir-se ao
ção principal de uma dada área de produção
total das indenizações que couberem aos MunicíPios ·coiiirantantes em conjunto, a -parcela
petrolffera marítima, o MunicfpfO confrontante
mínima menc.ionada no mesmo inciso I, dee os Municípios onde estiverem loc_ali.zadas
3 (três} ou mais instalações dos seguintes ti- vendo corresponder a montante equivalente
-ao terç_Q dividido pelo número- de Munidplo
pos:
cOnfrontaritê:s. _~
· I - íflstalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoaArt. -6~ A diStribuiÇ-ão do -FÜndo Especi~
mento de petróleo e gás natural, excluindo
de 1% (um po( cento) previsto no§ 4" -d9
os dutos;
art. 27 da Lei n" 2.004, de 3 de outubro de
11- instala-ções relacionadas às atividades
1953, far-se~á de. acordo com os critérios eStade apoio à exploração, produção e ao escoabelecidos para o rateio dos recurSos dos Funmento do petróleo e gás natural, tais como: , dos de Participação dos Estados, dos Territóporto_s, aeroportos, oficinas de manutenção
rios e dos Municípios, obedecida a seguinte
e fabricação, almoxarifadoS; armazéns e escriproporção-,
tórios. ~
__, _J-?0%_ (vinte por centO) para os Estados
§ 29 Consideram-se como zona de pro-e TerrltórioS;
dução secundária os Municípios atravessados
11-80% (o itentá por cento) para os Munipor oleodutos ou gasodutos, incluindo as res·
cípios.
pectivas estações de compressão e bombeio,
Parágrafo único. O Fuildo Especial Setá
ligados diretamente ao escoamento da produadminístrado pela Secretaria de Planejamento
ção, até o final do trecho que serve exclusivada Presidênc:ia da República (Seplan).
mente ao escoamento da produção de uma
Art. 7" O § 3"_ do art. 27 da Lei n" 2D04,
dada área de produção petrolífera marítima,
de 3 de outubio de 1953, alterado pela Lei
ficando excluída, para fins de definição da área
no 7.453, de 27 de deZembrO dê .19_85, passa
·geoeconômica, os ramais de distribuição seà :vigorar com a ·segq.inte ·rectaç:ão: --dundáríos, feitos com outras finalidades.
"§ 3;-_ Ressalvados os recursos desti§ 3o Consideram-se como zona limítrofe
naàos ao Ministério da Marinha, os de·
à de produção principal os Municípios contí_mais recorsps previstos neste artigo serão
guos a"os Municípios que a integram, bem coaplLcados pelos Estados, Territórios e Mumo os Municípios que sofram as conseqüênniçfpios," exclUsivamente, em energia, pacias sodais ou económicas da produção ou
iodovias, abastecimento
vimenfaÇ.ão
exploração do petróleo ou do gás natural.
e tratamento de água, irrigação, proteção
§ 4~ Ficam excluídos da área geoeconôao tneio ari"J.b_iente e em saneamento báffiíCa de um Município confrontante, Municísico."
pios onde estejam localiZ.ci.das instalações dos
tipos- espeC"tãliiados no- parágrafo primeiio
Art._ a_o_ O -Cák:UI~ das indéni:ZaÇOes. a- _s~
deste artigo, mas que não sirvam, em termos
rem pagas aos Estados, Territórios e Murlicí·

a
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pios confrontantes e aos Municípios pertencentes às respectivas áreas geoeconôrnicas,
bem como o cálculo das cotas do Fundo Especial referidos no art 5~ desta lei serão eretua-

dos pelo Conselho Na dona! do Petróleo (CNP)
e remetidos ao Tribunal de COntas da União,
ao qual competirá também fiscalizar a sua apli·

cação, na forma das instruções por ele expe·
didas.
Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro SA
(Petrobrás), feitos os cálculos a cargo do Con·
selho Nadonal do Petróleo (CNP), promoverá,
dentro de 10 (dez) dias, a transferéncia dos
recursos devidos diretamente aos Estados,

Territórios e Municípios.
Art. 9':' Caberá à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)~

I - tratar as linhas de proteção dos limites
territoriais dos Estados, Territórios e Municí·
pios confrontantes, segundo a linha geodésica
ortogonal à costa ou segundo o paralelo até
o ponto de sua interseção com bs limites da
plataforma continental;
li- definir a abrangência das áreas geoeco·
nômicas, bem como os Municípios incluídos
nas zonas de produção principal e secundária
e os referidos no § 3" do art. 4~ desta lei, e
incluir o Município que concentra as instalações indUstriais para o processamento, trata~
menta, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural;
III- publicar a relação dos Estados, Territórios e Municípios a serem indenizados, 30 (trinta) dias ap6s a publicação desta lei;
IV- promover, semestralmente, a revisão
dos Municípios produtores de óleo, com base
em informaç~ fornecidas pela Petrobrás sobre a exploração de novos poços e instalações,
bem como reativação ou desativação de áreas
de produção.
Parágrafo único. Serão os seguintes os
critérios para a definição dOs limites referidos
neste artigo:
·
I-linha geodésica ortogoi-lal à costa pafa
indicação dos Estados onde se localizam çs
Municípios confrontantes; lf- seqUência da projeção além da linha
geodésica ortogonal à costa, segundo o paralelo para a definição dos Municípios confrontantes no território de cada Estado.
Art 1O. A Petróleo Brasileiro SA (Petrobrás), fornecerá as informações necessárias
à definição dos MunicípioS que integram as
zonas de produção principal e secundária, que
será feita pelo IBGE dentro de 30 (trinta) dias
a contar da vigêl'!da desta lei.
Art. 11. A indenização aos Estados, Terri~
tórios, Município~ e ao MinistériO da Marinha,
e o percentual destinado ao Fundo Especial,
determinado pela Lei no 7 .453, é devida a partir
do dia 1o de janeiro de 1986~
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se âs disposições em
contrário.
Brasília, 22 de julho de 198($; 165• da lrlde:
pendência e 98• da República. -JOSftSAR-

NEY- Dilson Domingos Fun?Jro -Aureliano
Chaves_- Ronaldo Costa Couto_- João
Sayttd.

LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTCJBRÓ bt 1953
Dispõe sol;Jre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do Conselho
JYacional do Petróleo, institui a Socie.dade
por Ações Petróleo BraSJ1eiro Sociedade
Anónima e dá outras providências.

··················· SEÇÃõV-·--·-·-·
Dos Favores e Obrigações
Atribuídos à Petrobrás
........__._

~--·-------·-·

____

___

Art. 27. A Sciciedade e suas subsidiárias
ficam obrigadas a pagar indenização correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o
valor do óleo extraido ou do xisto ou do gás
aos estados e territórios onde fizerem a lavra
do petróleo e xisto betuminoso e a extração
do gás, deJndeniiação de 1% {um por cento)
aos muniCípioS ohde fiZerem a mesma lavra
ou extração.
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4. Como acentuado na Mensagem que
acompanha o Projeto de Lei, a indexação proposta "tem por objetivo minimizar os efeitos
inflacionários sobre os tributos em via de arrecadação e sobre os.débitos parcelados ou inscritos em Dívida Ativa, ao mesmo tempo em
que transfere para 9 Poder Público a parcela
de atualização do valor do imposto, recursos
que, atualmente, são aplicados, pelas empre·
sas, riO mercado financeíro sem nenhum re. torno social, porquanto não são dirigidos para
investimentos produtivos". A proposição visa,
também, como ressaltado na precitada Mensagem, a "manter o equilíbrio do poder aquisitivo dos recursos arrecadados com os dispêndiçs go poder-público no pagamento de serviços, Obras e materiais, geralmente cobrados
em BTN-Fiscal."

5. Como proposta no Projeto de Lei, a delegação de competência atribuída ao Governador é providência salutar, justa e recomendável, na medida em que irá permitir a eliminação dos prejuízos advindes da administração
e da cobrança de débitos de diminutO val9r,
os q_uai_~_oneram_ ~-IT!áquina__ administrativa
níVel de recursos materiais quanto hu"m~-riO, sem cOntrapartida compensatória em
termos de custo-beneficio.

-amto-a

Pareceres
PARECER N• 399, DE 1989

Da Comissao dó Distrito FederãJ sÓbre
o Projeto de Lei éio Distrito Federal nP
62, de 1989 (Mensagem -n<Iop, de
191i9-DF, Mensagem n' 139, de 13-10-89,
na origem), que "Altera dispositivos do
Decreto-lei nP 82, de 26 de dezen7bro de
1966':
.
Relator: Senador Leopoldo Peres
-O Serihor Govemãdor do Distrito' Federal,
nos termos do § 1~ do art. 16 do Ato das
Disposições ConstitucioriaiS Transitórias,
combinado com o art. 3", inciso 11, da Resolu~
ção n" 157, de 1988~_do Senado Federal, submete à apreciação dessa Casa o Projeto de
Lei do Distrito Federal nQ 62, de 1989, que
_altera dispositivos do Código Tributário do
Distrito Federal, instituído pelo Decreto n9 82
de 26 de dezembro de 1966.
2. O art. }9 do referido Projeto de Lei estabeJece o Bónus do Tesouro Nacional- BTN
Fiscal, criado pela Lei n? 7.799/89. como indexador dos tributos de competência do Distrito
Federal, aplicável igualmente às muJtas e aos
juros de mora e aos débitos parcelados, aos
inscritos e aos que vierem a ser inscritos,
quaisquer que sejam suas origens.
_3~-- Propõe-se, no art. 2°, seja delegada
_competência ao Governador do Distrito Federal Para dispensar a constituição, a inscrição
e o- ajuizamento de créditos tributários, bem
como o s-eu cancelamento, sempre que o custo de sua administração e cobrança representarem prejuízo para a Fazenda Pública do Distrito Federal.

6. Não se ignora que o processo inflacionário exacerbado, por provocar a rápida e
acentuada erosão do valor real dos tributos
arrecadados comprometendo as metas da política fiscal e o equilíbrio das contas públicas,
inspirou a emissão da leí nç 7.799,de 10 de
julho de 1989. Este_ diPloma legal estabeleceu
o BTN como referencial de indexação dos tributos e contribuições da competência da
União.
7. Nadã. mais justO qUe igual tr~tamento
.se"ja dispensado ao Distrito Federal, como proposto no Projeto de Lei ora sob exame, tendo
~m. vista que idênticos s.ão os pressUpostos
que justificaram a adoção do referencial de
indexação para os tributos e contribuições de
competência da União.
8. O Projeto de Lei ora sob exame está
vazado em boa técnica legislativa e em conformidade com os princípios de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Quanto -ao méritO, estamos convencidos
dos benefícios que as medidas propostas no
presente Projeto de Lei trarão para a adminls·
tração e as finanças do Governo do Distrito
Federal, à semelhança do que já ocorre a nível
do Governo Federal em outras unidades da
Federação que já adotaram o BTN Fiscal para
tributos e contribuições de sua competência.

A vista do exposto, somos favoráveis à sua
aProvação.
Sala das "Sessões, 6 de dezembro de 1989.
-Mauro Benevides, Presidente - Leopoldo
Peres, Relator- /11eira Filho- Francisco Ro-

llemberg- Pompeu de Sousa- SPvio liame
- Mau;~tio Corréa - Ronaldo Aragão -Ira·
puan Casta Júnior-= Márâo-L.:Jcerd~- Aluí·
zio Bezerra.
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PARECER N• 400, DE 1989
Da Cõmissão do Distrito Federal, sobre

o Projeto de lei do Distrito Federal_ n~
64, de 1989, que "determina a- eleição
de um diretorRrepresentante dos fundcr

náríos para a diretoria de todas as e_mp~C?
sas sob adminiStraÇãcf diretã Ou fndiret6

do Governo do Distrito Federal e 44
tras providencias·:

ou~

Relator: Senador Sílvio Name
A proposição em exame, apresentada de

acordo com o_art, 8? e com o parágrafo único
do art. 2? da Resolução n" 157, de 1988, isto
é. como um anteprojeto, já teve o seu parecer
preliminar arialisado_ e aprovado pói" esta Comissão do Distrito Federal, apresentado por
sugestão do Deputado Augusto Carvalbo.___ _
Tendo recebido duas emendas em Plenário,

o projeto retomou a esta CO-misSão para receber o parecer definitivO, noS termos do art.
79 da referida Resolução.
O projeto tem como objetivo determinar ':a
eleição de um diretor: representante dos funcionários para a diretoria de todas as_empresas
sob administração direta_ o_u _indir_eta do governo do Distrito Federal e dá outras providências".
Apesar da medida 'proposta nos parecer democrá_tica e_ progressista, preferimos não entrar em detalhes quanto ao mérito, visto haver,
sob nosso_ ângulo de visão, impedimento legal
determinado por esta Cãsa, através da Resolução n" 157, de 1988, -a-·qual prevê, no seu
art. 3°, que: __
"Art. 3~ São de iniciativa privatíva do
Governador do Distrito Federal as leis que
disponham sobre:
1- Organização administrativa do Distrito Federal;"
Como o projeto em exame propõe disposições reladonadas com a organização administrativa do Distrito federal, não vemos, portanto~_ condições para sua aprovação, dado
o vício de origem relacionado com a competência privativa do Governador da C:i:pttal da
República.
Assim sendo, manifestamos nosso parecer
contrário e consideramos c:omo prejudicadas
as duas emendas apresentadas pelo ilustre
Senador Maurício Corrêa, por náõ corrigirem
elas o aspecto injurídica da proposição.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de
1989._- Mauro Benevides, Presidente - 511vio Name, Relator- Melro Filho -Francisco
Rollemberg- Leopoldo Peres- Pompeu de
Sousa- Maurício Corr_~p -Ron"a_ldo Aragão
-lrapuan Costa Júnior- Aluízio Bezerra Márcio Lacerca.
PARECER N• 401, DE 1989

Da ComiSsão do Distrito Federal, s_obre
o Projeto de Lei do" Distrito Federal n"
73, de 1989 (Mensagem n" I 02-GAG, de
I989, na origem}, que "dispõe sobre os
feriados no Distrito Federar

Relator: Senador Mauricio Corrêa
O Gõvemo do Distríto Federal encaminha
par? exame, acompanhado da Mensagem no
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102, de 1989, do Excelentíssimo Senhor Go- na COmiSSão_ de Constituição, Justiça e Odavernador, o Projeto de Lei do Distrito Federal dania e no Plenário do senado Federal. No
n9 73, de 19S9, que "dispõe sobre feriados -éntanto, novas modificações foram propOstas
no Distrito Federal".
apenas dois nieses após a aj:irovação das leis
-A matéria. oriunda da Mensagem Governa- do DF no 39 e 43.
Verifica-se; Poriari.to, ã necessidade de que
·menta( ObjetiVã "iflstitUciO:nailzar, no âmbito
do Distríto Federal, os feriados de 21 de abril o GovernO do Distrito Federal defina, com a
-data da fundação_ de Brasília, 12 de outubro maior brevidade Possível, as normas báSicas
-::_:__ data consagrada à Padroeira de BrasíJia, que devam orientar a elaboração dos demais
bem como a Sexta-feira da Paixão e CorpUs Planos de Carreira de Pessoal, a fim de que
Christi, feriadoS religiosoS que" figuraram em se analise os Projeto_s de Lei com base em
paradigmas e que se evite, assim, novas proqu~se todas as legislações municipais".
E importante ressaltar que por força do De- postas de alteração de dispositivos legais refecreto-lei no 670, de 30 de outubro de 1967, rentes à administração de pessoal.
A proposta, enfim, está de acordo com a
existem no Distrito Federal quatro feriados reliConstituição Federal e a Resolução do Senado
giosos: 8 de dezembro - Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, 12 de outubro- Pa- Federal n~ 157, de 1988.
Face ao exposto, somos pela aprovação do
droeira de Brasília, Sexta-feira Santa e Corpus
Chrlsti. - presente -prOjeto de lei.
Sala das Coir1i5sões, 6- de dezembro de
-Na realidade o que a proposição busca é
1989.- MaUrO"Benevides, Pfesídente -/'1JrIncluir no lugar do feriado de 8 de dezembro,
o 21 de abril, mantendo os outros três feriados cio Lacerda, Relator - Meira Filho - Fran-dsco Rollefitberg- LeoPoldo Peres- POmprevistos no decreto anteriormente citado.
Lembra, por fim, que "a exclusão do feriado peu de Sousa- Silvio Name -MauriCio Corde 8 de dezembio não terá qualquer reper- rêa - Ronaldo Aragão -lrapuan Costa Júcussão, uma vez que se trata de feriado nacio- níor -A/uízio Bezerra.
nal cuja comemoração não se antecipa".
PARECER N• 403, DE 1989
O projeto obedece às diretrizes constitucioDa Comissão do Distrito Federal, sobre
nais no-que diz respeito à competência legiso Projeto de Lei do Distrito Federal n?
lativa do Governo do Distrito Federal para dis79, de I989, Mensagem no II 8, de
por sobre _a matéria. De outra parte. não fere
1989-DF (n~ 108/89-GAG, na origem),
qualquer norma jurídica vigente.
que "introduz alterações no Código TriDe outra parte, parece-nos inteJr?tmente rebután"o do Distrito Federal. Instituído pelo
cotytendável a sua aprovação.
Decreto-Lei n" 82, ile 26 de dezembro
E o parecer.
de 1966, e-'dá outras providências':
Sala das Comissões, 6 de dezembro de
1989. -Mauro Benevides, Presidente -MauRelator: Senador Pompeu de SOUsa
ifci~ Corrêa, Relator - Pompeu de_ Sousa--=
Através
da Mensa9em n" 118 - DF (n"
FrahtiSCO Rolkmberg - Leopoldo Peres 108/8"9- DAG, na origemj, O S_enhor GoverSílViO Name- Meira Filho -Márcio Lacerda
nador do Distrito Feseral, com base no § to
- Aluízio Bezerra - Ronaldo Aragão - lrado art. 16 do Ato das Disposições Constitu·
puan Costa Júníor.
cionais TransltôriaS, combinado cOin o art._3o,
inciso J[, da Resolução no 157, de 1988, do
PARECER N• 402, DE 1989
Senado Fedei"aL Submete à apreciação desta
Da Comissão do Distrito Federal, sobre - Casa a propoSiÇãO em exame, objetivando alo Pr.ojeto de Lei do DF no 77/BQ. que terar disposições do Decreto-Lei no 82, de 26
de dezembro de 1966, que regula o Sistema
altera dispositivos das Leis n~ 39 e 43,
Tributário do Distrito Federal.
de 6 de Setembro de 1989, e de 19 de
setembro de 1989 e dá outras providénA mudança proposta, através de uma alteradas.
ção do Art. 18 do referido Decreto-Lei, beneficia, com isenção do lniposto Predial e T err!Relator: Senador Márcio Lacerda
torial Urbano- lPTU, os clubes sociais e desO Projeto de Lei em análise, de iniciativa - portivos e as associações recreativas, tendo
do Governador do Distrito F ede"ral, dispõe so- ~ vista, como está expresso na Mensa9em,
bre alterações de dispositivos das leis do DF
"o incentivo à~- pr~ticas desportivas e_ ao t<;~zer
n"' 39 e 43 que criam, respectivamente, as
da comunidade".
Carreira:s Fiscalização e Jnspeção e a Carreira
O ·projeto; coerenteménte, concede remisApoio às Atividades Jurídicas.
são de créditos tributários constituídos contra
Em sua Mensagem, alega o Governador do os clubes e associações que pretende sejam
DF que, após a criação da Carreira Adminisisentos de IPTU a partir da vigência da lei.
tração Pública, recentemente aprovada poresTrata-se, poís, 'de uma medida justa que
ta Casa, os venCimentos das duas carreiras _bem poderá contribuir para o desenvolvimenficaá~rTi --defasados, e que se faZ neceSsàrio
.to de prâtkas _eSportivas e recfeativas, o qÚe
proceder à uniformização da estrutura das
redundará em maiores ou melhores condiCarieiias com ·as demais que compõem o
ções de lazer para toda a comunidade.
quadro de pessoal do Distrito Federal.
Destarte, nosso parecer é favorável, no âmÉ preciso que se saliente aos meus ilustres bito desta ComiSsão, tanto no que diz respeito
pares-que, recentemente, o mesmo assunto a mérito, quanto aos aspectos de jUridicidade
foi debatido exaustivamente nesta Comissão, e consütucionalidade.
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Sala das Comissões, --6 de _dezembro de
1989. - Maúro BenevídÚ,_ Presidente -

Pompeu de Sousa, Relé3tor :._ Mel(a AlhO-Francisco Ro/Jemberg - Leopoldo Peres Sílvio liame - Maurício Çóri-éa_ - Jrilj:Juan
CoSta Júnior - Rona/do Aragão -:- A}ufzjo

Bezerra - Márôo Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O .expediente lido vai à publicação.
Do expediente lido, consta o Projeto d~ Lei
do DF n" 96, de 1989. Nos termos da Resolução n~ 157, -de 1988, a rmitél1a será despachada à Comissão do Distrito Federal, onde
poderá receber emendas, após sua publicação
e_distriboição de avulsos, pelo prazo de 5 dias
úteis.
Sobre a mesa, proJetõs de lei que vão ser
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário.
São lidos os seguintes

-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 394, DE 1989
Dispõe sobre a profissão de Bombeiro
Gvi/ e dá outras providências.

O.CoiiQresso Nadon"al decreta:

-

Art. 19 É livre a profissão de Bombeiro Civil a quantos satisfaçam as CÓndiçóes eStabelecidas nesta lei.
Art. 2Q ConSidera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta lei! exerça,
em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e_ combate a incêndio,
como empregado contratado diretamente por
empresas privadas ou públicas, sociedades de
economia mista, órgãOs públicoS :ou-empresas especializadas em prestação de serviços
de prevenção e combate a incêndio.
Art 3"'" O el(l;':n::ício_ da_pr6fis~o de Bom·
beiro Civil depende de prévio registro no Ministério do Trabalho. através da Delegacia Regional de Trabalho em cada Estado, Distrito Fe. dera! e Tenitório.
. - .. -- -§ 1~ O regi,stro Ser,3- efétllãdo a réquerimento do interessado, instruido com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos:
- ·
I - ser brasileiro;
n-ter idade mínirila ?~!.!r(Vinte e--um)
anos;
ill- ter instruçflo, no mínimo, cortespon·
dente ao primeíro grau;
-'
rv- ter sido aprovado em exame de saúde
fisica e mental;
·
·
V- ter sido_ aprovado em curso de formação de Bombeiro CMI;
VI- não ter antecedentes criminais;
VII- estar quite com as obrigações eleitoral e militar.
§ 2 9 Os requisitos .preVi-Stos. nOs -il1él50s
Jfi- e IV não se· aplicam aos_ Bombeiros Ovis
admi~doS até- a promulgão;.aõ da- presente lei.
§ 3 9 Na Carteira de Trabalho e Previdência Soda! do BombeirQ Civil; _(orn_edda pela
Delegada do Trabalho competente, serão
anotados a sua atividade, a data de sua admis~
são, o salário mensal ajustado, o _inicio e térmi·
no de suas férias e a data da dispensa,

Art. 4~. A§ Junções de Bombeiro Civil são
assim dassificaçl~s_: _
.
1- Bombeiro Ovil, de início de carreira,
combatente direto ou não do fogo;
_
II- Bombeiro Civil Líder, o formado como
!~_cnLco em prevenção e combate a incêndio,
em ntvel de segundo grau, comandante de
guarntção em seu horário de trabalho;
lll- Bombeiro Civil Me~tre, o formado em
engenharia com especializaÇão em prevenção
e combate a incêndio, responsável pelo Departamento de Prevenção e Combate a Jncên·
dio.
Art. 5°
sã.láriO inidal de Bombeiro Civil
será de 4 (qUatro) salári-os mínimos, para jor·
na:da normal de 12 (doze) horas de trabalho
por 36 (trintã e Sds) hoias de descanso num
total de 36 (trinta seis) horas semanais.
Art. 6" I:: assegurado ao Bombeiro Civil:

o-

e

1- uniforme especial às expensas do em·
pregador;
11- seguro de vida em grupç, estipulado
pelo empregador;
m- ac!icional de periculosidade de 10% do
salário mensal.
Art 7~ Compete ao Ministério do Trabalho pela Delegada Regional do Trabalho de
cada Estado, Distrito Federal e Território:
I - autorizar o funcionamento de:
a) empresas especializadas em serviços de
prevenção e combate a incêndio;
b) cursos de formação de Bombeiro Civil;
l i - fiscalizar as empresas e cursos referidos no inciso anterior e aplicar~lhes as penalidades previstas no artigo seguinte;
UI-:- aprovar uniformes _de Bombeiro Civil;
N- fixar em convênio com o Ministério da
Educação o curriculo dos cursos d_e formação
de Bombeiro Civil e dos cursos técnicos de
segundo grau de prevenção e combate a in·
cêndio.
Parágrafo único. As- empresas e cursos
em funcionamento procederão a adaptação
de suas atividades aos preceitos desta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, J contar
da data em que entrar em vigor o regulamento
previsto no art. 11,
Arl ao As empresas espedalizadas e os
cursos de formação de Bombeiro Gvil, bem
como os ·cursos técnlcos de segundo grau
de prevenção e combate a incêndio, que infringirem as disposições desta lei, ficarão sujeitos
às seguintes penalidades:
l-advertência;
II-multa de até 50 (cinqüenta) vezes o
maior valor de referência;
m- proibição temporária de funcionamen·
to;
N- cancelamentq da autorização e regisJ:J:o para funcionar.
_
.
_
Art. 9" Cabe ao Corpo de Bombeiro Militar de cada Estado. Distrito Federal e Território, quando solicitado, prestar orientação
técníca aos Bombeiros Ctvis, vedado intervir
em sua organização.
Art. 10. Incumbe à Associação Profissional dos Bombeiros Ovis representar às autoridades_competentes acerca do exercício irre·
guiar s:fa profissão.
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Art 11. O Pod'er ExeCutivo regulamentará esta lei, dentro de 90 (rioventa) dias a contar
, de sua_ entrada em vigor.
Art. 12. Esta fel entrará em vigor na data
de sua publicação..
Art. 13. Revogam-se disposições em
contrário, especialmente _o § ~ do art. 44 do
Decreto n~ 88.777, de 30 de setembro de
1983.
..

Justifici.ção
A profissão de Bombeiro Civil surgiu, nas
indústrias automobilísticas do País, em cumpríffiérlto às eXtgêndã.s cl~s nOrmas baixadas
pelaS Companhias de Seguros e, também, por
iniciativa das próprias empresas, em proteger
o seu patrim6nio bem comO' 95 funcionários
·eXpostos ao risco constante de um possível
incêndio.
COJtfO crésciri:lefito das grandes indústrias
no Brasil, associadas às Compãnhias de Segu~
cos, a Superintend_ência de Seguros Privados,
juntamente com o Instituto de Resseguro do
Brasil e a Fundação Escola Nacional de Seguros, sem outra norma reguladora, desenvol~
veram permanentes esforços no sentido de
aprimorar e divulgar os métodos para redução
dos riscos de incêndios, ocorridos em Indústrias e em_ edifídos, principalmente no Rio de
Jãne.irO e São Paulo, que traumatizaram a opinião pública do PaíS. Sob fortes tensões emo~
danais, as tragédias provocaram ampla discussão em tomo da adequação, eficiência e
utilidade dos sistemas disponíveis de prevenção e proteção contra incêndios. Nesta opor·
tunidade, as Companhias de Seguros resolveram criar uma norma, exigindo a formação
de Bombeiros Profissionais no setor industrial,
comercial e de edifícios, para- prevenir e combater incêndios; norma~ estas a serem cumpridas por todos os que queiram associar-se
a uma Companhia de Seguros para terem
seus bens protegiçlos.
AlguffiaS·- r{oí-mas· for;ITl impostas pelas
Companhias de Seguros a seus clientes, cabendo destaque para a Grcular n1 I 9 da Superintendência de Seguros Privados (Susep}, de
6 de março de 1978, à qual integram os seguintes disposjtivos:
Item 12- Para os sistemas de proteção
de que trata este item é exigida a organização
e manutenção de um grupo· de pessoas devidamente treinadas e habilitadas, que campo·
rão a brigada própria de incêndio das empresas, suficiente para manejar, a qualquer mo·
mente, o aparelhamento de proteção de incêndio existente.
Item 1.5.4.4-0s sistemas de hidrantes enquadrados na classe B e na classe C de proteção exigém para sua operação Bombeiros
Profissionais q1,1e devem fazer parte da brigada
própria de incêndio da empresa prevista no
item 1.2 deste regulamento. Durante as 24
horas do dia deverá haver o mínimo de 1 (um)
bombeiro profissiOnal na empresa.
Item 1.5.4.5-Abrigada de im·êndio a que
se refere o itein 1.2, quando trataf~se de sistema de hidrantes das classes 8 e C, deverá
satisfazer às seguintes condições, além daquela referida ao sub item
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1.5.4.4'
Letra A- O número mínimo da Brigada
por turno de trabalho será de 8 (oito) membros
para cada 1O- mil

rrr2

de área construída; por

fração excedente a 1O mil m 2 haverá um acrés·
cimo de4 (quatro) membros por turno.
Letra B-A brigada de incêndio deverá sef
treinada, semanalmente, inclusive com exer-

dcio físico.
Assume especial importância, nesse con·
texto, a Portaria n~ 3.460, de 31 de dezembro

de 1975, publicada no Diário_ Oflc~al da
União, expedida pelo Ministério do.Ti'1baJho.
Dentre as__atribuições do serviço espeCializado
em Stigurimça- d6 Trabalho, previstas nó art.

16,·destacam-Se;

·

--''

Estudar e_implantar sistema de prote·

ção contra inc~ndio e elaborar planos de
controle de catástrofes.

Cóm a ne_c_essidade de bons profisstonais
trabalhando no _setor de Prevenção e Combate
a Incêndio, diante do grande risco de incêndio
na indústria, no. comérciO. e -em edifíCios· érri
condomínios, a iriiciativa privada passou a
adaptar e aprimorar os profiSsionais da área
CfVil nO c:ombcite·e-prevenção a incêndios.
EntretantO, para ser Bombeiro Civil,- neCessário se faz particípar dá cUrso prático e teórico, ministrado a pedido de organizações civis
pelo Corpo de Bombeiro Militar ou em empresas_ de Seguranças,-com a duração de 50_a
60 horas a parte teórica e de 40 horas a parte
prática; tendp como _matérias miilistradas:
O fog_o_, triângu_lo do fogo, quadrado do fogo, métOdo de extinção, ponto de combustão,
método de ProPagação do fogo, ·classes de
incêndio, incêndio em indústria, lojas- ·comerciciis e condomfn[os resideridaTS e Bancos; em
automóveis, manuseio de extintores, hidrantes, bomba de recalque, mangueiras, escadas,
cores em tubulações, prevenção contra o fo·
go, técnica de combate, primeiros socorros
e técnicas de evacuação ·de pessoal em loca]
de risco.
Após o término do curso e a prática em
campo_de treinamento do Corpo. de Bombeiro
Mmtar ou-de empresas particulares, são aprovados e aptos nestas matérias a. exercer a pro·
fissão de BombeirO Civil, mediante C:ertifkaão
de aprovação.
Hoje, em todo Estado de São Paulo, existe
aproximadamente em exercício exdusivo da
ProfissãO de Bombeiro Civil, 17 mil homens
devidamente adestrados para a função e em
todo País um efetivo de aproximadamente 52
mil homens.
O Borribeiro Gvil poderá prestar auxílio ao
Poder Público, em caso. de enchentes, desabamentos, calamidade_ pública, incêndios e evacuação de local de risco em caso de ala~me,
integrando assim o contíngente da defesa civil.
Na funçáo de Bombeiro Civil, em horário
de trabalho, o profissíonal previne e no caso
real é combatente direto do fogo usando toda
sua experiência e técnica para debelar as cha·
mas.
Fora do combate direto do fogO, o profis~
sional inspeciona as condições dos equipamentos de prevenção e os de combate dir_e_to

ao togo, ~ealizam tarefas de cálculos de riscos
em locais perigosos, ou _seja- locais em que
se manipulam -produtos e gases inflamáveir:;
e explosivos-, munidos de medidores de gases
tõXiCos, inflamáveis e explosivos. Realizam,
também, dimensionamento de área, instalando, para cada local especifico, extintores adequados, de acordo com o risco de incêndio.
- São também responsáveis pelo socorro e
transporte de pessoas acidentadas, pois esta
profissão está intrínsecamente ligada ao de·
partamento médico ou ao departamento de
medicina e segurança do trabalho das empresas.
A representação da categoria Profissional
de Bombeiro Civil é exercfda pi::la Associação
Profissional dos Bombeiros Civis~ entidade
sem fms lucrativos, fundada em 12 de agosto
de 1985 e registrada sob o n9 8.777, com
'Sede e foro na Capital de São Paulo, sito· na
Rua Venceslau Brás n~ 78, s~ andar.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1989.
Senador Marcos Mendonça,
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N" 88 777,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1983

- Aprova o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombei·
ros Militares
( R-200)

§ 2 9 Dentro do T erritórlo da respectiva
Unidade da Federação, caberá aos Corpos de
Bombeiros /Y\ilitares a orientação técnica e o
ínteresse pela eficiência operacional de seus
congêneres municipais ou particulares. Estes
são organizações civis, não podendo os seus
integrantes usar designações hierárquicas,
uniformes, emblemas, insígnias ou distintivos
que ofereçam semelhança com os usados pe·
los Bombeiros Militares e que possam com
eles ser confundidos.

(À ComiSsão de Assuntos Sociais decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 395, DE 1989.

Regulamenta a execução do disposto
I. De m, da ConstituiÇão
Federal

no art. 14, itens

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ A soberania popular exercer-seRá

por sufrágio universal. e pelo voto 'direto _e secreto, com valor igual para todos. nos termos
desta lei e das noJTnas constitucionais perti·
nentes.
· Arl 2e Constituem formas de exercício da
soberania popular:
1- o plebiscito;
D- o referendo; e
m-a iniciativa popular.
Art. 3~ O plebiscito terá por finalidade deliberar sobre matéria c;onstitudonal, mediante
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convocação do CongressO 1"18.donãJ, -pOr iristrumento de sua competência eXclusiva, exigida, para aprOvação da proposta, a manifestação da maioria absoluta dos Membros da
Câmara dos Deputados e do Senado FederaL
Art. 4~ O plebiscito poderá ser convocado
por iniciativa:
I - do Presidente çia República;
---u---=. -dEiU:m terço, no mínimo, dos Membros
da Câmara -dos Deputados e do Sen-ado Federa];

111- de um por cento, no mínimo, do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,_ com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cadã um deles.
Parágrafo único. O instrumento de Conv_o~
cação indicará ó objetivo_ do_ plebiscito _e a
data de sua realização.

Arl 5° o referendo terá porobjetivo a ma~
nifestação do eleitorado nacional sobre qual~
quer proposição legislativa aprovada pelo
Congresso Nacional, mas ainda_ dependente
de 5a[lção pelo Piesidente da República.
§ 19 A _rejeiÇão total ou parcial de propoSição legislativa submetida a referendo importa na inaceifâç-ãó
pi"oposta- análoga, na
mesma legislatura.
§ 29 O referendo observará ainda a inicia~
tiva e quorum previstos nos artigos 39 e 49
desta LeL
Art. 69 A proposta de plebiscito ou de refe·
rendo será apreciada por uma Comissão Mista
ç[o Congresso Nacional, quanto aos aspectos
de constitucíonãlidade e juridicidade da matéria, no prazo de dez dias, votada a prOPosição
decorrente, em plen~rio, no prazo de mais vinte_ dias.

-ae

- M 7o O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a realização de plebiscito
ou de referendo, assegurada gratuidade de
divulgação pelos meios de comunicação de
massa cesslci_náriris de serviçO. público.
Art. ~ Não se convocará plebiscito ou referendo na vigência de intervenção federal, es·
:tado de defetia ou de sítio, nem será objeto
de delíberação proposta sobre matéria iridicada pelo art. 60, § 4 9, da Constituição Federal.
Art. 9:> A iniciativa ·populaf, -a cfu_e se refere
o item lll, do art 2?, desta Lei, não terá por
·objeto, além da referida no artigo anterior, matéria fmanceíra e orçamentária ou de inicíatii.ra
exdusiva do Presidente da República, do Congresso Nadonal, do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem assim a de privativa competência das Casas do Podei Legislativo, resSalVadas as hipóteseS previstas no § 29 deste
Artigo.
§ J9 A proposta a s_er encaminhada ao
Congresso Nacional deverá estar liberada pela
Justiça El_ejtqr~.L- quanto à regularidade de iniciativa, riún1ero; proporção e autenticidade
das assinaturas _e_ d~s inscrições eleitorais.
§ 29 O referendo" pOpUlar poderá sei' autorizado pelo Con9resso Nacional_para:_. .
· a) denunciar tratados e convenções inter~
nacionais, mesmo que aprovadas _pelo Poder
Legislativo;
- b) suspénder ou reatar relações com Esta~
dos e-_:~(angeiros;
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c) ordenar a moratória de empréstimos internacionais.
Art. 10. As proposições submet;idas a ple-

biscito ou refereildo são consideradas aprovádas ou rejeitadas a partir da proclamação do
resultado do pleito pela Justiça Eleitoral.

Art. 1 L As consultas plebiscitárias· de
competência de Estados e Munidpios observarão as normas cónstitudonais pertinentes,
na forma de instruções dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais.
_
ArL 12. O plebiscito! a que se refere o art
29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será realizado cóm exclusiva ob-

r

servância de normas regulamentares expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação ~
'_-;,...._..
-0 item XV da Constituição inclui, na compe'

tência exclusiva do Congresso Nacional, "autorizar referendo e convocár--plebiscito",
A segunda referência à palavra referendo
se encontra no art. 14, onde se dedara que
a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto_direto e secreto, com
valor igual para todos, nos termos da lei. mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.
O referendo é citado apenas "en passant"
sem Indicação do seu objeto, igualmente pendente de regulamentação.
Já _o plebiscito é previsto para criação de
EstadoS e Territórios FederaiS (art. 18, § 3?)
criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios (art. 18, § 4°), sistema
e forma de governo, definição e divulgação
gratuita, sem definição em que consiste o genérico exercido da soberania popular.
A matéria fof tratada, no texto constitucional,
de maneira nebulosa e difusa, dando ens_ejo,
no entanto, à definição das três figuras de democracia direta, tecnicamente diversas da
eleição, mas igualmente representativas.
2. Tradicionalmente, no Direito Público, o
referendo (do Jat referendum) se constitui em
uma votação popular, mediante sufrágio direto e individual (secreto, atua\mente, ostensivo,
na antigüidade clássica, adotado o "ostrads-:.
mo", em Atenas, para o banimento político)
resultando numa deliberação política dos cidadãos (os escravos não votavam) e podendo
referir-se a_uma decisão administrativa ou indi·
cação dos órgãos governamentais.
Enquanto Frei Domingos (Tesouro da Língua Portuguesa, Porto, 1878) define plebisclto
como "lei estabelecida pelo povo romanO.
convocado em Assembléia", não cita o substantivo,_ mas apenas o verbo referendar, no
sentido de "rubricar, legalizar uma escritura
ou documento público, pohi'iéio da firma au·
tentk::ada para isso; rever, examinar os passa·
portes e anotar a sua representação".
3L _Essa acepção semântica mais antiga,
da lfnguagem exclusivamente vernácula, vaise deixando permear, lentamente, pela linguagem jurídica.

Caldas Aulete _registra:
''PLEBISCITO :...__ Lei decretada ou estabelecida pelo povo romano, reunido em
cotnicio. Voto por meio do qual os cidadãos de um país deliberam diretamente
sobre urria proposta, lei ou res_olução que
lhes é submetida: em 25 de dezembro
a Junta Militar do Porto proclamou é
apreendido o Düirío Nacional, com o telegrama dü rei. Pede-se um plebiscito. O
minuto é grave. (Raul Brandão, Memórias, U' p. 53, ed. 1933)"
. -Esse autO~- não -registra o substantivo- referendo, __mas referenda (assinatura do fv\inistro
num decreto presidencial) e refei'endar, no
sentido de aprovar um ato qualquer ou relatar
um fato administrativo.
4. Aur~lio _c)efine plebiscito como "deCreto
do povo reunido em comícios; hoje, resolução
submetida à apreciação do povo; voto do povo
por SÍfT! _ou nãp,_ sobre proposta que lhe é
apresentad_a",
Usa o verbete referenda, mas não referendo,
acrescentando, à definição de Aulete, apenas:
"aceitar- a responsabilidade de alguma coisa
aprovada por outrem, concOrrendo para -que
esta se realize".
5. Essa votação popular, por sufrágio universal e direto, assume diversas fonnas:
a) deliberativo t: 'consultivo;
b) de direito interno e internacional;
c) de âmbito n'acional e âmbito local;
d) constituinte e não constituinte;
e) legislativa_ e administrativa;
I) obrigatória e facultativa;
g) Suspensiva,_ de conformação ou de sanção.
6. Em Roma, "plebiscitum" era /ex rogatae (votada em assembléias populares, submetida pelos tribunais aos condlia plebís que,
a partir da Lex flortensía de p/ebisdtis (258
A C.) passou a vincular plebeus e patrícios.
Mas, na Idade Média, os procuradores do
povo, quando chamados para participar de
decisões acima dos seus poderes, pediam
confirmação prévia oU referendum, expressão
que subsiste na prática internacional, a respeito dos tratados.
7, O plebiscito e o referendo têm em comuin O fato de chamarem os cidadãos a pronunciarem-se sobre assuntos de política geral
ou local.
No mundo contemporâneo, com a prevalência da democracia. tanto se pode falar em
plebiscito como em referendo, apesar das dis·
tinções de ordem jurídica existentes:
a) o referendo é processo do governo realmente democrático, e o plebiscito, processo
cesarista (adotado por Napoleão I e Napoleão

III):
b) também é processo de delegação de poder do povo a um homem (Léon Dugult);
c) é a deliberação de um órgão-do Estado,
formando um ato complexo, enquanto o plebiscito é uma deliberação simples do povo
(sim ou não);
d) o referendo tem por objetivo um ato normativo, enquanto o plebiscito se refere a fato
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ou evento, comQ a ftxação de um território
ou a escolha de uma forma de governo (C.
MORTATI);
e) o referendo é procedimento de Governo
ou poder constituído, enquanto o plebiscito
é processo constituinte para que se apela a
fim de decidir uma modificação na orientação
do Governo ou na Constituição (Caetano);
I) o referendo moderno se origina na Revolução Francesa, inspirado na democracia grega e nas idéias do contrato social de Rousseau.
A COnstituição jacobina francesa estabeleceu q~e- as Teis propostas pelo Corpo Legislativo seriam submetidas à votação popular,
desde qu~, nos quarenta dias subseqüentes
ao seu ehYio às comunas, um décimo das
Assembléias Prknárias o reclamassem.
Posteriormente, a Monarquia Parlamentar e
a _11 República preferiram o sistema represen~
tativo estrito, sem concessões à chamada de' mocracia direta, assentada a decisão na soberania nadonal e não na soberania popular,
díferentemente do que ocorreria ·na S.uíça e
nos Estados Unidos, com sua tendêntia ao
sistema plebiscitário, o primeiro, fixado na
Constituição helvética de 1848, com o referendo constitucional obrigatório e o referendo
legislativo facultativo, facilitada sua implantação pela reduzida população e modesta geografia do país; já nos Estados Unidos, o referendo só existe nos planos estadual e federal,
talvez em virtude da maior extensão do país.

A Escandinávia e a Austrália conhecem o
referendo desde o século XfX. difundido de~
pois da I Guerra Mundial. Foi praticado também nos Países Bálticos, na Alemanha, na
Áustria, na Tch&oslováquia, na Gréda, na Irlanda e na Espanha, onde adquiriu relevo _com
a Lei do Referendum de 1945, adotado na
Itália pela Constituição de 1947, e, na França,
pelas Constituições de 1946 e 1958.
N_o plano internacional, o referendo vem
_sendo usado desde o século XIX, para resolver
pendências territoriais, como a uttific.:ação da"
JtáHa, a definição de fronteiras da Europa, ou
legitimar situações de fato, como a descolo·
ni.zação de Togo, Camarões, Argélia e outros
países.
8. Merece -~spedal referência a Constitui·
çào de Weimar, a mais famosa da segunda
década deste século, em que o referendo__s_e
destiha não apenas à aprovação de normas
jurídicas, pelo chamado veto traoslativo, como
parã··a efêtivação da responsabilidade política,
ao revogar o mandato do presidente, a pedido
do Parlamento, importando a recusa dessa
providência na dissolução do colegiado que
a pediu.
Essa evolução foi, praticam_ente, interrom~
pida depois da II Guerra Mundial, embora o
instituto ganhasse em extensão, em todo o
mundo, com as características iniciais, tanto
mais quanto a crise económica, conseqüente
à necessidi:tde de recuperação dos trágicos
efeitos do conflito bélico, adiava essas preocu·
pações político-doutrinárias de aperfeiçoamento democrático menos urgentes.
9r A Constituição portuguesa de 1911 introduz: o referendo de âmbito local, sem ficar

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

claramente prescrita a forma de votação popu·
lar. Regulamentada essa Carta, a Lei no 88,
de 1913, previu a intervenção obrigatória dos
eleitores da paróquia quanto à deliberação das
respectivas juntas, facultativa a intervenção do
eleitorado, a pedido de um décimo dos _inseri~
tos, para tornar eficazes as deliberações das
respectivas câmaras.
Já a Lei n~ 621, de 1916, estatuiu o referendo obrigatório 'para a criação de novas freguesias ou conselhoS, enquanto a Lei n9 88
e outras mais restritivas admitiam a gjmples
intervenção nos- corpos administrativOS infe-

riores, para confirmação de atos.
O Código Administrativo de 1930 C6ri-S-ãgrou o referendo dos chefes de família nas
freguesias, mediante institutos inorgânicos ou

impróprios, a cargo dos conselhos_municipais.
Mas a Constituição de 1933 foi aprOvadá
por plebiscito (no fascismo, contadas as abs·
tenções como votos a favor.) Pela revisãç
constitucional de: 1935 instituiu-se o "plebiscito nacional", por iniciatlva do Presidente da
República, nunca regulamentado nem praticado, convocado "quando o bem público im·
periosamente o_ exigir".
:___
Somente em 196_3, previsto no Ato Adicional i:le 1961. realizou-se o referendo de 1963,
que restaurou o presidencialismo._
1O. _ Segundo o jurista português J_orge Miranda, a própria lógiCa da democracia alimenta e impulsiona o instituto do referendo, por·
que, se o poder pertence ao povo - e não
à naçã-o e; muito menos, ao Estado - ao
povo devem caber as decisões fundamentais
na vida de uma coletividade. Isso a partir da
ConstituiçãO, que só se convalida, realmente,
quando decorre da convocação de representantes exclusivamente para elaborá-la e submetê-la, novamente, ao referendo popular,
. que a confirmará, aprovará ou ratificará. Tam- ·
bém o referendo é que _deve decidir sobre
conflitos entre o Execl!-tiVó e- o Legislattvo, o
que ocorre, com regularidade, nas democracias parlamentaristas.
_
_
Os tratadistas portugUeses, em geral, dfscordam do "tertius genus", ou seja, a democracia semi-direta meio termo entre a direta
e a representativa, solução que existe na Sufça,
sem que o referendo altere substancialmente
a estrutura governamental, embora enxertado
na representação política, talvez para corrigir
a distância entre a vontade popular e as linhas
programáticas das últimas eleições gerais,
buscando a vontade atual do eleitorado. Mas
isso incorre no·perigo-de apoiamento das insti·
tuições em maiorias fluídas e episódicas, por
vezes direcionadas pelos detentores do poder.
11. Pode ser o· referendo um contrapeso
do aparelho governamental ou uma válvula.
de segurança em crises políticas.
Mas os seus efeitos são distintos, se obrigatório ou facultativo, quando o primeiro nãq_
afeta o equilíbrio entre os órgãos e o Goverrio,
tomando-se garantia dos partidos da oposi·
ção; ao passo que o referendo facultativo, se.[l.:
do de iniciativa do Chefe do Estãdo, geral~
mente se transforma num iilstrumento e,ontra
o Congresso.

Enquanto a eleição escolhe titulares dos poderes, o _r_eferendQ __visa à tomada de prbvidêncías concretas, não slgriificando tal dife·
rença que Óão obedeçam ao mesmo rito de
consulta popular, repousando no direito de.
sufrãgio dos cidadãos, exercido coletivamente.
"São ambos manifestações do mesmo poder de sufrágio, pfimeiro dos poderes de soberania, último dos poderes de Governo" ~ segundo Hauriou.
Regfstre-se que a eleição não consiste apenas na escolha de repr_esentailtes, mas também de programas partidários e da política
.qUe o povo pretende seja_ seguida. Nesse caso,
a dissolução antecipada do Parlamento, no
regime. de gãbinetEi, tem todas aS ea·racterísticas de referendo.
·
12. O tratadista argentino Manuel Ossório
y Florit lembra que, na Roma Antiga, na fase
republicana, chamava-se plebiscitum a decisão da Assembléia da plebe ("consilium piebis") Convocado pelo tribuno, com fOrça de
leí unicamente para essa clasSe social, estendendo-se, depois da Lei Hortência (IV séc. A
C:) alóã"CIOjJõVO, rareando-taiS mánifestações
a partir do funciOnamento regular de um po·
der legislativo.
Segundo Posada, na linguagem política
modema, plebiscitos são as decisões tomadas
por todo o povo, por maioria absoluta, para
examinar fato de(ermimido da sua evolução
política,
Tambaro indica, como··objetos de plebiscito: adesão a uma determinada forma de Go·
vemo; designação da dinastia ou do r~s_pectivo
regente; decisão sobre a cessão ou a -incorporação a outro povo de-todo ou parte do território que se o-cupa.
Essa, geralmente, a doutrina dos países latinos, principalmente Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Itália.
No vizinho país, os tratadistas estabelecem
distinções entre o plebiscito e o referendo.
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instituições, salientando que uma e outra repousam na idéia de sufrágio, ao assinalar:
'Tada manifest:acióri de voluntad indi~
vidual que tiene por objeto concurrir a
la formación de la voluntad colectiva com
e! fin de constituir e! gobierno o deddir
algún problema transcendental para los
intereses de la Nación, toma el nome de
sufrágío': sTendo frecuente reseNar esa
denominación, pelo menos, emplear-la
-de um_ mõcto exclusivo "para referir-Se
ai voto en comicios electoraJes destinados a la designación de funcionários re·
presentativos de la voluntad popular, en
elecciones de primero o seguhdo grado",
aún cUando también ''merece e! nombre
sUfiá9iõ er acto por e] Cua] lOs ciudadanos expresan una determinación devo_luntad directa, acerca de un problema
concreto, en forma de iniCiativa o 'de refe-

·ae

tehdun plebiscitado·:·

14. Na doutrjna jurídica latina, a palavra
"lniciatlva"-s1Qnifica a manifestação da vontade popular, direta ou indireta, com propósitos
legislativos,_ pela qual um povo, mobilizando
_o se_u__corpo eleitoral, ou seja, o conjunto representativo da nação, propõe ao Parlamento um
_projeto de lei.
Assim também se entende i-la Suíça, nos
terin6s- áa-COnstituíÇão da Confederação Helvética,_ sinonirniz<~:ndo referencio e plebisdto
como "resposta do corpo eleitoral a uma consulta formulada a respeito de certas medidas
de_ carát,.er transcen_d_ental_ para a Nação, de
tal ffiãgnitude .que exijaffi a direta interveniência da vontade popUlar.
TãJ -Sistema é seguido não somente na Suíça
("Landsgemeine") como em alguns Estados
d;;~ América do Norte, enquanto na Argentina,
segundo Sanches Via monte, só aparece ex-·
pressamente autorizado em algumas constituições provindais, para reforrria ccinstitucio- .
nal.

- --Adverte o citado autor que "sialgún derecho
13. _ O jurista italiano Tambaro (''Saggi di
no enumerado i1i3-ce de la soberarua dei pueblo, es e! de que los ciudadanos emitan opiDiritto é politica consti,tuzionale") salienta que
nión sobre-un problema fundamental que int~
o plebisdtri pode se{âistinguido do referen.do,
porque "o referendo é, em suma, uma daqueresa a la comunidad política, pelo que el Pielas instituições constitucionais que funcionam
biscito, en qualquiera de sus formas, es Ia más
durante o exercício mesmo .da Constituição,
fiel expresión de la opinión y de la voluntad
enquanto o plebiscito representa o elemento
populares, si se lo utiliza como consulta ;Q
propulsor da atividade interna conStitucional.
pueblosobre problemas concretos de caracter.
Em um e outro caso intervém o povo, mas
instituciona1 y si se asegura la legittmidad deJ
em momentos e por motivos absolutamente
acto y el respeto de la decisión".
·
diversos".
Salienta, fina1mente, que essa forma de suTambém Posada assinala uma diferença
frágio não se deve aplicar à eleiÇão de fundoentre as suas figuras e a eleição, porque esta
nários, -porque isto constitui outro problema,
s-e_ desenvolve dentro da vida constitucional
que é o da representatividade política.
e_ tem como objeto determinado forrhar Uf!l
_ 15. Para o arge.ntino M. Ossorio y Florlt,
órgão da mesma, o legislativo, enquanto o
gramaticalmente, nas Iinguas novilatinas, há
plebiscito s_e endereça a determinar a existênuma diferença entre plebis-cito e ieferendo,
da de todo_ o mecanismo constitucional, sensendo o primeiro a resolução tomada por todo
do o referendo um ato aprobatório ou_denegao povo pela pluralidade de votos, além de cootório, igualmente expresso pela soberania posulta ao voto popular para aprovar a políticá
de poderes excepcionais mediante a votaçãQ,
pular.
Entretanto, o tratadista argen.tino Sancfies das populações interessadas pertencentes aó
Viamonte (:'Manual de Derecho Político:') pa- -Estado cuja aprovação se pretende; enquantO
rece apontar uma equrvalênda entre as duas
o referendo "es el-acto de cometer a1 voto
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popular directo das Jeyes y actos administrativos, para ratificadón por d pueblo de lo que

votaron sus representantes".
Isso não impede que muitos juristas sinonimizem os dois conceitos, emprestando-lhes
o mesmo valor semântico.
Em seu "Tratado elemental de Derecho politico comparado", Elorieta, referindo~se aos
sistemas de democracia direta, não alude ao
plebiscito, enquanto comenta amplamente o
referendo, no sentido de tratar-se_do "sistema

que tiende a que una ley no pueda s_er puesta
en vigor si después de haber sido aprobada
por las Câmaras no es aprobada nuevamente
por el cuerpo electoral".
De igual maneira, pensam Esmein ('"Trarté
Elementaire de Droit Constitutionel") Sléyes,
Unares G.uintana ('Tratado- de la Géncia dei
Derecho") e outros autores.
16. Já na França, segundo Hauriou, o referendo se converteu em plebiscito, a partir do
ano VIII da Revolução Francesa, numa mobilização do povo para responder a uma consulta
sobre uma lei ou à manutenção do poder de
um homem ou de uma dinastia.
Por plebiscito, Napoleão I obteve transformar o consulado temporário em consulado
vitaHcio; outro plebiscito estabeleceu o lmpério
no ano Xll; Napoleão lii realizou plebiscitos,
com finalidades análogas, em 1851 e 1852.
Verifica-se que o bonapartismo transformava a França numa república não propfiamente
representativa, dados os c:onstantes apelos a
essa fórmula de democracia direta, fmalmente
rechaçada pelas monarquias c:onstitudonais
de 1814 a 1830, pela República de 1848 e
pela Terceira Repúblic:a.
Essa combinação plebiscito-referendo se
propagou dentro e fora da Europa, tanto para
leis constitucionais como ordinárias, até, pàssando pelo parlamentarismo, desaguar em
verdadeiras oligarquias representativas, com
partidos que levam decênios sem sair do poder.
Ossaria y Aorit divisa "para e! porvenir la
solución dei gobiemo representativo y semicürecto como una solución satisfactoria entre
el poder minoritario dei gobierno representativo y el poder mayoritario dei cuerpo electoral". Parece ter sido essa a intenção dos constituintes de 1987/80._
17. O Professor Oro Upartiti (in ''Novíssimo Digesto Italiano") assinala que, durante
dois milênios, a instituição democrática tem
conhecido o plebiscito, que assumiu no-.-.~ eficiência a partir do sêculo XVII, quando se fermentava a revolução francesa, como princípio,
inicialmente, de puro endereço voluntaresco,
até que assumiu ''nuova formulazione e nuova
portata nella sua definizione de teoria delle
nazionalitá e della formazione degli Stati nazionali, teoria che potrà anche presentarsl in contrasto e dissonanti con ii puro principio originário voluntarístlca··.
Entretanto, esse autor, em longo verbete
da famosa enciclopfdia, estuda o instituto preferentemente no âmbito do direito internacional, para abordar a integração e a sissiparidade
dos Estados Europeus, durante quatro centúrias, abrangendo desde a anexação--de Avi-

nhã_o à _França, até a controvérsia lituano-polaca de 1920.
Assinala o Prof. Carmelo Carbone (idem)
que "J'iStituto dei referendum venne introduttO
in ltalia dalJa nuova costituzione, ma di esso
--vi era stata una aplicazione nel campo costituzionale nel 1946, in ocasione della formazione
dell'Assemblea che preparó quela costituzione, essendo stati chiamatti aliara gli elettori,
oltre a votare per la 11omina dei componenti
delf'Assemblea, a scegliere fra la instauzione
della forma republicana e la Conservazione
della forma monarchica".
18. Coiwém salientar que, na Itália, a instituiÇão jurídica do_ referendo partiu do direito
ÇÇ~mum· para a alça_dã constitucional: no ordena'rnento administrativo italiano o instituto Já
se havia firmado na Lei de 29 çle março de
I 903, no 103, em ri1atéria de municipalização
de seiViços.
Com ess-e precedente administrativo, a
ConstituiÇão italiana de 1946 estabelecia:
"Contemporaneamente alie elezioni
per J'assemblea costituinte il popolo sarà
chiamato a decidere mediante referendum sulla forma inStituzionale dello Estato (Republica o Monarchia)."

Essa ConstituiÇão prevê três f0rrrlas de referendo:
.a) abrogação de lei e atas com força de
lei;
b) aprovação de lei constitucional;
c) adoçào de lei relativa a modificação territorial de regiões, províncias e municípios..
Excluem-se do referendo a abrogação de
leis tributárias e orçamentárias, de anistia e
de indulto, de autorização ·e ratificação de tra·
tados internacionais.
Embora a Constituição italiana exija, para
a aprovação plel:>iscitária, o voto da maioria
da população, entendem os tratadistas que
o legislador constituinte pretendeu se referir
à maioria do eleitorado.
19. Adotanda, desde a primeira Constituição fmperial, um regime representativo rígido,
até 1960 não fizemos qualquer concessão à
chamada "democracia direta" decerto justificável nas pequenas cidades gregas ou mesmo
em__ Roma, de aplicação mais difícil num País
em que votam mais de oitenta milhões Qe
eleliares.
Os Estados Uriidos submetem ao plebiscito
as propostas de emenda à Constituição, mas
simultaneamente com as eleições gerais. Entretallto, a(Jui não Somente temos "eleições
solte.iras", como a mais recente, como se prevêem "plebiscitos solteiro.s" e referendos qas
mesmas condições.

Se, no plano· federal, apenas uma vez votamos Uma de.ssas "leges rogatae" porisso mesmo hbssa doutrina a respeito não é das mais ·
alentadas, e o próprio texto constitucional é
dos mais semíticos sobre a matéria, principalmente no que tange ao referendo.
O texto principal, pendente de definição e
regulamentação, está contido no item )0./ do
art._50, dando exclusiva competência ao Congresso Nacional para autorizár. o referendo e
decretar o pleviscito.
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'Entre os nossos doutrinadores. o plebiscito
gera controvérsia, segundo Manuel Gonçalves
Filho ("in" Enciclopédia Saraiva do Direito):
"Para uns, é instrumento útil para trazer
à democracia representativa a- íiltervenção direta do povo que, assim, não se
limitaria a escolher seus governantes. Seria um remêdio capaz de impedir que,
nesse modelo _de democracia, a soberania popular não degenere em mera soberariia dos parlamentares ou representantes, conforme já denuncia o célebre sarcasmo de Rousseau."
"Por outro" -continua o eminente jurlStã __ :·cumpre distinguir entre referendum e plebiscito. O p-rimeiro, sim, mereceria acolhida como um instituto que .ç~te
nuaria o- c-aráter indireto da democracia
representativa. Faria desta uma democracia semi-dlreta. O segundo, não, pois ser-'
viria apeilas para disfarçar o poder de um
homem. Não passaria de um instrumento
do cesarismo. É o que s_ustenta, p. ex.,
Maurice DLNerger, em seu 'Droit Constitutionnel et InstituiUons Politiques (Paris,
Puf)".
Acrescenta que o referendo seria uma consulta independente de quem a suscita, com
uma questão de fundo, enquanto o plebiscito
equivaleria à pessoo de quem formula o problema. Um instrumento- para obter manifestação de confiança ou ·apoio popular.
D,epois de 5!alientar que, na Stúçã, constituem referendo e plebiscito uma mesma figura jurídica, lembra o comprometimento do termo plebisdto com o cesarismo napoleónico
do consulado vitalício, vista a possibilidade de
colocar a toga cândida da democracia como
vestimenta de um.a autocracia.
No sistema brasileiro, a palavra aparece, pe·
la primeira vez, na Constituição totalitária de
1937, mas o instituto não ê aplicado pelo ditador.
Reaparece na Emenda Constitucional n~ 4,
de 1961, que instituiu o parlamentarismo,
quando a intenção era, claramente, a de dar
apoio ou não ao Presidente João Goulart, pois
o eleitorado não estava .capacitado a discernir
matéria de direito, .. propício a votar questão
de fato.
No seu art 29, a CQnstítuição de 1946 previa
o plebiscito- que jamais_ocorreu- aprobatório da incorporação, subdivisão, desmem_bramento_ ou anexação de Estado. Não para
a transfàrmaçáQ de Território em Estado, por
isso o Acre não precisou de plebiscito.
,A, Constituição de 1967, com a redação que
lhe emprestou a Emenda ConstituciOnal n•
l, de 1969, apenas previu, no art 14, a "consulta prévia às populações para a criação de
municípios". Nada mais, consagrando, apenas, o que se prescrevia nas ConStituições estaduais.
20. Na. mesma ordem de idéia, assinala
Ciro Upartiti:
"O instituto do -referendum é muitas
vezes confundido com -,,- Plebiscito. Não
é raro, aliás, o emprego ·de um desses
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popular à prática do sufrágio universal, pelo
voto direto e secreto, com valor igual para
to_dos.
O art..J.c da proposição disciplina a previsão
Ambos consistem num processo de conconstitucional objeto do plebiscito~ sua convosulta, ambos integram o povo no procação congressional_ em_ matéria de compecesso gOvernamental, ambos o fazem
tência desse Poder, deliberando-se por maioadotar urna decisão que substitui a dos
ria absoluta dos membros da Câmara e do
representantes ou a ratifica,"
Senado Federal, em sessão conjunta.
Segundo GEORGES VEDEL; o referendo
23~ Dispõe o art. 4o sobre a iniciativa coné decisão tornada abstraída da pessoa que
vocatória do plebiscito, indicado seu objetivo
levanta a indagação perante o povo~ já o plee a data de sua realização no ato legislativo
biscito é pró ou contra o homem, dir_eta ou
competente.
indiretamente, pelos textos propostos.
Já o referendo, figura nova em nossa sisteEle própdo reconhece que a distinção é po·
mática jurídica, tem o seu oDjetivo definido
lítica e não jurídica, embora a origem distinga
no art. 5?, visando à "manifestação do ele!toas_duas figuras, sabido que o plebiscito existia
r~do sobre qualquer proposição legislativa
no direito romano e o referendo é_ um instituto
aprovada pelo Congresso Nacional, mas ainda
medie_val.
·dependente de sanção pelo Presidente da República".
No moderno direito constitucional, o referendo pode ser préviO ou consultivo, como
-os parágrafos desse artigo referem-se à
na Suécia, não passando de uma pesquisa
prejudicíalidade _de proposição análoga na
de opinião; ou "a postcrion"'' quando não basta mesma legislatura e à exigência do quorum.
a decisão da casa legislativa; mas a eficácia
Ta rito o ·:refereridO C:offio o plebiscito serão
do ato depende do assentimento popular, coapreciados por uma COmiSsã-o f'.\ista do Conmo previa a ConsJ:ituiç_ã_o francesa de 1946.
gresSo Nadonaf, quanto à corlstitucionalidade
Outra· forma é a do chamado "veto popue juridiçidade, dentro de dez dias, votada a
lar", exigida pelo Chefe de Estado, ou por uma
proposição resultante em prazo superior a vinfração do Parlamento, prevista no art. 75 da
te_dias.
Constituição da Itália.
Convocado o plebiscito ou o referendo, o
21. Embora no direito constitucional
Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções
comparado predominem os tratadistas que sipara a- sua realização, gratuita a respectiva dinonimizam referendo e plebiscito, a doutrina yulgação nos meios de comunicação de masjurídica nacional dominante é no sentido de
sa cessionários de serviço público.
estabelecer diferenças entre os:dois institutos:
Quanto à iniciativa popular, não terá por
o referendo é a aprovação de um ato legisla- objeto matéria financeira, orçamentária ou de
tivo, enquanto o plebiscito se cOnfigura_ na
iniciativa exclusiva do Presidente da República,
consulta direta, universal e _secreta ao corpo
do Congresso Nacional, do Poder Judiciário
eleitor:al, sobre ato político ou constitucional
e do Ministério Público, bem assim as de comjá deliberado. (JOSEAFONSO DA SILVA)
petência privativa das Casas do Poder Legislativo, autorizado o referenP.o para denunciar
Assinala esse mesmo autor, no seu Curso
tratados e convenções internacionais; suspende Direito CónStitUcionãl Positivo (1984, p.
der ou reatar relações com Estadqs estran810Y que o· refererido popular é "o direito de
geiros; ordenar a moratória de empréstimos
o corpo eleitora] aprovar ou recus_ar: projetas
internacionais.
de lei votados pelo Poder_ Legislativo".
24. A proposta de iniciativa popular, antes
Advirta-se, a essa altura, que o plebiscito
da sua apresentação ao Congresso Nacional,
ou referendo não pode envolver aquelas matérias so.bre as quais descabem emendas consti- O.everá estar liberada pela Justiça Eleitoral,
quanto à regularidade de iniciativa, número,
tucionais, como__a fo.lJlja -rederativ?fdo Estado,
proporção e autenticidade das assihaturas e
o voto direto universal, periódico e secretO e
inscrtções eleitorais.
os direitos e garantias individuais. (Art. 60, §
25. Em qualquer caso, o plebiscito ou re49, Itens I a IV da ConStituição.)
·
Quanto _à_iniciativ_a popular legislativa- ino- -ferendo não terá por objeto as_ matérias capituvação do Direito Constitucional brasileira (ex ladas no art. 60, § 4'>, da Constituição Federal.
vi do art. 14, UI) --a matéria exige ampla
As proposições submetidas a plebiscito ou
e clara regulamentação, obedecidas as- mes~ refererido conSideram-se aprovadas ou rejeimas restrições de conteúdo impostas ao refe- tadas a partir da proclamação do resultado
r~ndo e ao plebiscito.
do pleito pela Justiça Eleitoral, enquanto as
22. Demonstrado que o referendo se
consultas plebiscitârias estaduais e municipais
constitui numa inovação na nossa sistemática obedecerão às normas constitucionais perticonstitucloriãl, sem precedentes a figura do nentes, na forma de instruções dos Tnbunais
item J[ do art. 14 da Constituição Federal, ocor- .Regionais Eleitorais.
rendo _o mesmo com a tniciativa popular Finalmente, nos termos do art. 12, ''o plebisentretanto praticada, com limitações, na ela- cito a que se refere o art. 2 9 do Ato das Dispoboração da Carta em vigor - cumpre-nos sições Constitucionais Transitórias será reguregulamentar a .matéria, como expressão da
la~ntado pelo T ribuna1 Superior E1eitorar·.
soberania popular.
Tratando-se de matéria não apenas da mais
Atendendo_ a esse objetivo, a presente pro- alta indagação jurídica, com apelo ao Direito
posição, fiel ao preceituado n_a Lei Maior, c_on- Constitucional comparado e buscando refe- diciona o plebiscito, o re[erendo_e_ a inicíativa -[ências históricas e atuais no conStitucionatermos por outros, de modo_ indiferente,
especialmente no plano do direito inter·
nacional. Há, é certo, razões para tanto,
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lismo brasileiro, esperamoS que o Congresso
Nacional, de modo especial através de su~s
Comissões Técnicas, ilumine esta proposição
com as luzes do seu maior diScern_inÍen"tQ Jurídico e político.
Sala das Sessões, 11 de dezemDro de 1~89.
- Senador Marco Jvfacie/.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATNA DO BRASIL

~ -CAPITULO IV
Dos Direitos Polfticos

Art. 14. A soberania popular será exerdda
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:
[ -plebiscito;
II- referendo;
- IH - iniciativa popular.
§ J9 O alistamento eleitoral e o voto_ são:
[-obrigatórios para os maiores de_ dezoito
anos;
[( -facultativos para:
a) os analfabetos;
b} os majores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos.
§ 2? Não podem alistar-se como eleitor_es
os estrangeiros e, durante_ o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.
§ 39 São- cbnâições de elegibilidade, na
forma da lei:
I _:_ a nacionalidade brasileira;
U- o pleno exercício dos _direitos políticos;
li1 - o alistamento eleitoral;
IV- o domicílio eleitoral na circunscrição;
V- a filiação· partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito _Federal;
c) virite e um anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Pr~feito, VicePrefeito e Juiz de Paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4 9 São inelegíveis os inalistáveis e os
analf<J.betos.
§ 5? São ineleglveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da
República, os GOvernadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os hmwer
sucedido; ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 69 Para concorrerem a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
§ 7o São ineleglveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes con·
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
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substituido dentro dos seis meses anterlores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo

e candidato à reeleição.
§ 8'' O militar aUstável é elegível, atendidas as seguintes condições:
1- se contar menos de dez anos de serviço,

providências (tramitando em conjunto com
o Projeto de Lei do S~nado n? 291, de 1989).
O Projeto ficará sobre a mesa durante 5
(cinco) sessões ordinárias, para recebimento
de emendas, de acordo com o disposto no
art. 235, inciso II, "c", do Regimento Interno.

deverá afastar-se da atividade;

11- se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se
eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomaçáo, para a inatividade.
§ 9~ lei complementar estabelecerj outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a normalidade

e legítimidade das eleições contra a influência
do poder econômlco ou o abuso do exerckio
de função, cargo óu emprego na admlnistração-direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prato de
quinze dias contados da diplomação, instrUída
a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato
tramitará em segredo de Justiça, respondendo
o autor, na forma da lei, se temerária ou de
manifesta má-fé.

À Comissão de _,Constituição, Justiça
e Gdadanla - decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)

-Os projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A Presidência comunica ao plenário que
a Comissão Diretora aprovou, em reunião do
dia 7 do corrente, os Requerimentos n~~ 583,
640 e-ô48, de 1989; de aUtOria dos Senadores
João Menezes, Sílvio Name e Alexandre Costa,
respectivamente, solidtando informações aos
Ministros da Fazenda, das Relações Exteriores
e ao Presidente do Banco Central do Brasil.
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)

-A Presidência recebeu a Mensagem nn 339,
de 1989 (nn 885789, na ÕriQéin), pela qual
o Senhor Presidente da República, nos tennos
do art. 52, inciso V, da Constituição Pederal,
propõe seja autorizada a celebração de aditivo
ao ç:ontrato de operação de crédito externo,
no valor de até oitenta e dnco milhões, trezentos e dezoito mil marcos alemães, firmado
em 12 de maio de 1982 entre a Centrais Elétrlca do Sul do Brasil S/A- Eletrosul, e um
consórcio de bancos, destinado ao projeto da
Usina Termelétrica de Jorge Lacerda IV.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos. (PauSa.)

t

o seguinte o recurso deferido

. RECURSO N• 10, DE 1989

Senhor Presjdente:
Nos te!mos. dos parágrafos 49 e 59 do artigo
91 do Regimento Interno do Senado Federal,
interpomos recurso da decisllo proferida pela
Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado no
199/89, que dispõe sobre o tratamento prefe-rendai à empresa brasileira de capital nacional
e dá outras providências, para que a matêria
seja discutida e votada pelo Plenário desta Ca-

sa.
BraSl1ia, 11 dedez_embrode 1989.-0dacir
SoareS ~JI1eira Füho- O/avo Pires- Carias
Patroi:íníõ-Mauro Benevides- Hugo Napoleão -

João Calmon -

Rona/do Aragão -

Leopoldo Peres- Teótonio Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art.
91, § 4o do Regimento Interno, sem que tenha
sidc interposto recurso no sentido de inclusão
em ordem do dia, do Projeto de Lei do Senado
rf 141, de 1989, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que regula as atividades, disciplina
a responsabil!dade civil e criminal de notários,
oficiais de registro e seus prepostos, e define
a fiscalização de seus atas de oficio pelo Poder
Judiciário.
-Aprovado em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a presidência, atendendo ao disposto no
§ 6':.---do referido artigo, despachará a matéria
à Câmara dos Deputados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de,Souso)

-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei
do Senado n~ 190, de 1-989, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a venda e revenda de combustíveis de Petrôleo, álc:ool carburante e outros
combustíveis derivados de matérias-primas
renovávefs.
Ao _projeto foram oferecidas emendas.
A matéria será encaminhada à Comissã-o
de assuntos económicos para proferir parecer
sobre as emendas.
São as seguintes as emendas afere·
cidas ao projeto

Emendas (de plenário) oferecidas ao substi·
tutivo da Comissão de Assuntos Econômicos
ao Projeto de Lei do Senado n~ 190. de 1988,
- A Presidência comunica ao plenário que
que dispõe sobre a venda e revenda de comdeferiu o Recurso n~ 10, de 1989, interposto
bustíveis de petrôleo, álcool carburante e ou·
no prazo regimental, no sentido de que seja
tros combustíveis derivados de matérias-pri·
submetido ao plenário o Projeto de Lei do
·senado no 199, de 1989, de clutõria do Sena- - mas renOváveis.
dor Maurício Corrêa, que regulamenta o § 2",
EMENDAN" 1
do art. 171, da Constituição Federal, que disAcrescentem-se
ao artigo 5" os seguintes
põe sobre o tratamento preferencial à Empreparágrafos:
sa Brasileira de Capital Nacional, e dá outras
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

Dezembro de 1989
"§ J? Sem prejuízo da competênda
privativa municipal, do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, e dOs
DER com vistas à preservação do equilíbrio do sistema e à coibição de concorrência caracterizadamente predatória, o
Conselho Nacional do Petróleo poderá in·
deferir o cadastramento de qualquer empresa que não atenda aos requisitos a
que se refere o inciso I deste artigo.
§ ~ É vedado o exercício de ativi·
dade disciplinada nesta lei à empresa cujo
cadastramento tiver sido indeferido na
forma âo" pâfáQrilfo Primeiro".

Justificação
O justo anseio pela preservação da liberdade de iniciativa não pode relegar a segundo
plano a disciplina de concorrênci~ sadia.
A primazia da livre iniciativa encontra o seu
ponto de equilíbrio na observância da regra
de relações comerciais estáveis, que o bom
sensO consagra como forma de pieservação
da própria concorrência, cuja efeito maior,
sem dúvida, é a obtenção de produtos e serviços de qualidade a preços justos para o consumidõr.
O abastecimento de combustíveis, por sábia
decisão política, se insere entre aquelas atividades de máximo interesse público, e, portanto, suscetível de maior controle pelo Estado.
Neste contexto, também em decorrência de
decisão política, atribui-se a uma das pontas
do sistema o monopólio da União, e, na outra
ponta, a uniformização de preços para que
fique assegurado o abastecimento de com·
bustíveis derivados de petróleo e de álcool car·
burante em todo o território nacional, sein desequilíbrios regionais.
Esta decisão, contudo, retirou-se a maior
flexibilidade dos setores intermediários, posto
que passaram a ter por conseqüência Inamovível, suas margens de remuneração conferidas pelo poder pública.
Foi necessário, ademais, espedalizar as atividades, daí porque o próprio artigo 2° do Projeto, refletindo cdm rara propriedade esta característica básica do setoi. erigiu-o sob os
pilares da harmonia e complementariedade
de responsabilidades, distribuindo-as entre os
agentes de forma a garantir-lhes a necessária
rentabilidade, dentro dos parâmetros de custos e preço que se estabelecem em beneficias
do consumidor.
É preciso entender, portanto, que o Poder
Público, ao ftxar as margens de ganho de cada
setor+ o faz com vistas a manter os padrões
de cuStoS que melhor atendam à economiddade da atividade. Obviamente, desde que,
como se afirmou, o preço é fixo e uniforme
e os CuSteiS devem ser compatíveis com a
econornicidade da atividade, a rentabilidade
mínímá- do .:lgente dos sistema é função do
equilíbrio do binómio margem versus volume.
Este último requisito de volume representa
o principal fator da equação, porque é o único
capaz de garantir a saúde financeira do agente
sem pressionar os d..lstos via aumento do percentual da margem, dentro da filosofia de ganhos de escala.
,

Dezembro de 1989

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Daí porque é preciso preservar cada agente
da proliferação descontrolada de concorren·
tes, com o grave risco de se comprometer
não só a qualidade dos serviços, mas princi~

palmente, a segurança das operações;·-0 Brasil, ao contrário do que_se possa imaginar, r1ão inova o sistema. Paises que, tradidonalmente, praticam a liberdade plena de
iniciativa como os Estados Unidos, Japão e

França, através de programaS de indução,,incentivo ou pura e simples intervenção estatal,
já promoveram o fechamento de postos de
serviço. Nos Estados Unidos mais de 26.000
postos tiveram suas atividades encerradas. Na

França, 6 governo só cCiôcéde novas autoriza-

pagamento serão fixados pelo CNP. O mesmo
cuidado é dedicado aos estoques mínimos
de segurança. O relacionamento entre os
agentes econômic__os que atuam na área submete-se a normas. O artigo 5o entrega a;o CNP
o controle global da atividade. Contudo, o
substitutivo apresenta uma deficiência, que a
emenda supre. De_nada adianta "estabelecer
requisitos" sem prover sobre su·a observância.
Seria legislar letra morta
A cláusula aditada ao inciso I do artigo 5?
a lacuna com fórmula adequada: a quem
compete estabelecer os requisitos,- incumbe
prover sobre sua observância.- Senador Nefsõn Wedekín.

ções às companhias que comprovarem o encerramento de atividades de, no minlmo, 3
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
(três) postos. O Japão, seguindo o critério de
---:-Na pre~nte sesão ter!J1inou o prazo para
indução adotado pela França, tem logrado o apresentação de emendas ao Projeto de Lei
controle da proliferação exacerbada de postos do Senado n" 384, de 1989, de iniciativa da
revendedores, ocorrida antes do primeiro cho~ Comissão de Constituição Justiç'a e Cidadaque do petróleo e função exclusivamente das nia, que dá nova redação ao Parágrafo 1" do
facilidades que o baixo preço do petróleo su- Artigo 1 a 69 e respectivo Parágrafo 19 da
geria. As medidas tomadas, no sentido da ra~ Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965.
cionallzação- da atividade, não se deram senão
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
em função da necessidade de contenção da
A matéria será incluída em Orde~ do Dia,
escalada de preços dos serviços, que ora oportunamente.
se pretende com a emenda proposta.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Finalmente, não seriam, apenas, os postos
de serviços que sofreriam o impacto de uma - Na presente sessão terminou o prazo para
con-corrênc::ia des_enfreada. Os deinaiS agentes
apresentação de Emendas ao Projeto de Lei
também estariam vulneráveis aos efeitOS inde~ do DF n~49, de 1989, de autoria do Senador
sejáveis de uma tal política, e, nestes__ casos .Maurício Corrêa, que dispõe sobre o horário
com conseqüências mais graves pafa i5 abas- - de fundonamento dos estab_elecimentqs co·
tecimento nacional, porque concentraria ex- __ merciais no Distrito Fede~al e dá outras provicessivamente atividades em setores plena.. dêndas,
mente atenç!idos, provocando o desabasteci~
Ao Projeto forem oferec::i_das duas emendas.
menta de outras regiões, principalmente inte~
De acordo ccim o disposto no Regimento
rioranas.
Interno, a matéria será despachaçla à CernisSala das Sessões, 7 de dezembro de 1989. são do Distrito Federal para proferir parecer
-Senador Jarbas Passan'nho.
sobre as emendas.
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com que certos estabeleciment_os comerciais
_possam ou devam ficar por mais longo tempo
abertos ao público, especialmente porque os
mesmos atendem os anseios das .soc:iedades
locais, que neles buscam não só o ato ele
compra como também o atendimento de suas
necessidades esSenciais de distração e de la·
zer.
No Distrito Federal, como não poderia deixar de ser, a _abertura mais prolongada e o
funcionamento mais contínuo desses estabelecimentos - e em especial oS Shoppings
Centers- vêm qterider 9S.desejos e as neces-sidades da maioria da sociedade IO<:al.
A emenda apresentada não impõe restrições e deixa à iniciativa dos interessados estabelecerem a__abertura ou o fechamento dos
estabelecimenfOS, Por sua livre vontade ou por
convenção entre partes.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de
1989, - /rapuan Costa Junior.
EMENDA N•2

Q

-:'crescente-s~ ~nciso

com

o

EMENDA N? 2
Dê-se ao Inciso I, do art. 5", a seguinte reda~
ção:
"[-dispor sobre normas técnicas, padrões _de segurança e padrões de qualidade dos produtos, bem como estabe-lecer requisitos para o exercício das atividades dos setores de distribuição e de
revenda, provendo s_ua observância."

JustiHcação
O substitutivo declara ··essencial" e considera de "relevante interesse s.ocial" a comercialização de combustíveis derivados de petróleo e de álcool. O conceito se impõe por se
tratar de atividade atípica.
Sendo atípica a lei deve dispensar-lhe tratamento próprio e específico. A partir dai, o subs·
titutivo, no artigo 2" estabelece: "As atividades
desenvolver-se-ào de forma harmónica, se~
gundo critérios de complementariedade, através dos agentes económicos que compõem
o·sistema nacional de abastecimento". Cada
atividade está adequadamente definida nos artigos ~e 4°, com atribuição de comP.eténcias
privativas. Os preços dos prqdutos ..,em cada
fase de comerc_ializaç_?!o e até os prazos para

São as seguintes as emendas oferecidas ao projeto.
Emendas de plenário oferecidas ao Projeto
de Lei do DF n949, de 1989, que dispõe sobre
O funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal e dá outras providénci.:ls.
EMENDAN• 1

Dê-se ao art.
redação:. _

3~

do projeto a seguinte nova

X ao art. 4~ do projeto,

aseguinte red.iÇão:

"Art. 4<> '"'"'""'""""""'-""""""'''"'"""'X- vídeo-clubes e vídeo-locadoras"

Justificação
A presente_ emenda tem por fim liberar os
vídeos-clubes e vídeo-locadoras do horário de
funcionamento estabelecido no art. 1o do_ projeto em apreço, face às caracteristk:as próprias
de_ que se revestem as su51S atividades, importando na necessidade de permane~erem abertos-em_ horário livre, independentemente de
Acordo ou Convenção Coletiya de Trabalho.
Outrõs ramos do comércio, vale ressaltar,
também mereceram idêntico tratamento no
projeto em epígrafe, pelos mesmos motivos
da medida ora proposta.
Ante o exposto, concitamos os ilustres pares
a manifestarem-se favoravelmente a esta propOSição.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989,
- Jamil Haddad.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson _Carneiro.

-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-

'"Art 3 9 É livre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais
-- localizados no Aeroporto Internacional de
Brasília, nas estações rodoviárias e ferro- viárias e nos Shoppings Centers, assim
como dos Supermercados."

Justificação
O projeto._ na sua redação _original, limita
as atividades dos supermercados e as dos
Sh0j5pings Centers, assim como as dos estabelecimentos comerciais localizados no Aeroporto e nas estações rodoviárias e ferroV[árias
do Distrito Federal.
Constata-se que a modernização do comércio varejista, em todo o mundo, tem introduzido novos dados e elementos capazes de fazer

sidente, Srs. Senadores_:
Na Subcomissão da Família. quando foi discutido o texto, determinando que a Ldade mínima para admissões no trabalho dos menores
fosse de quatorze anos, lembro que intervi para recordar os dias distantes da minha infância.
Aluno de escola. primária, pública, meus colegas eram, em geral, nascidos nas camadas
mais pobres da vizinhança. Quando as aulas
terminavam, saiam para as oficinas de marceneiro, barbeiro, sapateiro. Recordei, então,
que, sempre que voltava à Bahia, encontrava,
dnqüenta ou setenta anos depois, alguns deles já estabelec,jdos por conta própria, outros
com posição definida em suas atlvidades. Pugnei por isso, que se permitisse aos menores
de quatorze anos o aprel'!dizado, desde que
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lei regulasse seu aproveitamento. A redação
final da Constituição, ao dispor no art. 264,
§ 3'\ que aos quatorze anos o menor Seria
admitido ao trabalho, ajuntou: - "observado
disposto no art. 7~, § 2°.... Esse parágrafo
proibiu o trabalho elos menores de quatorze

·O

anos, "salvo na condição de aprendiz", OS me~
ninas pobres das escolas públicas já podem,
após as aulas, aprender os ofícios de que tirarão, mais tarde, os meios da própria subsistência. E isso é-tanto maiS importante Quando

se sabe que, desgraçadamente, ainda há turnos de duas ou três horas nas escolas públicas

do País. Se até os quatorze, os menores fazem
seu aprendizado profissional, num país onde

se contam nos dedos as escolas profissiona·
lizantes, a aplicaçãtrpelos órgãos do Ministério
do Trabalho vem exigindo que os menores
entre 14 e 18 anos tenham as mesmas garan~
tias dos que superam aquelas faixas etárias,
ainda que trabalhem apenas seis horas, fre·
qüentem cursos ·oficializados e sejam admi·
tidos como estagiários. Tal exigência tem de~
terminado que os maiores de 14 anos, que
cursam ainda o 1o grau, por todos os motivos
Qlle os lares carentes explicam, estejam sendo
exonerados e voltem à ociosidade, mãe de
todos os vícios, e engrossem as legiões dos
meninos de rua, que tanto preocupam os que
se debruçam sobre a triste realidade de nossos
dias. A Lei n., 6.494, de 7 de deiembro de
1977, permite que "as pess'ciacS jurfdicas de
Direito Privado, os órgãos da Administração
Pública e as instituições de ensino possam
aceitar, como -estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham freqUentando
efetiVamente cursos vinculados à estrutura de
ensino público e particular nos níveis superior,
proflssionalizante de 2 9 grau e supletivo". Tal
está~io, neste caso, não criaria ''vínculo em·
pregaticio de qualquer natureza e o estagiário
poderá receber bolsa ou outra forma de cooestação que venha a ser acordada, ressalvado__
o que dispuser a legislação previdenciária, de·
vendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais". A jornada de atividade seria cornpatibillzada com
o horário escolar do estagiário.
As considerações que ora divulgo refletem
as preocupações das Associações do Homem
de Amanhã, de Brasília e, por extensão, de
São Paulo, que chegaram à Presidência da
Casa, e ora expostas para a devida apreciação
do Plenário e, em especial, dos Integrantes
da Comissão Especial incumbida de dar parecer sobre os Projetas do Código do Menor
e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ditas entidades proporcionam aos menores
de 14 a 18 anos; além de educação cívica,
intelectual, social e_ cristã, a colocação de seus
educandos como estagiários em empresas
particulares e repartições públicas, com o objetivo de encaminhá-los para as mais diversas
atividades. São os "'guardinhas''. Invocando o
texto constitucional. que o Ministério acha nessa parte auto-aplicável, só nesta cidade foram
dispensados recentemente 39 estagiários, e
todos os demais se encontram ameaçados
de exoneração. Ora, esses menores ·saóbolsls·
tas-estagiários, com seguro coletivo de aci-

dente, sem vínculo _ernpregatício, percebem
95% de sal~rio, freqüentam cursos profissioJiãfizantes, em regime de semi-internato e são
alunos de escolas notumas. Num Pais sem
esCOla pãra todàS,
oS---Inais
pobres nem sempre têm como freqüentar as
escolas que existem. num País com tantas
e tão sucessivas greves de alunos e professores, por que punir os carentes que não con~
s~gl}ir"!_m a_inda atingir o 2., grau; e, pbr isso,
São condenados à ociosidade imposta pelo
Estado? O "que pédein as abnegadas pessoas
que se dedicam aoS ··guafdir1has", sob o lema
de "um menor á n'tats na guardiilha, é um
menor a menos vagando pelas ruas da cida-de"? Pleiteiam apenas que a aludida Comissão
-EspeCial, e depois o Plenário das duas Casas
do Congresso Na:cional, verifiquem a constitucionalidade e legalidade de alterar a Lei n"
-6.494, de 7 de dezerilbro de 1977, para estender a possibilidade do estágio, profissionali·
Ulnte, ~o_s menores de 14 a 18 anos, que não
conseguirem, ao contrário dos afortunados,
alcançar o 2o grau. Desse apelo é que me
faço intérprete, movido pela preocupação de
'evitar que novos adolescentes percam a oportunidade de orientar, pelo estudo e pelo traba·
lho, conJugados, suas vidas e o futuro que
-os aguarda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
~ert:~! Palmas.)

-ncim-·PaíS--Onae

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PDCTO. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Piesidente, Srs. Senado·
res, em nome do Partido Democrata Cristão,
deixamos registrada, para os Anais desta Casa,
a íntegra do documento que passamos às
mãos do Exmo. Sr. Dr. Fernando Collor de
Mello:
PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO

Excelentissimo Senhor
Doutor Fernando Collor de Mello
DD. Candidato a Presidente da República
_Urna so_ciedade Livre, Justa e Solidária!
Este o grande ideal da Democracia
Cristã.
Esta a marca indelével que os Democratas Cristãos plãntaram na nova ConstitUição dos brasileiros.
Este. o novo tempo, o novo mundo,
a nova sociedade que queremos construir
.em nosso país:
Uma sociedade livre, mas ao mesmu
tempo, justa, e ligando, cimentando estes
dois valores, o princípio essencial do cristianismo: a solidariedade!
-Para a Democracia Cristão; todo homem é livre para crescer, realizar-se.
Mas a ninguém, absolutamente ninguém; é dado o direito d_e crescer sozinho.
- Na medida que um homem cresce,
progride, realiza-se, tem o dever de olhar
ao seu redor, e fazer com que todos cresçam juntos!
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Fundamenta-se nesse concer.:o- Siinples de bem comum, a sociedade solidá, ria que pregamos e pela qual lutamos.
- Reconhecemos a liberdade, corno valor básico do homem, mas não a entendemos, desamparada de justiça.
Liberdade sem Justiça, é tão-somente,
a face mascarada da escravidão.
Não seremos um povo verdadeiramente livre, enquanto persistir a injusta e cruel
desigualdade sócio-econômica que es·
maga nossa gente: de um lado, uns pouCÇJ::!, detendo e_ us_1,1fruindo quase tudo;
de_o_utro lado, a imensa maioria, despojadª, aviltç!.da, doente, desnutrida, acultu·
rada, desesperançada e tendo, quase nada!
Reconhecemos a necessidade da pre·
sença e ação do Estado, mas somente
o entendemos, como ente político a serviço da sociedade, e não para servir-se dela.
A presença abusiva do Estado na sociedade, não promove o homem.
Ao contrário, esmaga-o e o reduz à
condição impessoal e desumana de objeto.
Reconhecemos, da mesma forma, a
importância e a legitimidade do capital,
como instrumento de desenvolvimento e
bem estar social.
Mas.afirmamos, ao mesmo tempo, o
princípio lnarredável do primado do trabalho humano, fonte original de to_da a
riqueza!
Senhor Fernando Collor de Mello!
Analisamos, detalhadamente, seu projeto de governo.
Buscamos apreender, em toda a sua
profundidade e alcance, a idéia central
de sua pregação!
São claras as identidades.
J~ênticas as esperanças!
E o grito de revolta, que brota, imenso,
em suas palavras, é a mesma ânsia de
Justiça, que lateja na alma dos democra~
tas cristãos.
Quando Vossa Excelência declara agir
sob "a inspiração da Liberdade com Justiça'' e determinado a instaurar urna sociedade fundada na "sOlidariedade cristã
de todos os homens" encarna, de forma
plena, os ideais e fundamentos básicos
da democracia cristã.
Da mesma forma, também nós, demo·
cratas cristãos, queremos ser instrumentos da realização, em nosso tempo, da
promessa do Sermão da Montanha:
"Bem aventurados os que têm fome
e Sede de justiça, porque serão saciados"!
Como partido cristão e deinocrata-, temos uma vtsão abrangente e solidária da
sociedade, e não advogamos o ódio, a
luta de classes e as discriminações de
qualquer ordem.
Mas temos, a exemplo de Vossa Ex.ce~
Jência, inequívoco compromisso _cditl os
pequeninos, com os deserdados de toda
a ordem.
E são exemplos claros da fidelidade
a este compromisso, nossa ação e nosso
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testemunho na Assembléia Nacional
Constituinte, quando os Cóhstituintes de-

INFORMAÇÃO SOBRE OS COLONOS BRASILEIROS NO PARAGUAI

mocratas cristãos escreveram na nova

Tem havido um diálogo contínuo das
Chancel_arias brasileira e paraguaia sobre
o tema dos colonos brasileiros no Paraguai.
2. Após a queda de Stroessner, ganharam força os movimentos dos "sem·
terra" paraguaios. Ocorreram ocupações,
muitas delas Justificadas pelos invasores
por se tratarem de bienes mal habidos
de personalidades do regime deposto.
Agravou-se, assim, o problema fundiáriOparaguaio, que já se apresentava complexo, por força da ação de grileiros e
da freqüente existência de registras múltiplos de uma mesma propriedade.
3. As projeções mais conservadoras
estimam em cerca de 300.000 Os colonos
de origem brasileira no Paraguai. Con·
centrados nos departamentoS limltrofes,
são os responsáveis, em grande.parte,
pelo desenvolvimento agrícola recente
daquele país. Em sua maioria, os chamados "brasiguaios" não conseguiram ain·
.da, ou não providenciaram até agora, a
regularização de sua situação migratória.
Vários lograram comprar e registrar as
terras _que cultivam. Muitos outros são
parte do processo de _colonização promovido pelo "Instituto de Bien Estar Rural"
ou de iniciativas de colonização empreendidas por particulares, com ou sem a
aprovação prévia - e mandatória, sob
o ponto de vista legal - do mencionado
Instituto. Outros, por fim, trabalham como meeiros em propriedades de brasileiros ou paraguaios, ou, por fim, em prcrjetos de colonização agrícola japonesa.
4. A inquietação causada pelas ocupações e pela ameaça do uso da força
pelos invasores- que se concretizou em
casos isolados - somaram-se as notícias, divulgadas naquele pais, sobre a intenção das autoridades locais de_ fazerem
cumprir estritamente a regulamentação
sobre migração e de projetas de lei no
sen_tidq de criar uma faixa de fronteira
em que seriam vedadas, ou controladas,
a posse e a propriedade de terras por
estrangeiros.
5. Nas converSações entre as Chancelarias brasileira e paraguaia, as duas
Partes convergiram no reconhecimento
do dima de inquietação e na necessidade
de concentrarem-se esforços para a superação _do pr9blema.
6. O lado brasileiro acentuou o cará~
ter passageiro da questão, uma vez que
- a presença de "brasiguaios" resultará,
-com o pi6ces56 de s_ua assimilação, no
aumento da base populacional paraguaia. Enfatizou o a porte positivo da mãode-obra; lflve"stimentos e tecnologia carreados pelos colonos de origem brasileira
:à economia paraguaia. E sublinhou que
·a ·competênéiá soberana do Paraguai para decidir sobre as questões__levantadas
e o dever bra_sileiro de prestar assistência

Constituição do País, boa parte das conquistas sociaíS ·dOS trabalhadores, como
por exemplo, o Avfso Prévio Proporcional
ao T einpo de Serviço, sendo no mínimo,
trinta i:lias.

ae

Conjuga-se, também, a pregação
Vossa Excelência, C'om o ideário democrata cristão, quando não aceita, quando
repudia, na administração da coisa públi-

ca, a manutenção de priviléQios, a -corrupção, o desperdício, a impunidade..•

Em síntese. no enunciàdo da§ Srandes
linhas de seu projeto de goVerno, encon-

tramos presentes os mesmos princípios
pregados p_ela Democracia Cristã, e capazes, plenamente (:apazes, de implantar
em nosso país, urna verdadeira igualdade
de oportunidade entre todos os brasilei~
ros.
Senhor Fei:n"ar'lôO CoUor de MeJio!
Aproxima-Se 6 -momento dedsivo em
que a Nação poderá encontrar-se com
a Justiça sem prescindir da Liberdade.
E ser- SolidáriO. OU .:ifâstãf.:se deStes valores sem nunca tê-los conhecido plenamente!
É hora de decisão!
Já nos decidimos!
Os goveinãdores do PDC, a Bãncada
no CorlgreSsõ Nacional e a Cônilssão
Executiva Nadonal recomendam às bases partidárias da Democracia Cristã; em
todo o território Nacional, com mais de
2.000 diretórios Municipais, cerca de
2.500 Vereadores; 450 Prefeitos, mais de
100- Deputados Estaduais e impOrtantes
lideranças, darem o apoio a Sua candidatura e se engajarem na campanha, que,
por certo, levará Vossa Excelêricia à Presidênda da República.
E nesta caminhada runlo à Presidência
da República, pode Vossa Excelência
convocar os democratas cristãos para as
jornadas máiS âiflçeiS, para aS batalhas
mais árduas, para os maiores desafios.
Para o bem-de nosso País, para o bem
de nossa gente, lutaremos, com todas as
nossas forças, para fazê~lo, Presidente do
Brasil.
Que Deus o abençoe!
de novembro de 1989.
Brasília,
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, (Muito
b_em!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}_
-Concedo a palavra o nobre Senado( _Gomes
Carvalho.
O SR. GOMES CARVALHO (PR- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão QQ
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
prestando contas, como Presidente da Comis-são instituida pelo Presidente do Senado para
averiguar a tjuestão dos bLasigualos, trago ao
conhecimento da Casa. Que a Coinissão recebeu, do Ministério de Relações Exteriores, aS
seguintes informações:
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consular a seus nacionais - nos termos
das Convençõe!) e prl!Hca internacionais

- reforçavam a oportunidade de uma
estreita cooperação na matéria, a exemplo do que já ocorre com outros ternas,
consulares ou não, do relacionamento bilateral.

7. A Parte brasileira sugeriu, por fim,
que tal cooperação poderia inicialmente
centrar-se no esforço renovado para regularizar a atuação migratória e fundiária
dos colorias _-de origem brasileira. Tal sUgéstão recebeu acolhida inicial favorável
pela Parte paraguaia e está em estudos.
8. A Parte paraguaia, embora reconhecendo os benefícios à agricultura do
Paraguai__ com a presença dos colonos
brasileiros nos últimos anos, admitiu que
~deixou de ser convêniente, pelo menos
-por algum tempo, a entrada dê novos
contingentes. Entre outros motivos, porque aqueles que vém ingressando ultimamente_ no Paraguai, não mais o estariam
fazendo espontaneamente, ma~ sim atraidos, corri freqüênda, por contratos de
curto <-:: médio prazo, que muitas vezes
contêm cláusulas desvantajosas para os
colonps e os deixam à margem de qualquer proteção prevfdenciária, além de ve--dar-lhes o acesso à propriedade da terra
que trabalham. Por Outro lado, a entrada
desseS -mais recentes contingentes vem
agravar os problemas decorrentes da
crescente demanda de terra por parte dos
lavradores paraguaios nas regiões de
fronteira.

9. O Govemo brasileiro, nessas condições, examina também a conveniência
de uma iniCiãtíVa-que-víse a desencorajar
? fluxo_ ~e _!'loyos colonos para o Paraguai,
sob a forma de esclarecimentos, por parte
dos meios de comunicação social, especialmente dos Estados do Sul dO Brasil,
sobre as dificuldades que viriam a-ser encontradas.
10. O aSsunto corltfr1Ua a ser tratãdo
pel.as duas Chancelarias. Paralelamente,
proSsegue o trabalho dos nossos Consulados na região da fronteira de assistência
constante aos colonos brasileiros.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o rela·
tório oficial do ltamaraty sobre o assunto em
questão, até a presente data.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu dé Sousa)
- Coriêedo a palavra ao nobre Seria dor Antônio Luiz Maya.

O SR. AI'ITÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte· discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, às vésperas de um novo ano escolar,
o sistema educacional brasileiro emonstra
mais uma vez a sua real fragilidade. Trata-se
do drama das matrículas. nas escolas das redes oficial e particular. O dramã se repete todos o_s anos.
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Nas Universidades

e~~s Fa~uldâ.des isola-

das as vagas dos_ principais cursos das áreas

biológicas, exatas, te.cnol6gicas e. humanas
são disputadas a peso de ouro, ern proporções
bastante grandes_ do n(un~ro
candidatos

de

inscritos aos exanieS_-Vestibulares_ para cada
vaga oferecida. Apenas nos cursos de Artes
e de Letras é que as vagas satisfazem a demanda.
Nas escolas do 29_ grau de ensino, o fato
se repete quando se trata de escolas té~nicas,
cujas vagas oferecidas em seus diversos cursos aâo disputadas por um número_signifi-

cativo de candídatos.
Os mais éoricorriClOS'SãO: os c~rsos ·que vi~
sam tão-somente preparar candidatos. a concursos vestibulares, como os cursinhos.
A profiss!onalizaç:ão ·a i-úvel d~_ 2o _gr~u, nas
escolas tradicionais; -com exceção _dos cursos
de Magistério e de Téc~ico. em Çontãbilidade,
que já profissionaliZãvam antes do advento da
Lei de Diretrizes e Bases do EnsirlO de ]? e
2"' Graus, n8o possui Credibilidade indispensável para que atraia parcela significativa dos
alunos concluintes do 1" grau. Donde a sua
·- - ·pouca procura.
o

a

O problema se agrava exatamente nas escolas do ensino de 1" grau.Justcu:nelite no ensino
obrigatório aos jovens na faixa etária dos 7
aos 14 anos de idade.
- · _-.
Segundo Jevantamerlto efetua'éfo peÍa _eqUipe de jornalístas da FOlha de S: Paulo publicado na edição de 1O de noVembrO passado,
"as _escolas particulares têm poúcas vagas para 90", em São Paulo. O lato se repete em
todas as es<!"olas da rede particular do País
inteiro.

Q.ue se estabeleça um salário digno à classe
dQ magistério e que_se dêem aos professores_
um plano específicQ -de carreira e melhores
condiÇõeS de trabalho!
.
Que se leve a sédo a solução do problema
referente_ às matrículas, antes _que seja tarde
demais!
_Que se_ cumpra a determinação constituclona_l com a oferta __reaJ de vaga para todo
cidadão em idade escolar!
_Que não_se frustrem as esperanças dos jow
vens qu~ _ten~am prep_arar-se para a vida e
para concorrer profissionalmente para o bem·
estar da comunidade _e_ da Nação!
~Que o Brasil resolva, de uma vez por todas,
o problema da educação, com a participação
efetiva de todos os segmentos da" sociedade!
O problema é grave, Sr. Presidente, e mgrece çonsideraçáo. O referido jornal, em sua
edição de hoje, está, ainda uma vez maís, a
'divulgar as cüficuldades em que se encontram
atualmente as famílias para matricular seus
filhos em qualquer uma _das redes de ensino,
seja pública, seja particular.
· O Sr. Gomes Carvalho -

Concede~rne

V. EX' um aparte, nobre Senador?
. :0 'SR. A!'fróNIO LWZ MAYA - Con·
cedo o aparte a V. EX' C.9ITl muito prazer, SenadOr COmeS Cãrvãlho_!__

.-O Sr. Gor:hes Carvalho- Nobre SenadOr
Antônio Luiz Maya, cumprtmento V. Ex' por
trazer a debate_ tema de relevância, como o
da. educação brasileira. Comentava,_ ainda há·
poUco, com.o_nobre Senador Francisco RoJiernberg a dificulda"de por que hoje passam
os Estados, na medida em que a União não
provisionou convenientemente recursos para
as universidades, e, como conseqüência, a
As escolas da rede pública do 1o grau, apemaioria dos Estados brasileiros, o que caracsar de distribuírem um número excessivo de
teriza ·uma intromissão indevida, foi obrigada
alunos por classe, não ~ispqerp. .de: Y.agas em
a criar universidades estaduais, onerando,
número suficiente Pãfa matricular _todas as
com isso, seus orÇameritos, É o caso,- por
crianças que devem curSar o _ensino fundaexemplo, do meu Estado- Paraná__, que man~
mental obrigatória, nos terrno?>co'n.Stituciotém cinco universidades estaduais: nas cidanais.
- ·
des de Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, MaEste fato é grave. t~o grave _qúe o Indice
ringã e Francisco Beltrão, com isto, cumprin·
de analfabetismo no Brasil coittlnua alto e até
do missão que deveria ser da União._J_á afirmei
vexatório para Um paíS qué Se~ Vçiilta de ser
nesta <:asa, tive a oportunidade de dizê..Io pesa 8t economia do mundo at~.,~~._E;.uma contra- soalntente ao Senador João Calmon, e não
dição tao flagrante que nao tem_ explicação.
me vOu cansar de dizer enquanto aqui estiver,
Causa espanto ao f!l_O_D.~o int_ei_rQ,
queaConstittiinte perdeu _o bonde da história
O fim é que :entra Governo, sai Governo,
da educação. Deveríamos, na época, ter reco·
e o problema continua sem solução, agravan~ nhecido esse erro, e nunca é tarde para reco~
do-,se diá após. dia._ ---= :, __ __ , .
_
ttheC:ê~lo. Na primeira possibilidade que hou·
E preciso que _o Go~emo estabeleça uma
ver de emendar a ConstitUição, vamos _deterverdadeira polftica educaciona_i_ para o País,
minar que o ensjno de 1" Qrau deva Ser, única
Que considere a educação o -problema n" I!
. e exclusivamente, responsabilidade do MuniQue lhe dê priOridade _absolutà!
cípio, o ensino do 2'? grau, do Estado, e o
Que exija a aplicação dos recursos destina-. ensino de 3 9 gfau, da União, porque não é
dos à educação no perCentual que a Constipossível que proliferem ás universidades partituição ordena_!
-· . ,
.,. _ .
cOlares, impedindo, assim, que os pobres posQue o Governo atribua res~!lsa.bilidade e
sam estudar. Era este o aparte, nobre Senador.
competência aos Esta"dos e Municípios, para
·O SR. AI'ITÓNIO LUIZ MAYA- Muito
que cumpram com suas_ obrigações constitu~brigado, nobre Senador Gomes Carvalho,
cionais no que diZ respeíto ao_ ensino obrigapelo aparte, que, aliás, constata uma realidade.
tório e gratuito do 19 gràu para toda criança
neste País. V. Ex• tem toda razão em jogar
e jovem dentro da fa~a_ etária car_~spondente.
Que se abram mais escolas e__que se cons- a responsabilidade do ensino fundamental para o Município, se bem que a maioria dos
truam mais salas de aüla!

municípios brasileiros não tem hoje condição
de manter sequer a primeira fase do 1~ grau.
Além disso, o problema da qualidade está em
jogo. Não há recursos suficientes, e as escolas
são mal equipadas para promover um ensino
de qualídade a nível de 11 grau, o que é funda~
mental.
V. EX' tem toda razão ao dizer que os Esta~
dos estão assumindo a responsabilidade pelo
ensino do 3~ grau. O meu Estado é novo,
tem apenas um ano de existência. Há três dias,
participamos de uma solenidade em que o
Governador Siqueira Campos-sé Viu na obriga·
ção de criar - paiã satisfazer o anseio da
comunidade estudantil da minha terra que termina o 2? grau e não tem para onde ir teve a obrigação de criar a universidade esta~
dual do Tocantins, com a aprovação do Congresso Nacional, porque a Federal sequer foi
implantada até hoje. Até hoje essa Universi~
dade não consta do Orçamento, não dispõe
de recursos, é uma fundação que precisa de
recursos para sua irriplaõtação, o nosso Estado tem pressa-de ver solucionada essa questão..
.0 Sr. Gomes Carvalho- Permite V. Ex
outro apãrté?
-.

O SR. AI'ITÓNIO LUIZ MAYA- Ouço

V. Ex•
O Sr. Gomes Carvalho- Quando digo
emendar e definír respõnsabilidades, estou di·
zendo também, por via de condusão, que devem ser também alocados os recursos necessários. Quer dizer, se se tifa a responsabilidade
de um lado e a joga para outro, entendo que
se deva tirar não s6 a obrigatoriedade corno
também a necessidade de prover com os devidos recursos.
O SR. AI'ITÓNIO LO!Z MAYI'i -~V. EX'
tem toda razão, nobre Senador Gomes Cârvalho. É necessário que os recursos sejam alocados. Aliás, de acordo com a norma coristitucional, o município tem a responsabilidade
de destinar à educaçào25.% do seu orçamento. O Estado também o tem, mas há Uma
inversão total de valores. Enquanto o Muniópio não tem condições, hoje, de arcar com
a responsabilidade da primeira fase do ensino
fundamental sequer, já está pensando em
manter faculdades isoladas.
No antigo Estado de Goiás, de onde foi desmembrado o de To~ntins, vários municípios
do interior têm facuidai:les que são fundações
municipais. Quer dizer, inversão total dos valores, porque é um status para o Município criar
e manter uma faculdade pelo menos. O Muniópio cria uma faculdade sem dispor de recur~
sos financeiros, e, com isso, a qualidade de
ensino tende a piol-a'r. J:: impossivel, hoje, o
Município arcar com essa responsabilidade.
Não estamos falando de um Estado de São
Paulo, mas do Estado de Goiás, Tocântfris
e outros. Portanto, nós, absolutamente, não
concordamos com este tipo de coisa, ou seja,
com essas definiçôes de prioridades, a nível
de educação, feitas peJos municípios. Queremos que, a nível nacional, realmente a univer-
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sidade, sobretudo a pública, seja de responsabilidade do Poder Federal, enquanto o ensino
de 2° grau

e o técnico, de responsabilidade

do ensino estadual, e o ensino de 1o grau,
da responsabilidade do Município, isso quan-

do o Município tiver condições suficientes para
custear o ensino.
Agradeço a V. Ex• o_aparte, que, sem dúvida
alguma, mu!to enriqueceu, esta fala. Queremos apenas anotar·que o problema, hoje, em
termos de matrícula, é grave, daí o nosso alerta, para que isso não ocorra de agora em diante. Vamos trabalhar!

O Sr. Carlos Patrocínio V. Ex" um aparte?
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Permite--me

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA- Com
muito prazer, nobre Senador Carlos Patrocínio, do Estado de Tocantins.

O Sr. Carlos Patrocíruo - [nicialmente,
parabenizo V. Ex• pela oportunidade deste pro-

nunciamento, pois o nobre Cóiegã tem--se
constitufdo uma vai: a maiS que brarida pela
necessidade urgente de se tomar uma providência para que a educação em_ nosso País
não sucumba. N ficou bem explícito que estamos de acordo que não poderá haver nenhuma outra prioridade se antepondo à da educação. COr1Cõ[d8.fuoS com-v. Ex' e com o Senador João Calmon, que tem demonstrado a
sua preocupação quando afirma que o Orçamento deJ990 destina_ao setor de Educação
3 bilhões e 500 milhões de cruzados novoS,
e só a folha de pagamento dos funcionáriOS
da área ascende a 3 bilhões e 700 milhões
de cruzados novo_s. Portanto, é necessário que
sempre tenhamos a palavra firme de pessoas
como V. ~.quandO trata do tema Educação.
Agora mesmo teremos que deliberar sobre
uma medida provisória do Excelentíssimo senhor Presidente da República recriando o Ministério da Ciêil.cia e Tecnologia. OutrO- dia
ouvimos o Titufar âa Secretaria de Ciência
e TeCnologia dizer que seria de bom- alvitre
que se a-copiasse o ensino de 39 grau ao Ministério de Cíéfldã" e TeCilOlogia. Fica aqW, nesta
oportunidade, esta idéia, que achei rriarãvilhosa. Mais uma vez parabenizo V. Ex~ pelo
brilhantismo da sua exposição.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA - Obr;C
gado, nobre Senador Carlos PatrOCínio. V. Extem toda razão ao fazer, aq!Ji, um alerta com
referência à situação em que se encontra a
Educação, não só a nível municipal e estadual
. como também a nível nacional. Além disso,
há que se salientar os recursos indispensáveis,
pelos quais o nobre Senador João Calmon
tem-se manifestado em diversas oportunidades. Hoje mesmo, está S. Ex• fazendo a defesa
da Educação_ na Comissão Mista de Orçamento.
Só lastimamos que algumas emendas que
apresentamos para manter o ensino técnico
em nosso Estado, sobretudo, não tenham sido
ainda sequer aprovadas. Esperamos que,
quem sabe nos_destaques, consigamos aprovação para algumas delas a nível técnico e ·
para a universidade do nosso Estado, que foi
criada, mas ainda não foi implantada.

Além do mais, com referência à última parte
da sua manifestação, a pesqu!sa, no campo
tecnoló_gico, deve ser exatamente acoplada ao
ensino de 3o grau. É assim que pensamos.
A universidade é responsável pela pesquisa.
Aliás, um dos objetivos primários do ensino
a._nivel de 3° grau é pesquisar, sobretudo na
pós-graduação. Nos diversos cursos de pósgraduaçãO, a pesquisa é fundamental e é parte
inte"grante dos cursos de pós-graduação. Daí
a neç:essidade de se fazer esse acoplamento.
V. Ex~ tem razão, porque é um alerta, é um
ponto de reflexão. Temo_s certeza de que esses
problemas, dentro em breve, serão discutidos
com maior profundidade e, quem sabe, teremos uma linha de ação neste sentido.
O Sr. Mauro- Benevide~ Permite-me V.
EX'f um aparte?
O SR. ANTÓNIO LWZ Ml\YA- Pois
não.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre_ Senador Antônio Luiz Maya, V. Ex" brinda estaCas~
na tarde de hoje, com mais -unia exposiçãõ;
das mais lúcidas, em torno do momento educacional brasileiro. E a esta altura do seu pro-nunciamento, quando V. & 1 respondendo ao
eminente Senador de To<:antins, Carlos Patrocíníõ, focaliza o problema da pesquisa e da
extensão das universidades do País, eu me
permitiria lembrar a V. Ex~ que há cerca de
um ano apresentei um projeto, acolhido pelo
seriado, no sentido da reabilitação-das fundações de- pesquisa e de extensão nas universidades que funcionam acopladamente às universidades federais. Sabe V. Ex~ que, numa
deç_isão e~ernporânea que chocou a opinião
póbfica uriiversitária, o Governo Federal entendeu de considerar inexistentes as tais fundações,que vêm prestando, ao longo do tefnpo,
assinalados serviços à estrutura universitária
do País. Pois bem, esse projeto, aprovado por
esta CaSa, foi,-na-úttima quinta-feira, acolhido
pela Câmara dos-Deputados, e é possível que,
ainda nesta fase derradeira do presente período legislativo, tenhamos condições de nos debruçar novamente sobre a matéria, porque,
no âmbito da outra Casa do Congresso, foi apresentada uma emenda que representa pequena alteração na proposta original da nossa
lavra. Aproveito o discurso de V. Ex-' para, desde já, colocá-lo na posição de expectativa, co~
mo um dos mais decididos propugnadores
de solução para as questões educacioinais e
que V. Ex• se coloque, desde já, naquela posição de vigilância, para que, até o dia I 5, tenhamos condições de, aprovando a matéria, oferecer às fundações aquela eficácia legal que,
inexplicavelmente, lhes foi negada por sucessivos decretos do Governo da União.
O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA- ParabenizOV. ~. nobre Senador Mauro Benevides,
exatamente pelo projeto apresentado, que hoje- se constitui em quase uma lei já sancionada,
pois que encontra em fase final na Câmara
dos Deputados, dando condições à pesquisa
universitária, através de fundações, que são
as únicas capazes, exati:lmente, de dar suporte
a essas pesquisas a nível de 3 9 grau.
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Conheço muito bem Qs cursos de pós-graduação, pois na Universidade Federal de Goiás
temos diversos, e o que realmente favorecia
a admlnistração da uniVersidade alocar recursos para a pesquisa era, exatamente a através
da fundação de suporte ao 3<> grau, a pesquisa
universftária.
Portanto, é fundamental que se aprove uma
lei rieste sentido, porque, realmente, essas fundações haviam sido inviabilizadas pelo poder
ádministrativo central. Não sei qual o motivo,
nem a razão principal, porém, elas haviam sido
fechadas dentro das próprias universidades.
Parabenizo V. Ex!', exatamente por ser um
propugnador desta causa, de favorecer a pesquisa universitária através de uma fundação
que lhe dê suporte.
Agradeço aos nobres Colegas pelos apartes
proferidos, que enriqueceram sobremaneira
este pronunctamento.
Era esta; Sr. Presidente, a minha palavra
neste momento. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

RES:
Olavo Pires- Jarbas Passarinho -Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
/Y\aya -João Castelo ~ Hugo Napoleão Marcondes Gadelha - Fernando Henrique
Cardoso- Mauro Borges -Mauricio Corrêa
- Meira Filho - Dirceu Cai:neiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar.
OSR. RUY BACELAR (PMDB- BA. Pronuncia o segtiinf.e discurso. Sem revisão do
orador.)_- Sr, Presidente, Srs~S_enadores, a
propaganda política, com vistas à eleição para
ã Presidência da República, tem possibilitado
a formaÇão de um imenso,-- um gigantesco
painel sobre a economia e a soCiedade brasileira, com o levantamento dos nossos principais problemas, mas também das nossas potencialidades. Este paiflel- reVela-s_e,.-- naturalmente, contraditório, complexo e freqüenteménte eivado de versões--âistorcídas, incorretas ou até unilaterais, dependendo da ética
dos candidatos ou dos partidos políticos.
Óescóntados os excessos e as deficiências,
depuradas e normatizadas as ÍriformaÇões que
se passam aos eleitores num processo de caça
a votos, este painel pode ser eficiente instru·
menta para a análise da atual conjuntura politica, económica e social.
Em meio a tal profusão de informações,
entretanto, temos observado lamentável lacuna em tomo do desenvolvimento da ciência
e tecnologia em nosso Pais - setor vital para
a superação do nosso subdesenvolvimento e
para a melhoria da qualidade -de vida de milhões de cidadãos brasileiros.
_A necessidade de um desenvolvimento
crentifico e tecnológico em níveis mais acentuado~ ganha maior dimensão no presente
contexto da vida nacional, ao analisarmos o
crescimento global e setorial do nosso Pais
nas últimas décadas, quando algumas áreas
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tiveram grande impulso e outras foram relega~
das a segundo plano. A verdade é que o Brasil,
hoje, embora na condição de oitava economia

mundial, amarga uma condição de subdesenvolvimento que é provocada não apenas pelo
modelo econômico distorddo, mas também
pelo desvirtuamento da nossa educação e pela

desatenção à pesquisa científica· e teCii616gica.
No mundo contemporâneo, as sodedades
que não dominarem o <:onhedmento tecnoló-

gico estão fadadas à exploração pelas grandes
potências, à _estagnação e_conômica, à defasagem na qualidade de vida, ao subc;lesenvolvimento. A construção de uma base científica

e tecnológica assume um papel fundamental
e decisivo para a solução dos grandes problemas da comunidade, como a habitação, a alimentação, o meio ambiente, a saúde, a educa~
ç:ão. Recentes estudos demonstram que, ao
longo dos últimos séculos, o volume de conhecimentos científicos e tecnológicos duplicou a cada 15 anos. Esse prazo tende a diminuir, dado o c_aráter exponencial dO desenvolvimento das ciências puras e aplicadas, gerando um abismo cada vez maior entre as civilizações industriais ou pós-industriais e as subdesenvolvidas.
Ao mesmo tempo em ·que a tecnologia geia
tecnologia e o capital gera caPital, podemos
observar um componente dclico na- interação
desses fatores: a tecnologia aumenta a produtividade, que possibilita maiores ganhos, que
permite investimentos mais elevados na pesquisa científica e tecnológica. Assim, precisamos correr para superar essa defasagem e
evitar o risco __de um atraso_ definitivo e irrecuperável.
Os exemplos dessa disparidade estão aí, no
nosso cotidiano. No sistema brasileiro de produção, o trabalho e os recursos sobrepõem-se
aos fatores capita1 e tecnologia. No mercado
internacional, as oportunidades do Brasil concentram-se na mão-de-obra barata_ e na existência de matérias-primas que eis outras nações não têm ou preferem não utilizar. A agricultura brasileira desenvolve um esforço hercúleo para alimentar o País e gerar excedentes
que ajudem a pagar a clivida externa. Enquanto isso, os Estados Unidos utilizam, na agricultura, apenas três por cento· de sua força de
trabalho para alimentar uma população duas
vezes maior e ainda exportar excedente em
quantidade muito maior.
Quando os lai-anjais da FlOrida sofreni os
efeitos da geada, o Brasil aumenta sua expqrtação de suco de laranja. Na verdade, está
aumentando a exportação de sua mão-de-obra, barata, e de matéria-prima, quando deveria exportar o conhécimento tecnol6gico, através da maior produtividade. I:: importante lem·
brar que a utilização da mão-de-obra em grande escala pode gerar divisas para o País, mas
ao mesmo tempo representa um grave desfalque para a economia interna, comprometendo o nosso desenvolvimento econômlco.
Efeito idêntico se ObserVa quã:ildo o Brasil
exporta suas matérias-primas, notadamente
os produtos minerais, que com o tempo se
esgotam e não têm reposição. Embora contri-

buam para o Incremento do_Produto Nacional
Bruto, essas eXportaç6e's, _asSim _Coffio aé{ue_las
que se amp-aram na rTião-de-obra barata, denqtam o estágio. de subdesenvolvimento,
quando prevalecem sobre os fatores capital
e tecnologia.

-Às conseqüências, já conhecidas desse
atraso científico e tecnológico, devemos somar circunstâncias agravantes, que podem
complicar a posição do Brasil no mercado
internacional. Isso porque a automação possibilitada pelas tecn61ogias mais _avançadas ten·
de a reduzir, cada dia mais, a vantagem represent.:'!d-ª_ pela mão-de-obra barata, em si já indesejável numa comunidade que pretende
promover a justiça social~ a otimização de sistemas, a pesquisa e a utilização de novos materiais podem reduzir a demanda das matérias-primas tradicionais, e a passagem das nações mais_ avançadas ao estágio pós-industrial
tomará inexoravelmente mais restrito o domfflio tecnológico-às sociedades menos desenvolvidas.

Além dos parcos recursos· à disposição do
setor, a extinção do- Ministério da Oência e
Tecnologia também contribui para dificultar
o desenvolvimento _científico no Brasil. Enquanto nós_ destinamos, em média, ·aperias
O, 7% do nosso Produto Interno Bruto em ciênda e tecnologia, os países mais avançados
destinam verbas, entre 1,5 e 3%. Além disso,
a desproporção entre o _1?18 brasileiro e o daS
grandes potên~cias eleva aindª mais essa difer-ença de rec:-ursOS .. Assim, enquanto o setor
tem uma verba de 2,5 bilhões de dólares no
Brasil, nos Estados UnidoS dispõe de 150 bilhões de dólares, ou seja, 60 vezes- a rubrica
brasileira.
A sJmples destinação de verbas maiores,
_entretanto, não é capaz de garantir o nosso
desenvolvimento tecnológico, que, aliás, exige
um trabalho amédio e longo prazos. Há necessidade de se implementar uma política nacional consistente para o setor, com a participação de toda a comunidade científica e de
outros segmentos da sociedade.
_ Entr-e as medidas que se iinPõem, anotã~_os a urgente necessidade de profissionalização da carreira de Pesquisador em Oência
eTecnologia, indu_indo-se na categoria os do~tes universitários; remuneração compatível com a especialização e qualificação ne_ces~rias; interação das universidades brasileiras,
na condição de centros de pesquisas, com
outros setores da cOmunidade, especialmente
as empresas; maiores dotações para investimentos governamentais em atividades de pescp.Usa e difusã_o de 'tecnologia, concessão de
incentivos fiscais para as entidades privadas
ciue se- dedicam à atividade: maior apoio ao
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Oentífico e Tecnológico, que tem sido
o principal instrumento da política de premo·
ção da pesquisa cientifica e de tecnologia livre;
maior apoio à Finep - Financiadora de Estudos e Projetes, em atividades que vão da pesqUisa básica aos estudos complementares, visando a aumentar a eficiência de investimentos produtivos.
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A atuação da Finep, gostaria de registrar,
é uma clara demonstraç2Jo de como o- enipresariado nadonal pode-se beneficiar neSsa in_teração cOm entidades governamentais. Com
experiência· acumulada ao longo de muitos
anos, a Finep tem· capacitado diversas empresas, especiaimente_ na engenharia nacional, e
pOde ter seu alcance multiplicado se trabalhar
em ccinjuntó com entidades creditícias, cOmo
o Banco Nacional de Desenvolvimento EConómico _e Sô'dcil.
sr:~i'e$idente, Srs. Senadores, um-a politica
nacionál de.ciêricia e tecnologia deve abranger
o planejaménto, a administração, a coordenação, ci estíiriulo, o fOmento e a execução
das atividades da área. Deve ser consistente,
adequada e perieitamente coerente, não só
para integrar-se ao sistema produtivo nacional, como para obter financiamentos externos
em melhores condições e em maior volume.
Esse é um ponto para o qual. desde já, chamo
a atenção -dos candidatos à Presidênd~.. da
República e de toda a comunidade científica
e empresarial brasileira. Sem maturidade tecnológica, o nosso sistema económico tende
a agravar-se em pouco tempo e Perder a sua
competitividade, interna e extremamente, com
graves conseqüências para toda a Nação.
A injeção. de recursos governamentais não
é a única medida a ser adotada para superar
o atraso tecnológico, mas é indispensável, e
deve efetuar-se de forma gradativa, aumentando-se os índices, todos os anos, um pouco
acima do próprio crescimento oconômico. Por
seu caráter cfdico e exponencial, os tímidos
resultados iniciais devem gerar maior produtividade e condições d_e reinvestimentos. O.sistema uriiversitário e os 6rg~os oficiais _devei'n
interagir com as entidades privadas, com a
lúcida consciência de que os resultados serão
benefícios para todos. Não se pode, principalmente com_ a escassez de recursos de um
país pobre e carente, trabalhar isoladamente.
Essa interação já existe hoje, embota "linda
a níveis distantes do ideal. O empresariado
começa a ter consciência _da necessida,de de
estimular a_ inventividade e _a inteligência nacionaL Como exemplos dos estimules· g9vernamentais, podemos citar os prêmios instituídos pelo CNPq, como o Prêmio José Reis
de Divulgação Oentffica; o Prêmio Nacional
de Ciência e Tecnologia; o Prêmio Álvaro Alberto; o Prêmio Jovem Cientista e o Concurso
de Tecnologia Apropriadas, entre outros.
Enlre as promoções-de outros ·órgãos do
Governo e da iniciativa privada, podemos citar
o Prêmio IBM de Pesquisa e Desenvolviinento
Tecnológico; o Prêmio Suzano de Pioneirismo
Empresarial, da Companhia Su;reno de Papel
e C(i:lulose: o Prémio Moinho -santista; o Prêmio Dr. José Pinheiro, de Patologia Clínica;
o Concurso Talento Brasileiro, promovido peJo Sesi e peloJomal do Brasil e muitos outros.
No contexto do nosso desenvolvimento tecnológicO, também merece destaque a patê~
mica reserva de mercado, que devemos analisar serenamente, sem omissão nem a;odamento, sem a omissão q1,1e teve ao entreguismo e sem o· açodamento que gere a xenofobia.
O desenvolvimento científlco e tecnológico
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nacional, na realidade, não pode prescindir
de certos mecanismos de proteção que outros

países condenam quando praticada em _terri·
tório alheio, mas inapelavelrnente utilizam
quando em benefício próprio, como está his·

toric_amente comprovado. Não vamos buscar

o fanatismo, mas prOcurar um ineiá de

Coil~

ciliar nossos iriteresses com os de outras na-

ções.
Ao mesmo tempo, precisamos prepararmo-

nos para as transferências de tecnologia, em
nossas relações com os países maiS desenvolvidos. Para isso, o Brasil deve for'nlàr ~quipes
técnicas especializadas e aum-entar ·à Concessão de bolsas de estudos no exterior; pots ã
transferência de tecnologia somente é possível
se o país que pretende adquiri-la tiver competência técnlca compatíVel.

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me
V. E>(' um aparte, nObre Senador Ruy Bacelar?
O SR. RUY BACELAR aparte a V. EX

Concedo _o

O Sr. Mauro Benevides- Senador Ruy
Bacelar, há poucos instantes, antecedendo_a
V. Ex" na tribuna, o eminente Senador Antônio
LuizMaya, que nesta Casa representa o Estado
de Tocantins, se reportou ao problema da pes~
quisa para a busca de diretrizes_ tecnológicas
que servissem para acelerar o desenvolvimento do País. V.~. agora, num_discurso alenta~
do, aborda muitos outros aspectos dessa
questão e põe em evidência a necessidade,
que é imperiosa, que é urgente, qUe é- inadiá·
vel, que é imprescindível, de se promover essa
interação entre Governo, universidades e ínsti~
tuições que busquem, acima de- tudo, assegurar o nosso desenvolvimento científico e
tecnológico._ Sabe V. Ex" - e chegue[ a dar
um aparte ao ilustre Representante de Tócan~
tins - que um desses órgãos. na estrutura
governamental brasileira, encarregado de promover a pesquisa e a extensão para o aprimo~
ramento tecnológico, que V. Ex' defende, é
a fundação, que se incumbe da pesquisa e
da extensão na área universitária. Ideal seria
que pudéssemos, depois desse ato impensado do Governo Federal, reabilitar as fuhdaçOes
que, no âmbito universitário, se dispõem a
promover e a estimular as pesquisas e a exten·
são, e, desta forma, faríamos um trab_alho conjugado que permitisse alcançar o des!deratum
indicado por V. Ex• no seu oportuno discurso.
Fica, pois, a minha sugestâo, ao rriesmo terri·
po em que trago os meus aplausos, o meu
incentivo a este seu pronunciamento; que é,
sem dúvida alguma, de rara oportunidade, e
que, se for lido atentamente pelos responsáveis, na área do Poder Executivo, naturalmente
as sugestões que V. EX' veicula deverão ser
concretizadas e, assim, possamos assistir ao
incremento maior do desenvolvimento tecno·
lógico e científico do nosso País.
O SR. RUY BACELAR - Agradeço ao
nobre Senador Mauro Benevldes o aparte, e
o incorporo, com muito prazer, ao meu pro·
nunciamento.
_
V. ~ tem toda ra:z.ão. É preciSo uma iritera::
ção, urna simbiose, não só por parte do GoVer-

nadar Federal, dos Governos Estaduais e Municipais, corno por' tOdã a sociedade brasileira
- émpresários, estudiosOs, -cientistas-, e extrapolando até o problema nacional, até do
próprio País, buscando sObretudo, nos aperfei·
çoarmos na pesquisa, na tecnologia, para que
possamos ser, em verdade, uma grande Na~
ção lhdustrial e, por que não dizer, pós-in·
dustrial, para podermos concorrer, competir
em pé de igualdade com as nações desenvolvidas do Mundo.
Sr. Presidente, com .es_tas observações, creio
ter dado uma pequena contribuição, no sentido_ de adotarmos urna política de desenvol·
virnento coerente, no que tange à ciência e
tecnologia. A situação exige medidas imediatas, exige ernpenho,exige o esforço coletivo.
O setor carece de uma política mais consistente e de recursos mais significativos, e as
riscos desse atraso tecnol6gico são iminentes.
O Brasil precisa superar esse abismo, ainda
que tantos outros problemas simultaneamente _exijam solução. O-momento é este! (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides~

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE:Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre~
sidente e Srs. Senadores, através do Decreto
n 9 97.474, publicado no Diário Oficial da União
de_quinta~feira última, o Goverito Federal pôs
fun à intervenção oficial na Transbrasil, conceituada empresa aérea com relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do País.
No próximo dia 14, uma Assembléia Geral,
já formakhente convocada, caracterizará o fim
do processo intervencioriista, que ensejou, inclusive, rumorosa pendência judicial, patrocinaâa pelo comandante Omar Fontana- de·
dicado fundador da Companhia e seu maiOr
adonista,_ ~ _ ---~ - , __
O ato governamental foi precedido d"e expo~
siçãri de motivos do Ministro Octávio Moreira
Lima, da Aeronáutica, comprovando a "positiva situação da empesa", com a superação
de dificuldades conjunturais que deram lugar
à excepcionalidade daquela medida extrema,
com a assunçãó-do Brigadeiro Josué MilhOrnen, até aqui dirigindo a T ransbras~.
Durante todo esse lapso de tempo acampa·
nhei os lances da atuação de Omar Fontana,
desejoso de ver cessada aquela providência
autoritária, com a reimplantação da normalidade gerencial a cargo de pessoas igualmen·
te capazes de conduzir os negócios da referida
empresa.
Segnndo registro da imprensa, "na Assembléia do dia 14 será decidido aumento de capital dos atuais sócios (Fontana e família 49%;
Fundação TranSbrasil, 44% e 7% pulveriza~
dos) num total de 35 milhões de dólares. Fontana adiantou que pretende aumentar a sua
participação para 50%, mais um por cento,
tomando-se majoritário".
Por outro lado, urna segunda etapa de capitalização da T ransbrasil está programada para
maio de 1990, após conhecidos os resultados
operacionais do primeiro trimestre.
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Outras fases da total recuperação financeira
acham-se planejadas, erwolvendo subscrição
públiCa cfe ações; Com preferência assegurada
aos atuais ac!onistas.
Se é certo que, anteriormente, a Transbrasil
contou com diretores da competência de um
Glauco Lessa - exemplar no cumprimento
de suaS atnbuições específicas - nesta nova
fase outros membros de curriculum alentado
serão convocados a colaborar, num esforço
que garantirá o completo soerguimento daqu~la ~stituição aérea.
Saudando, pois, o acontecimento, desejo
levar a Ornãr Fontana e a sua valorosa equipe
a mariifeS~ção do nieu regozijo, de par com
a convicção- de que a Transbrasil haverá de
projetar~se merecidamente, para gáudio de
seUS milhões de usuários, entre os quais me
incluo, de-seus acionistas--e da própria socie~
dade brasileira. (Muito bernl)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo.a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~
sidente, Srs. Senadores, a construção da Ferrovia Norte-Sul,- desde quando o Presidente
José Samey justificoU a SUariealiZação, vincu~
lando-a aos objetivos maiOres_ do fortaleci~
menta da unidade nacional e do desenvolvimento econ6rnico~sodal do País, - levou·
me, em diversas ocasiões, à tribuna do Senado
Federal, através de vários pronunciamentos,
com a finalidade de defender e acelerar a concretização desse magno empreendimento.
Ainda recentemente, no dia 14 de setembro
de 1989. aplaudi o candidato do PDT à Presidência dá República, ex-Governador Leonel
Brizola, POr ocasião de sua visita ao Maranhão,
quando manifestou o seu integral apoio e defendeu a construção da Ferrovia Norte-Sul.
Também destaquei, e aplaudi, a 3 de outubro de 1989, as declarações do c~ndidato do
PRN, ex-GoVerriador Fernando Collor de Me~
llo, durante os comícios de propaganda de
sua candidatura reali:zados em rnunidpios do
Maranhão, asseverando que daria, igualmente,
prosseguimento à construção da Ferrovia
Norte-Sul.
Agora, O Estado de S. Paulo, em sua edição
de sábado, 9 de dezembro passado, divulgou
as categóricas afirmações do candidato da
Frente Brasil Popular, Deputado Luiz Inácio
Lula da Silva que. no comício realizado na
sexta-feira passada, em Imperatriz, no Mara·
nhão, a 1.200 quilómetros de São Luis, perante milhares de pessoas, garantiu concluir
a Ferrovia Norte-Sul e termiriaf todas as obras
iniciadas nO Governo do Presidente Josê Sarney.
Cumpro, p01 conseguinte, o dever de felici~
tare enaltecer o posicionamento do Deputado
Luiz Inácio Lula da Silva favorável à construção
da Ferrovia Norte~sul, da mesma maneira como o fii -Cofil felação aos outros dois candi~
dates, por entender que os problemas básicos
e prioritários da nacionalidade devem ser
equacionados com seriedaàe e patriotismo,
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fora e acima das veleidades partidárias ou dos
interesses_ subalternos de qualquer facciosis-

mo eleitoral.
Enquadram-se, portanto, os meus aplausos

ao comportamento e às atitudes dos referidos
presidenciáveis, no concernente à -cqnclusão
da Ferrovia Norte-Sul,. no contexto superior

do conteúdo ético, dos postulados técnicos

e morais dos compromissos superiores da
verdadeira Política, que somente se justifica

quando predominantemente voltada para os
supremos interesses da Pátria e indissoluvelmente ligada aos valores supremos da democracia, da justiça Social, do bem-estar geral

e do desenvolvimento auto-sustentado da Na·
ção brasileira. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos para a Hora
do Expediente.
Para ordenar os trabalhos da ordem do dia,
convocamos os Srs. ·senadores_que estejam
na Casa virem ao Plenário. A fim de que possamos bem desenvolver nossos trabalhos, vou
suspender a sessão por dez minutos.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 44 minutos,
a sessão é reaberta às 15 horas e 52 mi-

nutos)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Está reaberta a sessão.
Verifica-se que rião há quorum pãra continuação da sessão.
Em face disto; -a Presidência convoca extraordinária do Senado Federafp-ai-.3 amanhã,
às 1 horas, com seguinte

o

a

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno· único, do Projeto de
Resolução n9 59, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redação
ao art 375 do ~eg_iment_o Interqo, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, Sob n~ 346 e

347, de 1989, das Comissões:

' - _

-De Constituição, Justiça e Cidadania; e
-Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souz..,

- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 55
minutos.)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQQÉRITO
Oiada através doRequedment() n"
567, de 1989, des!}nada ã apurar o que
realmente está o_correndo com a indústria
automobl'listica brasDeira.

l• Reunião
(Instalação), realizada
em to de novembro de 1989.
Ao primeiro dia do mês de novembro do
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às
nove horas e trinta minutos, na Sala 2, Ala
Senador Nilo Co.elho. presentes os Senhores
Senadores Leopoldo Peres, Gomes de Carva-

lho, Francisco~ Rollemberg e_ Raimundo Lira.
reúne--se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o que realmente está
ocorrendo com a indústria automobilfstíca
brasileira.
l)e acordo com o preceito regimental, assume a Presidência o Senhor Sen:ac:lor Leopoldo
Peres.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica
que irá proceder a eleição para Presidente e
Vice-Presidente. -Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida os Senhores Senadores Raimurido Ora e Francisco Rollemberg
para funcionarem como estrutiriadores.
- Procedida a eleição verifica-se o seguinte
resultado:
Para Presidente:

Senador Leopoldo Peres ................ 4 votos
Para Vice-Presidente:

Senador Pompeu de Sousa ............. 4 votos
São declarados eleitos, respectivamente,
Presidente e Vice..Presidente os Senhores Senadores Leopoldo Peres e Pompeu de Sousa.
Em seguida, o Senhor Senador Leopoldo Peres assume a Presidência e agradece a honra
com-que foi distingüido, designando o Senhor
Senador Góines de Carvalho para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrado os trabalhos da Comissão_ às onze horas e, para constar, eu, José
Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovã.da será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à pUblicação.

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE JNQOÉRJTO
Criada através do Requerimento no 1O,
de 1989, destinada a-apurar as denúncias
sobre a devastação da i111éia amazônlca
e a participaçóo estrêJngelra nessas denúncias.
18~ Reunião, realizada
em 25 de outubro de 1989.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro
do ano de mil novecentos e oitenta e nove,
às nove horas e cinqOenta minutos, na Sala
09 4, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os
Senhores Senadores Leopoldo Peres (Presidente), Jarbas Passarinho, Alufzio Bezerra,
Chagas Rodrigues, Nabor _Júnior, _Ronaldo
Aragão, Edison Lobão, Mário Maia e José Fogaça, reúne-se a ComiSsão Parlamentar de
fnquêrito, destinada a apurar as· denúncias so..:
bre a_ devastação da hiléia amazónica e a participação estrangeira neSsas denúncias. Presentes, ainda, os Senhores Senadores Ronan Tito,
Rachid Saldanha Derzi e o S~or Deputado
José Fernandes. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores TeotóniO Vilela
Filho e Odacir SoareS.
Havendo número regimental, assume a Pre-sidencia o Senhor Senador Edison Lobão e
declara <:lbertos os trabalhos da Comissão. A
seguir, solicita seja dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, que logo após, foi considerada ,aprOvada.
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Assume a Presidência o Senhor Senador
Leopoldo Peres.
Com a palavra o Senhor Senador Jarbas
Passarinho tece algUmas con,sjderações sobre
o Relatório Final da Comissão.
Com a palavra o Senhor Senador Ronan
Tito, agradece a gentileza de ter recebido um
exemplar do Relatório e parabeniza o Senhor
Relator pelo excelente trabalho. _
Com·a P8Iavra o Senhor Relator, prossegue
em suas córídusões e recomendações finais.
Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca
em discussão o Relatório. Usam da palavra
os Senhores Senadores Ronaldo Aragão e Mário Maia. __
. __ _
_Assume a Presidência o Senhor Senador
Nabor Júnior.
Com a palavra o Senhor Senador Mário
Maia, sugere que o Re1atório seja, também,
publicado a sua versão para o idioma inglês.
Não havendo ma:is quem queira discutir o
Relatório, o Senhor Presidente submete a votação, acolhendo a sugestão do Senhor Senador
Mário Maia. Em votação o Relatório é apro·
vado por unanimidade.
N_ada mais havendo a tratar, o Senhor Presi·
dente parabeniza o Re1ator pelo excelente trabalho apresentado e encerra os trabalhos da
Comissão às doze horas e, para constar, eu~
José Augusto Panisset Santana, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá_à publicação juntamente com o
apanhamento taquigráfico.

. ANEXOÀ ATA DA ia<'REUN!ÃO b4
COMISSÃO PARLAMENTAR DE: !NQ(JÉ.
RITo.· Cl?tiDA A milliS" DO REQUERlMEIYTO Ni.jO, DE I 989, DEST!JYADA
A APURAR AS DENÚNC!AS SOBRE A
DEVASTApjO DA HILÉIA AM<!zóJYIOI
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
NESSAS DENúNCIAS, DESTll'iAbA A
APRECIAR E VOTAR O RELATÓRIO R·
~ fYAL D4 COM!SS40. QUE SÉ PUBUO!
COM A DEVIDA AUTORI;ç:AÇÃO DO
PRESIDENTE DA COM!SSAO.
Presidente: Senador Leopoldo Peres
Relator: Senador Jarbas Passarinho
(fntegra do apanhamento taquigráfico da
reuniã:o)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Srs.

Senadores, -estamos chegando ao final dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Hiléia Amazónica.
Foram meses e meses de estudos. com
a participação de cientistas, de autoridades,
de pessoas interessadas, envolvidas neste problema, cujo resultado final, agora, é o trabalho
do .Relator Senador Jarbas Passarinho.
Não tenho dúvidas de que se trata de uma
tarefa bem cumprida por esta Comissão·e,
sobretudo, pelo Relator.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) MuitD-'Óbrigaçiçl.
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) -

E

de que haverá de ser um documento final
sobre esta questão tão discutida, tão debatida,
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em relação a qual poucos se detiveram e poucos tiveram o cuidado de estudar tão profun-

damente.

_

_ _

Na ausência do Senador_ Leopoldo Peres;

Presidente Titular desta Comissão, abro os trabalhos, para que possamos adiantar um pou-

co a leitura do Relatório em causa.
Agora, chega o Presidente Senador Leopoldo Peres, que sempre esteve atento aos seus

deveres de Preside11te da Coni.issãO e, graças
ao qual, os trabalhos Pllderam andar e teilho,

portanto, a honra de passar a_S. ~.a Presidência dos trabalhos.

·

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Nesta Comlssão, houve uma inversão: o Presidente deveria ser o Vice, e _o Vice deveria ser

o Presidente.
Com a palavra o Senador Jarbas Passarinho.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr.

Presidente, Srs. Senadores, meus Senhores,
disse muito bem o nosso Vice~Presidente, Se~
nadar Edison Lobão, que foram meses e meses de trabalho intenso,
Na última semana, nos últimos 1Odias, houve .um· trabalho ~e pesquisa exaustivo. Hoje,
tragq a seqüência de nosso. primeiro documento, que teve o apoio e a aprovação da
Córhissáo, ele vai ter algumas coisas alteradas,
na proporção em que me aprofundei mais
nos depoimentos subseqO.entes e no materia1
de apoio.._
Tenho submetido aos Srs. Senadores um
relatório. e fiz questão que conhecessem an·
tes. Mandei ao Presidente da Casa, aô VicePresidente, a.o Senador Mário_ Maia, Senador
Chagàs. Agora, este _é__completo, onde junto
a este documento que foi ontem apresentado
as fontes de sustentações das afumativas e
das citações que fiZ, porque qu_em_ cita deve
indicar a fonte com segurança. Este é uni.
documento que, se for levado a s_ério, pode
servir para que o Brasil tenha modificada a
sua imagem de vilão, que se encontra ar.
Mas, ao mesmo tempo, nós Senadores desta CP! teremos a consciência de que, embora
exagerada a acusação que se faz, ela é pertinente, na 'medida em que a velocidade do
desmatamento está preocupando-nos _nos úl·
times anos.
Na primeira parte, faço uma ligação do que
fiz com o relatório anterior, que foi aprovado
pela ComiSsão.
Relativamente a área que deu margem às
discussões aqui. A área é realmente da Amazônia Legal.
Por que a área da Amazônia Legal? Porque,
para manter uma série histórica, tem que ter
sempre a mesma base originaL E todos_ os
trabalhos iniciaís de verificação, inclusive de
nacionais e de estrangeiros, levaram em consideração a Amazônia Legal.
Para mim, é uma ficção de natureza fiscal,
porque Mato Grosso, por exemplo, nunca pertenceu, na Divisão do Conselho Nacional de
Geografia, à Região Norte, sempre foi Oesté.
Até eclesiasticamente, Mato Grosso é Oeste.
E, militarmente, MaiO Ciross6 é-Oeste.

Mas, com a lef que criou a SPEYEt\ Superintendência do Plano de Valorização Económica, passamos, então, a ter isto: parte de
Mato Grosso, porque agora tem Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, e parte
do Maranhão. Acho que a oeste do Mearim.
Então, vamos continuar trabalhando com a
Amazônia Legal.
Agora, dtgo o que foi frutO, do que chamo
as fontes do alarmismo internadorial, Onde
elas começaram.
Aqui, temos o Dr. Schubart, que foi um dos
nossos depoentes, _que é o Presidente do Instituto Nacional _de Pesquisa da Amazônia. Ele
utilizou este quadro para fazer uma palestra
na Academia de Ciência de São Paulo, em
1968, em novembro.
_
Por este qUadro, ele vai se basear em dados
que cita, que são referentes a 8% da Amazónia
Legal desm_atada- é o primeiro número que
vai aparecer e dado por um cientista - e ele
se baseia em quê? No Sr. Philip Feamside,
um americano que está há 14 anos trabalhando no Brasil, no lNPA, e ele, em 1982,
apresento\-] _um documento :baseado nas peS:.quisas daquela ocasião - as primeiras pesquisas feitas - e nesse documento, onde
Fearnside. mostrava - não tenho a transpa·
rêncta, mas vou ler aqui-. ele fazia uma projeção, cómo se o crescimento fosse exponencial
ao invés de ser linear; com isso, em final de
1_988, pelo quadro do Sr. Feamside, Rondônia
já teria gasto todã a sua floresta e pedindo
emprestado alguma cais'!~, provavelmente ao
Acre, porque a projeção dava 107,8%. Depois,
vinha Tocantins, em Goiás, também com
137%, não haveria, no ano seguinte a esse,
nenhuma árvore de pé no Pará e não haveria
praticamente õéi:da até nO Acre, que também
foi citado como serídó__uma região que ia ser
devastada em pouco tempo.
Então, o Sr. feamside tem ligações científicas no mundo. A partir do momento eril que
ele fez uma projeção dessa natureza, começou
a haver conseqO.ências disso baseadas na informação dele-só que vamos ver no quadro
seguinte.
Diz o _Sr.Dennis Mahar, do Banco Mundialembora o Banco se preserve de que o documento, não é oficial do Banco, mas sim de
um assessor-que a taxa se eleva para 12%,
se se levasse em cOnsideração os desmat_a·
mentes anteriores aos monitoramento, que_
começa:m a partir de 75, ao invés de 12%,
seriam 13,8% da Amazônia Legal, que já esta~
riam comprometidos. Esse documento está
aqui.
Curioso o seguinte: o Sr. Feamside tem
duas projeç:ões: ele tem uma projeção em 82
e outra em 88. A de 88 é aquela que. eu mostre~ onde o thefe dele, o- Dr. Schubart, .se
baseou para falar só em 8%; mas na projeção
anterior, Dennis Mahar se louva nela e chega
a 12%. E escreve mais aqui, em inglês: ele
diz que embora 12% ainda sejam algo compatível com um desmatamento que não ame·
dronte totalmente, os da-dos mais recentes,
contudo, dizem muito claro que não deve haver rriõtiv6 para complacência.
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Então, aqui começam os programas originados no mundo.
Temos, em seguida, o Sr. Thomas Lovejoy,
que é Yice·Presidente da- World-Wildfife Founáation. ·É um bom em, também, com responsabilidade internacional; elt; usa, no meu entender, algo que_ é muito difícil e que só possa
compreender um cientista. E tudo Isso está
citado aí na bibliografia, que os Srs. Senado·
res, enc_ántrarão ~-diidiCaçâ_O no lugar próprio.
ED:tão~1:le_ diz, num artigo para a Folha de
S. Paulo,_ que os_ cientiStas admitem, mas não
diz quais são, que já hoje, além dos 12%, se·
riam 15%, não num projeto_. (inaudível); tem
que ser na- hora, com o fato. Ao invés dos
12%, tem que ser entre 15e 20%, de acordo
com Lovejoy.ls_so levou, portanto, a uma política qUe foi _tomando um sentido cada vez
mé!is exacerbado, e chegou, no que admito,
a uma histeria intemaciofta_l, que vou mostrar,
aqui, com deterrriinados quadros.
Aí; entra a necessidade .de levantamento
real, e só quem está preparado para isto aqui
é <? fnstltt!to Nacional de Pesquisas Espaciais,
Então, é ·o quadro seguinte: -O [nstituto Nacional de Pesquisas EspaCiais
preparou, até o ano de 88, e apresentou aqui
para nós, várias vezes, ouvimos depoimentos
do Presidente, que nos chamou para reinquirir:
houve acusações, eles se defenderam, e mantiveram ãquele princípfri qUe -o-Presid€nte da
Repúblíca a ele se referiu, cjue seria, da Amazôhia Legal, um total de 5,I24% apenas de
desmatado e, da Região Norte, corresponderia
a 3,92%. Com "as acusações- de que os dados
estavam maqujados, fizemos as inquirições,
reinquirio;ões... Verdadeiramente, deu-se, aqui,
a acareação, !}·_che_gamos __à_ se-guinte conclusão: como nenhum dOS-autores anteriores tinha se refe~~~o a desmatamento, senão a partir·
do ano de 75, quando começou o monitora·
mente, aCho que era justo, como aprovamos
aí, dizer que merecia até dõcur'nento do INPE,
porque ele se referiu também a mesma coisa,
dos monitoramentos para cá. Mas nós estamos interessados, na CP!, ·em saber quanto
foi derr_~ac!.o da floresta. Então, não é apenas
a partir do momento em que começou o
Landsat a dar os sinais para o estudÓ do INPE.
Mas sim, pelos desmatamentos anteriores a
isso. ESses_desmatamentos estão onde? Estão
no Maranhão e no Pará No Pará, muito .histórfcó- tão h!st6rico que eu nem havia nascido,
ainda. Então; o que acontece? Foi a região
chamada Bragantina, região que ligava a estrada de ferro de Belém a Bragança E, com
essa estrada de ferro, a máquina era movida
.a vapor, o insumo era a lenha. Então, a mata
foi sendo derr71bada e se Jogãndo ã lenha para
a obtenção de energia. Com isso, nós tivemos
o quê?- Um desmatamento na região de Bragantina que corresponde a 31 mil e fração
de quilómetros quadrados. 31 mil quilómetros
quadrados. E, no Maranhão, pior ainda, porque o Maranhão foi com a Belém~Brasília. E
com a Belém-Brasília, então, no tempo do
Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi se
ampliando o desmatamento, e o Maranhão
chegou ao número de 60 mil e fração-de quilô·
metros quadrados. Esses dois desmatamen-
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tos somados levariam a aumentar o total da
Amazônia legal alterada pelo Incra, de 251
para 373, por aí. Os números precisos estão
no documento. ConseqOentemente, refiz, e
proponho aos Srs. Senadores e à Comissão

~-_uma idéià. A .Hiléiâ estaria com 6,6% da
sua cobertura original desmatada. Mas •. se_eu
tornar-o menor n6nlero, 2~Jni1Iiõ€S e·Gbo mil
quilómetros quadrados, como denominador,
vou -para 9%.
que aprovou a indicação que, em vez de 5,124,
Digo que esses dados não podem ser tomao número passe a ser 7,01.
dos como confiáveis. É Um mero exercício
AAmazônia Legal, até o fim de 1988, estava
de especulação que estamos fazendo. Mas
com alteração de seu revestimento florístico,
vem desde logo uma preocupação nossã: Escobertura vegetal e florestal, de 7% e não ape- _ sa preocupação est_á ligada a essa ve1oddade
nas de 5%. E vamos ver mais o seguinte; em
de desmatamento. Pfimeiro1 vimos os núme1989, este último documento que chegou
ros com que jogamos. Q_JNPE jogou _esse
agora, às nossas mãos, mostra uma projeção
número. O INPA, baseado no Sr. Fearnslde,
para 89. Feita, ainda, na base de 5, de 24,
jogou em 8%. O Sr. Mahar, baseado no Sr.
feita, ainda, na base de 251 mil éiuilômetros
Feãmside, jogou em 12%. Eram os números
quadrados. Projetando, com a velocidade últi- que o mundo tinha a respeito do desmatama, ele diz que, com os dados mais altos que
mento da Amazônia Vamos adiante.
se deram nos óltimos .anos, o INPE. num doQuando fiZ o próprio documento do INPE,
·cumento que, inclusive, está redigido em inno qual nos baseamos, que é o Instituto de
glês- e aqui fica a sugestao para que o nosso
Pesquisas Espaciais, como sabemOs, tomei
relatório passe a ter, pelo menos,_ uma versão
de"sde o primeiro monitoramento até o último
em língua inglesa - passa, então, para
existente. E vejam como foi crescendo de ano
272.858 quilómetros quadrados. Quer dizer,
para ano. Aqui, de 1975 para 1978, passdu
então, que esses 251, de 1988, no fun deste_ do_0,366 para 0,873:Chegou a 3,ll5, o que
ano que estamos, projeção do INPE,_ a ser
c;órresponde em 11 anos a um c'rescirriento
verificada, já vai para 272.858.
de 827% de désmatamento na Região Norte.
o· mesmo raciodnio para a Amazônia Legal
Passo, então, a mostrar algo que me preo·
fne-leva a um ·crescimento de 673% no· total
cupa, porque a Região--Norte, com .a introdu·
da Amazônia Legal Isso já fazia parte do nosso
ção dos desmatamentos antigos, pula de 3,9
relatório preliminar aprovado pela Comissão.
para 6,5%, enquanto a Amazônia Legal salta
_Agora chegam dois dados que me surde5,1 para 7,01. Que é que fiz eu para submepreenderam, porque são decorrentes do reester aos Srs. Senadores? Floresta. Então, entrei
tudo que fiz baseado nesses desmatarpen_tos
na Amazônia Legal. A Amazônia Legal poderia
antigos sendo incorporados, que re_alll)ent~
ser uma ficção. Tem vegetação de transição,
m_e preocuparam.
tem cerrado, que se queima sistematlcamen·
Vamos verificar o caso do Maranhão. O Mate, etc. Ora, nós temos dados, aqui, inteira-ranhão estava dado pelo documento original
mente contraditórios. Ao FAO trabalha, e o
como sendo 9% do seu Estado atingindo até
Sr. Dennfs Mahar trabalha com 350 milhões
de hectares para a floresta. A SUDAM, baseada· o fim de 1988. Ora, houve aqui um erro darí5"simo praticado por alguém que, na oc~si.ão,
no documento, parece que de origem da Pro·
trabalhou a soma nesse dado do INPE. E que,
fessora Oara Pandolfo, trabalha com 260 mi·
comõTifâissemos, o Maranhão teve em des·
lhões. Isso faz com que nós tenhamos vários
matamentos antigos, correndo nesta linha tranómeros ·para considerar. E eu fiz o mesmo,
cejada, 60 mil e 724 quilâmetros quadrados.
com uma bagatela, também, com uma difeEntão, não se poderia, evidentemente, estar
rença de 90 milhões de hectares.
raciocinando com ·a valor de 23 mil e 771,
Afirmei aqui e nós apoiamos, mesmo nesta
que dão os 9%. Teríamos que somar os 23
Comissão, que não estamos em condições
mil com os 60 mil, o que daria 90- e tantos
de dizer quanto da Hiléia, da Floresta Amazómil quilômetros quadrados. Isso leva à estarre~
nica está derrubado. Então, fiZ um exercício
cedera taxa de 32,47% da floresta Amazô·
de especulação. Nesse exercício de especuriica, no território do Maranhão, devastada. É
lação, eu tomei o maior _e_ o menor dos númeUrh dado que submeto à consideração dos
ros imaginários. O malar é o da FAO, 3 mimeus ilustres Pares.
lhóes e 500 mil quilómetros quadrados, que
dá 350 milhões de hectares; o menor é o da
No Pará, a mesma coisa. O valor real era
SUDAM, que entende ser 2 milhões e 600
de 7% em 1988, mas -os desmatamentos me
mil quilômetros quadrados, e _os intermediá- levam a 31 mil quilômetros quadrados de frarios como o do JBDF, que deu os dados ao ção. Então, o Pará passa de 7% para 9%.
INPE e que são 2 milhões e 80!), e o Lovejoy, ~s o quadro fundal}1ental e mais preocu-pante é o aO Maranhão.
que também fala em 2 milhões e 800.
Então, o que fiz eu para propor, agora, a
_ As fontes do alarmismo internacional têm
V. ,Exls? Fiz um estudo, dizendo: vou tomar alguma razão de ser na medida em que essas
o maior número e o menor número. Tornando
projeções, ainda que não confirmadas, porque
o maior e o menor números, eu tomo o valor foram feitas com pressuposição de crescijá alterado pelos desmatamentos antigos. E mento exponencial, quando se deu o linear,
fiz o cálculo de maneira que deu o seguinte:
estão mostrando aquí a necessidade de uma
política florestal no Brasil que impeça a conticom o maior resultado, tenho o menor índice,
é claro, porque com o maior número tenho
nuidade desse processo. Podemos dizer clarao denominador maior e o quociente será memente que, da Amazônia LegaL temos preser~
nor. Então, daria da Floresta Amazónica 6,6%.
vados 93% da floresta. Mas, 7% da Amazônia
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Legal, quando combinado com países europeus, como. disse o Sr. Mahar -nesse documento, correspondente a uma França devastada. E com as comparações França, Bélgica,
·Canadá, começa uma complicação na nossa
vida. E, ao mesmo tempo, o medo do comprometimento da qualidade da vida humana, porque aí começaram a surgir teorias suPostamente científicas, como,- por ex:émplo, uma
que, aliás devo ser cauteloso, não dizer que
ela seque( fo~ ~presentada por algum cientista:
foi a teo.ri;;~. ,do pulmão do mundo,_ que a amazôn_iª ~ 9,P!Jiftlã_o do mundo.
lsso_s.urgiu çle urn jomalis~a a.r;nericano, entrevistando o. climatologista e limnologista
mundialmente conheddo _que é Harald Sidi,
alemão. E .ele, no momento,_ dizia que 25 por
cento_.
O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Sr. Relator, permita-me interromper. O üder
do PMDB disse que aqui Viria para dar-lhe
um ~abraço, porque ontem teYe ocasião de
ler o trabalho elaborado por V. _Ex\'
o SR. RELATOR (Jarbas Passárinho) -Isso me honra muito, a prese11-ça do Senac;tor
RonanTrt:o.
o SR RONAN mo- Peço desculpas por
interromper_ e_lusta_mente na hora que o Relafor estava falando, mas o Relator vai me perdoar porque conhece muito bem esta Casa
e s_abe,.como üder também, as inómeras incumbê1lciaS que- nós teinos, princfpalmente
ne~~e. l)o_cário çlas reuntões das ConifSSões.
~s c::u ~ã_o pode~a_ deixar de vir aqui prestar
o meu testemunho.
livê Ontem· unia rlciite-lnUito ·agradável lendo o Relatório e quero, inicialmente, agradecer
Pela gentileza de me oferecer o Relatôrio antes
mesmo de apresentá-lo à Comissão e dizer
que sou testemunha -de que está s_endo apresentada à CaSa, ·nesté momento", Úma das peças mais extraordinárias, pela seriedade, pela
acUidade, pelo estudo e pela competência, de
qUe h6S tõàOs Sabemos que o Jarbas Passarinho é Portador, e que colocou- nesse tiossó
Relatório.
--Não sou da Cofnissão, mas, in pectoris,eu
queria deixar a minha assinatura e o meu
aplauso por esse extraordinário Relatório e
também sentir hl'uito não ter partiCfÇi"adO--do
debate desse tema tão momentoso, tão extraordinário ·e que o nosso País está sendo
colocado, no mundo todo, quase à cruciflxão.
Tehho visto estatísticas,_ e volto ao velho Dfsraeli: qUe estatísticas extraordinárias estão sendo usadas! Vi uma estatística de que 7% f.qram
devastados. Uma deu 9%; a outra deu ~12%.
Nunca vi uma estatistica, até agora, eminente
Relator, dizendo que 93% estão sendo preseryados, ou 91%, ou até 87% estão sendo preservados,
Também nãó vi nenhuma contrapartida
desses países todos, que estão de dedo em
riste apontando para nós, para dizerem que,
como nós, preServam 70, 80 ou 90% das suas
florestas. Descobrimos também a importân·
da das florestas úmidas. Já sabíamos.
E mais essa digressão, eu queria registrar
isso para que ficasse nos Anais da Comissão
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o meu aplauso pelo extraordinário trabalho
proferido pela Comissão que, no final, teve

um encerramento extraordinário, com o Relatório do eminente Senador Jarbas PêlsSarínho,
que tenho certeza merecerá não só o apoio
unânime mas -o aplauso da Comissão. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Nobre Lfder, a Presidência da Comissão toma
a palavra do Sr. Relator para agradecer, em
nome de todos os seus membros, as expressões com que V. Ex' se dirigiu ao 'noSso companheiro, Seriadór JarbaS ·passariilho. Devo
dizer· a V. EX' que já Conheda o espírito público,
a -inteligênda, a Cultura e- o póder de síntese·
do Senado_r Jarbas Passarinho. Mas a extraor~
dináfia Cãpãcidade de trabalho para assim
abandonar_ os seus afazeres cotidianos, fazendo um Relatório desses, nó tempo eni que
ele o fez, realmente isso me surpreendeu. Se
é possível que a figura de Jarbas Passarinho
surpreenda algum homem públ!co deste Pais.
Muito obrigado, e declaro V. Ex" membro
honorário. desta Comissão..
O SR RONAN mo- Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Fi·

co muito honrado, mas ao mesmo tempo temeroso, não sei o que a Corhissão ainda vai
fazer com o meu_Relatódo, se vai aprovar ou
não.
Apr~z~ine ~uítO ter a preserlça aqui do nO:.
bre Líder Ronan Tito e eú dizia ainda há -poUco;
nobre, '-:ider.: cjue: teffios motivOs de PrOOcU~
paç6es, por exemplo, quando refizerrios (úrabalho e vimos que com reJeiÇão 'ao Mai<lnhãO
a preocupação é grande, porque antigamente
era só Rondônia. O vilão era Rondônia, Coili.
12% do seu território devastado devido à
BR-364 oe às vitit1-ãls que -se faZiam:
Mas a Belém-Brasília, Com o Presidente Juscelino,_ já ãbriu- esSe caminho êntfe Belém ·e
Brasília; 'que, ·aliás, fOi ·p-ara· nós' á llbertação
dos ama.z.ônidas, porque nós não tínhainos
ligaçào'por terra. Durante a Uuerra·, por exe'mplo, como por mar foi Proibido, -porqüe- os
submarinos alemães afundaram navios brasileiros, americanos e ingleses aqui na Costa
Atlântica, só tf!lhamos condição por via aérea.
A Amazônia, naquela época, nem a própria
subsistência conseguiu prover. Eu era um jovem tenente, destacado no Estado do Pará,
e nós n.ão comíamos pão de trigo, porque
não chegava o trigo lá.Era_broa. Eram as
dificuldades que nós tínhamos na Amazônia
na _ocasião.
Então, essás estradas foi realmente_ uma das
grandes conquistas do Presidente Juscelino
Kuhistchek para a nossa Região, mas ela abriu
a possibilidade da utilização da floresta, e é
a isso que vamos chegar na parte final desse
Relatório, para discutirmos as diversas políticas de ocupação.
__ __ _ _ __ _
Quando se disse que, apesar de sabermos
que era preciso preocupação, houve um ex·
cesso que levou a uma espécie de histeria.
Não posso fugir da palavra histeria, porqúe
são órgãos da maior importância da mídia
Internacional que tratam dessa matéria.

O Embaixador Flexa de Lima, por exemplo,
na Conferência- e' éu nãó pedi qUe se fiZesse
?!:QUi, porque- ele já o tiriha feito na Câmarà
dos Deputados,-....:....- cita um editOiial do ihe
New York Times, que falcl em holocausto, que
o Brasil estava provocando um holocausto
ambiental, varrendo a floresta tropical. Depois,
cita um editorial do Houston Post,_ de 23 de
mar~o de 1989, afirmando que ãs florestas
tropicais são· o-pulmão da Terra- e, entãó,
começa o primeiro mito: de que o Brasil está
estuprando a. fJoresta amazônica: É uma ex~
pr;essão muitp dura cblo-cada _em um jornal
de responsabilidade.
Mas não são só os,americanos. Também
em__Bangkok, na Tailândia.. The Bagkok Post
publicou que o Brasil_ também _estava fazendo
uma política na região que se comparava com
o apartheid sul-africano. Era a África do Sul
fazendo o apartheid e_ o Brasil fazendo a des~
~ição da flore'sta ãmazônica - .s~gundo jorryais importantes dessa natureza - , evitando
que o pulmão <;tos americanos; dos europeus,
dos asiátiç9_s, pud~!?S~ respjrar qxigênio. Ent~o •. terEa menos oxigênio, o que me levou
a fazer uma_ brincadeira, dizendp que na hora
em que um americano, wn sueco, um inglêS
ou um tailandês começarem a sentir dificuldades de respirar, devem procurar o Senador
Máçio Maia, que é médico, para ver se sofre~
de efisema pulmonar, para poderem começar
a discutir a matéria.

EsSa:

histeria cresc~4. li.Pori~o de o Grupo
dos Cem-composto de cem intelectuais ....:....;
agora já são os latino-americanos, entre eles
o Sr. Vargas Urosa -assinar um documento,
conQenando o Brasil, agora em C:aráter mais
duro do que os jamais publicaram. Falavam
no Brasil em crime de_ etnocídio e de ecocidlo,
o que quer dizer que nós J:irasileiros estamos
matando brutalmente os nossos índios e estamos pondo abaixo a floresta que garante a
vida humana. Ess.e é o clima que se passa
lá fora.
_ Vou_ até antecipar um dado, que ontem falei
na sess?o ~ecreta do Senado para apreciação
de e_mbaLx?dor._ ~ colega nosso- charpo
colega porque é Presidente do Comitê de Im-:prensa da Câmara, jornalista Ari Ribeiro, do
Jornal O Estado de S. Paulo- contou recen~
temente - está chegando agora de wn to1;1r
pela Eurora- que quando chegava na Suíç-a,
num jantar de confraternização, ouviu: Levantem-se os representantes americanos! Então,
levantaram-se os americanos, que receberam
palmas - o que aliás, para mim, é até wna
grata surpresa, porque no meu tempo de Ministro o americano levava também vaia Erari:t
o brasileiro, o americano e o israelense que
levavam vaia de_ um_modo geral. Então, palmas para os americanos, palmas para os francese-.palmas para não sei quem! África do
Sul, vaia terrível. Depois, Brasil. Era só ele_ e
a _esposa. Levantaram-se os dois e foram mais
vaiados do que a África do Sul, porque o clima
Já fora é exatamente esse: estamos sendo totalmente irresponsáveis com o patrimônio da
hwnanidade!

Terça-feira 12

7773

Ora, isso faZ com que determinados grupos
franceses tenham pressionado o Clube de Paris, para evitar que o Bra·sil possa ter qualquer
tipo de fmanciamento. Americanos, alemães
e outros do Partido Verde pressionam para
que o Banco [nteramerlcano também não financie O BrasiL Nós já estamoS recebendo
esse tipo~ de agressão.
A revistã 'time, de alta cii'culaÇão no mundo,
em janeiro de 1989, teve cOmo capa a Terra.
Nobre Líder Ronan Tito, tudo que digo neste
Relatório e que vai ser submetido à apredaçao
dos eminentes Senadores está corhprovado
cõm âocumentos. Eu -cito o fato e o doeU~
menta: ou a revista, ou a publicação de ciência,
ou outra publicação que mereça fé. O primeiro
momento de alarmismo foi esse, com a revista
mostrando. Mas aqui não ataca muito o Brasil.
Aqui é o côritrário: nesta priri1eira edição da
Revista TllTles ela chama atenção para a poluição da atmosfera, p<PQ o efeito estufa, mostrando que são 5 bilhões de toneladas-ano,
de C0 2 , que õs -países industrializados do
mundo lariçam na atmosfera. Por quê? PorqUe
é o resultado combustã.o' çios combustíveis
fósseis. Eritâo, são as grandes frotas de automóveis, de caminhões, de navios, de aviões
etc. Então, o pais quanto mais rico maior, evidentemente, a sua frota de veículos, e ele tem
conseqüentemente maior emissão de COz na
atmosfera. A reVista chamava atenção disso,
mas chamava atenção também, e nesse ponto
até dou razão, a uma emissãa de co2 proveniente das qu_eimadas realizadas no Brasil. Vou
_'!lastrar o quadro no final, nós já estamos jogando 336 milhões de toneladas, por ano, de
co.,Â na ·atmosfera.
São- dados medidos por instituições respei·
táveis de ciência, mas isso representa menos
de 2,5% do que o mundo industrializado está
jogando nã ·atmosfera. Então sermos considerados os vilões do mW1do é realmente algo
que nós não podemos aceitar tranqüilamente,
Nós estamos contribuindo- com 2,5% ;_ mas
2,5%_ para os que estão com 97,5%, e virem
nos chamar de estrupadores da Floresta Amazônica, de irresponsávejs, é demasiado!
Acontece que isso leva a uma seqüência
de preocupações, e essas preocupações começaram a atingir grandes figuras, grandes
personalidades da política mundial. Por exemplo, nós sabemos que aqui viel'arn · congresststas norte-americanos, em duas levas. A prirrieira leva não foi muito feliz, e a segunda
já foi berri ma:is sensatã em relação a nós,
embora o Senador Gore, que citO aqUi e tenho
dele o projeto q'ue está em curso no Con- gressCi americ.:inO, e Que-não sei se já foi aprovado _ou não, no projeto dele, no momento
de sair, deu uma declaração no sentido de
que era· uma catástrofe o que' ele tinha visto
no Brasil. Mas, o que eles apresentaram ao
Presidente foi aquela proposta da troca, quer
dizer, uma troca da parte_ da dívida externa,
_por uma garantia de preseJVaçãcr- eu tratarei
do problema exatamente _aqui no final. Até
que isso não me espanta, é uma questão a
se discutir.
O que me esparitou mais foi o que O Presidente da França, Franço_is Mitterrand, disse

7774 Terça-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) ..

em Tôquio: em Hãia ele recomendou ao Primeiro-Ministro Rocard para defender o prin·

cípio de que os países que detêm florestas
úmidas no mundo devem ter a sua soberania
relativa, o que caracteriza que o· patrlrnônio

passa a não ser mais apenas local, mas universal. O Embaixador Flecha de Lima ·reagiu em

Haia e não constou da carta essa sugestão
do Governo francês.

Mas lendo o Sr. Presidente Gorbachev e aqui está o livro dele, a edição da Exped,
que é a expressão e cultura-o·que se chama
proposta Gorbachev foram diversos discursos
que ele fez na União Soviética, preparando
o que está acontecendo agora. abrindo pers-

pectiva de eleições com mais candidatos do
que o número de vagas, porque simplesmente
seriam nomeações. Lá ninguém inventou de
chamar biônico, mas acho que as coisas eram
mais ou menos assim. Agora, exceto Moscou,
foi só onde houve mais candidatos do que
vagas, e quando- ele está se dirigindo aqui,
neste_ discurs_o:
· --

exponenciãl do desmatamento que não se
deu, não é verdade. Como disse o Líder, ainda
há pouco, não aparece nTrigUém dizendo que
93% da floresta estão presetvados. Só aparece
dizendo uma França totalmente destruída,
uma Inglaterra por ano. Outra coisa que li:
o Brasil queima uma Inglaterra por ano e assim por diante.

_As declarações são realmente muito grandes. Por exemplo, a do Senador Albert Gore:
''A devastação é_ incpncebível, inimagit)ável,
uma das grande$ tragc§pia~ d~ toda~ História".
Citado também o Sr._F,earpsid~ que disse que
.se não pararmos Q que e$mos fazendo, a
_floresta inteira vaJ de!:!aparecer. E ajnda:_ ela
pode-ser incalculável catástrqf~ para o Planeta
iryteiro. E ai aparece mais o Sr~ Thomas lovejoy, do Smíthonian Jnstitute, dizendo: "A Amazónia é uma biblioteca para as Ciências Huma·
nas. O maior de todos os laboratórios farma·
Cêuticos do mundo e o equillbrador do clima".
É uma mat~ria do destino global.

· Isto é evidente: uma revista como a Time,
que é lida no mund<;> i.nteiro,_ na hora
que
~verifica pe~~s. re~pprsá_v~is dizendo que
é uma catástrofe mundial e que o mundo está
·ameaçado; compreendO que comecem a sur. gir essas preocupações exacerbadas. Entendo
N.o trecho correspondente ao meio ambien· que é dever, náo_só do GOvenio, mas do Conte·, ele diz;
. gresso bi-asileiro fazer um estudo equilibrado,
reconhecer onde estamos errados e com isto
"Há uma tendência geral, Ç!ara os Estados (Nações] d~legarem pa_rte .dos seus também nos credenciar a pedir que o tratadireitos aos organismos internacionais mentO seja feito com correçâo, e não apenas
competentes, aos quais, agindo em nome com ·exacerbação,
deles, decretam normas racionais de
Quanto a pulmão do inundo, sabemos que,
aproveitamento dos recursos naturais."
Como já diSse, é um engano deCorrente desse
"Rumo ao restabelecimerito da plenitude do poder dos soviéticoS: e a criação
de um estado socialista de direito." Relatório apresentado ao Soviete SUpremo da:
URSS, de 29 de novembro de 1988."

Então, está mais explicitado do que a proposta do Sr. François Mitterrand, o Presidente
Gorbachev propõe _exatamente que haja decretos racionais de aprovettamento de recursos naturais por organismos internacionais
competentes. Isso com um certo exagero, nós
poderíamos dizer que seria uma tentativa de
dizer uma espécie de proletariado.
Agora, parece aJgo mais sério, que é a última
edição da revistá Time: Toichins the Amazon.
Até pela capa verifica-se, o que é- o poder de
amedrontamento disto. E como se fosse uma
figura humana com os olhos queimados, a
floresta toda queimando, a estrada que causa
a queima, e os animais fugindo:' a onça, a
capivara,a cutia, e a cObra.
Até excedi-me no exercido da autoridade,
porque nem comuniquei ao Sr. Presidente que
fiz um cantata com o representante da Tfme
no Brasil, a Sr Laura Lopes que estava viajando e não poderia estar hoje aqui, mas assegurou-me que mandaria uma representante para
vir ouvir a nossa exposição.
A primeira pergunta é esta: Can the rainforest he saved? Quer dizer, pode a floresta úmida ser salva? Começa ·exatamente com este
questionamento. Dentro, matéria extensa, porque de capa, aparece outra vez quem como
fundamento das preocupações da revista Ti~
mes? O Sr. Feamside e o Sr. L.ovejoy, os mesmos que fizeram indicações de crescimento

em

jornalista, e vou dizer até por que cheguei aos
dados perfeitos: o Sr. Harald Sidi estava em
Manaus - acredito- fazendo uma visita, um
estudo, e foi procurado por uma jornalista.
Na ocasião ele disse que a floresta fixava grande quantidade- 25% -de dióxido de carbono, C02, eXiStente na atmosfera·,, Então, -ele
mostrou que a biomassa fJXava 25% de carbono, COi2, eXIStente na atmosfera. O jornalista,
na hora de passar a matéria para o jornal,
esqueceu o c ou não sabia o que. era 9 co2.
Em vez de C02, apareceu 0 2, que é a molécula
do o-xigênio. Isto, então, foi imediatamente reproduzido no mundo. Quer dizer, havia 25%
de exigência da floresta fixado J:la atmosfera,
-e ·assim que foss_e derrubada a floresta, não
.haveria mais oxigênio! Ou pelo m,-enos haveria
uma perda brutal de oXigênio. E obrigatório
dizer que não tivemos uma demonstração
científica defendendo isto. Houve apenas esta
informação.
O interessante é que virii.os depois, com
indJcações científicas que faço tanto _d_os dea
poímentos que foram felfos aqui na Casa como de_ uma revista que eu não conhecia~ a
-revista Superinteressante, o que se mostra
.hoje, is_to sim, cientificamente provadô é que
- quem fãbrica o oxigênio são os oceanos, aliás,
tem uma parte de um depoimento do Senador
Mário Maía exata_mente nesse sentido: são as
aJg.3s marinhas e são os milhões de planctons,
de fitoplanctons que existem nos mares. Ena
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tão, aí que está a grande produção de oxigênio
para a atmosfera.
Quanto à floresta amazónica, sendo uma
floresta madura, então, nós temos as declarações de Feãrnsíde, as declarações de Schu·
bart - e o próprio Fearnside não discrepa
disso - de que a partir dó moinento em que
a floresta é madura, num ciclo de 24 horas,
o que ela produzir de exigência_ durante o dia
é consum_ido durante à noite. Então, ela não
é a grande exportadora de oxigênio para o
rnurtd_o. é um engano! E essa exportação está
garantida, exatamente, pelos oceanos.
O SR: MÁRIO MAIA naturaf na_ formação de, ..

Além do estoque

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) Muito bem lembrado pelo Senador Mário Maia
esse estoque natural, per quê? Porque quando
as florestas, inclusive, começaram a nascer,
aí s_im, elas produziam muito mais oxigênio
do que produziam gás carbónico. Em conseqüêrida,- fõi-se estOcando oxigénio na atmosfera. Ao passo que, no momento, essa floresta
que se amadureceu, ela já não· r:rtaís contribui
para essa formação.
Aí aparece uma teoria muito interessante
aqui do nosso climatologista Molion, ele apa·
rece com .a idéia de que agora a floresta não
é formadora de oxigênio, não -é pulmão do
mundo, mas é importante porque filtra uma
quantidade de gãs Carbónico que, de outro
modo, iria para a atmosferã e cresceria. E: vamos depois discutir o efeito~estufa no qual
acreditei piamente, vamos ver se é de acreditar. De qualquer maneira, segundo Molion,
ele fez estudos com a NASA em doiS anos
diferentes, mas durante um mês chegou à
conclusão de que- deixa eu chegar ao resultado aqui, para citar corretamente - cada
hectare da floresta amazónica retira da atmos·
fera cerca de 9 Kg de carbono por dia. Então,
isso teria sido medido. O que ele denoniina,
portanto, eféito-mtro . . . . .; página 15 do mel,! do·curi1erito-- admitindo que isso seja uma
constante o ano todo, e que apenas a floresta
de terra firme, de aproximadamente 350 milhões de hectares, r~_tiraria cerca de 25% de
Carbono a cada ano, isso eliminaria que 25%
desse carbono fosse para a atmosfera. Dai,
então, ele chamou de efeito-filtro.

Essa teoria é contestada pelo Dr. Alvim na
página 16, V~ Ex.s encontram também a contestação. O Dr. .A.Ivim, naquele seu depoimen·
to - ele é_ um homem muito polêmico -,
diz: "Quero saber se esse ilustre cidadão me
explica como é que o gás carbónico é fixado
na 11oresta Se nãO através do processo da fotossíriléSe". Mas_MoUon responde e até com
muita elegância: "Dr. Alvim se baseia no fato
de que como a floresta está no clímax, está
no equilíbrio, não produz mais oxigênio do
que co2. Então, ela não retiraria nenhum carbono da atmosfera. Acontece que ele se esquece que a atmosfera não é o únicO reserva·
tório de carbono e. se fosse, os árabes não
teriam petróleo." Parece-me uma colocação
respeitável. E, mais ãdiante, com elegância
diz: "Utilizamos equipamentos modernos que
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permitem fazer essas medidas - que são esses equipamentos da NASA - , o Dr. Paulo
Alvim já está um pouco fora da .área experi-

mental". Isso aqui é uma referência à idade
um pouco avançada do Dr. paulo Alvim, que

já passou dos 70 anos e, então, começa ã.

ser desconsiderado. Nós_temos candidato à
Presidência da Rep-ública que é o contrário,
diz que os velhos é que sabem das coisas.

Então, ele diz mais, que o Dr~ Alvim também
está fora do trabalho de campo e_ talvez não

tenha conhecimento· dess_es _resultados. Mas
o próprio Dr. Molion nesse documentp_- na
bibliografia eu chamo a atenção_ na_refurênda,

no item 11, está na página 17; éle dtz assim:
"Os dados podem ser contestaaos:" Ele ad-

mite contestação, desde que sejam medida
e acrescenta: "Mas, não_existem similares, não
existem outros dados em floresta tropical do
mundo, apenas estes".
A minha conclusão, submetida _aos Srs. Se-_
nadares é esta: em face disso, considero a
teoria da floresta c_omo filtro, algo que ainda,
como te_oria, precisa de comprovação científica definitiva. I:: matéria ainda polémica: .
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Mas que também não pode ser desconside_____ _
rada.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -

Claro, precisa apenas de comprovação científica, porque não se baseia em duas medidas,
tem que ser medidas mais constantes. Mas
.acho que aí está colocada alguma coisa importante.
Agora, aparece 6 efeito-estufa. Varrias paSsar aí. só para rememOrar.
·
O efeito-e-stufa, mOstrárilóS áqu1 da oUtra
vez, seria o seguinte: a radiação solar emitida
chega na atmosfera, perde 30%, e 70% dêscem para a Terra.
O calor retido na superfície chama-se calor
sensivel, esse que _nós sentimos aqui, medimos aqui, o terrnômetro marca 39 ·graus; Ou
40 gtaus lá nas .áreas mais quentes. Tcilos
esses gases aqui estão na atmosfera, inclusiVe
oco;, qüe~e-um-dos ril.<l.is irilportarites.
O que-Te-_ diz na teoria do efeito-estufa é
que esse calor retido_ sobe, uma parte é retida
na superfície, e ele sobe e torna-se menos
denso, automaticamente ele sobe, E subindo
ele leva, ao que se chama calor latente, ele
eleva o C02 -para a atmosfera. Por que o C02
não passa da atmosfera e não se esvanece?
Então, ele chama a atenção para um quadro
que, explicado, torna-se muito fácil para todos
nós, que é muito didático, é o _autom6vel. O automóvel colocado com todas as jarielas
fechadas, os vidros fechados, recebendo r.:Jdiação solar; uma hora, duas horas depois
o dono do automóvel chega e abre a porta,
o que é que está mais quente? Lá dentro ou
aqui fora? É claro que é lá dentro. Então, a
temperatura interna do automóvel acumulou
calor. E acumulou calor por quê? Porque o
vidro funcionou como barreira e não permítiü
que o·calor sensível se transformasse em calor
latente e passasse para fora. Ora, então dai
é chamado efeito-estufa, porque as estufas
são feitas de vidro. De maneira que para se
fazer, por exemplo, a cultura de tulipas na Ho-

!anda, ela é _feita de vidro, nas áreas onde s_e
realiza aquele trabalho.
Bom, af começam as dúvidas.
Vejam como fiquei pertuibado a partir de
agora.
Uma primeira afirmativa é a seguinte: é um
dado de raciocínio, não posso discutir com
os cientistas. Os cieritistas acham qUe podem
raciocinar com a Amazônia inteira devastadáJá que estamos derrubando a floresta, vamos
derrubá-la toda. Então, a partir do momento
em que toda a Amazônia perde à sua floresta
o que pode acontetér? DuaS coiSas antagóniCas: uma é qUe nó momento ·de- perder essa
Jloresta toda, como há uma outra teoria de
·que a chuva está llg'adá ta-mbém' à floresta,
e_qUe a derrubada da floresta leva a· uma eliminação de 20% das chuvãs, e se as chuvas
se eliminam em 20%, o calor é menor e sobe,
expande-se para a atmosfera terrestre, toda
_ela, o que é que acontece? Isso sim, o exportador de calor, esse calor vai para as áreas
ma~:nrras.-c.conseqüentemente, mantém o
equiUbrío. Dai a expressão do Lovejoy de um
equilíbrio do Clima.
Com a floresta derrubac;la vai menos calor,
vai multo menos calor. E;ntão, cieflt1stas h:.á
~. ~ chamo a atenção -:- que alertam para
a possibilidade de uma nova era glacial, porQue- Se floresta toda for derrubada haver_á
urna nova era gla<::ial que corremos o ris_Cç:>
de ter.
Agora, em contrapartida, enquanto está se
derrubando a floresta, o COz está sul;liridó no
calor latente, está aumentando a taxa de C02 •
Eã.uhleiltando a taxa de CO:~ aumenta a temperatura, e aumentando a temperatura da Terra, áo cOntrário, var haver degelo na calota.
-A calota polar vai deeelar, e aí a Holanda des.á·parece.
Copacabana também, o meu B_elém_do ~a
rá, e assim por diant.e. Entã_o, toda çidade_lítorânea _desaparece.. São. d_uas teorias antagónicas..Uma E:nJ curso, .outra depois de acaqada. Só ·são _antagónicas_ nesse sentido. Qu_er
dizer, depois de acat?~da.a flo~st~ enião hat,;eria isto....
Mas o que achei de mais interessante~- e
CotTleC:ei-a-Ier· mais Sobre õ efeito-estufa, peguei documentos. E al veiTt a minha surpreSa:
Primeiro; ·as próprios cientistas declaram
que êo:rna das teorias. O últitno que foi ouviào
aqui, com PtiD feítO mi América, declarou: "É
apenas uma- feoria de conceito, conceptukd,
ela não está comprovada.·: Mas aí lendo as
coisas e procurando ter mais documentôs
desse aqui.
·
"A geofisiologia da Amazônia, em inglêS,,
vegetação em clima, interações."
Robert Dickinson, o editor, que é um homem conceitUado na Oênda_ mundial.
Houve um simpósio na Universidade das
Nações Unidas, e tenho esse documento aqui,
que é q resultado da conferência.
Bem. o que é qi.le está dito aqui?
Eu traduzo, mas depois entrego o documento em inglês.
Ele diz que estudaram diversas teorias, e
lá aparece o E. Salati, não é o Harald Sioli,
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o Salati que é um climatologista famoso, que
defende essa teoria do efeito-estufa.
O que é que diz o Dr. Dickiti.son?
Ele diz: "Salati falou sobre esse problema
do efeito-estufa e ele disse: Contudo não houve concot:dância geral entre os participantes,
e quanto a implicação desta descoberta para
possíveis efeitos .dimáUCõ:S âo des_florestamento, quer dizer, não houve concordância
entre_ os_ cientistas; somente modelos matemáticos detalhados do papel das flor.estas em
processo do clima pode potencialmente responder a _tais questões". Então, eu já fiqUei
em -dúvida se aquela verdade era verdade irrespondíveL Ai vem aqui O 'Estado de S. Paulo,
de 8 de setembro deste ano: "Efeito-estufa
faz polémica esquentar"'; Li o documento e
fui ver do que. se tratava: D_ois climatologistas
considerados de grande__renome, um americano e um russo, o ruSso é o Sr. Mikhail Buyko,
um dos mais _conheCidos climatologistas soviéticos,.meinbr_O- de_uma· comissão da ONU,
que estudã o impacto no meio ambiente do
aumento_ da- temperatura ·na Terra; ele foi um
aos primeirOS a áeriUnciar, há Vinte anos, o
efeito-eStufa e VOltou ·atrás, agora, nas suas
idéí.:i.s e·pehsà ·que -mais ·calor e gás carbónico
na Tetra pode até ser bom. De-sertos poderão
virar paraíSõs: diZ ele:- a emissão provocada
pela queima de -ciuVãO e_ petróleo não é só
inútil, é- prejUdicial. Aí eu perisei: pode_s~r que
esse soviético, ~sé russo, não é só russo, pode
ser üC~ni~rio, pOde ser-Qe6rgiano, esse soviético-, em gerãl POSsa _estar salísfeito com o
a~rnentO qe_ Cfll~r porqUe_· ele; liquida a Flórida,
mas aquece ã, -Sibéria. Então, seria bom para
ele,. mas !lé:on,tece que aí o problema é outro
porque aparece o americano Hugh Ellsaesser,
qu·e eStá o- nOme é·-o- documento também
colocado, -do Laboratório Nacional de Lawrence Uverinore: Ele diz pratiCamente o mesmo
que o russo;. ele acha, também, que existe
wna conspiração dos burocratas norte-americanos para· aumentar impostos, baseado em
uma idéia alarmista e improvável segundo ele,
pois os EstadOs Unidos já gastam perto de
35.bilhões de dólares em controle de poluição.
Eles preferem se apóíar na paleoclimatologia,
quê estuda 'a relação entre a temperatura da
Terra e a· quantidade de gás carbónico na at~
mosfer.a, em epo~aS pré-h'istóricas. Os acha~
dos arqueOlógicos de poJem e estudos de
Amed e AQfe são para eles ffiais con1iáveiS
que as contas do computador. E condui: -,A
única coisa que 'sabemos com certeza é ·que
todos eles se contradizem. "E termina dizendo:
"O aquecimento da Terra pode até ser bom,
pois adia o próximo e inexorável período glacial, este sim, um perigo- a ser temido.
EntãO; concluí que o efeito-estufa rePresen-"
ta a V. Ex" uina cõOdüsãO; o -efeíto--esiufa
para mim é mais uma teoria científica a ser
comprovada e neste. Caso aqui polemizada da~
ramente- entre dentistas de grande valor. Agora, isso Jústifi(:"arla nôS derrubarmos a Amazônia? aro que não 1 vamos ser realistas, claro
que não, mas; t~bém, vamos jogar a nossa
ccintnbuição, que já chamei aí, é o último quadro que tenho para· apresentar, é a nossa res--
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ponsabilidade na emissão de c~. qUe qual-

quer que seja a teoria ou pare~ a era glacial,
ou para elevação de metros do nível do mar,

com inundações, e nós estamOs na cabeça
dos palses, Brasil, Indonésia, Colômbia, Costa
do Marfrrn, Tailândia, Laos, Nigéria e outros,
nós estamos n-a testa desse pelotão com 336
milhões de toneladas/ano de emissão de c~
por queimadas e não apenas na Amazônia,
mas no Brasil todo.

Conduindo, o que eu citei e dei a V. Ex",
está tudo corno eu disse conftrmado na documentação que ofereço. Não pude mostrar a
página dos depoimentos do eéonomista José
Marcelino, do economista Armando Mendes
e do Dr. Samuel Benchimol, porque infelizmente o Diário do Congresso Nacional não
está publicado e n6s temos depoimentos feitos no dla 5 de setembro e depoimentos feitos
ainda anteriormente, no dia 3 de agosto não
publicados. De maneira que tenho que citar
as páginas das notas taquigráficas.
Passo agora p~l'a a parte 'final A parte final
do nosso trabalho era exatamente discutir diversos tipos de ocupação da Amazônia e todos
os depoentes que ouvimos eràm partidários
de que não podíamos manter a Amazônia intocável, tínhamos quec.õlocar a·Amazónia a serviço da economia brasileira, agora, claro que
de uma forma contida, consetvacionista. Os
cientistas fazem uma separação aqui de definição e tenho que aderir a eles;. urna eles chamam conservação e outra, preservação. O que
eles chamam de preservação, é intocabilidade;
o que chamam de conservação, é trabalhar
de uma maneira auto-sustentada a floresta
Por exemplo, se há uma madeireira funcionarydo, ·urna exploração madeireir~, é evidente
que de.ve haver o reflorestamento e automaticamente a recomposição da floresta, e assim
por diante.
Começo por fazer uma obserVação a respeito do papel do Exército nessa ocupação
da Amazônia. O papel do ~éfdto foi garantir
a fronteira, então, o papel teve a pretensão,
a ambição de, a partir daquela imensa fronteira
brasileira, fazer com que, uma vez o soldado,
terminando o seu serviço ativo, pudesse fixarse na região, numa colônia, que seria uma
colônia agrícola. No Oiapoque fracassou e em
Tabatinga, de certo modo, está vitoriosa.
Depois tivemos, _- cito aqui, é um pOuco
longo e os Srs. Senadores, naturalmente, me
dispensarão de ler - toda a política do Dr.
Getúlio Vargas, dos territórios federais, a política de defesa da borracha. Chegamos ao dímax da produção da borracha em 1912. Aí
acusamos os ingleses de terem contraban~
deado sementes, não foi bem assim, contrabandeou-se foi com o auxmo do inspetor da
alfândega, porque o número de sementes que
saiu daqui para o jardim botânico de Londres
foi um número grande. Depois, com a produção da borracha no Ceilão, tenho a impressão
de que Henry Ford, quando fez a tentativa de
produzir borracha na Amazônia, talvez tenha
tido como obj~tivo maior, o de amedrontar
os ingleses e.r;n relação' ao monop61io de fomecimento de borracha para sua grande indúsi:ria, que era a grande indústria autoinobilística

americana que começava. E conseguiu com
isso um acordo com a Inglaterra, com os produtores ingleses do Ceilão e a Fordlândia se
transformou· em Belterra e ambas não produzem mais. Foi um desastre, passei há algum
tempo lá por Belterra e vi aquelas pessoas
com um nomezlnho como funcionáiros Públi~
cos, cortando árvore-s lá e aquilo não tem efei-

to.
Ele perdeu dinheiro, vendeu a área de Belterra para nós por uma soma ridícula, só o
hospital que eles tinham valia muito mais do
que tudo aquilo que pagamos em délar, foram
5 mü dólares.
O SR. MÁRIO MAIA- Eu queria só chamar
a·atenção quanto ao cofltrabandd. Realmente
eStou com a·autorização, com o·ctmheclmento das autoridades, porque passou-se a levar
em vez de sementes, plantas já germinadas,
p"orque eles observaram, os contrabandistas,
que o tempo de germinaç:_ão da semente da
hevea -órasiliensls ê multo lim'itado, quer dizer,
ele levava a·semente e chegava lá não germinava porque já tinha perdido por degeneração.
Então, passaram a levar as plantas germinadas lá da Amazônia.

O SR. RÉlATOR (Jarbàs Pa55arinhci) ·__:E
flS sementes_ estadam o_cultas, não é? -Agora,

tivemos grande parte, Senador Mário Maia,
porque vendíamos, por exemplo, para o inglês
a borracha, aquela que eles compravam e faziãm a chamada defumação. Então, como sabemos, ficaVa prin1.eiro o látex colocado ali,
aquela fumaça em cima, e ele ia rolando, ro~
!ando, até fazer aquela bola. Quando o ingiês
comprava eSse látex e cortava, a bola náo era
só de borracha, ao contrário, a borracha estava
por fora, mas por dentro era tabatinga, barro
pesado. E af pesando, tendo que pagar não
sei quantos quilos, quer dizer, fomos irresponsáveis e o Governo brasileiro não se preocupaou com isso. quando a Amazônia chegou
~ Ser a segunda grande produtora na pauta
de exportação, a segunda grande produtora
de reserva foi exatamente a borracha amazónica. Em primeiro lugar o café e a borracha
em segundo. Então, acho que em grande. parte se justifiçou traba_lhar_com pessoas que
efam irresponsáveis. E naquela área amazônica admite-se. que naquela altura havia mais
de 5 mil embarcações transitando naquela rede potamográfica da Amazônia. Depois vem
o problema do Banco da Bo_n:acha, v~m a
guerra, os Estados Unidos tinham o maior
interesse de receber borracha, porque o Japão
tinha ocupado a Ásia, então do Ceilão não
vinha mais nada, e houve· ·o acordo de Washington, com esse acordo de Washington foi
chamado o pessoal para trabalhar na Amazôrila, Toram os nordestinos mais uma vez, chamados de_ exército da borracha. Consta que
milhares morreram de malária. Há até um tra~
balho .de Raquel de Queiróz que fala, não sei
baseado em que, em 30 mil mortes. O fato
é que se voltou a produzir borracha suficiente
para mandar para os Estados Unidos e Inglaterra, no esforço de guerra. Navios, em grande
quantidade1 foram torpedeados na foz do
AmazOnas. O trabalho dos__ submarinos ale-
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mães foi, do ponto de vista militar, espetacular,
ou .seja, o- que eles conseguiram afundar foi
quase talvez 1/3 da produção de borracha que
não conseguiu _chegar ao destino,
Com a·fim da guer(a'e a derrota do Japão,

as plantações do Ceilão e Malásia começaram

·ae

a ser muito mais interessantes
novo. Por
quê? Porque aqui, em- um hectar nativo da
Amazônia, temos de duas a dez árvores ape-nas, em utn hêCtar plantado, temos quinhentas árvoreS. · ,
Agora1 por que se pode· plantâr na Ásia e
não pode plantar e fazer a coltura no Brasil?
Isso é terrível para nósT quando juntamos e
compactamos as árVOres, nO Brasil, temos a
doença das· folhas, que se thamava outrora
dotidela e agora se chama n'licroqrcles ullei.
Essa doença ataca _as foll}as e as liquida e,
com isso, não temos possibilidade de faz.er
essa cultura aquL Estamos. fazendo já em São
Paulo, com uma certa produção, a Bahia também tentou._ Mas o Jato é que .estamos Pem
distantes. de uma produção, Nós que fomos
o maior e o único produtor de borracha, hoje
s.omos as· _grandes "imp_O:rtac;lores; não produzimos 5% da necessidade da indústria brasi,Jeira, pelo abandono a que fomos relegados
e à falta de cuidado.

se

Daf passo para mostrar a política nova~_Ier
minada a guerra, evidentemente os_ america~
nos não s.e intereSSaram 'de nianter, lá havia
uma or:ganização, que acho não era governamental, chamada Rubler Development Cqrporation - RDC. E1a_ cessou os_ trabalhos e .a:
Amazônia voltoll__a estagnar-se, até que_apareceu aqui o Constituinte de 45, para a Constituição _de 46, Leoplodo Peres, tio do nosso
Presidente da Comissão, e propôs aqueles 3%
de receita tributária para a Amazônia. Isso só
foi regulamentado _sete anos depois e~nunca,
.qualquer Presidente da Rep(lblica pagou.e.Ss.e..s
_3_%, com todo _o, criroe d~ respons~ilidade
que poderia .ter~Acho _até, honestamente,.que
se pagasse, não tinhamos"condições ,de aplicar, não havia_ estrutur_a. P.aca a apli!=ação.
Então, aparecem dai ps primeiros, planos
4e desenvçlvimento da Amazônia, corn a Spevea, depois a Sudam, com o Presiddente Castello Branco, que faz a Operação Amazônia
e entram os incentivos fiscais que debatemos
aqui, é algo que proponho: temos de rever
pelas distorções graves que têm ocorrido.
Tem mais uma exp~riê_nCia.extefn_a do Sr.
Daniel Ludwig, acusado aí pelos _extremistas
radicais, brasileiros de esquérda, de querer colocar aqui um enclave norte-americano em
território brasileiro. Não tinha nada disso, ele
apenas teve a capacidade de aplicar um bilhão, dos seus quatro bilhões de dólares de
riqueza pessoal, e fez 200 mil hectãres derrubados - aí havia o perigo de o Brasil não
ter acompanhado isso, qual seria o efeito ecológico de derrubar 200 _mil hectares e plantar
lá espécie forãneas, e não espécies do habitat
natural? Então, ele foi buscar a mefina arbórea e o ínus carigê. Plantou; teve dificuldades.
Houve um momento interessantíssimo na história do J_ari que vale a pena conhecermos,
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em que lagartas, em grandes quantidades, ataM
cavam as folhas da melina e a melina morria.

A melina tinha um ddo vegetativo menor,
no Brasil, do .que na África, de .onde tinha
vindo, já tendo vindo da Ásia. Era uma grande

vantagem, porque_ ela se tornava rapidamente
madura e pennitía o corte para a produção
de celulose._Mas aí não aparecia mafs a meiiM

na. Ele foi buscar um entomologista, PhD,
se não me engano, prêmio Nobel, para estudar
como resolver o problema e acabou resolvendo no ciclo vegetativo da planta com o
ciclo biológico da laga~. De modo, que quando a lagarta passou a atingir as folhas, já atingiu as folhas maduras da melina,Jagarta morrendo e morrendo as [olhas maduras, passou
a fazer humus. Em vez da lagarta _atacar naquele período_ em que as folhas eram nascentes.

cutir quando fonnos discutir o projeto na sua
tramitação.
O Dr. Armando Mendes• coloca duas questões para reflexão; uma·é_a necessidade da
criação e ampliação de uma consciência ecológica no Brasil, e a segunda, as respostas
positivas que ele credita, no setor produtivo.
O reflorestamento homogêneo, que é o exemplo do Jari.
NovQ tipo de pecuaristas surgiram, porque
depois dos primeiros belos resultados - e
o Senador Rachid.Saldanha Derzi deve conhe~
cer bem lsso -.do.colonláo, três anos depois
não dava mais. Aí tiveram que ir para a bráquiara e o que eles chamam de juquira, praga
De ro~meira- ciue paSsou ·a ser Umâ atividade
duvidosa a Pecúãría na 'máta. Mas está. aparêcendo um novo pecuariSta ·que -está conseguindo iS$0. Está fazendo um cc-habitat, poique a praga animal parece que não .tem lá,
o berne não dá, mas dá o praga vegetaL
·
E, com isso, então chego'às minhas conclusões e recomendações. Peço aos Srs. Senadores_, .agora1 que- me acompanhem a partir da
págin• 32..
·

Trouxe aqueJa fábrica Já do Japão, numa
aventura fantástica, correndo esses oceanos
todos para chegar até o·Jari, ohde ela pratiCa-mente foi montada - estive lá duas ou três
vezes. Com_eçoú. a produzir celulose, porque
jogou na hipótese do crescimento do custo
desta e a• conseqüente falta de celulose no
Na 32 e 33 Já tratamos amplamente do que
mundo. Mas ele precisava, depois de algum
é o problema do desmatàrhento. ·;.:,conclusão
tempo, ampliar a energia elétrica que tinha,
de que a floresta amaz6hica é. ó Pulmão dO.
porque estava consumindo madeira e fazendo
mundo é uma falácia -já falári1os· sobre issO
reflorestamento. Então, ele queria partir para
-, a questão do filtro, a questão do efeito·
estufa e chegamos, aqui, à página 34, se oS
a energia hidrelétrica, mas o Brasil não permi·
tiu, porque a- construção· de hidrelétrica era
Srs. Senadores pudessem me acompanhar eu
agradeceria. ·Na· página 34 começamos:
privativa da União. De dificuldades em dificuldades, o que fez o Sr. Ludwig? En_cerrou suas
A floresta Amazônica bem utilizàda e maneatividades no Brasil e jogou aqui, na Amazônia,
jada será 'imensa fonte de énergia, uma arma
um bilhão d_e_??lares pessoais, com o aval do
poderosa para combater a fome, base sólidà
Governo brasileiro, do BNÔES, _ _
___ ·__ _.
!Jara criar bem-estar econôtnico e social, pro;:,
Hoje, depois de 20 anos - inclusive quem
dutora de fármacos e essências haturais, pro!
téçãb de reservas indígenas num macrobanCo
dirige a Organização Antune~. quer:n dirige- o
Jari é o nosso ex-Ministro Costa Cava,Jcanti
de recursos genéticos à disposição- do mundo.
e ex-Deputado nesta Casa e - pela primelra
Não explorar os re~ursos naturais da floresta
vez, começa a dar lucro; É evidente, agora
d~sde que de forma racional e sustentada seria
uin -enorme _absurdo. Se -não é verdade que
vão construir urna hidrelétrica~ Permitiram, está lá pronta noJari, pronta, espero, e vão duplia Amazônia possa ser o celeiro do mundo,
car a produção de celulose.
porque 98% dos seus solos são pobres, não
Então, vem aí a discussão sobre os grandes
há a menor verdade afirmar que os seus solos
sáo- impre'stáveis para a agricultura e a pecuáprojetes: sobre o Polamazônia do Presidente
Ernesto Geisel; apéireicern-os Qfãhâ€5 prOjetas,
i-ia .....:. não siio totalmente imprestáveis. Pólos
aparece o escândalo, quer dizer, entra a Volksagromitierais, madeireiros, agropecuários e
wagem, compra terras no sul do Pará e_ põe
agrOindustriais sãõ compatíveis com uma
abaixo o mato para fazer plantação de capim, - ocupaçãO o·rdehada e auto-sustentada. A pe•
preparar o pasto e, aí, aparece nas imagens
cuária extensiva só deve ser indicada para Os
solos pobres ou sâfaros, os oxiols e ultisofs
de satélite que estava havendo um iiTienSo
incêridio.
satéllté mostra um lnCêndio de
e proibida na mata álta. Quer dizer, é uma
sugestão que proponho à Comissão, r_ealmeri1 metro, 1 metro e meio, a verdade é que
houve lei. uma extensão maioi' - eu vi, visitei,
te manter a pi'oibição de derrubar a floresta..
hiléia, para fazer a pecuária. Fazer a pecuáriâ
conheço a área-, fracassou, foi um frigorífiCo
que fizeram lá, não deu resultado, mas tem
nas áreas de solos pobres onde há vegetaçãO
uma boa criação de gado bovino.
de transiçã9 e cerrado. O refloreStamento ho~
mogêneo, mesmo com espécies florâneas ê
Todos são unânimes em salientar a verdadesejável. O Projeto Jari provou que pode ser.
deira preciosiqade, que é o conjunto de informações do Projeto Radam; o Projeto Radam- TecnOlogia moderna na prática do extrativismo pode render mais do que a pecuâria extenBrasil, hoje, mostra is_so. E o programa Nossa
Natureza, elogiado pelo Sr. Sthubart, para
siva. Há um trabalho interessantíssimo do Dr.
quem é imperativo adotar um- planejamento
Goldembe-rg, que fala um cientista do .Jardim
econômlco regional que passe. obrigatoriaBotânico", não sei se nos Estados Unidos ou
mente, pelo zoneamento ambiental, que é o - em Londres, em que ele prova que pode haver,
planejamento do uso da terra. É algo que os
explorando a floresta, 3 mil dólares de rendi·
Srs. Senadores ainda vão, naturalmente, dis·
mentes per capita por ano, e que rende muito
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mais do que um boi, porque até o centro de
solos pobres é preciso de 2 a 13 hectares
para a sustentação de uma cabeça de gado
na Amazônia.
• -As. reservas extrativistas foram aqui proposta, sobretudo, pelo conferencista Gilberto Si·
queira, da Funtac, no Acre. ,
A atuação_ recente do Ibama- estou falando da recente - indica a possibilidade de
efetuar o controle de desflorestamento indiscriminado' e sugere a necessidade de equi·
pá-lo com meios modernas, de sorte a tomálos ainda mais eficientes nos moldes da polícia
florestal canadense.
O programa Nossa Natureza pode neutralizar a exploração predatória da floresta, mas
teria sido _melhor se formulado com a participação de representações não governamentais. Há .urna. queixa de que o projeto fol fçito
no Paláçto e que não foram ouvidas as c_omunidades .científicaS e certas organizações.

O crescimento demográfico- a Amazônia
esta crescehdó, demograficamente, mais da
que a média do Brasil, ela está em- grande
parte pela' inigraçãO -de· parânaenseS e ·gaúchos, que estãO se dirigindo- para Rondônia
e catarinenses, goíanos e maranhenses para
o sul do Pará,. a tal ponto que na última-campanha eleitoral_ que fizemos perguntava-se no
palanque,_quantos paraenses?.Aqui é um comício Dem i~qüentado, claro que não era o
comício .dos últimos que_ temos vistos aí, com
as fotogr.adias, mas um comício no Pará. Perguntavam, quantos parens~:;,; "-dultos- existem?
O máximo qu~ conseguimos ídentificar foram
nove braçqs_levantados, numa massa humana
relativ.amente.de alguns 15 _mil partitipantes
de um com.fciq. Então, isso aí do ponto de
_Vista sOdoLógico ~ algo fascinante para quem
quiser estUdar-:-A- quebra cultural de uma sociedade paternalista, patriarcal com essa mudança na.J1!igr_ação e a presença das universidades do. Sl,IJ do Brasil Já no Norte, é algo
fascinante para se estudar, escapa um pouco,
naturalmente:, a nossa capa.cidade aqui.
Q crescimento demogrâfico, as práticas
agrícolas inadequadas, o regime de propriedade, V. Ex•sviram aquf, verificamos que houve
casas, por exemplo, enquanto a Constituinte
funcionava, com medo de ser desapropriada
a propriedade considerada não produtiva,
queimava-se extensivamente aquela área, porque queimando_ o proprietário se beneficiava
duas vezes .. Primeiro, estaria dizendo, financiado pela Sudam, que ele esta'la merecendo
u.m incentivo fiscal, que ele estava começando
a ·prepãtàr o paSto. Segundo, ele pagava o
menor Imposto territorial rural, na medida em
que- ele estava mostrando produtividade, e
apenas queimava. Isso cresceu muito, justamente em 1987, foi uma das maiores marcas
de d€sfiore_staniento havido aqui.
A posse da terra corho reserva de valor;
quer dizer, o que ouvimos os economistas falarem aq_ui, em grande parte um grande capital
paUlista, do Sul de um modo geral, s_e aplicava
lá e ficava apenas com a terra, e a terra ficava
como uma reserva de valor, a qualquer mo·
menta ela crescia como valor imobiliârio.
,-
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Tem levado ao desmatamento descentro·
zônia Legal inund~da. Porque nós vimos ago·
lado e sugerem revisão da política de incen- ra, por exeJ11plo,.Tucuruf. Tucuruí não inunda
tivos fiscais- revisão- cuja,!; distorções eVi- mais nada e o Governo não está dando verba
denciam a existência de projetas industriais
p.3ra a duPlicaÇãO da potência de Tucuruí. Ela
com elevados níveis de ociosidade e baxíssi·
passaria de quatro mil megawats para oito
mos retornos em termos de produtividade dos_ mil meg_awats, sem inundar mais nada, porque
projetas agrop~cuários.
a bacia já está feita, o lago já está feito. Com
A substituição da garimpagem pela indusaquele lago se produziram mais quatro mi·
trialização; estamos perdendo na garimpalhões de quilowats, e não estamos fazendo.
gem, no mínimo, 30% _-do ouro: Ag9ra, com~
resolver isso para a industrialização? Recomendável é,_ mas acho de difíCil execução:
O SR MÁRIO MAJA - Mas veja Senador,
Quem vai tirar 45 mil garimpeiros das terras
há duas .décadas havia_ também uma euforia,
dos lanomanis agora? Ouem- tlrã os garim::.
quase uma hiStéria- também, no sentido de
peiros de Serra Pelada? Ninguém mais tirou.
alagar a Amazônia para fazer o plano daquele
A última experiência que vi, foi feità em RondôInstituto Hudson. ·
nia, ainda ao tempo de Costa Cavak:anti como
O SR RONAN
-A Sugestão partiu
Ministro, quando para a_ cassRerita se abandojustamente dos Estados Unidos da América
nou a garimpagem-eXfe?iSiVã se fez a indusdo Norte, como V. Ex' lembrou ...
trialização. Tive ocasião de receber uma dele·
Ó$R. RElATOR (Jarbas Pass<lrinho)- É
gação japonesa, quando era Uder de Governo
aqui, qwe me mostrou - eles -vieram falar
unla organização não governamental. Eu tive
com o Ministro de Minas e Energia: os senha~
oportunidade de visitar, ainda, eu estive no
res estão perdendo30% no reJeito, só o rejeito
Hudson lnstitute. É um assunto que eu gostadá 30% de ouro. Nós estamos fazendo isso
ria de discutir depois, eu não vejo nada de
e lá adiante vou mostrar o maíof perigo para
imperialismo, de modo algum, eu fui Já e com·
mim, hoje, muito" ri1aior do que o mundo inteiprei por 20 centavos de dólar um documento
que me diziam no Brasil que_era conft,ltmcial.
ro estar preocupado com o tema da Amazônia,
que é o uso do mercúrio, dezenas ou centenas
Eu comprei na porta do Hudson Jnstitute, por
de toneladas de mercúrio estão envenenando_ 20 centavos de dólar. Era o Robert Panero
rios, como o Madeira, por exemplo, aí é que_ e o Kahn, que eram os que faziam os estudos,
precisava uma ação enérgica do Governo. Não
indusive para a Colômbia, ftzeram um estudo
para Lirri_ novo canal. E realmente eu fui lá,
sei se algum presidenciável fala nisso.
O comportamento dinâmico da ec.onomia
incógnito primeiro. Quando o Departamento
Amazónica está condicionado ao êxito dos
de Estado me convidou, eu deixei o Governo
megaprojetos, hidrelétrtcas. Vão deixar de fa·
do Pará, el!:!S acharam que_eu poderia ter uma
zer as hidrelétricas, jX)rque reunix:am-se lá o
carreira pofitica, me convidaram para ir aos
Sr. Sting, cOm não sei quantos índios nossos. Estados Unidos. _Eu fui, e lá, eu não conhecia
e 300 índios_ podeiiam ser. desalojados com
os Estados Unidos, e pedi um dia de folga
uma hidrelétrlca daquela que chamava Kara·
em Nova Iorque. Nesse dia eu peguei um Subraó e mudaram o nome. Mas vou adiante dizer:
way, um metrô, e fuj ?tté o Hudson lnstitute
quantos milhões de quilowats nós vamos
Cheguei lã e comprei o documento, a primeira
coisa que achei estranho é que estivesse à
acrescentar à produção de .energia primária
brasileira usando o potencial .amazônico? Se . venda para quaiqUér- um. Tinha me dito aqui
nós jogarmos, voU_ antecipar a irlfonnação, to-: que era confidencial, fechado. Depois, subi,
das as usinas_qu_e estão previstas pela Eletrome identifiquei: sou brasileiro, fui Governador
do Estado_ do_ Pará, existe um projeto dessa
norte até o ano 2010- e elª sQ admitiu até
o ano 2000, as. que estão_ até _o ano 2_010
natureza. Não estava o Sr. Kahn, estava o Sr.
ainda são duvidosas para a própri.a Eletronorte
Robert Panero. Recebeu-me e fez uma exposj-, nôs vamos jogar algum~ coisa próxima
ção. A exposição dele era teoricamente aceitá·
de metade pelo menos dos cem milhões de
ve!. Ele disse, por exemplo: os senhores levaquilowats, que é o potencial amazónico, com - rãi'n trezentos e tantos anos para construir
a inundação de menos de 1% da área amazôuma cidade que tem algum porte entre Belém
nica. É uma queStão que o BraSil vai ter que
e Manaus, que é Santarém. As terras são po·
bres. Os senhores vão levar mais trezentos
deddir: ou deixa a cachoeira lá e não utiliza,
para não haver problemas ~qci_ais, ou entã.o _ _ e:_cinqüenta anos para chegar a uma cidade
utiliza e respeita- os problemas sociais.
que tenha algum porte de Manaus. Então, ri6s
alagando tudo isso, vamos para as terras ricas.
Realmente, o limite do Hudson lnstitute são
O SR.
- Falou em cem mi~ os campos gerais do Trombetas, que são férlhôes?
teis. porque nós temos manchas de fertilidade
O SR. RELATOR (Jarbas Pas.sarinho) -Os
na área amazônica, e o resto ficava aqui ancacem milhões é o potencial todo da Amazônia
rado nas áreas mais setentrionais do Planalto
Legal. Eu digo praticamente ITletade estaria - Central brasileiro. Então, já navegação trancoberto por uma inundação_ que correspon~ - qúila no Amazonas, não precisa mais prático
deria a I%, cerca de 1%, porque se nós usás·
e nem um aparelhoquefaz.asondagem, agora
semos toda a Amazônia Legal e não apenas
esqueço o nome, que os marinheiros usam,
a floresta amazônica, então o potencial de cem
a Marinha usa. E eu perguntei: muito bem,
milhões seria uma inundação de cem mil quiisso tudo vai ficar a custo de quê? De alagar
. Jômetros quadrados, o que daria 2% da Amatoda essa área, pôr no fundo todas as cidades

mo
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que nós fizemos até agora realmente aqui c
ainda ter dificuldade de fazer pesquisas geológicas, porque nós vamos dotar embaixo d'água aquilo que, por exemplo, nós estávamos
pesqujsando pela Petrobrás na área de_ Monte
Alegre. Então, era uma questão acadêmica,
puramente- acadêmica.
Agora muito mais interessante, Srs. Senadores, foi o que aconteceu no Pará na hora
que Tucuruí foi construída. Eu não vou
citar nomes, porque eles estão muitO perto
de nós, mas houve até uma ação popular feita
por alguém, e um governo de Estado que
tentou uma ação para impedir o enchimento
do lago, sob o ponto de vista de que a água
ia ser salinizada, o Oceano Atlântico_ entraria
mais do que ele já entra, a cidade de Belém
não teria mais água potável, os peixes desapareceriam, e com isso Sé fez uma ação judicial.
Eu vi uni presidente da Eletronorte fugindo
disso,_ para poder dar ordem se ia encher o
lago e tornar aquilo irreversível. Pois bem, hoje
as pessoas que ataçªvam_ foram as que se
beneficiaram da geraçãq de eletrjcidade. O
Lago de Tucuruí, hoje, é o maior produtor
de peixes que toda Amazônia tem. Mas o preconceito de que aquilo ia causar esse proble·
ma._ nã.o se teria mais peixe para ninguém
e. ao mesmo tempo, a água de Belém seria
salinizada, essas coisas ocorrem com os megaprojetos, _são projetas importantes.

e-m

Projetas siderúrgicos, nós temos um que
causa muita apreensão, que é o projeto Por
exemplo, com a utilização do carvão vegetal.
Agora, a floresta ali existe,· o minério de ferro
é à vontade na área de Carajás. EntãO, as empresas mineiras que estão trabalhando lá, e
eu tive c.ontato com elas, e disse que estou
plenamente de acordo, desde que se faça o
reflorestamento obrigatório. AgOra já estão
com uma"solução de que, em vez de queimar
a madeira, vão comprar o carvão Vegetal de
Santa Catarina. Por quanto vai sair este projeto?

o SR. RONAN- Trtb ---Mas -corrl-SUhSídio
muito grande do Governo, quer dizer,_ o povo
vai paga( õt.itia vez esse ~arvão turistà.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) Não. E essas frrmas vão se interessar para
se manter, na Amazônia comprando carvão
lá de Santa Catarina? A questão é fazer esse
Jbama funcionar- a questão para nós. infelizmente, e digo com tristeza, não s~Lmais qual
foi aquele historiador que disse que_ o Brasil
só precisava de urna lei; cumpram-se as leis
existentes -_só esta.Então, aqui tem a história
da lei que não pegou.
Então é mandar reflorestar obrigatoriamente, é só aprovar o projeto que prova a viabilidade. E quando ele chegar neste ponto final
aqui, que ele vem desflorestando, ,aqui já tem
reflorestamento que permite outra vez a derrubada e o abate da árvore.
A pavimentação da BR-364, que é um pleito
do ,Acre, que acho importante, tenho muita
dúvida entretanto se essa pavimentação vai
ser feita, porque vamos falar aqui com clareza
também, não estamos nas Relações Exterio-
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res mas estamos falando com clareza. O Peru
terá grande Interesse nisso? É uma pergunta
que eu fiz pessoalmente para os meus colegas
do Acre, e acreado que eu sou. O peru talvez
tenha interesse _que essa estrada, como já ouvi
se falar aqui, fosse financiada pelo Brasil também, no território peruano.
Segundo, nós teremos um porto de exportação no Pacífico até quando? Então, um Capi·
tão do ExérCito brasileiro, de velhos tempos,
chamado Mário TrãVi:lssoS, qae chegou aGeneral, escreveu um belissimcr trabalh.o sobre
a projeção continental do Brasil. E mostrou
como a bacia amaz6nica, em contraprodução

à Bacia do Prata, ela pode ser a grande exportadora. Então, em vez de talvez nós irmos exportar para um- porto do Pacífico, nós pode-

mos exportar pelas vias hídricas da Amazônia,
e pela estrada Cuiabá/Santarém desde que
ela seja asfaltada. Porque aí o Porto de Santa·
rêm se transformará, automaticamente, no
porto e.-<portador de toda essa produção de
Rondônia, e do próprio Acre. Então, é algo
a discutir. Mas, na verdade, discutir a pavimentação da BR-364 eu acho imPOrtánte inclusive
para nós, em termos brasileiros. A Amazônia
deve deixar- de ser como atualmente é, exportadora líquida de capital. Nós exportamos mais
do que importamos, de modo geral não se
intemaliza o resultado dos grandes projetas
na própria Região Amazónica, isso é uma tris-

teza.
A proposta de conversão parcial da divida
externa, está aqui no Le Monde - eu tenho
o documento, "Les Échanges de la Nature
Monter" é escrito pelo Senhor Philippe Crimaldi que, segundo o L e Monde, é alto funcionário do GoYerno francês, é o jornal do _di~
15 de julho de 1989. Nós estávamos justa·
mente aqui no período da comemoração do
dia 14 de julho, era a Bastilha, e quando passei
por lá fiquei -com esse- Le Monde na mão,
e caiu para mim, como por acaso, e -guardei.
Essas mudanças ele defende e diz o segtJinte:

"Muito esquematicamente a operaçãó se
desenvolveria da maneira seguinte. O banco
de um país rico, credor de um país endividado
do Terceiro Mundo. vende a uma organização
ecológica com desconto, um crédito _que ele
detém sobre esse país. Então, um banco pega
um crédito, por exemplo nosso, isso é um
débito nosso com um banco qualquer americano ou um banco europeu. Em troca desse
crédito, a organização eCológica obtém do
pais endividado, na moeda local, valores que
permitirão financiar as suas ações nesses
campos~ criação de parques naturais, plan~
tação de _árvores, ou seja, reflor~tamento, proteção das espécies ameaçadas, formação de
colof:JOs e .de madeireiros para utilização de
técnicas culturais menos nocivas, o que é perfeitamente razoável. Penso que poderemos
discutir a respeitO disso. C6nversei, aciui, certa
vez, com diplomatas canadenses e Outra com
um emissário que me procurou em nome da
Embaixada da Alemanha. Achei que essas
eram colocações perfeitamente possíveis, isto
é, recebermos meios para, através de nós
mesmos, melhorarmos o treinamento dos
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nossos recursos humanos. Dessa organização
através dos seus representantes, Deputado.:;
francesa, preocupa~me dizer que é uma orgada Alemanha e da Itália, faziam d~o;usaçoes cl
nização ecológica que fará isso. Logo, ela vai
irresponsabilidade com que o Bra::.!l ~sta\iu
implicar necessidade de uma supetvisão exatuando em relação à floresta amazonica. Titranacional. No caso, virá a dificuldade maior.
vemos oportunidade de rebater essas crítica!:..
porque as informações, tidas a nível internaA agressão maior que q 9esflorestam_ento
-:- é a última ~onclusão - já o disse antes,
cional não eram corretas, -não eram informd·
reside nos garimpos com emprego geral, em- _ ções honestas. Ainda, aqui, se reportou o Seprego de grande quantidade condenada de
nador Ronan Tito que _a estatística falava que
eStá:\larnos preservando 93% da floresta Amamercúrio, contaminando rios volumosos como OMadeira e o Tapajós, o que está a exigir zónica, e que ninguém se preocupava com
pronta e enérg_ica providência saneadora. Já
isso. E bem verdade que é preciso que se
temos exemplos de pessoas envenenadas,
faça uma política voltada para a exploração
porque o mercúrio envenena o peixe e o peixe
raciOnal da Região Ama:Zônica, que -todos coenvenenado envenena o homem. Há pouco
nhecemos. Entendo que para se conhecer d
tempo, a televisão brasileira mostrou pessoas, Amazônia é preciso andar nela, e preciso ver
na área do Rio Tapajós, que ficam cegas, abLili·
melhor e até morar, por um certo tempo, na
cas, são verdadeiros zumbis, em conseqüênregião Amazônica, não é só atr_avés de satélites
cia da ingestão de alimentos produzidos pela
e de informações interessadas que se Lerá Uffié1
contaminação de mercúrio.
conclusão séria do que é a problemática amaCom issO, sr: Presidente, dou por encerrado
zónica.
o Relatório e o submeto à apreciação da CoNo Relatório, V. Ex', com muita prupnedade,
missão.
traz todos esses dados claros, sem emoção,
O SR. RONAN mo - Peço licença para
mas reülisUcamente. E e_u me prendo, nobre
me retirar. Agradeço muito ao Presidente e
Senador Jãrbas Passarinho, numa conclusão
ao Relator pelo privilégio de ter estado aqui,
que acho, como disse muito bem V. Ex", que
assistindo -à exposição que, com os comenatualmente o maior problema da Região Ama·
tários a latere, foi enriqueddo também o Relazônica é o garimpo, sem sombra de dúvida.
tório. Muito obrigado.
E aqui dou o testemunho do rio Madeira, onde
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) se tem, em determinadas regiões de Rondô~
A Mesa _agradec-e a presença do Senador Ro- _ nia, em torno de, sem exagero, quase cinco
nan Tito aos trabalhos desta Comissão du~
mil balsas, jogando mercúrio nesse rio, poluinranté o tempo em que foi lido o Relatório do
do muito mais do que as chamadas queima·
Senador Jarb.as Passarinho.
_C(as da Região Amazônica. É um negócio fan"
Srs. Senadores, concluída a exposição do
tástico! Felizmente, acredito que está havendo,
Relato~, Senador Jarbas Passarinho, vou conagora, com o rio Madeira a expectativa da ex·
ceder a palavra aos Senadores que se inscreploração do garimpo que muita gente blefava,
veram para tecer considerações a respeito
levando a_ uma situação de desespero até, e
desse importante trabalho,
dai vem aumentando o índice de criminaliComo primeiro orador inscrito, concedo a
dade na cidade de PortO Velho. por essa situapalavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
ção de blefe da explor9ção do owo. E dizem
até, eu nãÕ -quero confirmar aqui, que dentro
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidessa exploração há uma outra situação que
dente, Sr. Relator, Srs. Senadores _que comé para esquentar o dólar do narcotráfico. E
põem esta Comissão, que durante um certo
com isso, esse blefe que está ocunt:::ndo nct
tempo, estudou o problema da Hiléia Amaexplomção do ouro no rio Madeira, o índice
zónica.
de criminalidade, em Rondônia e principalmente em Porto Velho e nas cidades drcunv1·
Inicialmente, queria cumprimentar o Senazinhas, aumentou em um número assustador,
- dor Jarbas Passarinho pelo seu belíssimo tranum Jndic:e assustado!'. Porque quando ocorbalho.
reu a corrida do ouro para a exploração no
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) rio Madeira, nesses garimpos concentrados,
Obrigado, Ex'
houve desde a prostituição até mm ginallzação
em geral, e com isso trazendo, como eu ja
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não é de
se estranhar, partindo de um homem como_ citei anteriormente, a poluição do rio Madeira.
é !Jr1J._negódo sem precedente. É preciso que
_o Senador Jarbas Passarinho que conhece penso que mais do que ninguém - a proble- as autoridades responsáveis por esse setor tomem as providências o mais rápido possível.
mática da Amazónia e do Brasil. Um homem
Como disse-o Senador Jarbas Passarinho ni:io
que esteve à frente dos Ministérios da Educação e da Previdência Social. Pude ver, neste é fácil, no estágio atual, se retirar esses garimpeiros, porque aí cria~se um problema social
Relatório, a dedicação com que teve V. Ex",
muito maior.
durante todo esse tempo, em trazer a esta
Então, eu acho, para concluir, Senador JarComissão e até ao Brasil, bem como aos organismos internacionais a seriedade do seu estu- bas Passarinho. que só me resta pàrabenizar
a V. Ex'que, através desse Relatório, procurou
do com relação à Amazônia.
uma solução não só para a queimatla da AmaO que mais lemos, através do que publicam
a imprensa internacional e nacional. dou aqui zônia, para a exploração da Amazónia racio~
o meu testemunho de quando estive num con- nalmente, mas, como disse V. E.•::", como alergresso na Costa Rica, em que o Partido Verde, ta, no fim desse Relatório, par<~ a soluçéio desse
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problema grave na Amazônia que é a expiaM
ração do garimpeiro.

-

-

Fica aqui os nossos parãbéns a esse ho·
nao só aos problemas brasi-

mem dedicado

leiros, mas principalmente aos problemas que
atingem a Amazônia.
Vai aqui, Senador Jarbas Passarinho, mais
uma vez, o nosso reconhecimento sobre o
trabalho sério, honesto e dedicado, que só
um homem da estirpe de V. Ex• poderia fazer.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Concedo a palavra, Para disutir o parecer, ao
Senador Mário Maia.

O SR. fv\ÁRIO MAlA -

Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs. Semid.ores·, querO me declai-ar orgulhoso de pertencer a esta Comissão.
Modestamente, durante alguns meses, os

Senadores se reuniram para tratar de assuntos
como esse da maior seriedade para nós brasileiros, principalmente nesse momento em que
o Brasil é colocado como se fosse um criminoso no banco dos r.éus, da concepção internacional errónea na interpretação dos fatos
que estão ocorrendo com relação à nossa
Amazónia.
Este trabalho tem um Poder de síntese ex·
traordinária e quero parabenizar o Relator, pois
eu que tenho muita dificuldade em sintetizar
o meu pensamento e achei que aqui o assunto
estâ fechado, em poucas palavras, todo esse
trabalho que fizemos durante meses, ouvindo
vários pronunciamentos e depoimentos de
pessoas, técnicos, dentistas, cOm termillolo·
gias fora dos nossos hábitos de conhecimento
das palavras para definição dos fatos cien·· ·
tificas.
De modo que, acho que a partir' do mo·
mente em que nós aprovarmó:fe'ste Relatório,
e tenho certeza de que ele s_erá aprovado não
apenas por unanimidade, mas também como
uma adição de louvor ao Relator, o Brasil passará a ter um documento referencial que desejaria se tornaSse oficial, atravês. do Senado,
depois de aprovar esse Relatório e que, por
intermédio do Itamaraty, fosse levado não apenas em português mas traduzido na língua
inglesa, que atualmente é universal, e fazermos não só a distribuição mas a divulgação
deste documento para minorar esse· conceito
delet€!rico que estêo tendo sobré nós, injustamente.
De modo que, seria üma man·eira de se
reparar as injustiças e os vexa\-nes··que estamos passando como aquele que fói citado
agora pelo Relator de, has re(tOJPeS. internacionais, pelo fato de sermos brasileiros, ficarmos constrangidos dr.! freqüentar ou atender
a um convite para uma reunião ·soda! interna·
cional, porque. nela poderemos ser objeto de
achaques, de insultos como o que foi_demonstrado aqui.
De modo que, peço ao Sr. Presidente, dê
encaminhamento a nossa sugestão, não apenas divulgando simplesmente o documento,
mas fazendo uma divulgação, uma promoção

através da mídia para que a consciência diplomática, política e jurídica internacionais tomem --conhecimento de que temos preocupações profundas com os nossos problemas
relacionados com o meio ambiente.
Quero também dizer, nesta oportunidade,
que Uvemos conhecimento, há poucos dias,
parece-me que foi o Presidente da República,
na ONU, fez referências de que as providêndas
tomadas de um ano para cá, com todas as
dificuldades de recursos, de fiscalização do
lbama, fez com que este ano o percentual
de:_ Q.esmatamento fosse conskl.eravelmente
rrif:rior do "que o do ano passado e, realmente,
nós da Affiil:zCmia, que viajamos nesse trecho
crítico da l3R~364 aié Rio Branco, no ano passado, verifica'mos que havia muito mais queimadas pela sintomatologia das fumaças do
que este ano".
··
Os números aqui bem estudados e capta·
dos de várias declarações de órgãos científicos
mostram que realmente toda a polêmica feita
é através de dados que não têm uma consistência cientifiCá profunda, são contraditórios
que variam âeSde, como foi dito aqui do Love
Joy, que fez uma apreciação corno dentista
de que 15 a 20% da Amazônia estaria devastada, com uma: diferença de 5%. Ora, 5% para
a área da Amazônia seria urÍl erro muito grosseiro, porque se considerarmos em termos
redondos para não ir a frações que a hiléia
amazónica ou a regiãO amã.zônica, a Amazônia
Legal tem 5 milhões de quilómetros quadrados~ são duzentos e cinqüenta mil quilómetros
quadrados; um erro de duzentos e cinqüenta
mil quilómetros quadrados corresponde a
uma áre_a maior do que o Estado de Rondônia,
que possui duzentos e trinta e dois mil quilômetros quadrados, De modo que não é científico um argument() desse. De 15 a 20, de
9, L2 e 5 e isso ·ficou,· ei1tão, estabelecido aqui,
de uma maneira cientifica, foi demonstrado
de uma maneira científica, estudados os dados das pesquisas com os instrumentos _que
· · a aêrlci<ldispõe atualmente, não só como os
dados nacionais, mas com os dados internacionais, chegou-se a conclusão de que não
se tem um número exato e fixo, e que esse
número mais confiável é este que a Comissão
acaba de apurar e que foi feito um levantamento, um estudo minucioso dos depoimentos e dos documentos apresentados, aí sim,
variou na apreciação dos dados como nós
vimos, conforme se considera a Amazonia Legal ou a grande Região Norte, ou levando-se
·em consideração biléia amazônica, ou seja,·
floresta densa, que é o significado da hiléia,
ri:óS vemos que esses• dados variam em 2%,
de 7 a 9% , que é o razoável.
Mas, de qualquer maneira, nós devemos fazer uma auto-crítica e a conclusão a que chegamos, e que está muito bem resumida aqui
nestas conclusões e recomendações do pare·
cer. são estas mesmo e nós concordamos
com todas as conclusões do parecer, de recomendações, porque já tínhamos lido, além ·de
participar das discussões todas, com a melhor
assíduitlade que nos foi possível, também le·
mos o parecer anterior, preliminar, e relemos
esta noite O parecer final nos tópicos que foi

a
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possível, dentro do tempo, e vejo que as con~
dusões são muito objetivas e que nós devemos-procurar fazer com que os órgãos ex:ecu·
tivos possam ~aterializar estas conclusões.
Chama-me a atenção duas receitas, conclu·
sóes que nós, durante os trabalhos, __ debatemos e chamamos a atenção várias vezes: É
a recomendação de que a pecuária extensiva
só deve ser indicada para os solos pobres ou
sáfaros e proibida na mata alta. É o que nós
temos. questionado muito no nosso Estado,
não somos contra a pecuária, mas estamos
sempre questionando se aquela riqueza que
está sE:ri.do colocada na pecuária, ao longo
do tempo, para as gerações, é mais signífi·
cativa do que aquela que está sendo destruída
sem se fazer _um levantamento. Vejo com alegria que alguns pecuaristas, lá no nosso Acre,
já estão se inclinando para a piscicultura intensiva, porque estão chegando à conclusão de
que em um hectare eles produzirão muito
mais proteínas de peixe do que de boi. Estive
lá na feira de agropecuáría, que houve ag_ora,
e vimos algumas experléncias já, de Tambaqui
e de Carpa que estão se criando, com dois
ou três quilos de criatório local. Isso ~':Jito
me ·aleQrou.
Outrã. conclusão da posse da terra, que
s.empre nos preocupou, como reservà de valor, tem levado ao desmatamento descontrolado e se deve fazer uma revisão dos incentivos
fiscais. É uma coisa que está nos preocupan·
do.

E. firialmente, essa agressão maiOf que -é
o desflorestamento, é este que se fazendo na
parte da natureza hídrica. e que a consciência
internacional não está chamando a atenção.
Talvez seja realmente mais devastadora, a um
prazo médio e longo, de que a floresta, porque
a floresta ainda tem a possjbilidade de uma
recuperação do reflorestamento, e os rios en. venenados corn a sedimentação do mercúrio
não sabemos como vamos tirar de lá esse
veneno.
De modo que, diante disso, só tenho a parabenizar esta Comissão e o Relator que nos
brindou com este documento, quero repetir,
passa a ser um referencial, um documento
do Brasil para o mundo.
De qualquer maneira, nós temos de ter essa
preocupação-, não ape·nas da preservação,
mas da conservação, tsto é, utilizar, fazer um
uso auto-sustentado da Amazônia nos zoneamentos, adequando cada área para o seu destino próprio, e que o dado de desmatamento,
que foi eVidenciado aqui, numa área de
34.3.975,98 Km 2 já devastados, representando
7%, graças a Deus, que só tem isso e não
o que o Líder Ronan Tito falou, realmente não
se fala aqui que os 93% estão preservados.
Mas não seria bem assim. Não estão preser·
vados, não foram ainda devastados, porque
o process-o de velocidade leva devastação.
Quer dízer, não estãvamos com o cuidado
de preservar: vamos usar só os 7% e preservar
93%, e que até agora atingimos só 7%, mas
na velocidade que foi evidenciada pelo Relator,
e se essa progressão se tornar de aritmética
ã geométrica, poderá realmente, dentro de ai-

·-
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gumas décadas, termos uma devastação dramática, senão trágica! Então daqui, graças a
esses dados, vamos tomar os cuidados para
que a preservação fique em torno dos 90%.

Agora, gostaria de sugerir ao Relator que
faça urna pequena correção, na página 17,

onde se lê:
"A atmosfera terrestre é constituída por
gases, principalmente o dióxido de carbono,

co2 ..:"

-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- En·

cerrada a fase de discussão do Relatório, vamos passar à votação, acolhendo as sugestões
apresentadas pelo Senador Mário Maia. Antes,
fazendo uma recomendação à Mesa do Senado Federal para que faça a divulgação deste
Relatório, a sua versão para o idioina inglês
e a sua divulgação no exterior.
Em votação o Relatório.·
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)_

Corrigido ficaria:
"A atmosfera terrestre é constituída de
gases, principalmente, de nitrogénio e
oxigênio, além do dióxido de carbono,

co, ..."

Porque a percentagem do nitrogênio na
composição do ar atmosférico é de mais ou
menos 79%, e do oxigênio é de quase 20%,
sendo só uma fração pequena constituída de
vapores e outros gases. Então, mesmo essa
· pequena fração é que causa os males aqui
estudados. Mais para ficar compatível cientifi·
camente com a composição da atmosfera.
Com isso, encerro, parabenizando, mais
uma vez, o meu ilustre conterrâneo, orgulhando-me de pertencer a esta Comissão e àe
ser acreano como o Relator.

Antes de encerrarmos os trabalhos desta
Comissão, tambêm desejo apresentar ao Senador Jarbas Passarinho qs cUI:nprimentos da
Presidência, e aqui falo tambêm em nome
do titular, Senador Leopoldo Peres, pelo excelente e magnífico trabalho apresentado à consideração dos integrantes da Comissão e, como disse o Senador Mário Maia, que agora
irá servir de referencial para que atê as autoridades de nosso Pats possam, utilizando-se
deste documento, demonstrar a impropriedade que está havendo na exploração desse tema por algumas pessoas que não são conhecedores profundos do problema.
Volto a repetir, parabenizo o nobre Senador
Jarbas Passarinho pelo excelente trabalho, encerrando os_ trabalhos desta Comissão, que
foram realmente muito proveitosos, tivemos

.·
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aqui a participaÇão das autorida'des as mai~
destacadas, profundas conhecedoras do pr<:f ·
blema da devastação, cientistas que aqui cÇJm,.:
pareceram para depor e apresentar sugestõe~
reafirmando a necessidade de se prestigiar O
funcionamento das CPis.
·,
Muitas vezeS, aqui temos assistido ao furi~.
cionamento de certas ·cpf apenas c6m a pre·
sença do Presidente e do Relator. Os sena;;::··
dores que integram a Comissão, por úiriF
questão ou outra, às vezes, até por excesso·
de_trabalho, deixam de comparecer o de c!âr
a neceSsária contribuição para que as ·cPr
cumpram com o seu relevante papel dentr:o
dessas atribuições, agora mais ampliadas; -do
Congresso Nacional, depois da promulgação·
·da atual ConstitWção.
Ass[m, concito a todos os companheirôS:
para que -:- a exemplo desta Comissão, qUe~
em breve espaço de tempo apresentou utn
documento que trará orgulho ao Senado_:~e:=
dera], e que poderá ser divulgado internada:::nalmente_- dêem mais atenção aos trabalhOS
das CPI.
Nada mais havendo a tratar, encerramOS
os nossos trabalhos, com os nossos agradecimentos ao Relator, aos Senadores que inteQ_~~.:.
ram esta Comissão, e aos funcionários, que,
com muita dedicação, aqui conosco colab9-_.
raram.

(Levanta-se a reunião às 12 horasJ.-·~

·-...:~·

..···
.··,_.~

·-~
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QUARTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 1989

BRASlLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL--________,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da ConstituiÇão,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 82, DE 1989

Autoriza o Governo da República Federativa do Brasil a ultimar a formalização de aditamento
ao Protocolo Financeiro finnado entre as Governos do Brasil e da França, em 16 de janeiro de 1987, com Vistas a prorrogar para 31 de julho de 1990 o prazo de conclusão dos contratos
financeiros provistos em tal Ato.

Art. 1' É o Governo da República Federativa do Brasil autorizado a formalizar, nos termos do
art 52, incisos V e VIII, da Constituição Federal, aditamento ao Protocolo Financeiro firmado entre os Governos
do Brasil e da França, em 16 de janeiro de 1987, para os fins exclusivos de prorrogar o prazo estabelecido
no art. 5' de tal Ato, relativo à conclusão dos contratos financeiros nele previstos, de 31 de julho de 1989'~
para 31 de julho de 1990.
- 'Art. 2' O art 1' da Resolução n' 35, de 1989, do Senado Federal, é acrescido do seguinte pa{~rafo
único:
"Parágrafo único.

Esta autorização se tornará insubsjstente caso os contratos financeiros

para a utilização da linha de crédito indicada no caput deste artigo, não sejam concluídos
até 31 de julho de 1990 ou sejam alteradas quaisquer das outras condições estabelecidas
no Protocolo Financeiro original."
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1989:- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 11" REUNIÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989
1.1 -ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presidência
Inexistência de quorum para abertura da

sessão.
1.1.2 -Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
12- ENCERRAMENTO

do de Cooperação Econômica celebrado
entre o Governo da República- Federativa
do Brasil e o Governo da República Sociafista da Tchecoslováquia, em Brasilia, em
I 2 _de maio de 1988.

1.3.4 - Comunicação da Presidência

Providências adotadas para a promulgaçáo do Decreto Legislativo n~ 30.'89.

1.3.5 - Leitura de Projetas

Projeto de Lei do Senado n~ 396/89, de
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO
autoria do Senador Márcio Lacerda, que
altera dispositivos legais sobre crimes con1.3.1 -Mensagens do Senhor Pretra a economia popular e o sistema finansidente da República
- ceiro nacional, e dá outras providências.
W 340 a 342189 (n• 892 a 894189, na
Projeto de Lei do -Senado n~ 397f89~ de
origem), de agradecimento de comunica·
.autoria do Senador Francisco Rollemberg,
ções.
--que estabelec~ correção monetária mensal para as contas individuais do Fundo
t .3.2 - Oficio do Presidente da Câ·
de Participação PIS-Pasep e dá outras promara dos Deputados
vidências.
N~ 2.622/89, encaminhando ao Presi·
Projeto de Resolução n"' 94/89: da Codente do Congresso Nacional, para promissão Diretora, que altera a estrutura da
mulgação, autógrafo do Projeto de DecreCategoria Funcional de Bibliotecário, do
to Legislativo n~ 30/89-CN, que aprova o
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
texto do Acordo de Cooperação Ec.onôdo Quadro_ Permanente do Senado Fedemica celebrado entre o Governo da Repúral, e dá outras providências.
blica Federativa do Brasil e o Governo da
Projeto- de Resolução n" 95/89, da CoRepública Soc:lalista da T checoslováquia,
missão Diretora, que altera a estrutura da
em Bras!lia, em 12 de maio de J988.
Categoria Funcional de Psicólogo, do Gru1.3.3- Ofícios do Primeiro Secrepo-Outras Atividades de Nível Superior do
tário da Câmara dos Deputados
Quadro_ Permanente do Senãdo Federa!,
N: 176/89, comunicando a aprovação
e dá outras providências.
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei
Projeto de Resolução no 96/89, de autoda Câmara J'l_:_ 58/89-Cciriiplementar (n" _
ria
da Comissão Direlora, que dispõe sobre
118/89-Cori1plen1entar, naquela Casa),
a remuneração dos servidores do Senado
que estabelece normas sobre a participaFederal, altera as tabelas de referências de
ção dos Estados e .do Distrito Federal no
vencimentos e de gratificações, e dá outras
produto da arrecadação do Imposto sobre
providências.
Produtos Industrializados - JPI, relativamente às exportações.
_
2 ATA DA 210• SESSÃO, EM 12
N~ I 77/89, comunicando a rejeição do
DE DEZEMBRO DE 1989
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n" 30, de 1989 (n~ 44/89,
naquela Casa), que aprova o texto do Acor-

2.1-ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Comunh::açã,o_ da Presidê_ncia
Recebimento do Ofício n" S/39/89, do
Governador do Estado do Ceará, solicit'ando autorizaçáo para que o Governo do
Estado do Ceará possa contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a:
até oitenta e nove milhões e setecentos
mil dólares. americanos, junto ao Banco
[nteramericano de Desenvolvimento !3lD, para os fins que especlfica.

2.2.2 -Requerimentos
N~ 707/89, de urgência~ para-o: Substi-

tutivo da Câmara ao _Projeto de Lei do- Senado n~ 45/89, que institui, paréf os Estados, Distrito federal e Municípios, compensação financeira pelo result<!do da exploraçáo de petróleo ou gás f'l.atural, de
recursos hídricos para os fins de geração
de energia elétrica, de recursos minerais
em seus respectivos territóríos, plataforma
continenta_l, mar territorial ou zona económica exclusiva, e dá outras providências.
N'· 708/89, de urgência, para o Projeto
de Lei do Senado n~ 189/89,_ que altera
e acrescenta dispositivos à Lei n"'"4.2I5,
de 27 de abril de 1963. que dispõe sobre
o Estatuto da Ordem dos Advogados do
BrasiL
N~ 709/89, de autoria do Senador Pompeu de Sousa, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do Df n~ 77/89, que
altera dispositivos das Leis n~ 5 39 e 43,
de 6 de setembro de 1989, e- de --grde
setembro de 1989 e dá outras providências. Aprovado.

23- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~ 384, de
1989, de iniciativa da Comissão de Consti~
tuição, Justiça e Cidadania, que dá_11ova
redação ao parágrafo I'' âos artigos 1~ e
6~e respectivo parágrafo 1o da Lei n~ 4.717,
de 29 de junhõ de 1965. Aprovado. -À Comissão Oiretora para a redação final.
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2.3.1 -Matérias Apreciadas após a
Ordem do Dia
Requerimentos n''s 707 e 708, lidos no

Expediente da presente sessão. Aprovados.

2.3.2 - Comunicações da Presidên~
ela
-Proposta de canCelamento da convo-

de 19 de setembro de 1989 e dá outras
providências. Aprovado. À Comissão Diretora para redação finaL
3.3.1 -Matérias Apreciadas após a
Ordem do Dia

rio da Casa.

. - Corivocaçâo de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 12 horas e45 minutos,
com Ordem do Día que designa.

Aprovada. ,
-convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 12 horas e 30 minutos,

com Ordem do Dia que designa.
2.4 -ENCERRAMENTO
3-ATA DA 211• SESSÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989
3.1-ABERTURA
3.2.- EXPEDIENTE

3.2.1 - Requerimentos
-N~

710/89, de urgência para o Ofício

n~

S/18, -de 1989, que propõe ao Senado
Federal seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ), a Contrafai ope-ração de financiamento externo no valor
de US$ 6,000,000 (seis milhões de -dólares), a serem financiados pela Societé General, destinados à importação de equipamentos franceses para o projeto de implantação de sistemas_ integrados de rádiocomunicação, para área metropolitana do
Grande Rio.
- N' 711/89, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n" 95, de 1989, que- cria,
no Tribunal de Contas do Distrito Federal,
a carreira administração pública, com seus
respectivos cargos, fixa os valores de vendmentos e dá outras providências.
- N·· 712/89, de dispensa de intersticio
e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do DF n~ 79, de 1989, que
introduz alteraç-ões no Código Tributário
do Dfsti"itá Federal, instituído pelo Decreto-Lei nn 82, de 26 de-dezembro de 1966,
e dâ outras providências. Aprovado.

3.4- ENCERRAMENTO
4 -ATA DA 212• SESSÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989

4.2-EXPEDJENTE

4.2.1 -Requerimentos
- N~ 714/89, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n~ 389/89, que dispõe
sobre a tramitação de medida provisória,
e dá outras providências.
- N?'715/89, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n° 381/89, que Prorroga
o Prazo de ocupação de inióver funcional
loc:alizado no Distrito Federal.

4.2.2 -Apreciação de Matéria
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n' 77/89, que altera dispositivos da Lei
no 39, de_ 6 de setembrO de 1989, e da
Lei n~ 43, de 19 de setembro de 1989
e_ -_cl.:i o.utras providências. Aprovada, nos
termos do Requerimento n" 716/89. Asanção do Governador do Distrito Federal.
4.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei do DF n~ 79, de r989,
de iniciativa do Goverriador do Distrito Federal, que introduz alterações no Código
Tributário" do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n~ 82, de 26 de dezembro
de 1966, e dá outras providências._ Discussão adiada, por 5 1dias, nos termos do Requerimento n~ 717189, tendo usado da palavrã o Sr. Cíd Sabóia de Catvalho.

4.3.1 -Matérias Apreciadas após a
Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Lei âo
Senado n" 384, âe 1989, que dá nova reda-__ _ -Requefiinentos n~_~- 714 e 715/89, Ji.
dOs no Expediente da presente sessão.
ção- ao § 1~ do arL I'' e ao §-~~do arl
Aprovado~._
6~ da Lei n~4.717, de29 dejúnho de 1965.
Aprovad.f! nos termos do Requerimento n~
4.3.2 - Designação da Ordem do
713/89. A Câmara dos Deputados.
Dia da próxima sessão

-Proieto de Lei do DF n·· 77, de 1989.
de inidãtiva do Governador do Distrito Federal, que altera dispositivos das Leis no&
39 e 43, de 6 de setembro de 1989, e

- m 343 a 346/89 (n'; 897 a 900/89,
na origem), reSfifuTndo aUtógrafo~ de projetes 9e lei sancionados.
5~2.2-- Oficio do Sr. 1 o Secretário
da- cânlara- doi Deputados

~

J::pcaminhando à revisão do Sen~do F edera! autógrafo do seguinte projetO:
.. ::--:- ~rojeto _d_e_Qec_reto Legislatiyo n~
--,-_ 'QV/8Çj (n~ 116/89~ na Câmara-dos D€pUtados), que aprovp o ato que renova a conc:essão _de OL!_torga à Râdio Maringâ de
Pombal Ltda., para explorar serviço de radiOdifusão sonora em onda média, na cidade de Pombal, E~tado da P~raíba.

4.1 -ABERTURA

3.2.2 - Apreciação de Matéria

3.3 -ORDEM DO DIA

5.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
--

Aprovados.

cação do Sr. Ministro Jáder Barbalho, da
Previdênciã e ASsíStêflda SõC:íal ao plená-

5.2- EXPEDIENTE

-Requerimentos no$ 710 e 711/89, li<los no Expediente da presente sessão.

3.3.2 --comUnicação da Presidência

4.4- ENCERRAMENTO
5 -ATA DA 213• SESSÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989
5.1 -ABERTURA
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5.2.3 - Parecer
~

' ·Relerenie à seguinte matérja:
-Projeto de Lei. do Distrito Federal n"
51189, que ratifica e mantém o Fundo de
Desenvolvimento do Distrito F ederaJ Fi.mdefe, _e dií -outras providências-:

5.2A cia

Comunicação da Presidên-

_--==Prazo de A?. dias para a tramitação
do Projeto de D~qe_to LegislatiVo n~ 67/89,
lido anteriormente.

5.2.5 - Leitura de Projeto
-ProjetO -de LE~i do Senado n~ 398/89,
de autoría do Senador Leite Chaves, que
dispõe sobre a utilização de cadâver não
reclamado, para fins de estudos ou pesqui·
sas cier~tíflcas e dá outras providências.

52.6- Discursos do Expediente

SEI'IADOR GOMES DE CARVALHOConclusões da CP! da indústria automobilística.
SE!YADOR RUY BACElAR- Fàlta de
recursos para o _Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS).
·

SENADOR MANSUETO DE LA VàR·Apoio ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República.
----SENADOR MAURO BENEVIDES- Votação pelo Congresso Nacional, da Medida
Provisória no 114/89, sobre as sociedades
corretoras de câmbio.

SENADOR MÁRGO LACERDA -

Im-

plantaç-ão de uma política agricola de médio prazo.
· SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Artigo publicado no jornal O Estado de S.
Paulo, sob titulo CriamOs uma Sociedade
Demo_crátka.

~-

-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- A
questão agrâria no País.

SE!YADOR ODAGR SOARES- Avaliação sobre_ o 1~ ano de governo do $r. Francisco Nogueira Filho, Prefeito de Guajar~
f'.\irim-RO.
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5.2,7- Requerimentos
-

N~ 718/89, de urgência para o Ofiéio

n" S/39/89, do GOvernO do Estado. do_t'eará, solicitando empréstimo extem6_juÍ1to
ao BJD, no valor de oitenta e nove milhões
e setecentos mil dólares.
- N? 719/89, de urgência para q Projeto
de Lei do DF n~ 96789, que autorizã a desafetação de domílio de bem de uso comum
do povo, dentro_dos limites territoriais do

Distrito FedeÍ"a!.

- N~ 720/89, de a~Uiofia do senadÕ( An-

tônio Luiz Maya, solicitando dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos
par<! o Projeto de Lei do DF no 62it39; que
altera dispositivos do Decreto-Lei n"' 82,
de 26 d€-Ciezerribro de 1966. Aprovado.
-No 721189, de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, solicitando dispensa- de
interstído e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do DF no 7318~. ([ue
dispõe sobre feriados no Distrito Federal.
Aprovado.
- N~ 722f89, de -autoria do Senador
Meíra Filho, solicitando _dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para_
o Projeto de Lei do DF no 51/89, qUe ratifica
e mantém o Fundo de Desenvolvimento
do Distrito Federal- Fundefe, e dá outras
providências, Aprovado,

5.3-0RDEM DO DIA.
5.3.1 -Requerimentos
- N? 7231fJ9; s-ubScrito pelo Sr. Antônio
Luiz Maya, solicitando á inversão da Ordem
do Dia para que o item 26 seja votado
em }9lugar. Aprovado.
-:- N~ 724/89, subsCrito pelo Sr. Ronan
Tito, solicitàndo a inversão da Ordem do
Dia, a firri de que as matérias constantes
dos itens n° 5 2, 3, 4, 9, 10 e 15 sejam
submetidas ao Plenário em 21 oa 26n lugares, respectivamente. Aprovado.
- N9 725/89, subscrito pelo Sr. Ronan
Ttto, -solicitando a inversão da pauta para
que o item no 20 seja votado em último
lugar, das matérias em urgência. Aprovado.
5.3.2- Ordem do Dia (continuação)
-Mensagem no 329, de 1989 -(n?858/89, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contrataçâo de
operação de crédito externo, no valor de
até _cento e vinte e sete milhões, s_eis mil
e quinhentos e doze libras esterlinas. Aprovada, após parecer da comissão cotnpe~
tente, favorável nos termos do Projeto de
Resolução n" 9_6:·N89~ _que oferece. À Co~
missão Diretora para a redação final.
- Redaç_ão_ final do Projeto de Resolução n" 96-N89. Aprovada. A promulgação.
-Projeto de Decreto Legislativo no 36,
de 1989 (n<:> J 12/89, na Câmara dos Deputados), que aprova a concessão oUtorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade l-tda., para
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ganiza Q sistelila 9e administração das re. explorar serviço_ de_ radiodifusão sonora em
_opda_média, na Odade de Imperatriz, Estaceitas federais, e dá o_utras providências.
Retirado da pauta, nos termos do_ RequeridO dO Mafanhão. Retirado da pauta para
mento no 726/84.
aguardar o cumprimento de diligêricia.
__ -"Projeto de Lei do DF n' 74/89~ que
-Projeto de Lei do DF no 89, de 1989,
autoriza o Distrito Federal alienai- imóveis.
de iniciativa do UOvemador do DiStrito F eApreciaçOO sobrestada em virtude da aprodera], que dispõe sobre os salários dos servação do Requerimento n~ 727/89, de previdores da Fundação Hospitalar do Distrito
ferência concedida para o Projeto de Lei
Federal e dá outras providências. Aprovado DF n• 85/89.
do com emenda, após parecer da comis_-Projeto de Lei do DF n~ 81/89, que
são competente. À Comissão Diretora para
dispõe sobre a adequação das tabelas de
a redação final.
empregos permanentes e em cOmissão da
- Redação final do Projeto de Lei do
_ DF n" 89/89 .. Aprovada.__À,_ sanção do GoFundação Zoobotânica do Distrito Federal.
_Aprovado nos termos do substitutivo, após
vernador do Distrito Federal.
parecer da comissão competente. À Co:...:.projeto de Le;i do Senado n" 155/89,
missão Diretora para a redação_ do vencido
que dispõe sobre a participação dos trabapara o turno suplementar.
lhadores nos lucros, ou resultados das em- Redação do vencido para o turno suPresas e dá OLJtr.a.s providências. Discussão
plementar do substitutivo ao Projeto de Lei
~obrestada, após parecer da comissão
do DF n'· ai/89. Aprovado. Â sanÇão do
competente, tendo usado da palavra os
GóVernado"r do Distrito Federal.
Srs. Roberto Campos e Marcondes Gade-Projeto "ae Leí do DF n·' 83/89, ql!e
lha.
crfa a carreir{l_Assi~tência_ Soda! Pública
-Mensagem_ n" 319, d_e_ 1989 (n~
no Distrito Federal e seus empregos per83~/89, na origem), relativa à proposta pam_anentes, fixa os valores dos seus salários,
ra que seja a União, como sucessora das
e dá outra~ providências. Aprovado, com
Empresas Nucleares Brasileiras S.A. emendas. A Comissao Diretorei para a reNuclebrás e suas subsidiárias, autorizada
dação final.
a celebrar contratos de transferência deRedaçáo final do proj~to de Lei do DF
correntes_ de operações de ·crédito externo
n" 83/.89. Aprovada. À ~anção do Govercelebradas com acruela empresa, até prinador do Distrito Federal.
meiro de setembro de 1988. Aprovada,
após parecer da comissão comPetente, fa-Projeto de Lei do DF n? 84/89, que
vorável nos termos_ do Projeto de Resolucria as carreiras Administraçãõ Pública e
ção no 97/89, qUe oferece, tendo usado
Atividades Culturais na tabela de pessoal
da palavra na sua discussão os Srs. Cid
da Fundação Cuii.ura( do Distrito Federal,
Sabóia de Carvalho, f1arcondes Gade!ha
seus empregos, fiXa os valores de seus sae Ronan Tito. À Comissão Diretora para
lários e.dá outras providências. Aprovado,
a redação final.
após parecer da comissão competente,
tendo usado da palavra na sua discussão
- Redação final do Projeto de Resoluo Sr. Mauricio Corrêa. À Comissão Diretora
ção n" 97!ey9.Aprovad?. À promulgação.
pc:~ra a redação. fmal .
._Projeto de Lei do Senado n9 155/89
(c(lntinuaçâo da- discussão.) Retirado da
- Redação final do_ Projeto de Lei do
DF n·~ 84/89. Aprovada. À sanção do Gopauta pela Presidência, acolhendo sugesvernador do Distrito Federal.
tão das Uderanças.
- Prof~to de Lei_ do- DF no 90/89,- (Jue
-Projeto de Lei da Câmara n 9 61/89
trailsfOrma a Escalá Classe 32 de Ceilândia
(no 1.828/89, na Casa de origem), que inem Centro de Ensino de 1o grau de Cei/ânclui a categoria de !nspetor de Segurança
dia, da Fundação Educacional do Distrito
Judiciária no Grupo-Atividades de Apolo
Federal, e __dá outras providências. Apro~
Judiciário, do Quadro de Pessoal Permavado, ~ós parecer da comissão comPenente da Secretaria do TribunaJ de Justiça
tente. A Comissão Diretora para a redaçâo
do Distrito Federal e dos T errítórios, e dá
final.
outras providências. Aprovado,,após parecer da comissão competente. A sanção.
..::.:RedãÇãO-fin-.31 do PrOjeto de Lei do
-Projeto de Lei da câ-rTiâra- n9 _ DF n9 901_~9: Aprovada. À s_ançâo do Go~
vemador do Distrito Fede;ral.
77/89-Complemetitar (n? 177/89, ila Casa
-de origem), que dispõe sobre critérios e
- Projeto çle Lei do DF n? 91189, que
prazo de crédito das parcelas do produto
altera as atribuis;ões e a compdsiçáo do
. da arrecadação de impostos de cor;npeConselho de Saúde do Distrito Federal e
lénda dos Estados-e de transferências por
dá outras providências. Aprdyado corn
estes recebidas, pertencentes aos muniemenda,,após parecer da comiSsão comcípios, e dá outras providências. Aprovado,
petente. A Comissão Diretora para a reda·após pareceres das comissões cornpetenção final.
. tes.Àsançáo.
. __ - -· _
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n"' 91/89. Aprovada. À aanÇão do Go-Projeto de Lei da Câmara no 81/89
vernador do Distrito Federal.
(n" 3.737/89, na Casa deÚigem), que reor-
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n~

92/89, que

cria a carreira Assistência à Educação na

Fundação Educacional do Distrífo Federal,

seus empregos, fixa os valores de seus sa~
lários e dá outras providências. Aprovado

com emenda, após parecer da comissão
competente, tendo usado da palavra na
sua discussão o Sr. Maurício Corrêa; À Comissão Diretora para redação final.

- Redação final do Projeto de Lei do
DF n'· 92!89. AprOVãda. À sanção do Governador do Distrito Federal.

- Projeto de Lei do DF n~ 93/89, que
cria a carreira Assistência Pública à Saúde
do Distiito=rederal, seus empregos, fixa
os valores dos seus salários e dá outras
providências. Aprovado,, após parecer da
comissão c_ompetente. A Comissão Dire........... '"'"'""' "' r<>rf,.r?ln fin:.l

- Redação final do Projeto de Lei do
DF ho 93/89. Aprovado. À sanção do Go·
vernador do Distrito Federal.
-Mensagem no 313/89 (no 820/89,
origem), relativa à proposta para que seja
a Prefeitura Municipal d~ Embu·SP autori·
zada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos.
a 400."000-0brigações do Tesouro Nado·
nai·OTN-· de janeiro de 1988",- para os fins
que especifica. Aprovada, após· parecer da
comissão competente, favorável nos termos do Projeto de Resolução no 98/89,
que oferece. À Comissão Diretora para a
redação final.
·-Redação final do Projeto de Resolução no 98189.Aprovada. À promUlgação.
- Projeto de Lei da Câmara n~ 62/89
(n~ 571/88, na Casa de origem), que eStabele a obrigatoriedade da incidência de
correç!o monetária sobre as importâncias
pagas com atraso pelas entidades de órgãos vinculados à administração pública,
relativas aos contratos que especifica e dá
outras providências. Aprovado com emenda À ConiíSsão Diretora para a redação

na

finl'!l

- Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n" 62789.
Aprovada. À Câmara dos-DeputadOs. --Projeto de Lei da Câmara n" 74, de
1989 (n" 3.45778-9: na Casa de orii;Jem),
de iniciãtiva do Presidente da República,
que institui-a taxa de fiscalização dos mercados_ de titules e valores mobiliários e dá
outras providências, Apreciação adiada
por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
- - P~ojeto de Lei d_a _Câmara n~ 78, de
1989 (n~ 3529/8g; na Casa· de origem),
de iniciativa dQ ~residente da República,
que dispõe sobre o refinanciamento pela
União da dívida externa de responsabilidade dos Estados, de Distrito Federal e
dos .Munidpios, inclusive suas entidades
da administração indireta, e dá oUtras prOvidências. Apreciação adiada por falta de
quorum para prosseguimento da sess_ão.
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_-Projeto de Decreto Legislativo n~ 52.
--Projeto de-ReSolução n~:61. de 1989,
~e l989 (n~ 151/86, ha -Câmcira dos Depu~
de iniciativa da ComissãO- Temporária,
· tados), que aprova o texto do Acordo sobre
criada pelo Requerimento n" 23, de 1989,
1
Cooperação noS Cam·pos· da Ciência e
que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito -de qualTe-cnologia, celebrado entre o Governo da
quer natureza, dos Estados, do Distrito FeRepública Federativa do Brási! e o a·àvemo
da República da Índia, em Nova -Delhi, em
deraL dos Municípios e de suas respectivas
22"--de julho de 1985. Apreciação adiada
autarquias. Aprtieiação adíada por falta de
"quorum" para o prosseguimento da ses.
por falta de quorum para o prosseguimensão.
to da sessão.
-Projeto de Resolução n~ 62, de 1989,
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 51,
de inidativa da Comissão Temporária, '·d-e 1989 (n~ 106/89, na Câmara desDe-pucriada pelo Requerimento no 23, de 1989, -· tà'dós), que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Çulturai, _celebrado entre o
que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo - Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Socialista da
e ihtemo da União, de suas autarquias e
Tchecoslováquia, em Praga, em 7 de abn1
demais entidades controladas pelo Poder
de 1989: Ap"reCiação adiada por falta de
Público Federal, e estabelece limites e con"quorum" para o prosseQUirriento da sesdições para a ·concessão da garantia da
União em operações de crédito externo . · sao:
5.3.3 -ComunicaÇões da Presidêne- ínterno--:-ltpreciação adiada Por falta de
da
"qUorum" pai'a ó- ProSsegUiinento da ses·.~Término do prazo Pé:lra apresentação
são.
-Projeto de Lei da Câmara n" 82, de
de emendas ao Projeto de Res9luç~o n~
1989..(n" 3.736189, na Casa de origem), · 91/89 e ao Projeto ae Lei do DF n~ 94/89.
de inidativa dO Presidente da República,
-Término do-prazo para interpOsição
de recurso no-sentido de inclusão em Orque dispõe sobre a redução de incentivos
dem do Dia dos seguintes--projetes de lei
fiscais. ApreCiação adiada por falta de quoapreciados conclusivamente pelas comisrum para o prosseguimento da sessão.
-Projeto de Lei-do DF no 85, de 1989,
sões técnicas:
--:- _"Piojeto de- Lei do Senado ri" 59/88,
de iniciativa do Governador de DistritO F eque prorroga o prazo de aplicação de indera], que altera a Lei n~ 33, de 12 de julho
centivos fiscaiS ao ·imPOsto sobre~ ã- renda
de 1989, e dá oUtras providências.Aprecüspara empreendíiTJEúl{os Jocaliza.dõs nas
ção adiada por falta de "quorum" para o
-áreas da Sudene e Cia Sudam. Â' CJmara
prosseguimento da sessão.
· -Projeto de Lei do DF n~ 74/89, que
dos Deputados. _
autoriza o Dis~rito F ecl_eral alienar irnóveis.
-:-;- Projeto _de Lei do Senado n1 72189,
Apreciação adiada PC?r falta de quorum pa-_que indica os cargos, referidos no art. 84,
inciSO XIV, da Constituição Federal, cujos
ra 9 pi'ossegt.iírrientO da sessáo.
atdS de nomeãção, pelo Presidente da Re-Proposta de Emenda à Constituição
pública, dependem de prévia autorização
n' 3, de 1989, de autoria do Senador Marco
do ~epado Federal. À Câl7)ara dos DepuMaciel e outros Senhores. Senadores, que
tados.
acrescenta parágrafõ ao art. 159 e alteia
- Projeto de Lei do Senado no 60/89,
a redação do inciso Il do art. 161 da Consti·
que dispõe sobre .o vencimento das contas
tuição Federal. Apreciação adiada por falta
de serviços públicos. À CJmafa dos Depu·
de quorum para o prosseguimento da sestados.
são.
-Projeto de Lei do Senado n9 81/89,
-Proposta de Emenda à Constituição
que dispõe sobre c salário mínimo e dá
n" 4, de 1989, de autoria do Senador Leooutras providências. Ao Arquivo.
pOldo Peres e outros Senhores Senadores,
-Projeto de Lei do Senado n~ 119/89,
que acrescenta um § 6~ ao art: 5o do AtO
que díspõe sobre a propaganda comercial
das Disposições Constitucionais Transitóde agrotóxicos. pesticidas e produtos coniias. Apreciação adiada. por -falta de quo-- _ gêneres.
rum para o pr9sseguimento da sessão.
- Projeto de Lei do Senado ney 158/89,
-Projeto de Resolução n~ _86, de 1989,
que· dispõe sobre o Fundo Nacional de
de iniciativa âa Comissão- Diretora, que dá
Reforma Agrária e dá outras providências.
noVa redaÇão ao art. 6"17 do Regulamento
À Câmara dos Deputados.
Administrativo _do Senado Federal. Apre~
...... Projeto de Lei do Senado n~ 357/89-,
ciação adiada por falta de qUorum para
que dispõe sobre a criação de Zona de
o prossequimento da sessão.
Processamento de Exportação no Muni- Proj'éto de Decreto Le9islativo n~ 50,
dpio de Rio Grande, no Estado do Rio_
de 1989 (no 43/89; na Câmara dos DeputaGrande dO Sul. À Câmara dos Deputados.
dos}, que aprova os textos das Convenções
5.3A ·- Comunicação da Presldênn"" 135_ e_ 161_ e rejeita a de n~ 143, da
da
Orgailizaçãó Internadonal do _TrabalhoConvocação de_ sessão extraordinária a
OIT. Apreciação adiada por falta de quorealizar~se hoje, às 18 horas, com Ordem
- rum para b prosseguiineilto dá sessão.
do Dia que desiqna.
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5.4- ENCERRAMENTO 6-ATA DA 214" SESSÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989
-

querimento n~ 732/89-.À sanção do Gover-

nadar do Distrito Federal.
- Redação fmal do Projeto de Lei do_
__ ~-DF n' 73/89, constante do ltem 3 da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 733/89. À sanção do Gover-

6.1 -ABERTURA
B.2 _EXPEDIENTE

nador do Distrito Federal.

6.2.1 -Aviso do Senhor Ministro
do ExércitO

6.3.2- Comunicação da Presidên·
ela

- S/N, de esdcl:recimentos prestados
pelo Ministério do Exército sobre quesitos
constantes do Requerimento n" 497/89, do-

ria, a realizar-se hoje, às 18 horas e 15
minutos, com Ordem do Dia que designa.

Senador JamJI Haddad, formulado

com o

objetivo de obter informações sobre pensão especial de ex-combatentes.
6.2.2 -

Requerimentos

- Nr, 728/89, de autOria do Senador Ro-:nan Tito e outros Srs. Líderes, de urgência
para aprovação do pedido de empréstimo
externo do Estado do Ceará, junto ao BID;
no valor de oitenta e nove milhões e setecentos mil dólares - Ofício no S/.391'89.
- N' 729/89, de aut0ri8 dos Sts. senadores Mauro Benevides e outros, de urgência para o Projeto de leí do DF n9 96/89,
que autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, dentro dos
limites territoriais do Distrito Federal.
- N~ 730/89,· de autoria do Senador
Iram Saraiva, de retirada, em caráter definitivo, do Projeto de lei do Senado n• 278
de 1989, que regulamenta: o disposto no
§ 5e do artigo 40 da Constituição.
6.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do DF n' 51 , de l9a9,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que ratifica e mantém o Fundo de
Desenvolvimento do Distrito Federal Fundefe, e dá ou tias providências, Aprovados o projeto e as Emendas n...s 1 _e 2.
À Comissão Diretora para redaÇão ftnal.
-Projeto de Lei do DF n" 62, de 1989,
de iniciatiVa- do Governador do Distrito Federal, que altera dispositivo do Decreto-Lei

n• 82, de 26 de dezembro de 1966, AProvado. À Comissão Diretora para redação
finaL
-Projeto de Lei do DF n~ 73, de 1"989;
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre feriados no Distrito
Federal, tendo Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
6.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

-Requerimentos n~ 5 728 ·e-729/89, lidos no Expediente. Aprovados.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n<- 51/89, cónStante do Item 1 da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Re~
querimento n? 731/89. À sançáo do Gover~ -"
nadar do Distrito Federal.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n~ 62/89, constante do Item 2 da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Re-

__,_Convocação de sessão extraordiná-

6.4- ENCERRAMENTO
7 - ATA DA 215• SESSÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1989

7.1 -ABERTURA
7.2 .:C. EXPEDIENTE

7.2.1 -Parecer
-Referente à seguirite matéria:
-Projeto de Lei çiQ Distrito Federal n~
78/89, que autoriza a desafetação do domínio de bem de uso comum do povo, dentro
dos limites do Distrito Federal.
7.2.2 -LeJtura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n~ 399/89,
de autoria do Senador José lgnácio Ferreírà,- que adiciona parágrafo ao ~rtigo 11
da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de
1988,, para permitir dedUções do rendimento bruto auferido por profissionais au-tôii<:lrnos.- naS-Cãndiçõ:es que_ menciona.
7.23- Discurso do Expediente

-${':NAi:JOB S!LJ/!0 fíN1E - Enca·
minhando infonpações ao Ministério da
Fazenda, sobre a suspensão pela Cacex
de !~~eci_!'Tl"eftto de guias de exportação.
-SEIYAOOR LOURJVAL BAPTISTA Preservação da Petromisa.
7.2.4- Requerimentos
.-N~ 734/89, de autoria dos Srs. MarCondes Gadelha e outros, de _urgência para
o Projeto de Lei da Càmara n~ 76/89-Complementar (n 9 104/89, na caSa -de origem),
que estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências.
- N~ 735/89, de autoria dos Srs. Ronan
Tito e outros, de urgência para o Proje~o
de Resolução n? 96/89, que dispõe sobre
a remuneração dos servidores do Senado
Federal, altera ·as Tabelas de referências
de vencimentos e_de gratificações, e dá
oUtras-- providênc:!~s._

7 3 - ORDEM DO DIA

7.3.1- Requerimento

o...~mbrode 1989

- N~ 735MN89, de autoria do Sr. Ronan
Tito, de inversão da Ordem do Dia, a fim
de que a matéria constante do item I seja
seja submetida ao Plenário em último lugar. AproYado.
7.3.2-0rdem do Dia (continuação)

Projeto de Resolução_ n" 86, de 1989,
de iniciativa da Comissão Diretora. que dá
nova_redação ao artigo 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Aprovado. À Comfssão Diretora pdra- redãção final.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 50, de
1989 (.,~ 43/89, na Câmara dos Deputados), que_aprova os textos das convenções
n"' 135 e 161 e: rejeita a de no _14J,_ da
Org'ãhiiãÇãO InternaciOnal do Trabalho OJT. Aprovqtio,_após parecer faVorável da
comissão competente, após usar da palavra o Sr. Ronan Tito. À promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara n9 74, de
1989 (n~ 3.457/89, na casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que institui a taxa de fiscalização dos mercados de titulas e valores mobiliârios e dá
outras providências. Aprovado com emenM
das, após parecer favorável da comissão
competente, havendo usado da p~lavra na
sua discussão o Sr. Leite Chaves. A Comissão Diretora para redação final.
_-__
- Redação fiilal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 74/89.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.
7 .3.3- Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

-Requerimentos n'fS 734 e 735, lídos
no expediente. Aprovados.
7 .3.4- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
7.4- ENCERRAMENTO

~ SE~~~~~?6'~CIADOS
-Do Sr. Od Sabóia de Carvalho. proferidos nas sessões de 6-12-89
9-ATO DA COMISSÃO DIRETORA

-N•35
10-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

-W 269 a 272/89.
11~ DIRETORIA GERAL DO SENADO FEDERAL

-Termo Aditivo ao Contrato no 41/88
·12- MESA DIRETORA
13- LÍDERES EVICE-ÚDERES DE

PARTIDOS
14- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Dezembro de 1989.
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Ata da 11" Reunião, em 12 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr_ Pompeu de Sousa

ÀS 10 HORAS. ACHMI-SE PRESENTES
OS SRS. SEf/ADORES

Aluízio Bezerra- Carlos De'Carli - Ronaldo Aragão -O! avo Pires - Jarbas Passarinho -

Moisés Abrão -- Carlos Patrocíni'o

- Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa Edison Lobão --Cid Sabóia de Caivalho --Mauro Benevides - Marcondes Gadelha -

--N 9 3_42/89 (n"' 894/89, na origem), de 11
do corrente, referente à aprovação das matéM
rias constantes das Mensagens da Presidência
da República n~ 43, 120 e 256, de !987; !63,
287,307,412 e 413, âe 1988; 103,243,244,
318, 636, 637 e 730, de 1989.
. OFfCJO 00 SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA

CÁMARA DOS DEPUTADOS

~sueto

de Lavor- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camata -João Calmon - Nelson Cameiro Hugo Gontijo- Ronan Tito.....:..... Fernando Hen-

rique Cardoso - Mauro Borges - Pompeu
de Sousa - Maurício Corrêa - Meíra FJ1ho

-Roberto Campos- Márcio Lacerda- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite

Chaves -

Gomes Carvalho -

Dirceu Car-

neiro.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Entretanto, não
há em plenário o quorum regimental para
ªber:tl.lr'ª da sess:êo.
Nos termos do § 2Q do art. 155- do Regimento Interno, o expediente que se encontra
sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas concüções, vou encerrar a presente
reunião, designando para a sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 12 horas, a se~
guinte.
-

ORDEM DO DIA
Discussão, em tt.iiii.o único, do Pl'õjeto
de Lei do Senado n? 384, de 1989,_de
iriiciativa-da ComisSãO de ConstituiÇão,
Justiça e Cidadania, que dá nova Redação
ao § 19 do art. 1? e 6" e_ respectivo § 1o
da Lei no 4.717, de 29 de juriho de 1965.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reuníão às 1O horas e
-

40 minutos)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO § 2• DO ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de Comunicações:

- N~ 340/89 (n"' 892/89, na origem), de 11
do corrente, referente à aprovação das maté·
rias constantes das Mensagens SM n~ 284
e)85, de 1989. ~ · ~.~
. ·
·
-N' 341/89 (n' 893/13'9, na origem), de II
do corrente, referente à aprovação da matéria
constante da Mensagem SM n~ 271, de-198tL

GP-0'2622/89

1989 (n..; 44/89, naquela-C:asa):-·que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Econômica
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República So-·
cialista da Tchecoslováquia, em Brasilia, em
12 de_mai_o_ de 1988.
COMUNICAÇAO DA
PRESIDÊNCIA

Brasma... 7 de dezembro de 1989
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência,
para os fins constitucionais, o incluso Projeto
de Decreto Legislativo do Congresso Nado·
-nal, que "aprova o texto do Acordo de Cooperação Ecoriômica celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Socialista da T checoslováquia,
em Brasília, em 12 de maio de 1988".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Deput8.do Paes de Andrade, Presidente.. da Câmara cl_os Deputados.
---- -:Aprovao--t&tci-dlrAcordo- e/e Coo(R~--;.

A Presidência comunica ao plenário que,
com referência ao Ofício n~ 2.622/89, do Sr.
19 Secretário da Câmara dos Deputados, anteriormente _despachado, adotará as providências necessárias à promulgação do Decreto
Legislativo n9 30, de 1989.

ração Económica celebrado entre o Governo da Repúblíca Federativa do Brasff
e o Governo da República Socialista de
Tchecoslováquia, em BrasDia, em 12 de
maio de 1988.

O Congresso Nacional deé:reta:
Art. 1o Serão punidos, na forma desta lei,
os respónsávefs por crimes-praticados contra
o sistema financeiro nacional ou a economia
popular.
Art. 29 São crimes contra o sistema financeirO nacional:
I - Gerir, fraudulentamente, instituição financeira, através de:
a) violação de sigilo de operação, OIJ -de
serviço, prestado por instituição financeira ou
integrante do sistema de distribuição de titulas
mobiliários, de que tenha conhecimento em
razão de oficio;
b) aplicação de recursos financeiros, direta
ou indiretamente concedidos por instituição
oficiai; ém- finalidade diversa da prevista em
lei ou contrato;
c) operação de remessa, desautorizada, de
moeda ou divisa, para: o exterior do País, ou
de depósito, em outro país, não declarado à
Receita Federal;
d) apropriação ou desvio de dinheiro, título
ou valor de que tem a posse em razão do
cargo ou posto, em proveito próprio ou alheio;
e) -artificíal variéiÇão- de pieço oU valor de
títUlo público.
Pena- Reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos. multa de 50 (dnqüentã) a 200 (duzentos) vezes o valor do maior salário mínimo
e cassação, por 5 (cinco) anos, de autorização
para o exercido de atividade em instituição
financeira.
fJ -Sem autorização própria, ou fundamentaÇão legal:
a) imprimir,·reproduzir, emitir ou, de qualquer- ffiãdo, fabricar óu pôr em circulação cer-

O Congresso Nacional decreta:
-Art 1~ Fica aprovado o texto do Acordo
de Cooperação Económica celebrado entre
o Govemo da República Federativa do Brasil
ê o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, em 12 de maio de

19sa
Parágrafo único. QuaisqUer contratos firmados em decorrência do presente Acordo
-que venham a receber o aval ou a garantia
da União, ainda que para empresas não estatais, ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional
Art 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
-~~.Ofícios

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Nc, 176/89, de 7 do corrente, comunicando a aprovação da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n? 58, de
1989-Complementar (n~ 118/89-Complementar, naquela Casa), que estabelece normas sobre a partiCipação dos Estados e do
Distrito Federal no produto da arrecadação
do Imposto sobre Produtos IndustrializadosIPI, re]atívãmente às exportações.
- N"' 177/89, de 7 do corrente, comurii·
cando a rejeição do Substitutivo do Senado
" ao PfOjeto de Decreto Legislativo n? 30, de

PROJETOS
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 396, DE 1989
Altera dispositivos legais sobre, crimes
contra a economia popular e o sistema
financeiro nacional, e dá outras providências.
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outro documento repre-

vinculado ao sistema fmanceiro, em seu favor

sentativo de título .ou valor mobiliário;
-'
b) receber, cobrar ou exigir juro, comisS~o
ou vantage_m sobre operação de crédito ci~

ou de instituiçãO financeira de- que participe
o respectivO cônjuge, parente consangüínio

tificado_, _cautela

menta, pecúlio, assistência à saúde, aposenta~

ou afim,, até o segundo grau, ascenden~«;!'. descendente ou filho adOtivõ, qualquer dessas
pessoas na condição de controlador, administrador ou membro de_ Conselho estatutário.
§ 49 lncÓrrem nas PenaS deste artigp, o
autor e o executor âe Ordem manifestamente

darias, cooperativas de crédito ou de bens,

ilegitl.

sociedades de economia coletiva;
c) operar instituição financeira, inclusive de
diStribuição de valores mobiliários ou de câm:..
bio·
·
- ---

Art. 3c Competre aos juízes federais processar e julgar os crimes de que trata o art
2" :desta_jei e, ao_ ~pístério Público Federal,
promover-ãs respectivas ações penais .
Arl 4 9 São crimes contra a economia popular.
___ _
I - recusar, injUstifkamente,_ moeda nacional;
__
][ - fraudar matéria-prima ou produto de
consumo popular destinado à alimentação,
v~_s_f:!.l_ário ou higiene, ou praticar sua comercialização atrayés de:
a) alteração artificiOsa de peso ou de composição;P) _destruição ou inutilização,- sem autorização legal;
c) ocultação ou estocagern, em_ detrimento
do consumo regular pela população;
d) transgressão. de tabelas oficiais de preços;
e) injustificada negatiVa de emissão de nota

de seguro, administração de fundo mútuo qu

fiscal, ou de consórcio, serviço de corretagem

1

ou distribuição de títulos ou valores mobiliários, sociedade para empréstimo ou financiá-

. d)

aproveitando-se de aut9rização diversà,.

emitir,- oferecer ou negociar,_de qualquer mo-_
do, outros títulos ou valores mobiliários, falsos

ou falsificados, sem registrO de emissão, ccim
registro irregular, ou ainda, sem lastro ou garantia.
Pena-Reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis)
anos, multa_ de 40 (quarenta) a 160 (cento
e sessenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País e cassação. por 10- (dez) ariõs,
de autorização para o exertfdo de attvidade.
em instituição financeira._ _ ·
_
m-o titular, administrador ou gerente de
instituiçãO finanáfrã: · -· -a) negarwse a apresentar ao intexventor, liquidante ou síndico, nos prazos e condições
estabelecidos em lei, as informações ou documentos de sua responsabilida_de;
. fisca~
b) prestar falsa lnformação ou declaração;
I) anúncio falSo oU· incorreto sàbre preços,
c) induzir ou manter em _errp pessoa fislca
condições de venda, qualidade ou caracterísou jurídica, ~negando-lhe ipformação devida
ticas do produto posto à venda;
ou prestando-a falsamente~
g) elevação artifiCial oti irregu1ar de preços,
Pena-Detenção de 4 (quatro) a 8 (oito) medi_ante acordos com outros vendedores,
meses, multa de 20 (vinte) a:So (oitenta) vezes
fornecedores ou representantes de venda.
o_ maior salário mínimo e cassação, por 3 (três)
m- descumprir, violar ou fraudar:
anos, de autorização pai'ã o exercício_ de ativia) sorteios e consórcios;
dade em instituição financeira.
b) entrega de coisa sorteada,. ou objeto de
IV- O servidor público:
cons6rdo ou venda;
a) omitir ou retardar, de rriá-fé, ato de offcio
c) direito a deVolução de prestaçõe-? pagas
necessário ao regular funciç:>namento do sistea consórcio, aO fim do contrato, corrigidaS
ma financeiro nadonal;
monetariamente;
b) praticar ato contrário<~os interesses do
d) preços de mercadorias, neles provocansistema financeiro nacional, ou de terceiro de
do aumentos através de artifícios;
boa-fé, ou contra disposiçáQ_de lei ou norma.
e) Cobrança de juros nos limites legais;
Pena-Detenção de 6 (Seis) a 11 (onze)
I) condutas e normas do comércio;
meses e afastamento do cargo, emprego ou
g) contrato de venda e compra a prestafunção.
: ções, ou, de qualquer modo, cobrança"de ágio
§ }9 Considera-se instituição financeira,
como condição à entrega do bem;
para os efeitos desta Lei, a pessoa jurídica!
h) escrituras públicas, registras. e lançade direito público ou privaâo, cjue tenha como
mentos comerciais.
atividade principal ou acessória, cumulativaPena- Multa de 10 (dez) a 40 (quarenta)
mente ou não, a captação, iritermediação ou
vezes o valor, do maior salário mínimo vigente
aplicação de recursOS fmanceiros, em moeda
no País e ressarcimento, com todos os acréscinacional ou estrangeira, ou a custódia, emis- mos, das quantias indevidamente cobradas ou
são, distribuição, negociação, intermediação
retidas, quando for o caso.
ou adminiStração de consórcio, seguro, pecúIV - nefiar-se -o c_Qm·ercíante, ou quem o
lio, fundo de pensão, cambio, poupança ou represente, a substituir ou reparar, em 30 (trinM
valores mobiliános.
ta) diaS, O bein-vendido Com vício ott defeito
§ 29 As penas restritivaS de liberdade são
oculto, desde que comunicado dessa condiaumentadas se 1/5 (um quinto) se o delito
ção em, no máximO, 72 (Seteil.ta e duas) horas.
é praticado com o concurso de titular de cargo
Pena-Multade5 (cinco)a"20 (viiite) vezeS
de direção em órgão público ligado ao sistema 6 ·vaJor-do maior salário mínimo vigente no
fmanceiro.
-País e ressarciinento, com todos os acrésci§ 3c As penas pecuniárias apjicar-se-ão
mos; do valor constante da nota fisc<;tl.
sempre no máximo se o delito é cometido
Art. se As penaS de multa, previstas nesta
por titular de órgão público de qualquer forma
lei, podem ser aumentadas até o_ triplo se o

D,ezeml;>rode 1_989 -

juiz considerar que, anfe a Situação económica
do réu, sdo elas Ineficazes._ embOra aplicadas
em seu valor máximo, ou quando a conduta
do agente causar prejuízo à dignidade de cargou ou de órgão público.
Art. 6~ Os crimes· de que trata o art. 4 9
desta lei são de ação pública, cabendo a qualquer pessoa do povop·rovocar a iniciativa do
Ministério Público estadual, fomec:endo-lhe,
por escrito, informações sobre Q fato_ delituoso
e a autoria, e indicando o tempo, o l_ugar e
os elementos de convicção.
§ 1? Será admitic:Ja ação privada se o MiniStério PúblicÓ nãO iÕtentar ação pública em
5 (dnco) dias, a contar do recebime_!1to da
qüeixa.
_ § _29 O Ministério Público poderá oferecer
denúncia substitutiva à queixa, açiitá-la ou, justificadamente, rejeitá-la.
§ 3o Se o Ministério Público requerér o
arquivamento_ do inquérito policial, ou de
quaisquer peças de infOrmação, o juiz, se julgar improcedentes as razões invocadas, fará
remessa, do inquérito ou das peças de informação, ao Procurador-Geral, e _este Oferecerá
a denúncia, designará outros órgão do Minis-téri_o ..Público_ para oferecê-la ou insistirá no
pedido de arquivamento, ao qual se obriga
o juiz a atender.
Art. 79 Compete aos juízes estaduais- e do
Distrito Federal e Territórios processar e julgar
os ~crimes de que trata o art. 49 desta lei.
Art. 8? A requerimento do MinistériO Pú~
blico, poderá o juiz, fundamentadamente, determiqar a indisponibilidade de bens ou a prisão preventiva.
Art. 9' O pagamento de fiança nunca será
inferior a 213 (dois terços) do maior valor estipulado para a multa nos casos previstos nesta
lei.
Pa(ágrafo único. Na hipótese tio art 2~.
item IV, desta lei, a fiança será fixada em valor
equivalente _a 5 (cinco) sal_ários mínimos, tomado por base o maior salário mfnimo vigente
no País.
Art 10. Na hipótese do art._4° desta lei,
o ofendidO, ou seu representante léQal, decairá
do direito de queixa:, ou de representação, se
não o exercer no prazo de 6 (seis) meses da
data do delito o_u, no caso -do § 1o do art
69 desta Lei, do dia em que se esgotar o prazo
para oferecimento da denúncia.
Art. 11,_ Aplicam-se, supletiva ou subsi·
diariamente a esta lei, os Códigos Penal e de
Processo Penal.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
· Art 13. Revogam~se as disposições em
contrário.
_Justificação

A sociedade brasileira necessita de meios
eficazes de defesa económica, em face dos
sucessivos escândalos patrocinados exatamente por detentç>res de postos de comando
no sistema financeiro nacional.
Um des.s.es. instrumentos de defesa é a formalização de denúncia, em delegacia de polícia, com vistas à deflagração da ação penal,
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nas hipóteses de crimes contra a econorriia
naciOnal.

O Projeto estabelece maiOr rigor na aplicação de penas pe<:-aniárias, invertendo, assim,
o objetivo do delinqüente que busca, exatamente, vantagem dessa natureza.
De fato, o aspecto da valoração subjetiva
do agente do crime-de natureza financeira,

ou contra a economia popular, reporta-se exatamente à "Lei do Gerson", isto -é, o dano
decorrente da prática criininosa é, essencial-

mente, pecuniário. Dessa premissa

estabel~

ceu-se, no Projeto, que a melhor forma de

punir os agentes desses delitos é reverter o
processo, penalizando-os com restrição à liberade mas, princiRalmente, apenando-os com
rigor no que tange às multas e demais condições de natureza pecuniária.
Sala das Sessões, 12 -de dezembro de 1989.
-Márcio Lacerda.

LEGISLAÇÃO aTADA

LEI N" 3290
DE 23 DE OUTUBRO DE 1957 _
Modifica o art. 59 da Lei nP 1.521, de
26 de dezerribro de 1951, que altera dis~
positivOs da legislação vigente sobre cri·
mes contra a economia popiliai.

DECRETO No 48.456
DE 30 DE JUNHO DE 1960
n~

Regulamenta o art. 49, letra ''b", da Lei
I .52 I, de 26 de dezembro de 1951

(À Comissão de ConstltUlçãõ, Justiça e Cida~
dania.)

PROJETO OE LEI DO SENADO
N• 397, DE 1989
,Estab_elece correção monetária mensal
para as contas individuais do Fundo de
Participação PiS-PASEP e_dá outras providências.

O Congr-esso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 6'1'0o Decreto-Lei n"_2.445,
de 29 de junho de 1988, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 6~ As contas lhdividuais dos
participantes dá Futido de Participação
PIS-PASEP, serão creditadas men-Salmente:
I) pela correção monetária do saldo
credor;
D) pelos juros mínimos equivalente a
3% (três por tento) ao ano, calculados
sobre o saJdo credor corrigido.
Parágrafo único~ As contas a que se
refere o_ caput deste artigo serão também
creditadas ao encerramento do exercício
social do Fundo pelo resultado líquido
adicional das operações realizadas, deduzidas as despesas administrativas e as
provisões e reservas, cuja constituição se-ja indispensáveJ."
Art._ 2o U valor da retirada de parcelas do
PIS-PÁSEP a que se refere o § 79 do art. 4õ

Quarta-feira 13

7791

dOS. -!rijusta, Porqu-e-·os-qUereCe&em pOr último ficam em sítuação desvantajosa em relação aos que recebem primeiro, deritro do escalo.:imento feito para o pagamento dos rendimentos.
·
: J\permissão, consubstanciada no parágrafo
únrco do artigo 29, para o saque integral, quan·
do o património individual do participante for
menor que um salário mínimo, se explica pelos motivos a _seguir expostos. Como se sabe,
a ConstituiçãO deu nova destinação às coritflbuições PIS e Pasep. Atualmente elas não se
destinam mais ao Fundo_de Participação PlSPasep, mas _constituem rec\JI"sos orçamentáriOs destinados a financiar o _segUro-desemprego e o abono anual aos trabalhadores que
recebem até dois salários mínimos, sendo ainda que40% se (;iestinam a investimentos feitos
atravéS do BNDES.
.
Na realidade, o artigo 239 da Constituição
decretou a extinção paulatina do Fundo P!SPase"p. Em 30-6-89, o património do Fundo
era de cerca de 22 bilhões de cruzados novos,
-uma quantia respeitável, mas como existem
. cerca de 58 milhões de contas íi1divlduais,
d património indiVidUal é pequeno: _t:erca de
3 saláríos mínímos, em média.
A partir da Lei Complementar no 26n5, os
rendimentos pagos anualmente são constituidos, apenas, de juros de 39-aÕ anci-e âe resultados líquidos de aplicações dos recursos que,
embofa variáveis,- têm. girado em torno_ também de 3% ao ano. Assim, oS rendimentos
pagos anualmente _são baixos: cerca -de 100
cruzados novos, neste final de ano, mas há
muitos partídpailtes que recebem, tão-somente, cerca de NCz$ 10,00. Não compensa
nem ir à Caixa Económica Federal ou ao_ Banco do Brasil para receber.
O art. 39 visa a eliminar a exígénda de
ternpo.de cadastramento para que o traba~
lhador _possa re_ceber o abano. A_ ~xigência
de _5 anos, como prevê a Lei n9 7.859/89, a
nosso ver, contraria o espírito do art. 239 daÇonstituição, e é respoh~l pela exdusâo
de milhões de_trãbalhadores do beneficio.
Os §§ 29 e 39- do art. 39 visam a proteger
o trabalhador que, por qualquer motivo,, deixou de retirar: o b.ene_ficio na época escalonada
ou c(jjo nome deixou de constar na Rel~ão
Anual de fnformações Sociais, básicas para
a manutenção do Cadastro do Trabalhador,
A lei já prevê multas ao empregador por omissão e prestação de informações incorretas naquele documento.
Dada a jmportância das modificações sugeridas na legislação do PJS e Pas_ep em benefícios dos trabalhadores, solidto o empenho
dos ilustres Senadores no sentido de acolher
o nosso projeto.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.

da Lei COmplementar n9 26, de 11 de setembro _de I 975, será calculada na data do encerramento do exerCido financeiro do ·Fundo e
convertido em Bônus do TesoUro Nacional,
para garantir-lhe valor real até a data do efetivo
pagamento. ~
Parágrafo único. _Será penilitido o_ saque
integral de conta lrtdividual do participante,
cujo património total no Fundo não ultrapasse
o valor de um salário mínimo à época do encerramento_do exercido social.
1\rt. 3• O <ort 1e da Lei n' 7.859, de 25 .
de outubro de 1989, passa a vigorar com a
seguinte_redaçao:
'"Art. _1 ~ É assegurado o recebimento
de abono anual, no valor de um salário
mínimo vigente na- data do respectivo pagamento, aos empregados que:
I - perceberem de empregadores que
contribuem para o Programa de IntegraÇão Social (PIS) ou para o Programa de
Formação do Património do SeJVidor Público (Pasep), até dois salários rrúnirnos
- ' - médios de remuneração mensal rio período trabalhadÇ>, e que tenham exercido
atividade remunerada pelo menos durante trinta dias do ano-base;
n- estejam cadastrados no Cadastro
Nacional d~.Tr~b~lhador _ou s~jam parti--~íPàilles do Fundo de Participação PISPasep.
§ 19 No _caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PfS-Pasep, o abono anual será pago com os
rendimentos das contas individuais, a car- go do F1.1ndo, e complementado quando
for o caso, com recursos oriundos da arrecadação das contribuições dos programas mencionados neste artigo.
§ 2 9 O abono a que se refere esta
lei, caso não seja pago no período destgnado para o seu recebimento, s_erâ con·
vertido em Bônus do Tesouro Nac_iooal
para garantir-lhe o valor real e perrnÇJ:necerá~à disposição do beneficiário.
§ 39 O trabalhador que indevidamente deixou de ser incluído_ na Relação
_Ariual de Informações Sedais (Rais), um_a
vez regularizada a situação, receberá o
abono pelo valor do salário mínimo vigente- à época do pagamento:"
M 4o Esta lei dntra em vigor na data de
sua publicação._
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
J_ustificação

-A intenção primeira deste projeto de Ieí é
dar proteção ao trabalhador contra os efeitos
da inflação.
De fato, a sistemática Vigente de _correção
monetária anual das contas individuais do
Fundo PIS-Pasep, combinada com -cr pagamento escalonado dos rendimentos, toma-se
perversa a injusta nestes tempos de inflação
galopante. Perversa, porque deteriora o valor
dos rendimentos quando esses são pagos aos
beneficiários algum tempo ·depois de calcula-

-FranCisco Rollemberg.

LEGISLAÇÃO aTADA

DECRETO-LEf N• 2.445
DE 29 DE JUNHO DE 1988
Alteri! a legislação do PrÕgrama de Forrriação do Património do Servidor Público

.-

- '"
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{Pasep) e do Programa de Integração Soâa/ (PIS) e dá outr.:1s providências.

vidades de Nfvel Superior do Quadro Permetnente do Sem1d0 Federal, e dá outras

- -- pi'oVidências. _

O Presidente da República, no uso da atr!·
buição que lhe confere o art. 55, item Jf, dâ.
O SenadÕ Federal resolve:
Constituição, decreta:
Art. r~_ A Categoria Funcional de Bibliote-_
············---~--~~.....m:. .. __ _ -- cário, Código SF-NS-932, do Grup~Outras
Art. 6~ As contas individl,lais dos particiAtividades de Nível Superior do Quadro Perpantes do Fundo de Participação PJS-Pasep,
manente do Seando Federal, a que se refere
serão creditadas ao encerramento do respeca Lei n~ 6.908, d~ 21 de maior de 1981,-fica
tivo exercício:
alterada na forma do anexo desta resolução.
I - pela correÇâo monetária anual do saldo
§ 1e A alteração a que se refere este artigo
credor, obedecidos os índices aplicáveis à:?
não acartétará elevação automática de vencimento 6ü'"salário.
Obrigações do TesOurO Nacional (OTN);
J[ -pelos juros tnínimos de três por cento
- § 2~ O preenchimento dos cargos ou emao ano, calculados sobre o saldo credor corripregos das Classes Especial e Intermediária,
gido; e,
dã CateQorf;;! Funcional de Bibliotecário, farJU - pelo resultaclo líquido adidonal das
se-á mediante progressão funcional ou outras
operações realizadas, deduzidas as despesas
formas legais de pcovimento.
administrativas e as provisões e reservas, cuja
§ 3ç Os servidores atingidos pelo disposto
constituição seja indispensável.
neste _artigo serão posicionadOs nas novas
dasses_da categoria funcional, mantidas as
••••••••••••••••-·•~ ~-- R-~
respectivas referências de vencimentos _ou sa.
lário.
LEI N•7.859
Árt 2o -KSubsecretaria de-Administração
DE 25 DE OUTUBRO DE ~1989.
de PessOOJ republicará o Regulamento Admi·
Regula a concessão e o pagamento do_
ni~ti:ãtlVQ. do senado Federal, atualizando o
abono previsto no § 3? do art. 239dia
se.u Quadro de Pessoal, de acordo com o disConstituição FedernL
posto nesta resolUção.
Art. 3° A despesa com a execução desta
Faço Saber
o Presidente da República
resolução__correrá à conta das dotações pf6...
adotou a Medida Provisória n~ 88, de --1989,
priâS dO Senado Federzil constantes do Orçaque o Congresso ~acional aprovou, e eu,lram
mento da União.
&raiva, 19 Vice~Presidente, no exercício da
Art 49 Esta resolução entra em vigor na
Presidência do Senado Feçleral, para os efeitos
dáta de sua publicação.
do disposto no parágrafo único do art. 6Z- da
Art. 59 RevogamMse as disposições em conConstitUição Feâeral, promUlgo a seguinte lei:
trário.
Art. ]9 É asSegurado o recebimento de
abono a·nual, no valor de um salário mínimo
Justificação
vigente na data do respectivo pagamento. aos
A aJteraç_~o proposta tem por objetivo dar
empregados que:
~à Categoria Funcional de Bibliotecário, do
I- perceberem de empregadores, que conGrupo-Outras Atividades de Nivel SUperior, do
tribuem para o Programa çfe Integração So_cial
Qua-dro Permanente do Senado Federal, trata(PIS) ou para o Programa de Formação do
mento ídêntico aO já adotado em relação aos
Património do SerVIdor Público (Pasep),até
servidores do Poder Executivo, 8trav"ês da Lei
doís salários mínimos rrtéâios de remuneran" 7.185, de J 6 de abril de !984.
ção mensal no períOdo trabalhadO; e que te,.
trata-se, na hipótese, de mera extensão aos
nham exercido atividetde remunerada pelo
sérvidoieS do S-enado Federal de medida legal
menos durante trinta dias no ano-base;
que já--se faz tardia, visto que,_ faz mais de
I! - estejam e3dastrados, hã pelo menos
ciffi:o anos ·que fói sanC-iOiia"da no âmbito do
cinco_~nos (art. 4~, § 39, Qa Lei Corilplém-entar
Poder Executivo.
n~26, de 11 de setembro de 1975)noFundo
Para dar cumprimento ao dispositivo constide Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Natucion_al, relativo a paridade de vencimentos,
cional do Trabalhador.
nada mais justo e_ legal que_ a sua exten?ão
Parágrafo único. No -caso de beneficiários
aos servidores da Casa.
integrantes do FuridO C:le Participação PfS-PaDois Projetes de Lei do Senado, os de. n'1"
sep, o abono anual será pago com os rendi255, de 1985 é 13i; de 1987, foram apreseninentos -das· contas individUais, a cargo do
tados pela Comissão Diretora do Senado FeFUndo, e complementado, quando for o caso,
deral no sentido de extender aos Bibliotecários
com recursos oriUndos da arrecadação das
da CasaosbeneficiosdaLein?7.185,de 1984.
contribuições dos pro9fainas mencionados
~ O _segundo deles, após a sua aprovação no
neste artigo.
PJe.ná.rio desta Casa, foi remetido à Câmara
dós Deputados, através do Oficio SM n~ 200,
de 15 ,de maio de 1987, do Senhor Primeiro
(À ComissãO de Assuntos Econômlcos Decl~
sécretáno; e; levando-Se em conta os trabasão Terminativa.)
lhos da Assembléia Nacional Constituinte durante todo o .ano de 1987_ e grande parte de
PROJETO DE RESOLUÇÃO
I 988, não obteve a sua aprov~ção naquela
N• 94, DE 1989
Casa..
Altera a estrutura da Categonti' Funcio-- --.c Agora, çom o advento da nova Constituição
nal de Bibliotecário, do Grupo-Outras Ati- Fédei-ãi, e de acordo com o que estabelece .

.. .

que

Dezembro de J 989

o seu artigo 52, inciso xm. compete privativa~
mente ao Senado Federal "dispor sobre sua
organização, funcionamento, polícia, criação,
tran_sf~rma_ção ou extinção dos___ cargos, em~
pregos li! funções de seus seJYiços e- fixação
-da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias' ...
Sala da Comissão Diretora,J2 de dezembro
de 1989. - Nelson Carneiro .....:.... Pompeu de
Sousa -Antônio Luiz/11aya -Alexandre Cos
r

ta.
PROJETO. DE RESOLUÇÃO
/N' 95, DE 1989
I )

\

J..

Altera a estrutura da Categoria Funcional de PsiCólogo. do Grupo- Outras Ati-

ae

vidades Nível Superior do Quadro Permanente "do Seando Federal, e dá outrrJs
providências.

·

O Senado Federal resolve:
Art. 19 A Categoria Funcional de Pskó-·
logo, Código Sf-NS-907, do Grupo- Outras
Atividades de Nível Superior do Quadro Permanente do Senado federal, a _qu_e se refere
a Lei no 6.908, de 21" (;fi maio de-l981, fica
alterada_na forma do Anexo desta Resolução.
§ ]9 A alteração a que se refere este artigo
não acarretará elevação automática de vencimento ou salário.
§ 29 O preenchimento dos ~é!!"_Q<?!> o_u empregos das classes Especial e intermediárias,
da Categoria Funcional de Psicólogo, far-se-á
mediante progressão funcional ou outras formas legais de provimento.
§ 3~ Os servidores atingidos pelo disposto
neste artigo- serão posicionados nas novas
classes da categoria funcional, mantidas as
respectiVas referências de vencimento ou salário.
Art. 2ç A Subsecretaria de Administração
de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, atuali4ando o
seu Quaãro de Pessoal, de ac.ordo com o disposto nesta Resolução.
Art. 39 A despesa com a execução desta
Res_olução correrá à conta das dotações próprias do Senado Federal constantes do Orçamento da União.
Art. 4ç Esta Resolução entra--em vigor na
data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em _con- trárlo.

Just!Jlcaçlio
A alteração proposta tem por objetlvo dar
à Categoria Funcional de Psic61ogo, do Grupo
- Outras Ativldades de Nivel Superior, do
Quadro Permanente d_o_Senado Federal, tratamento idêntico ao já adotado em relação aos
servidores do Poder Executivo, através da Lei
. 0°7.216,de 10des_etembrode 1984.
Trata-se;nãhipótese, de mefa extensão aos
servidores do Senado Federal de medida legal
que jã se faz tardia, visto Que, faz mais _de
cfn"co" a-nos que foi sancionada _no ãmblto do
Poder Executivo.
Para dar cumprimento ao dispositivo constitucional, relativo à paridade de vencimentos,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Dezembro de 1989 .

Federal, e de acordo com o que estabelece
o seu artigo 52, inciso XIII, poderá ser feita

Grupo

ANEXO
Jf! d<>. RP.SOluçãO n2

Categorfa

Sala da Comissão Diretora, 12 de dezembro

9e

Outras Atfvfdades
de Nível Superior

Psicélcogo

, oe

ta.

19

Rerefêncfa de Vencimento
ou Salário por Classe

SF ·NS-907

Classe
Clnsse
lasse
Classe

c

(NS)

-,

1989. -Nelson Cameiio -Pompeu de
Sousa -Antôm'o Luiz Maya -Nexan_dre Cos-

Código

FuncioroaT

~

trizes orçamentárias;"

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fxxação da respectiva remuneração, obsetva(Art.

7793

dos os parâmetros estabelecidos na lei de dire-

nada mais justo e legal que a sua extensão mediante Resolução, uma vez que compete
aos servidores da Cas<l.
___ privativamente ao Senado Federal "dispor soApesar de tratar-se de alteração de Lei, a
bre sua organização, funcionamento, polícia,

medida, com o advento da nova Constituição
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Ohpllc so~rc 3 r~mw.,ençllo dos ser v!
dores do So'r>d~" redc-nl, dtl"r:l 'ar.
Tabelo:; de rcferCncla~ de ve"cJmcr.to_s
c de nratlflr-ações, c dli outras pro-

g) a çratJrtcaçlio de reprrn,.ntaçlo de g;blnete;
h) a gratlficaç~o pel~ e~ccuçlio de trabalho

Ht<'l!

co ou clentlflco;

vl~ó.ncias.

1) o gr~tiflta~ao especial de dese:npenhc, ob:;ena-.
do c dhposto no artigo 11 dcst~ l>esolo..oç~o;
Art. 1t> - o~ ~alorc's do~ vconelnoento~ e ~~lárlo~
dos :Jervidores o:lo S(ftlado rcaenl s~o os _fll<nd!l~ !'J.U rabc~a:s con~ta~
tes do:J III'IC~os r e I! destõl Resoluçlru.

j) n g;atiflcaçllo pela e~ecuçDo de se~~lço ae nat:_~
ren l':õõ·eclal com rJsco de vlda ou de ~~Udc;
l) o salárlo-fam1lla:

§ 1t>

-

o poslclon~mento

dos ocvpant('s de c'argos
c C<l~;c~~--da:. C.;,::ros Çe :'cs~.:r.:.! Ço 5cr.:~.=:~. ~;;.,j~.r;o.!. nas rer~r~.-.
et~:; d'o vrne1111~ntos c salário~, cbscrvanl, ilo que cou,':Jer, _o co-rr-<:l,!!
çÍio estabeledda ncs 1\nc~os I, XX e x~tdaMe~lda f'rovisóriol: no !06,

11) 115 dUrlas;
n)

ilt

•Jud.o de custo em r:az!o de dCs!!'mpenhr> de

ce

.,lss!o fora d3 ,sede;

de 19&9.

'
partir cic iii Oe flõvêif•bH; ;ir, 1!10'1,
fl,
das Tabelas ancx:ls
l:'StD kcscluç:to, H gralHicaçõ'c:J enadas pcln Resuluçõe:; sr
n~s.
I:J, de) de Junh<.> de !S'SS; 198, de IS dl" ctezemb;o ce ,,88; Ato.da
eo ... issl:o ohetorr. n~ 6h, d<! 11 d~ novemiHo ~e 196~; c arth,Jo ~" d~
tei n" 6.Jl~, de ,i; dc abril de 1976, ulte-rado pch tel nQ• 6.908,
de 21 de' maio :te 1981; os audlios,,abon~s, adlclonals, lndcnlzaçõc:; t: quelsqucr outr~>:r. retrlbuiçõe~ que- cst!1·cre"' sendo percebidas
pelos .servidores ll~ançados por este &r tipa.
§'2R ~

Ã

c~ 111 absonJd:~s, pcl~s rcmuncr~çiie~ cbostante~

~ )a ~ Nlo scr~o absc>rvlllas, ne form8
orarO anterior, H seguintes v11nlagens:

11)

a remuncraçlo decorrente _do
go em com!ssiio cu ru_n~§o d~ oonfionça;

do

par!

e~!!'rc.íclo

de ca,!_

b) D rclluncraçlo pela prestaçHo de serviço et_
tuord!nárlo (Constllulç!o federal, art.
XVI, e Regulamento Ad~
.,tnhtrativo, art. 48,);

,9,

;:>

a

oratHi~aç~o

peh parllclpnçlc

Sll
$ubstAnclll$ rad1o.atl•n;

oratJf1~11çlo

por trabalho cem

em

6rg&o

de

p) os adicionais por ativldades ,ln!lnlubrc:; ou per!
gosa-s;
q) o adlc1onal d~ férias (Constltuiçbo _redcral ut.
rl O

ndicjon~l

s) o abono

gos
çllo;

1~

e

rieada~,

2~

noturno:r

p~cunlótlo

(Constltulo;~o

F"edcrol

a-rt.

(Con,.ol!tlaçllo da& leis

"

t) n lrilport~nclas decorrentes cb -nplleaçllo do:; nt!
de Rc:roluçllo sr no 21, de 20 de <~~:>lo de 1~80. e da Rgrega~

observ~do

u) DS diferenças ind'lvlduals, no.,ln~Imente ldentlo disposto no puilgnr.f"o 4!1 deste artigo; e

dcllbcao;;bo eoletiva;
Y) o
Raios

~

""

c) o Ç!nttrieaç~o por enc-argo de curso cu de
curso, e de IICII1bro d.l' t<l'lll~slo de l!fquérlto;

tO!!_

r)
r>U

no estrangeiro;

a

or:rtHlcoçJ<:~

por

~ervlço

ou estudo

no

Pah

d~clmo

terceiro salário ou gattrlcõJ.çao de N!,

tal.
" § .::c f A:r. Yanta\'lcr.z pessoais, <oomlnalm~rote
ficadas serfo incorporada$ se~ r<'duçllu de remuneril~_fo.

ldenl!

S ~q ~ rica11 alterndcs os percent<~als das
seg,..l~
t.cs gro~lflc8ç~e& e <:>diclonal:;, p!!'rc_etoldos pelos servidores retribui do:; no& termos dos Ane~os I e II desta Resoluçllo;

lr1
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gntiFlc.aç~o

10:1;; {<;I<:Z por

por trllbalhu

~om

Rales X ou

sub~

c~ntol;

b) adlclonal d~ Jnsdulorida<Je: 2,SX- (dois virg•ola
;lor cento),
(cl<~co por ce-ntoJ e 10:t (do;o:t põr cCil"to), conft>tme
dlspnsto na leglslaç~o cm vigor:

'X

cln~o

cinco por cento).
§ GQ -As. gutlfitaç~~s e adielc.nais ~ que se ref~
te o par!groro Qntcrior pnssam a ser calcula<Jo~ sobre _o v.eroclmento ou
sal~rlo.

Art. 2Q -O' valores do vcnç.lmcnto ou s;:olórlo e ela
grullflçaçao ~ GUC,S!.' rere-rcm c artlgo )11 do Oecreto-~d-Õg 2.JG!i, de
19B7, e o artigo lo2? do Regvhmcnt<'> AdtlllriJstntivo do SerHHfo rcderal,
u:spect!vamcnt~, passam e ~t'r os constantes óo Ane-xo !I e o fl~ado por
Ato d• c-ori>lsslio Olt('tor~, de ~c~rdo com o tlisoosto no artlgn ,, !lesto
R~:~olv~~o.

Ar L. J.2,.. Os SCfv.ldore~ da se-nado Fe-de-ral eont!nu!!_
rna pn~ehcndo as 11tun!':. parcelo~·•d.lclanaaas aos tespfl$:tlvo~ ~~ne(··•f'n
tos ·nas t~o>:rmos d;, ne~oluç~o sr ng 21, de 20 ae mai.:o.tl~ 1960, Úln•o <1lf~
:rcn~a JndlviOIJal, nomln~hcnte .ldentlricllda,•obsci"v~dcs os ~•)crrs r.!_
~lidos 11c Ancko IJe M>-Atn da cornlnllo Olro;>tora, blllk~Co iiã fouoa.do ar.
t.lgo U desta Rcscluçlõe>.

I 1'1
A partir do;>. novembro de 198~, 1 fuçllo
<:!b
ser adlciol"lodo ao •n:nc.lmchto o:lo CHUO efetlvo será calcul8di1
::!:c~:.::.:.r.~:. r.o::Ore.....c-!C~1t:>entaçla ~r~cnsal do cargo cm CõmÜ.3ló.::. :...
!!&
fi.Jilçlio de conflança.

l

quinto

4

S_ zo; Aplica-se

f

1\rt. 12- A Crat.ltlcaçDo de AtiYldade Legh:otJva
é a rctr.lbiJ!Ç§o devida 110 scrYidor pelo seu cfctlvo compareci~<~en~~ h
sess1Scs e~traordlnárlas do Senatlo rl·deral.bsdoCongresso Nacional,
h
convoca~lles c:<.ttilordiniirias do Congre:~so Nuc"ton:~l e outr~s
at"lvi:o~c~
peeulhres (!e Prestação de serviços nece$S!Í~ios ao s~u fun.;ionat>~nto,
realizadas durante o m~s o que ~a ;erer!r, essim como, :quc.les q<>e se
encontrem em desempenho de._ runçito resultante d~ detcrr.>inaçllo da Co11l.l
sllo Dlrctora.

S 2~ - Só poderá çomparceer h scsslles e>(ttBO(o:lin!
do Senado redcrn! ou h do Congresso Nae.ional o servidor que
t.!!_
nha freq\l~nch no expcd~ente normal do dia da rc~Uzaçlo da $.esslo.

rcpn·sentaçiio, pelo Sci"IOdor.
Art. ::OP • O dis!"osto nesta RcsoluçUo apHca-sc aos
proventos de aposcntadorh ou de disponlblllda(!e c ii$ penstics dceorre_!!
tes G"o raleciox:-nto de servidore.~o do Senado fcderDl, submetidos ao reg!
llC cstatuUrÍa.
Art. 6R - rica revogada, o partJr de novembro de
1989, a Rcsoluçio sr no 73, de 2.3 de- novl.'rnb~o de 19SA, altl.'~f_da · p"~h
.ftcsÔluç.tlo sr nP 102, de 4 de novembro de 19B7.
·
'-..,'"

Puigrar" IJnieo- Os servldoru abr:.nçidos por eE_
n~r, e-omo Yarll.!lge"'
pessoal, nomin8lmcnte Jdeo;>tlrictivci, na ron•a do arqQo lõO·da Lel CD!
plcmentar no 10, de 1971, que ser!! absorvida, progrcssJyamente, Pt>los
IIUI!Ientos c reaJustes .supcrYe:n!entc-s.

te ntlgo, ·!..e:tfto assegurado a pen•epçlo do Yalor do

Att., 7.~-- f.Jefl "revogado, a partir da 111 de
nove!!!
bro de \989, c arti!iJO &JS (io R~gu)ue:nto·lldnin.lstrntivo, e- extintas as
retribuições acessótia!i' criadas ou~onced.lda~ na for~~ dcs~e ar~!go.
O~-

Puógraro ilnlco ~ A !iJr&tificar,6c d~ QIJc tut• este
ertig~;~, so;~brc
qual Incidir~ o dc!oconto prcvldcndórlo, lncorp::~·$ê
aos provento~ de lnotlvldade (lo scr~ldor que a esteJa perc~bcn.!o
ao
se nposentln, 1.' serd calculada unictomente sobre o ~l'_l!C;ft11Cilto 01,1
nl!
r lo bás!cos.

A nenhum servidor do Scna(!o retl~nl será

PO!J6 retr!buiçllo mensal .~ouperior ao valor pHcebldo, como .\IJ"bs.ldio

Art.

Art. 11 • A·!ilratiricaçlio crlad3 pda Re~olu;~o sr
n11 1~:;. de 20 de outiJIHO do 1908, olteuda pela <le no 197, de r~
de
dcrembro de 11>06, possa a denominar-se CraUfieaç~O de Atlv!d;Ce
Lc
glsletlva, obtldu o seu Yalur 01edi~nte IPilcaçl"io dO:." fature 5 d~ ~ju't-;
fl~adus por 1\to (la Co~<~hs~o Dlrctora

d~lxar·dc t001pnecu Jnjust!
extraordlnhlas o:lo Scnad.~ rcdcrel ~u !<s d~ CO;!
greno Nadonal, terá des,eonta(!o 1/30 (u01 trinta avos) da Cr~tlfiçaç~o
de que tu to este arUgo, por dia de nllo eomp3~cc1mer~to.

;~otu~:~H:adas

posteriores ao t1ee.1mo ano.
A1t. 411

tet;:orln runclonai, nos órg~os próprios c no Serviço ele Adminlstr;~oç~o
des Residl!nci~s Orlelais.
s 2q • fica soh a :e$ponsabilldadc dos
tltu\;~ores
dos 6rgllos ac lota~lio dos serviÕorcs a ,_..,c se re-fere este artigo,
a
c.oD~ur"llea~do de. sua dJSpo;>nsa, bl:"' como, (lo efetl'-"O c~i:Tcfcio das ~Uv!
(fade~ inercnler.' cada servi(!cr.
Art. 10 - o abono de que trate e Reso!~,~çao sr ng
199, de 15 C"e dcze.,bro (!c 1966, rica mnntlC"c par~ os ocupa,.,te~ d~ CO!
go~ de D!reçllo e Ass~s~ciT"n,ento Sup~rlore~. Sf'"' vjnculo cf<:-tho cOrA- o
~crv!ço Pübllco Federal.

(!c c.Hculo • ctue se r.!!_
nos tcr11os d;~ Resol~
corre~pon(!entes aos ~nos
eomi'l~

rne o pDI,guro anterior às par~ehs
çlio sr nl! :21,. de :20 d~ maio tle 1960,
t~s

o crU~: lo
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tlca

~provad~

nD 64, de 11 de novcrobro de 1987, co11

o

Ato.o:l~

er1các1~ at~

Comisdo O!<ttora
de

§ 11! - O $Cfvldor que

Hcada~r~cntc,

h.

se~s1Sc~

r~as

i )~ - Será mantida nos meses de recesso do Con,.tcs
so N11cional, a percepç:ro aa Grat1flcaç.~o de At!Yi(!a(!e- Legisll!tlva.
Art. 1) - o valor das C:atlriçuçlles (!e que. hata<l
os. artigos 4Z7 e 6n do Regulomcnto Ad~nln.lstratho do Sena (lo tedenl,
seri fixado por Ato d• Comiss~o Ohcton.
Art. U - os Conselhos d~ Supervhlo do Centro Ctã
f.lco do Senado federai - ttcnAr e do Centro de tnror11át1ca e Ptoeess_!
111ento de Oados 'do Senado rcdcral • '?nnOASEN apllcarao, por Ato próPrio,
as ~r~cdidas decorrentes desta Resoluçl!o.

Art. U - A Subseeretuia de Admin.istraç!i~ de Pes
s-õal republle:.r« os Quadros de Pessoal do Senado Federal e o RcguJ..a11e~
to Adminl.st.rDtivo, atuelizando e r~numerando c.s 5eus d.lsoo~l~Jvos,
f.lm (!e introduz h as alten_c~es est;~obcl.ecld~s nc~ta Rc~oluç!o.

Jl de oulubro

1~8~.

Art. ~'"- ApUea-se, co~ v!g~ncla a partir do 11' de
de 1989, aos l\gt>nte5 de Tran~porte lcglslatlvo, no exerc!e!o
erctl..:• .::a fo.~nç;;o de ~:"(.:.rhf<;; o disposto no .1hlwo 6J7, de R~gularoe!J_
to Addn!stratlvo (lo Senado rcderal, observadas as normas
vigentes,
qua11to ao valor da rctribuiç5o.
i ~~ - o dispouo neste artigo apl!ca-~e, igualmc_!!
te, 805 ocupantes de cargos o<J emprego& do Grupo Artesanato, da Pu te
Permanente e Tabela Pe:11ancnU dos ~tuadro~ de Pessoal do senado tederal~
lotodo~ e que excrçllm, efetiva.,ente, as athi(!ades inerentes à su11 ~
no~embro

sua publ!caçlo,
YCIIIbfD de 1909.

t1D

Art. \6 - E.sta Resolu<;~o entra elA vigor
os s~us creitos rinsnce!ros o

retroo~Jindo

1\rt. 17 -

ReYo~Jam-se

Senado rcacral, cm

na
li!

dõlta

de

n.:!_

as d!sposiç!íes em contrário.
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I\SSE_550H.I\Hf.!HO

s;c, R_CfE!lE O A!<T,
NQ
vr 1989

SUPCIUOHrS Sf'.OfoS n QU(
m:so~ucllo

1~

DA

VCIIICII-I(NIO

REI'RESENTP.ÇIIO,

REJRH::UlÇAO

'"

'

NC~S

NC:S

Of-IS·l

2.o6~,n

OAS-1•
OAS·J

2.)~,36

100
,,

1.0úl,2!i
2,707,B

!>.0(,, ,91

"'
'"
'"
'"

), )54,98

6.038,97

!>AtAR IO

2.6~3,99

ons-~

).C~9,7S

DAS·5

3.488,12
).976,1>.4

o:=.s-6

• O cargo de

Con~ultor-CeraJ

tem o

4.1 JO,!>O

).977,67

7.u:n,4:!

4. ?08,96

8. 197,0(1

~-567,01

9.54),4$

s!m~olo

S.(-D-'IS-101 • .5.

JUSTJFJCI\Ç/10

o presente Pr~Je~o d~ nesolvç~o da eptle!
çl~ 11.0' servidores do SCI'III.~O redera! d9 ~1cdida Provhórla n!: 106, de
14 de nove~rbto de 1969, Que "dl~r;ee ~obre os v~ne!n!'ntos, ulârlos,
soldos e dem~ls r~trlbuiçôo~ dos ser~ld~rcs c!vB e OJJlllHe~ do P~
dt•r rxecutlvu, n~ ad"l11htruç~o diret~.-. n3~ a10tarqula~. na:. run~!
çll~ pYbllco~s e nos c~Untos tc-:rH6r1os, c-dá ~utras pr~d;!~ncins,H
Tr~to

red!

•r~rn-ro'•·~

• • • •• • • •• •

XIll);

Pelo presrntf ProJeto de Resoluçl.io, sJ:o :.plicados aos scrddores do Sen:odo Federal os -.esmos critérios _previstos
roa 1-!eo:lidJ. Pro~ls6rl~ nQ 1C6, de 1989, no que diz re~pcito ~
<ltiSO.!,
çlio e ll ma,utc,r,lio de venclmento'J., sal~rlos e VB"ti'{IC"'J.• observadas
n Tatu:Io~ anexas li 1-\edlda.

As v~ntaocns peculiares aos servidorc~ do s;ro!
do F!•dcral, prevlst~s Cl'l seu R~yul01mento Admtl'ltstratlvo, fo:am ada.e,
tadas, ~.antldas ou c~tlntas, compatlhlllzandc, ~cmprc, li sua
mttn]:!
tençlio aos dl5posltlvos da MC"dlda Provts6rLo.

os

pcrccl'llua!~

ços pelo Scn~dc federa~ foram
la 1-\edtda Ptovls<ifla.

de

c adicional~ P!
aos nfvels estatlelcclrJos 1'!0.

grattrlcaç6e~

~dJptadoS

As retr !buiqões acessórias, concPdldas na forooa
do artlo;~o (}8 do Regulamel'lto Adl'llnistratl~o, s~o e>tir,tas,
11\ll-ntc~
do-se t~o so .. ente para a rctr lbulç;io <O> setvldorcs Que e•erçam' cnca!.
gos de ch~fla, de QSSessor~"'entg e de secret;;,riado as fun~IJes gratl.
ric~das e~lstentes no Reçulamento Administrativo f' aqucl~s
crladas
modt~nte l'roJeto de Rc~oluc~o e lnecrpor;,~das ao seu lcxto.
Com a e•tl>~ç~o das retrlbu~~e5 Jce~s6r1~s. tor.
a e~tens~o d~ grattflc~ç~o de rerresontaq~o de C,!
bln~te, prPvlsta no artigo 6}7 do Regulamento AdninlstraUvo do S!
nadll rcder~l, aos P.gentes de Tunsporte Leglslat t-.o lotado~ i"to C!
bll'letes, COOIO 1-lotorl&ta, n; rorr:oa do disposto no ~rUge 4}2 do me~
mo Rt'<Julam~ntQ, bem como, ~os oçupantes de categorias. fun;tonai~ do
Crupo Ar:esa,~to, a f!m de ser cv!tad~ g<ande dffasager.. em ~uas r!

na-se
Nhtt.

Scn~do

=

?.092,1)

"

TAOfLA DL V_t:l!CIIH,NTOS 00

••,, • ,,-,,,

1.617,~7

1.7~1 ,olo\.)
2.))1,n

Iroterrto do
o se(luinter

Rc!li<~~ento

dls;.-~e

I!l • r-tOI»r 1!0 S<-nado, proJ!'to d~ Rcwlo~J:.,_ d1spon:lo sobre
org~ni~a~:lo, funr:;lon<llrcnto,
POlfr.;Ja, tr.lar;:'lo, tr..-.srou\flç~o ov ~>•tlnçl.io
d« ~r;:;os, ~m;or~s e forw,;õ~s di! ~cus se-rv1
ços c t.l•o!;~O d~ respcoctlva remurw:raç~o, O:!!
~rv<~do> os p<Jrâ-.eho~ cstalleleeldas na le!.
de d!.r~trl~cs orçsment~rlJs (C'const. 11rt. 5:?,

1.?1B,4C.
1.9W,SO
2.00),42
2.047,)0

:?. 1.!!~. 7!>
1.231,60

r~ul:

98- A Cools.slio Olrctot·a cOTQete:

I. 79?,7~

1.0:n,a

!>eMdr.>

Bn-

sua orgJnltJç~o. f'-"Clonanwmto,
polic.a, crl:~.:.o. trarn.form:.;ao Cll e~t.ir'l,;lio
tJos carças, c.l(l;c~s e f1.-..t>Ps de seu~ se!'lf_!.
ças e fixnç~o ela IfSf:~tl.va _r~""-.liiCraç~o. ob-servados os p~rõr"ctros rst~~lccid~s na 1<:1
1.1c dtret;lzes orça-ncnt:kia~;

Por sua vez, o
~Art.

prlvlltlv~,...nte ec>

7795

dl~por ~obre

ral, cn seu artlgo 96, Hcm III,

l.n9,:?6
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"
"
""
""

3.8~2,10

}.9!>6,80

""

\, 578,69

""
"
;,
,"

).)60,?4.

>:UI -

t.ti ~.z~
1 .64!1,50

""

J.09S,i'O
J. Hll ,55
).269,6U

52' - CD11P':te

1.5~4,6~

""
""

2.85:-, 19

,"

AIJ~JUAH

Rtr(fl!:N('.JA

.... vo,o

"
"
"
"
""
"
"
"
I ,"
,."
"

\lo'

OE 1!169:

I~> 1Cl.o•rpt.'.RlO

•lh~t

f<EH r.t,:It.

NCzS

A l!on~tlluiç:Io do R<:'pUbllcu r8dcratiii'D do
sÚ, CO', seu artlo;~o 5:?, lt<''-' Xlli, est~t.clece:

I

TROCIA N. Y(Nt!II!IUU$ ft QtiE Sf R(((Fl.[ O IIRT.

Quarta-feira 13

neccs~ãria

trlbul~ões

~t~cnsal~.

Procwrov-~c n:lo crl.at ou tncorporJr ao presente
Projete qualquer mo:Hricação que desc5t:~ctell~a~~e a ~ua ess~"ch e
as SUiS llnal!dades. foi "'""tld~ toda c linha me~tr..,_ que nol'(e!a a
sua lnteti,.l,-,ncla, no ~enttda de aluallzH os no~o~ padr~es de ~enc1
.. ente~ e v~ntagen~ d~~ sf-rvJ__çlg;e-5 pUblicas, nura gru,de pa~so para a
consolldaç~o.,dos ,,.,nd3-'"'l"tc~ Con.:.L i lvslona is previ~tos no~ seus
•!.
tt<,Jos )9 e 2n das Clisposlçõe$ Tran:sltÓr!Ds, qu.e prr·v~em 3 edlç!o de
lels que cstal.lcle-ç~"' crtlértos pata n co,.pattblllzat~o dos quadros
de pessoal da l.,lnUo.

A Gr~tlflcaç~o Espe-cial de O~SC"'I'e"ho teve a sva
denominaç:lo c f<1tor~~ de ~Jvste alterado~. pr\molro, par~ COOJj'latlb.!_
lll<H a f>O~.e.,clatura com c su.1 r/itJl ftnalld~de.
A Crotlfic.a~tic tspeclal lle O~seoorc.,ho r.or>stltul
rctrlt>vtha pela~ cpndl~Ves especiais e rccullares
de
prc5t,,~·~n CIP. servi~os neeess<lr.ios .ao runclona.,cnto do Senado fCd,!;_
rol e do Cor>gresso tlaciun~l.

co_"'pen~;>çãr.>
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r.
o!~llltiYI ll'~on!u,

Ueno••ln<><;~o

~>ais de p~rt<.>,

atr1Qulr par; n tO!IIpotlblJiu~rio
provHto no artlço )?, § lll, que
~Ar

t,

po CONGRESSO NAO~NAL (Seção II)
llthldil<l~

d!! Graiiflcoçiio tH:
Y ln~lvlc,h,.~IJJ~oçllo

o

ç(>'O

Q.Jf'

pl!rn.i~,.Jyo

u:.

st· lh<• q.,er

co••~ll\"'l""dl

lll~p!)~:

)~

- , , . •••••• ... •• • •-v-~·--·-u.._,,, ,·,. • • • •

1~

-A ll'l

&5~.CS>Jrar~. ~os senlOOre~ d~ ~cl~lnl_!:

tr!IÇ~O

dlreh, hQi'10'11h d~ wn~i,..:ll\(·~ PJh

Cllt'í/U~

di.' iOtiJWl';elC~ i!j'Jll~ 0V ll>~l"'~·JL ....

(!O~ o:!J

re!.l'lO Pr:l<!r ou. entre scrvtu.nc• du.
E•m:.utlvo, Leglsh!l>o ~ Ju.:!ld~rlo,

DH<~l'•·l•l

~

'.?.)li\,

~•utlfif~r,;ou ee.~zta

~>o n~o
tarodo

u

d~

~

tu

(!('

n

~~d~

oulvl.oro a"

~t

t:u ,.,,,..

~r

l~&l,

o r.Ur '"0', uo:.

o;llc•<t~

C•or

alterldo pelo
fcdctel,
r~"~"l••;lo.
Co

~c<>~.:!.:.

.,,.,..,di!"

lo!,'~"' p:o•<>~.s. 1" al·•••l~.~., .:c.- e,t .. "·'lu"•i'l~.,. ·~earro-:,

<J~•·oU~ ~o

çlo "lrlbun;ol o.lt·
~O

,..11

nll 2.k6,

l'"pO~·SC,

ju:\.l""''""t• <:'~ :•fei<'<H•~ 4• ifl•tlwld~ll~, pi.' lO Egro!
1 o~l<>••·,t~ 40 dl•\"1\ltlvo corret!

C1mt•~ o~~,.,;~~

POt lMI~D, CL"'~ fl"lllo•o •,

J- ~'""'11

A. ar•ro.a,lo .;, t~t.~!•

:t•

·r•tdtJI,~u

d~~

fun-

l>odcr~~

çll"$ gratificada~, con~t~nt., ''" ~ ••. !ll, r 6 :·u• •·•·~·.~.J 1 Ja pOrque
vHa a t>u"'IJ"tlblli!H ~c111 ~t-.•l• •• : ''"\ , • u
•~~b
atlvldades

~~~~-"!1~9"'"'' a~ cH~&U!.g....J..:.
Ml e a• rclath'•!'. ~ ntolvrc~a ou • !OJqJ

çuhr ..errte c r hdo~.

re trDt>.lHoo.
segUndo:

tn no

twcr~tn-ld

Dezembro de) 989 .

o~

ta tons l)'e aj..,ste foram ;lteraao!'. na

:;entldo de "" apH>xlm"rcrn, tanto quanto p_o~,.Jvel, da

oe&l.!d~do;

de

Medida ProvlsGria, qu<' é a de "'antct a unHouddilde dos
doconentll'l> de sua l'dlçio. r•~ou tanto, 'rol necc~shia e

bener!clos
svt!Hltvi·
Ç~O do fator dC ~jl...~tc único, pt']O fator
dl" ~Jv~tc dirercncludo,
criando-se u01 !nt'i{'c par<~ cada n!vel de r_c'fcr~nç_i_h do sistt-M de r~
'trlbviç~o de carçus dos ~ervido::es do Sen:.do federal, estabeleecn0:.:.-sc 1 ,~;ua Jr1cidl:nch, t~nicamente, sotlre o ~enchlento ov saldrio
bhJcos.
A 11 provaçlo dO Ato da. ColflJ.s.5l:io oire~on no 6~,
de 11 de novcnbro de 19117, pDr e~ta ResDluçiiD, deyo-sc à necc$Sldade de se Dtlter ~ve legallznç~o pll'na., Quando da a_plJcaçllic do cilsr>O,!

corrc~pu"d'-'•'tcs :ro~

eoc1ugo• <11· ''''·•·

<~•

u~r~t••ho.lo

.. outros r!_
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
1-EDIDA PHOVIS(JUA N2 106. de lMl0/89.

D.O.

Scçflo

I, Parle I, cm 16/Ll/89.

Página 20716 a 22772
Medida Provisória no

106, de 14 de novembro
Dispõe sobre os

de 1989.
vencimentos,

salá-

rios, soldos e demais retribuições
dos servidores civis e militares do
Po8er, ·Executivo, na administração
direta, nas autarquias, nas fundações públicas e nos extintos

Terri-

tórios, e di outras providencias.

O PRBSIDBNTB DA REPDBLICA, no uso da atribuição que lhe

con-

fere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei 1 •
Art. lO Os vencimentos,. salSrios, soldos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo,
na adminis-

traçÃo direta, nas aútar-quias, inclusive as em regime especial, nas
fundações públicas e nos extintos Territórios, correspondentes ao mes
de novembro de 1989, são reajustados em 26,06\ 1 a titulo de reposiçãosalarial.

ParÁgrafo único. A reposição a que se refere este artigo somepte é devida aos servidores que não obtiveram, po·r qualquer forma,
reajuste, sob o mesmo titulo ou fundamento, inclusive ~m virtude da
aplicação ou alteração àe planos de. cargos e salários.
Art. 20 Em decorrência do disposto nesta Medida Provisória~
a remuneração dos servidores civis.efetivos do Poder Executivo, na administração direta, nos extintos Territórios, nas autarquias, excluidas
aa em regime especial, e nas .instftuições federais de ensino beneficiadas pelo &rt. 30 da Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, é a fixada
naa Tabelas dos Anexos I ~ XIX desta Medida Provisória.
S lQ o posicionamento dos ocupantes de cargos e empregos de
n!vel médio, pertencentes aoS Planos de Classifica_ção de Cargos e Empregos, institu!dos pelas Leis nos S.64S, de 10 de dezembro de 1970, e
6.550, de 5 de julho de 1978, nas referências de vencimentos e salários, observará a correlação estabeloclda nos Anexos I, XX e XXI de~ta
Medida Provisória.
S 20 A partir de lO de novembro de 1989, ficam absorvidas
pelas remunerações constantes das Tabelas anexas' a esta Medida Provisória as gratificações, auxilies, abonos, adicionais, indenizações e
quaisquer outras retribuições 1que estiverem sendo percebidas pelos servidores alcançados por este artigo.
S 30
as sequintes

Não serão incorporadas na forma do

parâgra~o

anterior

vanta~ens:

I - a remuneração deCorrente do exercício de cargo em
são ou função de confiança;
I I - a rcmuneraçao pela prestação de
(Constituição, art. 70, XVI} r

serviÇo

comis-

extraordinário

III - • gratificação pela partic~pacão em 6rgio de

ção coletiva;

IV - a gratificação por tr4b3lho com Raio6 X ou
radioativas;

deliberasubstâncias
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V - B grntificocáo por encargo d~ curso ou de concursO;
VI

.ã gratificação -de represcnt~ção d-e gabincteJ

""! •

VII - a ~p.·atificação de intez:ioriz,:tção;

VIII- a giatiíicação de dedicação. exclusiva;
IX - a gratificaçãO ·par regência de classe;
v alentei

X - a gratificação de- chefe de departamento, divisão ou e-qui- __

XI - a gratificação de chefia ou coordenação
área e:u equivalente;
XII - a gratifj.caçã_o especial de localidade;

de- curso,

XIII - o gratificação a que-se refere o S 30 doP" a.rt.
Lei no 4.341, de 1] de junho de 19641

de

70

da

XIV - a gr.atificaçi\o pc-lo CXC!'rC'fclo ••1n d<•tcrm!tuulan 2':CIIIhn

ou

locais;
XV- a gratificclç5o de estimulo ii

ti~:>c.llização

c .l

arrecada-

cão·, devida ao-s fiscais de contribuicõcs pr~vidcnciãrias
«.:art.
Lei no 7. 787, de 30 de junho de 1989) c aos se-rvidores a que se
o art. 70, S 20, ·da Lei no 7.855, de 24 de outubro de 1989;

11 da
refere

XVI - a qratificaçã~ de produtivi1l;uit• do ensino;

XVII- ·a qriltificacão

pr~viata

••

no nrt. 30 da J,f.•i no 4.49l,'dc

21 de novembro de 19641

XVIII - o abono· especial concedido pelo S 20 do
Lei no 7.333, de 2 de julho de 1985;
XIX - o

art.

lO

da

art.

Bo

sal~rio-familia:

XX - as diÃrias1
XXI--- a ajuda de cUsto em razão de mudança de sede 1

XXII- o auxilio ou •·indenização

de transporteJ

XXIII- o adiantam~nto.pecuniário a que se refere o
da Lei no 7.686, de 2 de· dezembro de 1988;
XXIV - o

a~icional

por tempo de serviço;

XXV - os adicionais por atividadcs insalubres ou pcrigosasr
XXVI- o adiciona\

d~

férias (Constitvição, art. 7o, XVII);

XXVII- o adicional noturno {Constituição, art.
XXVIII
lho# art. 1431:

~o,

~XI:

o abono pecuniário (Consolidação das Leis do

Tra.bl-

XXIX • o pro labore· e a retribuição a~i~ion~l var~ãvcl, pre-vistos nos a.rts. :tg .e 50 (la Lei no 7.711, de 22 de dezembro de:l988;
XXX - a importincia decorrente da conversão de férias, licença-prémio ou especial em pecúnia1
~
XXXI - a importincia decorrente da aplicação do ~r~. 20 da
-Lei no 6.732, de 4 de.dezembro:de 1979, dos arts. 179, 180 e 184 -d~ Lei'
-no 1.711, de 28 de outubro de~.l9S2, • da. agregação:
XXXII .... as diferença!' ~.ndividua~s, norn-Jna.lrn~nte
dau, observado o disposto no S 40 deste artigo;

identifica-

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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g dé.cj~.te~c~~ro s~lirio.

5 40 As vant.a9e~1S.,·pe.ssoais, nominalmente idçnttfiC!J.d~sl percebidas pelos servidores pertencentes aos Planos de Clas:ificaçao de
!Cargos e. Empregos _a,Que s.~- 1 r!('r~ o-S 10 de~ te art~go, serao incorporadas s.em redução de .rem~neraç~.P•
S

so , Ficam

alter:~P9~i9.6! percentuais das s~guintcs

indenizai-

gratificações e ad.j.ciÇlnai.s.,, percebidos pelos servidores .. re~r!b~i1dos ~os termos dos Anexos 1 a VIII e XVI ·a XIX desta Mcdidq ,Prov.1_sori.~'

t'Õe&

I ~ indcnh.aç,5o -~C t.,::a,nt:po~t<tt': 11, ~\ J

II - indeniza.ç~o de habilitação policial: 6\, -I)O ~as? d.o ino.iso I e 12\, nos casos .dos incisos II e I II, do art •. Bo ao Deçre.t.o-lei
no 2.2S1, de 26 de févereiro de 1985;

III - qrpt~ficaçSo pelo exercício cm dcte_iminadas
locais: 6\, 12& e 181, cOrno definido em rcqulan~nto;

.zonas

ou

IV- gratificaç~o de habilitação profissional: Jlt, no caso
.de Curso de Aperfeiçqamentp pe Diplomata,e 37\, no çasp de ~urso de Alt.õs Estudos;
v - gratificação por trabalho com RaioJ X ·ou substâncias raclioativas: 10\;
VI - gratificação de interioriz.ação: 10\, 13\ e 16\, na forn,a

da legislação em vigor;

VII - Adicional de insalubridadet 2,5\, 5\
disposto na legislação em viqor~
VIII - adicional

d~ periculosi~ade:

e

10\,

conforme

7,5\.

S 60 As indenizaçÇ~s,,gr_atificações e a~.~cion~is
refere o parágrafO antt>rfoi passam 'a ser calculados sobre o
ou salário.

a que se
vencimento

ci~

que tratani ·-o art.
to, inciso II,
do Decreto-lei no 2~33~, de p _de junho de 1987, e o paráqrafo único do
art. 20 do Decreto-lei nO ·2.194, de 26 de dezembro de 1984.
Art. 3o

são mantidas as gratificações

40 do Decreto-lei no 2.117, lk 7 de maio _de 1984, 6 art~

Parágrafo único.
A gralificaç;ão a
único do art. 20. do Decreto-lei no 2.194, d·
-cumulativamente com as demais referidas ricst•

11•u-•

s~

refere o p~~ãgr~ío
io podcrã ser paga

Art. 40 As gratificaçÕes de nível
rle atividadc,
técnico-administrativa, e as referidas no!'. a l
,...... .:.1 e i
no 2.36S, de 27 de outubro de 1987, com a rcc
no 2.366, Qc 4 de nov('ml>ro de 1987, bem a:r.· ·
tJtdo
lirt. 20 d.1 Lei no 7. 706, de 21 de dez~n ·
v igcutft~ no mês 4c
dL' 1989 c perce-bidos pelos
servido1·ea pcrtchccntcs i
... abela
,da! da Supcrint~IHil-ncia dn Cilnlp<mha~ de S.:~úclc PÚblica - SUC/\M c
.~.·Jns de cspc-cin11stas doa órgãos d.1 1\dminintraç.!io FecJcral
dii.cta
j
aut.uqui·as, ficam cçnsolidadas, a partir de lo de novembro de
J, em uma única 9ratificação, cujo v.alor .corresponderá
ao da soma
,, patcelas unificadas.
_,.
Art. So As gratificacõCs de que tratam os arts.-lo e 20 do
'Decreto-lei no 2.365, de 1987, ~o abono i_nst,itu.i:do pelo art. "20 da Lei
nO 7. 706, de 1988, percebidos nos termos das normas em vigor pelos servidores contratados pa1:a exercerem empregos· pcrmüncntes, cargos ou funções do órgão a que se refere a Lei 'no 4.341, de 1964, 'e pelos servi•
dores das fundações públicas, excetuadaq,as benef~ciadas pelo art., 30
da Lei no 7 .596, de 1987, são ~ncorporados aos respectivos. sa1ârioS,' a.
partir de lO de noven1bro de 1989,.

-ºe

Parágrafo único. A qra"ti Ucação
111tivldade técnico-administrativa e ~ gratificaç;ãõ pelo desem~nho de ativi~ades de apoio pas~am a ser ~evidas aos servidores contratados
para exercerem empregos
permanentes do órgão a que se refere a Lei no 4,.341, de 1964, mediante
a incorporação aos respectivos salários das aludidas gratificações, nos
valores vigentes em outubro de 1989 e calculados nos termos do art. 20

7799 ·
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da Lei no 7.407, de 19· _de novembro de 1985 e do art.

9r3fO único.' alinca "b",!!!

~~_do

D._~ernbrodeJ 989 ·
~o,

caput e

parã-

Decreto-lei no 2.365, de 1987

1

Art •. 60 A gratificação a que se refere o art. Jo, in fine, e
as fixadas nos Anexos IV a XV, XVIII e XIX desta Medida ProviSõr~se
rão pag~s pelo efetivo exercício do cargo ou emprego.
S lO

considerar-se-ão corno de efetivo

exe~c!c~o

somente

os

afastamentos em virtude de:
I

...

férias;

II -_caGamento:
III ':" luto;

IV - licença especial, licença,

para

saúde ou em decorrência de acidente de serviço,
licença-pDternidade;
V - serviço obrigatório por .lei .e

tratamento
l.i.c~nça
à

d~çlocarnento

da própria
gestante e

em

objeto

de

serviço;
VI - requisição ou cessão, na forma da. lei;.

VII- indicação·para ministrar aulas ou submeter-se a treinamento ou aperfeiçoamento relacionados com o cargo ou emprego.
5 20 As.gratifjcações a que se refere este artiqo incorporam-se aos proventos de aposentadoria e servirão de base de cálculc da
contribuição previdenciária.
Art. 70 Os valores do vencimento ou salário e da gratificação a que se referem os arts. Jo e 60 do Decreto-lei no 2.365, de 1987,
p•ssam a ser de NCz$ 2.065,-25 e de NCz$ 297,39, respeCtivamente.
Art. 80 Os servidores civis a que se refere o art. 10, regi~
dos pela Lei no 1.711, de l952,'cori~íhUarão p~rcebendo as atuais parcelas adicj.onadas aos resp~ctivos vencimentos nos termos do art. JQ da
Lei no ,6. 7p, de ,19719,,, com.9 c;l.~fere,nc~ 1 .\nfM:V.i<;\~.C\l,t4 ,no.m~n,<;l~e,n.te
identificctda, observados os Vóllor"es · fixadd't. nb• a:rt~d"<-amelfSJ.~.t· 1·!. 11 I
S lP A partir ~n vig(mci8 ~bG.t..i MC.C!'idÍl''i'ti'OV1sõria, a !ração
do quinto a ser adicio11t1da ao vencimento,!• 6o,-,,;,.tgo efetivo (Lei no
6.732, de 1979) será calculada diJ:'etamente ·sobre.~a .. representação mensal·
do cargo.o~ ~omissáo ou do função de ~Q~~~1~,~Jd1 0Grupo-Direção e Assess.orament.o Superiores.
t\.
•
l
S 20 Aplica-~c o critério de cálculo .ll.. que se refere o parágrafo anterior às,parcelaS atuali:z.k&das 'rlos te'rmôS do' áit. 40 da' Lei' no
6.732, dé"l979, correspondentes aos anos .completos posteriqres ao déci-

mo ano.

Art. 90 O valor do vencimento ou salário correspondente ao
nlvel 1 da Classe de Professor Auxiliar da Carreira de Magistério Superior (Lei nQ 7.596, de 10- de abriÍ de l987j, pars o regime de trabalho
de vibte horas semanais, passa a ser de NCz$ 3l~,69, a partir de lo de
junho de 1989.
Art. to. O disposto nesta Medida Provisória não se aplica
aos servidor~s das Campanhas de Saúde Pública, instituldas de confor.midade com a Lei no 5.026, de 14 de junho de 1966~
S to A remunerAçãG àos servidorea de•que trata
será fixada em lei.

este

artigo

S 20 Para os efeitos do disposto nor•!·par,grafo anterior, o
da Saúde encaminhadi à $ecretari·a de l'l~nejamcnto e Coorde~
nação --SEPLAN, até 30 de novembro de 1989, as atuais 'l'abel:Ls de remuneração dos servidores das Campanhas, acowpanh•das de proposta de novas
tabelas, observados os valores de vencimentos e aalá~ios fixados no
Anexo I desta Medida Provisõria.
~linistério
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ArtA 11. O S 20 do art. )O da Lei no 7.934, de 6 de
de 1989, passa a vigorar com a se9u!nte rcdação:

outubro

~s 20
Ao ocupante.de eatqo de qué trata esta Lei aplica-se o
disposto noS 20 do art. Jo do Dccreto-lei 1 nO•l.445, de 13 de fe-

vereiro de 1976, e suas alterações.•
Att. 12. A qratificação a que se refere o S

2~

do art. 7o da

Lei nO 7.855, de 1989, ucri atribu{da até o máximo de 290 pontos, pdr
aervidor, correspondente cada ponto a 0,285' do respectivo vencimento,·

QO• termo; das normas expedidas em decreto.

Art. 13. O abono n1ertsal de que trata o a.rt. 20 da Lei no
7.706, de 1988; fica incorporado ao valor do soldo do poato de Almirante-de•E&quadra (art. 148 da Lei no 5.787, de 27 de junho de 1972).

S lO A partir da incorporação, o abono será e~tinto para todou os postos ou graduacõcs, exceto para os' pensionistas milit~res c
para as praças e praças especiais de !ndice igual ou inferior a 230 na
Tabela de Escalonamento Vertical.
S 20 A parcela mantida pelo parágrafo anterior será reajustada na mes.ma data e noS mesmos Indices sempre que -forem alteradaa as
remuneraçõeu dos servidores públicos.
Art. 14. O art. lo do Decreto-lei no 2.355, de, 27 de
de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:

agosto

•Art. lO A nenhum servidor civil ou militar do Poder Executivo da União e dos Territórios será paga, no Pais, retr.ibuição
JWiensal superior ao valor percebido, como remuneração, a qUalquer
titulo, por Ministro de Estado.

•••••~;;: •;; :••~•~~l~~:;~ •~:;~: •~:~~~: •·,;;~~~;~;~: ••:;~~~:::~ ••;o;
provento• de aposentadoria ou de disponibilidade e ia pensões decorren-(
te• do falecimento de servidores da União e das autarquias, aubmetido~
ao regime estatutário.
Art. lG. Oa órgãos e entidades que tenham tabelas não consdos anexos desta Medida Provisória encaminharão à Secretaria de
Recursos Humanos da SEPLAN, até o dia 30 de novembro de 1989, as respectivas tabelas de remuneração, cargos e funções de confiança
pa~a
fina óe verificaçÃo e publicação.
~antes

Art. 17~ Os assuntos relativos ao pessoal civi~ do Poder
Executivo, na Administração direta, nas autarquias, incluidas as em regime especial, e nas fundações públicas, são da competência privativa
dos Orgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil.da Administração Federal - SIPEC, observada a orientação normativa do Orgão Central do
Sistema, revogadas quaisquer disposições em contrário, inclusive as de

leio especiais.
ParÁgrafo único. A orientaçã~ geral firmada pelo Orgão
dv SIPEC tem caráter normativo, rc~rcitad~ a compctênci~ d~
sultaria Geral da República e da Conaultoria Jurídica da SEPLAN.
~ral

CenCon-

Art. 18. O Poder Executivo, por intermédio· do Conselho Interministerial de Remuneração e Proventos - CIRP, efetuarã o levantamento de todas as situações anteriores a S de outqbro de 1988, relaci~
nadas com neçociaçõea trabalhistas na área das autarquias em regime especial e fundações pÚblicas, promovendo as medidas legais necessárias à
aua regulari~acão.
Art. 19. o disposto nesta .Medida Provisór~a não se aplica ao
peaaoal de que tratam as Leis nos 7.721, 7.722, 7.723, 7.724, 7.725 e
~.726, todas de 6 de janeiro de 1989.
Art. 20. Ressalvado o disposto no art. 90, os efeitos financeiros dos valores a que se refere esta Medida Provisória vigoram a
partir de lO de novembro de 1989.
Art. 21.
sua publicação.

Esta

Hedida~ravisór1a

entra em vigor

na

data

de

. -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11)
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Dezembro de 1~8.9

Art. 22. Revogam-se o S 40 do art. 70, os arts. 12 e 13
Lei no 5.026, de !4 de junho de 1966, a Hedi4a Provisória no 95, de

da

24

de outubro de 1ge9, e as disposições em contrário.
Brasílill, 14 de novembro de 19891

1680

da

Independência

e

1010 da República.
JOSÉSARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

JJorothea ~erne~k
Valbcrt Lisieux Medeiros de Figueiredo
JoJJo Bstia:a de Abreu

----Tabr
_________________________

------------------------~-~---
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MIEXO XX
, ART. 29 Dll MEDIDA PROVISORIII N9j06/69
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE N!VEL INTE~mDIARIO
EXIGj!~CIA DE 29 GRAU COMPLETO PARA INGRESSO

Agente Admini&trativo
- Agente de Abastecimento
Ag~nte de Assuntos da Indústria Açucareira
- Agente de Assuntos da Indústria Madeireira

- Agente de Atividadcs Agropccuárias
- Agente de Atividadcs de Café
- Ageu te de Colocaç5o
~

Agente de Comunicação Social
Agente de Diligências do Tribunal Maritimo

- Agente de Higiene e Segurança do Trabalho
- Ag'cnte de Inspeção de Indústria- e Comércio

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de
Origem Animal
Agente de Serviços de Engenharia
- Agente de Segurança. de 'l'rifego Aéreo
- Agente de Telecoznunicaçõe&. e Elctricidade
Agente em Ativ~ades Aeroespaciais
Assistente de Controle lnterno
- Controlador de Tráfego Aéreo
- Desenhista
- Metrologista
Oficial de Chancelaria (NM em ~xtinção)
- Operador de Computação
- Patrulheiro Rodoviário Federal
- Programador
- Taqulgrafo
- Têcnico de Arquivo
- Técnico de Contabilidade
- Técnico de Derivados de Petróleo e Outros Combustlvcia
- Técnico de Estradas
- Técnico de Laboratório
-'Técnico de J>lcteorblo2ia Aeronáutica
Técnico de Proqramaçao ~ Operação de Oefe&a Aérea e Controle de Tráfego-Aéreo
Técnico em Cadastro Rural
- Técnico em Cartografia
- TéCnico em Colonização
Técnico cm Eletrôni~~ e Telecomunicações Aeronãuticd•

I
I
·I

I
I

I

n

781,3
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Técnico em Infor~~ç~~ ~eronã~tiças
- Técnico em Raiologia
Técnico em Recursos

Tecnologista
Tradutor (em

Mine~aL&

ext~nção)

ANEXO XXI
ART. 29 DA MEDIDA PROVIS0RIA N9JC~/89
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE N!VEL AUXILIAR
INGRESSO · SEH A EXIGtNCIA DO 29 GRAU COMPLETO
• Agente de ~sauntoa da Indústria Açucareira
• Aqente de As5untos da Indústrja Made1re1Da
Agente de At1vidades AgropecuáriaB

Agente
- Agente
Agente
- A9ente
- Agente

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Atividade& Marltimas e Fluvial•
Cinefotogratia e Microfilmaqem
Comercialização ·de Café (em extinção)
Defesa Florestal
Dragagem e Barragem
-~gente
Inspcção de· Pesca
- Agente
Mecanização de Apoio
- Agente
Portaria
- Agente
Saúde PÜPlica (NM em extinção)
- Agente
Saúde Pública (Grupo- Saúde Pública)
- Agente
Serviços de En9enharia
- Agente
Serviços Complcmentareo
- A9ente
Telecomunicações e Eletricidade
Agente
Transporte Maritimo e Fluvial
Agente de V,igilãncia
Artlfice de Aeronáutica
Artlftce de Artes Gráficas
- Art{Uce de Carpintaria e lola_rcenaria
- Art!fice de ConfecçãO de Roupas c Uniforme•
Artífice de Eletricidade e Comunicações
Artlfice de Estrutura de Obras e Metalurgia
Art!fice de Eletrônica
- Artlfice de Munição e Pirotecnia
- Auxiliar de Artlfice
- A6Bi&tente Sindical
- Auxiliar de Controle Interno
- Auxiliar de Enfermagem
- Auxiliar de Meteorologia
Auxiliar em Assunto& Culturais
- Auxiliar Cm Assunto5 EducacLonaic
- Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
- Datilógrafo
Identificador.DatiloscópLco
- Motorista Oficial
- Perfurador-Digitador
- Técnico de Laboratório
- ~écnico em Recursos Hidricos
'fel.efoni&ta
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Ata da 210~ Sessão, em 12 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-· EXTRAORDINÁRIA-. .

.

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 12 HORAS, ACHAM-SE PREsEJYTES
OS SRS SENApORE&

-Aiulzio Bezerra- Carlos De'Carli- Odacir Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires
-Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos Patrodnio- Antonio Lu_iz Maya- Alexandre Costa - Edison Lobão - Cid Sabóiá de
Carvalho -

Mauro Benevides -

Gadelha -

Mansueto de Lavor -

Baptista- Jutahy Magalhães -

Marcondes

Lourival

Ruy Bru:elar

-José Ignáclo Ferreira - Gerson Cam'ãf:a
-João Caimon - Nelson Carneiro- Hugo
Gontijo- Ronan Tito- Fernando Henrique
Cardoso -

M_;;,rcos Mendonça -

Mauro Bor-

ges -Pompeu de Sousa - Maurído Corrêa
- Meira F~ho - Roberto Campos - Márcio
Lacerda- Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins - Leite Chaves - Gomes Carvalho
- Süvio Name - Jorge Bomhausen - Dir-

ceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadoses,_HJlvendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCíáriióS-nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser Hdo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência recebeu, do Governador do

fOrma continental, mar territorial ou zona eco'nôfnlca eXclUsiva, e dá OUtras providências.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Ronan Tito-FernandoHenn"que Cardoso
-Jarbas Pa$Sarinho- Carlos Patrocinlo.
REQIÍERIMENTO N• 708, DE 1989

--Requeiro nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
do Senado no 189/89, que altera e acrescenta
dispositivos à Lef n° 4.215, de 27_ de_ abril de
1963, que -dispõe sobre o Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
- Féinando Henn"que Cardoso- Ronan Tito
- - Edíson Lobâo ...:.._ Carlos Patrocfnjo:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Os requerimentos lidos seiáo votados após
a Ordem do Dia, nos termos_regimentais.

(Pausa.)

~

·

1~

Secreiánõ:·--

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 707, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno para o SUbstitutivo da Câmara ao PrOjeto- de Lei do Senado
n9 45, de 1989, de autoria do Senador Ronan
Tito, que institui, para os Estaâos; Distrito Federal e Municípios, compensação financeira
pelo resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para os fins
de geração de energia elétrica, de recursOs
minerais em seus respectivos territórios, plata-

É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 384, DE 1989

Dá nova redação ao § 19 dos arts. 19
e 6? e respectivo§ J?_da Lei n9 4.717.
de29 de junho de 1965.-

0 Congresso Nacional decreta:
Arl I" O § I• da Lei n• 4.717, de 19 de
junho de 1965, passa a vigorar com a redação
·seguinte, renumerando-se os atuais:
~

"Arl 1• ...........................................,.,..,. .....
§ 19 Para os efeitos do disposto neste

Sobre a mesa, requerimento que se-rá lido
pelo Sr. to Secretário.

artigo não se consideram_atos_lesivos os
de natureza normativa infraconstitudoriàiS SUSCétíVeiS- de dedaraÇão de iticons_titudciria!idade~ obserVado o disposto no
§ }9 do art. 6? desta lei."

É lido e aprovado o seguinte
REQCIERIMENTO N• 709, DE 1989

_ Nos _termos do art. 281 do Regimento Interno, requeirO dispensa de interstício e prévia
·distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF n~ 77, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que altera dispositivos das Leis n~· 39 e 43, de 6 de setembro
de 1989, e de 19 de setembro de 1989 e
dá outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões 12 de dezembro de 1989.
-Pompeu de Sousa.

Estado do Ceará, o Oficio n~ S/39, de 1989,
solicitando, nos termos do art. !)2, item V, da
Constituição Federal, élY~riza_ção para que o
Governo do Estado do Ceará possa contratar
operação de crédito_ext:_e_.m_o _np valor equivalente a até oitenta e nove milhões e setecentos
mil dólares americanos, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento --:- BID, para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
os fins que especifica.
_
_ _
A matéria será despachada à Comissão de --Aprovado o requerimento, o projeto a que
se refere figurará na Ordem do Dia da sessão
Assuntos Econômicos.
segutfite.- -·
-!'::nhr~ ;::o n'IP.<::.;l rP<"'IHPrimPntn t11lP vãn ~Pr
lidos pelo Sr.

c ~ Não havendo qllem peça a palavra, encerro
-a diScussão.
-------Em votação.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
--- --permanecer· sentados, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ~ Comissão Diretora, para a
_redação final.

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)

-Passa-se à

ORDEM DO DIA
ltem1:
Disq.LSSão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 384, de 1989, de
iniciativa da Colnissão de Constituição e
Justiça e Cidadania, que dá nova reaação
ao § 1o dos arts. 19 e 6~ e respectivo §
19 da Lei 4.717, de 29-âe junho de f965,

Em _discussão o prOjeto, em turno· único.
(Pausa)

Art 2~-- O-rirt. 6° e ré5pectivo § 1o da Lei
4.717, de 29 de junho-de 1965, passsam
a vigorar com a seguinte redação:
~

n~

"Arl. 69 A ãÇâõ ·será proposta contra
as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1~, contra as autoridades, funcionários ou administradores
- Cjue houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou
que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários
diretos do mesmo,_se for o_caso.
§ 1o - Flcam exduí_dos das .d_isposições deste artigo as autoridades, fundo·
nários e administradores quando o ato
Impugnado tiver natureza normativa infracoristi~ucional e a-respectiva participação decorrer de:
- - I .....,. opinião, palavra ou voto emitfdo
na desempenho de mandato de repre__
sentação popular; ou
II - manifes.tação de caráter opinativo
no exerdcio regular de função pública."
Art. 3 9 Esta lei entra erri vigor na data de
sua publicação, aplicando-se as suas disposições aos processos pendentes.
Art. 4~ São revogadas. as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Tern1iri8da-a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votaç~o do Requerimento
n<:> 707, de urgência, lido !'lO ~pediente, .nO$
termos do art. 336, alínea c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado ,n~
45, de 1989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira-m

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia
segund~ sessão ordinária subseqüente.

d~__

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Em votação o Requerimento n? 708, de
urgência,_ lido no Expediente, nos termos do
art. 336, allnea c. do Rt?gimento Interno, para
o Projeto de Lei do Senado no 18Q, de ).9_89.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESl-DÊNlE (Pompeu de Sousa)
- Na sessão de 24 de _outubro pass-ado foi
aprova:do o Requerimento n~ 525, de 1989,
do Senador Odacir Soares e outros Srs. Sena- dores, convocando o Sr.Ministro da Previdência e Assistência Social, Dr. Jader Barbalho,
a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre o propalado déficit da Previdêncfa Social Para 1989 e sobre o orçamento
deSeguridade Social para o exercício de 1990.
Em virtude de acordo havido entre as lideranças e os autores do requerime[J.tO, a Presidência consulta aos Srs. Senadores se concordam com o cancelamento da referida convocação. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência comunicará ao Sr. Ministro
a nova deliberação do Plen~rio.

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando outra, _a reali·
zar-se às 12 horas e 30 minutos, com a seguinte

1989

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO DF
N• n,DE 1989

(Induído em Ordem do Dia noS termos do
art 281 do Regimento Ii-lterno.)
Discussão, em tlimo único, do Projeto
de Lei n 7 77, de 1989-. de iniciativa do
GOvernador do Distrito Feder~!, que altera
dispositivos das Leis ry.;~~ 39 -e-43",--de 6
de setembro de 1989, ~_de_19 de setembro de 1ga9, e dá outras providências,
tPnrlo
>

>

Parecer favorável. sob n9 402, de 198_9, da
Çomis.são do Distrito Fecl~al.
- ---

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-EStá encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 25 minutos.)

Ata da 211" Sessão, em 12 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS 12 HORAS E 30MiNUTOS, ACHAM-sE
PIIESENTES OS SRS. SENADORES:

JlliQOERIMENTO N• 710, DE 1989

-- -Requeremos urgência,_ nos· termos do art.
336 alínea " ", do ~egimento lnterno, para
-Aiufzio Bezerra -Carlos De'Carfi- Orladr Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires -..()fieio n? S/1 8, de 1989 que propõe ao Senado
Federal seja autorizado o Governo do Estado
-Jarbas Passarinho- Moisés Abrão- Carlos Patrocínio -Antonio Luíz Mayã -Alexando Rio de Janeiro (RJ), a contratar operação
de financiamento externo no valor de US $
dre COsta - Edison Lobão - Cid Sabóia de
6,-ooo;ooo (seis milhões de dólâres), a serem
Cãivalho - Mauro Benevides - Marcondes
financiados pela Societé General. destinados
Gadelha - MansuJeto de Lavor - Lourival
à importação de equipamentos franceses para
Baptista - JutahY Magalhães - Ruy Bacelar
o projeto de implantação de sistemas integra- José lgnácío Ferreira - Gerson Camata
-João Calmon- Nelson Carneiro- Hugo
dos de rádio-comunicação, para ârea metroGontijo- Ronan·nto- Fernando Henrique
politana do Grande Rio.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
Cardoso- Marcos Mendonça -Mauro Bor-Rõnan Tito- Femando Henrique Cardoso
ges -Pompeu de Sousa ....;_.Mauricio Corrêa
~Edíson Lobáo_- Carlos Patrocínio.
- Meira Filho - Roberto CampoS -Márcio
Lacerda - Rachld Salda'1ha Derzi -Wilson
REQUERIMENTO N• 71 1, DE 1989
Martins - Leite Chaves - Gomes CaJValho
Requeremos
urgência, nos -termos do art.
- Sllvio Name -Jorge Bomhausen - Dir3315~ C, do Regimento Interno para o Projeto
ceu Carneiro.
·
de Lei do DF n~ 95, de 1989"; de inici.:iltiva
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que
cria, no Tribunal de Contas do Distrito Federal,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a carreira administração pública, com seus
- A lista de presença acusa o comparecirespectivos cargos, fixa os valores de vencimento de 39 Srs. Senadores. Havendo númementos, e d,á outras providências.
ro regimental, declaro aberta a sessão.
. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
-Ronan Tito.::...:. Fernando Henrique CMdoso
trabalhos.
- Carlos Patroéínío - Edison Lobão.
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Sobre a mesa, requerimentos que serão li-Os requerimentos lidos serão votados após
dos pelo Sr. I 9 Secretário.
a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
São lidos os seguintes
(Pausa)

QSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mésa. requerimento ql,le será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido_e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 712, DE 1989
Nos termos do art. 281 dó Regimento Iriterno, requeirO dispensa de-"i"i"lterstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF n~ 79, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que introduz alterações no Código Tributário do Distrito Federal,
instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26 de
dezembro de I 966, e dá outras providências,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, o projeto a que
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa1 redação final da propogjção
aprovada em Ordem do Dia de sessão anterior, e que, nos termos do parágrafo único
do art. 320 dO Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida pelo Sr.
19 Secretário. (Pausa.)

É lida a seguinte
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PARECER i'!' 404, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do Se~
nado n' 384, de /98/l
·

A ComlsS:âo DiretOra apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado

n~

384, de

1989, à e iniCialiVã C!a Comissão de Constituição, Justiç-a e_ Cidadania, que dá nova redaç:ão ao § 1'? do art. }9, ao arl 6? e respectivo
§ ]9 da Lei n? 4.717, de 29 de junho de 1965.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1989. -=- Nelson GJrneir~ Presidente -Pompeu de Sou$.a, Relator --~n_tP_IJig
Luiz Maya ~ LOurenberg Nunes Roch~.
ANEXO AO PARECER N• 404, DE 1989

Redaçiio final do Projeto de Lei do Se~
I1i1do n" 384, de 1989.
IM nóva redação êJO § 1 ~ do art 1°,
aoart. 6?erespectivo § JPda Lei n"4.717

de 29 de junho de /965.

-

O Con'QfesSo Nadonal decreta:
O§ I" do art. 1' da Lei n• 4.717,

Art. P

de 19 de junho de 1965 passa a vigorar-Com

a seguinte redação, renumerando-se os atuais:
''Arl 1" ......... ~·····~···············-··............~-§ ]9 Para os efeitos do disposto neste
artigo não se consfderam atos lesivos os
de natureza normativa infraconstitucíónal
suscetíveis de declaração d~ inconstitu·
cionalidade, observado o disposto no S
]9 do art 6Y desta Lei."

REQUERIMENTO i'!" 713, DE 1989

- Nos termos ·do art. 321 do Regimento lntern:cçreqcreiro dispensa de publicação, para ime- diata discussão e votação, da reçiação final
do Projeto de Lei do Senado n~ 384, de 1989,
de iniciativa da Comissâo-_de Constituição,
Justiça e Cidadania, que dá nova redação ao
parágrafo 1c do artigo 1~ e 6° e respectivo
·parágrafo 1~ da Lei n" 4.717, de 29 de junho
de 1965.
·
Sala das Sessões. 12 de dezembro de 1989.
_:__ Pompeú.de Sousa.

de-

o SR. PRÉSmEriTE (Pompe~ SOusa)
- Áprovado o requerimento, passa-se à imediata discussão da redação final.
Em discussão a redação final._(Pausa.)
Não havendo que·m peça a palavra, encerra
a diSCussão.
Etn Võt21Ç:âo.
Os Sis. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto irá à
Câmara dos Deputados.
___ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
"DiscusSão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n" 77, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositivos das Leis nos 39 e 43,
de 6 de setembro de 1989, e de 19 de
setembro de 1989, e dás outras providências, tendo
Parecer favonivel, sob n~ 402, de 1989,
da Comissão - Do Distn"to Federal"

Art. 2' O art. 69 _e respectivo § 1" da Lei
n9 4.717, de 29 de jUnho de 1965, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Arl 6~ A ação será proposta contra
as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art 19, contra as autori-_ _
dades, funcionários ou administradores_ _ A matéria foi incluída em Ordem do Dia,
que houverem autorizado, aprovadO, rãti--::. -vmude da dispensa de interstício concedida em sessão ·anterior.
ficado ou praticado o ato impugnado, ou
que, por omissas, tiveram dado oportuPassa-se à discussão do projeto, em turno
nidade à lesão e contra os beneficiários
único. (Pausa.)
diretos do mesmo, se for o caso.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
§ 19 São excluídos das disposições
a discussão._
E!ll votaçao.
deste artigo as autoridades,· funcionários
Os Srs. S<::nadores que o aprovam queiram
e administradores quando o ato lmpug·
nado tiver natureza normativa infraconstipermanecer sentados. (Pausa.)
tucional e a respectiva participação deAprovado.
correr de:_ _
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
I- opinião, palavra ou voto emitido no
redaç~o final.
desempenho de mandato de represenÉ 0 seguinte 0 projeto aprovado.
tação popular; ou
II- manifestaçao de caráter opinativo
no exercício regular de função pública."
PROJETO DE LEI DO DF i'!' 77, DE 1989
Art. 3 9 Esta lei entra em vigor na data de
Alte[a dispositivos das Leis nfi' 39 e 43,
sua publtcação, aplicando-se as suas dispode 6 de setembro de 1989, e de 19 de
sições_ aos processos pendentes.
setembro de 1989 e dá outras providênArt. 49 Revogam-se as disposições em
cias.
contrário.
O SenadQ Federal deçreta:
Art. 1ç A Carreira Fiscalização e (nspeção,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
criada pela Lei no 39, de 6 de setembro de
-O pare<:er irá à publicação (Pausa.)
1989 e a Carreira Apoio às Atividades JurídiSobre a mesa, requerimento que será lido
cas, criada pela Lei no 43,- de 19 de setembro
9
pelo Sr. 1 Secretário.
de 1989, ficam reeStruturadas na forma cons·
tante dos Anexos I e II.
É. lido e aprovado o seguinte

·em
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Art, 2° O valor .4o-v_eoc.imen~o çle lni)petor ·
de Saúde da 3~ -aasse, Padrão I, que ·corresponderá a NCz$ 2.784,67 (dois mil, setecentos
-e oitenta e quatro cruzados novos e s~ssenta
e sete centavos) servirá de_ Pase para ftxação
do valor do vencimento dos demais integrantes das Carreífas Fiscalização e lnspeção e
de Apoío às Atividades Jurídicas, observados
os í!ldices estabeleddos na Tabela- de Esc$110namento Vertical, CQnstantes do An~o lU des·
ta lei.

Parágraf~ Úniço. ' Ó ~alor ·_g_o: ie[t~iin"ento
previsto neste artigo será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados
para os servidores do Distrito F~deral, ocor--tidos a partir de 19 de outubro de 1989,
_·,~ Art. 39 Após a transposição a que se refere
a- Lei rf! 39, de 6 de setembro de 1989 e a
Lei n9 43, de 19 de setembro de 1989; os
servidores integrantes das Carreiiãs FISCalização e lnspeção e Apoio às Atividades Jurídicas
serão reenquadrados na forma do Anexo [\1
desta lei.
§ 1? Os ex~oêUpahtes das categOrias funcionais de Motorista Ofi~ial, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Obras Civis,
Artífice de Cai-pintaria e Marcenaria, Artífice
de Manutenção e Restauração de Veicules e
Artífice de Mecânica que optaram na forma
do artigo 2?, da Lei n? 43, de 19 de setembro
-de 1989, serão_ rcc:nquadr&dos na forma do
Anexo V.
§ 29 Os servidores a que refere este artigo
que não foram beneficiados ou o foram parcialmente pelo Decreto n1 8.264, de 7 de novembro de 1984, serão reenquadrados na
confoimldade do Anexo VI, desta lei.
§ 31 Nenhuma redução de remuneração
poderá r_esultar da aplicação do disposto neste
artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário a diferença, como vantagem Pessoal.
.Art. 4o Fic:am extintas, a partir_ do reenquadramento de que trata o art. 39, para os
_Sefvidores da Carreira fiscalização e.lnspeção
e Apoio às Atividades Jurídicas as seguintes
__ gratificações e vantagens:
1- Gratificação de Produtividade, criada
pelo Decreto-Lei n 9 1.544, de 15 de abril de
-1977;
II- Gratificação de Desempenho das Atividades de Tributação, ArreCadação ou Fiscalização dos Tributos do Distrito Federal, instituída pelo Decreto-Lei n" 2.107, de 13 de fevereiro de 1984;
III -Gratificação instituída pelo Decreto-Lei
n?2.367, de5_novembrode 1987;
·
N- Gratificação de Atividade Técnico Administrativa, criada pelo Decreto-Lei n? 2239,
de 28 de janeiro de 1985, alterado pelo Decreto-Lei n9 2269, de 13 de março de 1985;
_V_-:-Gratificação de Nível Superior, criada
pelo DecretowLei n 9 1.544, de 15 de abril de
1977;
VI- Gratificação pelo Desempenho de Ati·
vidades de Apofo, criada pelo Decreto-Lei n9
2.224, de 9 de janeiro de 1985, alterado pelo
Decreto-Lei no 2.367, de 5 de novembro de
- 1987;
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VII-Abono mensal, criado pela Lei
de 28 de dezembro de 1988;

4,

--

Vl!J- Adiantamento, concedido pela Lei n"
38, de 6 de setEimbro de 1989.
Art. 5~ Respeitado o disposto no art.

3~,

poderão concorrer aos cargos de que tratam
as Leis nos 39, de 6 de setembro de 198~
e 43, de 19 de setembro de 1989:

1- para o cargo de lnspetor de Saúde, os
portadores de diploma de curso superior ou
habilitação legal equivalente;
11- para os cargos de nível médio, os portadores de certificado de conclusão de 19 ou
29 grau ou habilitação legal equivalente, con-

forme a área de atuação;

-

--'

-·

§ 1~ _A_regulamentação fiXará as regras do
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilizaçáo de concurso públic-o para ingresso no t:argo de fnspetor de Saúde.
§ 29 A Administração reservará 113 (um
terçoTdas vagas fixadas no Edital de ConcurSO
Público para: os funcionários a que se refere
este artigo, os quais terão classificação distinta
dos demais concorrentes.

§ .3'l _As vagas referidas no parágrafo anterior que não forem providas serão automatic,-_.;~mente destinadas aos habilitados no concurso.

§ 4~ A exigência de posicionamento no
último padrão da Oasse Única do Cãtgo
Auxiliar da Carreira Apoio às Atividades Jwidia~ série do 1o grau, conforme a área de atua- cas e da tla,sse Especlal dos carQos de Fiscal
ção.
de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de ConParágrafo único. Posteriormente à nocessõ_es e Perffiissões e Jnspetor Sanitá_rio, da
meação os integrantes da Carreira FiscalizaCarreira Fiscalização e lnspeção, não se aplica,
ção e Inspeção serão submetidos a curso de
excepcionalmente, à primeira ascensão.
formação profissional, na forma a ser estabe§ 59 .Na_ascensão de que trata o parágrafo
ledda em regulamento.
anterior,_ que será realizada no prazo de um
Art. s~ O ocupante de cargo de nível méano, a Administraçãô reservará dois terços das
dio da Carreira Fiscalização e Inspeção que
vagas para-a clientela interna.
alcançar o último Padrão da Classe Especiã!
e preencher as condições exigidas para o inArt. 79 O ocupante do cargo de Auxiliar,
_gresso poderá, mediante ascensão, passar pada Carreira Apoio às Atividades Jurídicas que
ra o cargo de lnspetor de Saúde, em padrão, alcançar o último Padrão da Classe -Única, e
correspondente _a vencimento imediatamente
preencher as condições exigidas para ingresso
superior.
poderá, mediante ascensão, passar para o carw

m- para o cargo de nivel básico, o-s portacomprovante de_ escolaridade até a

oe-

dores de

.
l • CARII;r:lRÃ TlSCALlZ.o.Ç.J,.O f: ltlSVEÇJ.O

.,
FISCAL

D~

• r.z SCAL

• riSCM. Dt: CONt'ESSOCS t

-

Ptll.'IISSCSI!:$

lNSVt't'OR SANITAII.IO

Art._ 10~ O disposto no artigo ariterlor apficã-se à revisão das pensões especiais pagas
à conta_ do orçamento do Distrito Federal.
Art. 11. O Goverhador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta lei._
Art. 12. Esta lei entra em vigor em ]? de ·
janeiro de 1990.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
- contrárío.
Brasília,
de
de 1989~- 101'
da Repúblic~ e 309 de 13ra-silia.
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Art. gç Os funcionários aposentados nos
cargos Integrantes das categorias funcionais
constantes dos Anexos II das Leis nQll 39, de
1989 e 43, de 1989, teião seus proventos revistos para inclusão dos direitos e vantagens
ora concedjdOS- aos sérvfdores em atividade,
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-
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go de Assistente, em padrão c_orrespondente
a vencimento imediatamente superior.
Parágrafo único. Na ascensão de que trata
este artigo aplicam-se as disposições dos parágrafos 1o, 2<t e 39, do artigo anterior.
Art & O desenvolvimento_ dos servidores
nas Carreiras de que tfata esta-lei far~se-á através de progressão entre pãdrôes e de promoção entre clcisses, conforme dispuser o regulamento.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soosal
-Terminada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apre;cíação do Requerimente n~ 71 O, de urgên<::ia~ lido no Expediente,.
de acordo com o art. 336, c, do Regimento
Interno, para o Ofido no S/18, de 1989.
Em votação o requefiirierito.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Passa-se à apreciação do Requerimento
n~ 711, de urgência, lido no Expediente, de
acordo com o art. 336, c, do Regímento Interno, para o Projeto de Lei do DF n~ 95/89.
Em votação o requerimento.

•

t JIISI'tCXo

CI.A3St.
E51>tCJA,l.

l11Sl'E11:i/l;

tSI'tCIAt.
ESI'ECl,U.

J:SPECU.L
'UPECI.U.

Dt SAt)%).1:

tl$CAL 0.!: ODitAS

tSPtClo\L

FISCI.L Jll: l'CSTIJRAS

CONet~ ~ l'l:RHIS~

!1SC.o.t. Dt_

llli~U

-

s.:lu
!tiSPlWII: ~M'IThlQ

UP~CJIJ:

ASSISTf:NTE

"

.WXJLUR

i

Os Si'S. Seriadores que o aprovam queiram
permanecer s_entados. (Pausa.)
Aprovado.A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, c-onvocando uma extraordinária a realizar-se hoje, às 12 horas e 45
mínutos, com :a seguinte

-

Discussão, em turno único; do Projeto
de Lei do DF n" 79, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
introduz alterações no CódilJO Tributário
do Distrito Federai, instituído pelo Decreto-lei n" 82, de 26 de dezembro de I 966,
e dá outras providências, tendo
Pi3/'eceJ; sob n" 403, de 1989, da Comissão
- Do Distâto Federal, pela constituciona~

lidade, juridi_cidade e, no mérito, favorável.

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~PROJETO

DE LEI DO DF
N" 79, DE 1989

· Ohduído ~a Ordem do Dia nos termos dó
art. 281 do Regimento Interno.)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se i1 sessão às 12 horas e 43
Minutos.)
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Ata da 212" Sessão, em 12 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 12 HORAS E 45 MfN([TOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Aluízio Bezerra -

Carlos De'Carli -

Re-

nal do Aragão - Olavo Pires- Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patrocínio
- Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa Edi&:>n Lobão - Cid Sabóia de Carvalho Mauro B_enevides - Marcondes Gadelha Mansueto de Lavor- Leu rival Baptista -Ju-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Os requerimentos ltdos serão votados após
a Ordem do Dia, nos termos reg"imentais.
(Pausa.)
Sobre a mesa, redação final que, nos terrnos
do art. n~ 320 do Regimento Interno, se não
_ hoUver objeção do Plenário, será lid-a pelo Sr.
1~ Secretário. (Pausa.)

É lida a seguinte

tahy Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Ca-

rnata - João Calmam -

Nelson Carneiro

-Hugo Contijo- Ronan Tito- Fernando
Henrique Cardoso - Mauro Borges - Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira
Filho - Roberto CampoS - Márcio Lacerda
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins
-Leite Chaves- Gomes carvalho- Dirceu
Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inlcíamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 s-ecrefàrlo.-

São ltdos os seguintes
REQUERIMENTO N• 714> DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea "c" do Regimento fntenro, para
o PLS 389/89, que dispõe sobre a tramitação
de medida provisórta, e dá outras providên·
cias.
Sa1a das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito- Fernando Henrique Cal-doSO
- Carlos PatrOcfnio - Edison Lobão.
REQUERIMENTO N• 715, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea "c", do Regimento Interno do Se·
nado Federal, para o Projeto de Lei do Senado
n" 381, de 1989, que "prorroga o prazo de
ocupação de imóvel funcional localizado no
Dtstrito Federal".
Sala das Sessões. 12 de dezembro de 1989.
-Ronan Tito- Fernando Henrique Cardoso
- Edison Lobão- Carlos Patrocfnfo -Mau·

rício CoJT&.

PARECER N' 405, DE !989
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 77. de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
fmal do Projeto de Lei do DF no 77, de 1989,
que a1tera dispositivos da Lei n9 39, de 6 de
setembro de 1989, e da Lei no 43, de 19 de
setembro de 1989 e dá outra providências.
Sàla de Reuniões da Comissão, 12 de de·
zembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi·
dente -Pompeu de Sousa, Relator-Antonio
Luiz Maya- Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER N' 405, OE 1989
Redação final do Projeto de Lei do DF
nP 7Z de 1989.
Altera disposftívos da Lei n 9 39, di! 6
de setembro de 1989 e da Lei nP 43, de
19 de setembro de 1989 e dá outras pro~
vidências.

O Senado Federal decreta:
Art. lo A Carreira Fiscalização e Inspeção,
criada pela Lei n~ 39, de 6 de setembro de
1989 e a Carreifa Apoio às Atividades Jurídicas, criada pela Lei n9 43, de 19 de setembro_.
de 1989, ficam reestruturadas na forma constante dos Anexos I e II desta Lei.
Art. 2° o valor do vencimento ae-lnspetor
de Saúde da 3• Classe, Padrão [, que corresponderá a NCz$ 2.784,67 (dois mü, setecentOs
e oitenta e quatro cruzados novos e_ s_essenta
e sete centavos) servirá de base para fiXação
do valor do vencimento dos demais integrantes das Carreiras Fiscalização e Inspeçáo e
de Apoio às Atividades Jurídicas, obseJVados
os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, cori.stantes do Anexo mdes-ta Lei.
Parágrafo úrllco. 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 J9 de outubro de 1989.

Art. _J?_ Após a transposição a que se refe·
rem a Lei n" 39, de 6 de setembrO de 1989
e a Lei n~ 43, de 19 de setembro de 1989,
os servidores tntegrantes das Carreiras fiscalização e lnspeção e Apoio às Atividades Juridi·
cas -serão reenquadrados na [arma do Anexo
IV desta Lei.
& 1~ Os ex-ocupantes das categorias funciona:~ ..-'le Motorista Oficial, Artífice de Eletricidade e Com~.o..::...A.ções, Artífice de Obras Civis,
-Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artífice
de Manutenção e Restauração de Veículos e
Artífice de Mecânica, que optaram na forma
do _a_rt 29 da Lei no 43, de 19 de setembro
- de 1989, serão_ reenquadrados na forma do
Anexo V.
§ 2? Os servidores a que se refere este
artigo, que não foram beneficados ou o foram
parcialmente pelo Decreto n? 8.264, de 7 de
novembro de 1984, serão reenquadrados na
conformidade do Anexo VI desta Lei.
§ 3 9 Nenhuma redução poderá resultar
da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário a diferença, como-_vanür.gem pessoal.
Art. 4? São extintas, a partir do reenquadiamerito de que trata o art 3", para os servidores da Carreira Fiscalização e lnspeção e
- Apoio às Ativid8.desJurídicas as seguintes gra·
tificações e vantagens:
I - Gratifi_cação d~_ Produtividade, criada
pelo becretõ-Lei no 1.544, de 15 de aPril de
!977;
..
II- Gratificação de Desempenho das Ativi·

dades de Tributação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos do Distrito Federal, insti·
tuída pelo Decreto-lei n 9 2.1 07, de 13 de feve·
reiro de 1984;
111- GratifiCação tnstituída pelo Decreto-lei
n9 2.367, de 5 de novembro de _1987;
IV- Gratificação de Atividade Técnico Ad·
mintstrativa, criada pelo Decreto-Lei n-:> 2239,
de 28 de janeiro de 1985, alterado pelo Decreto-Lei n9 2269, de 13 de março de 1985;
V- Gratificação de Nível Superior-. criada
pelo Decreto-Lei n? 1.544, de 15 de abr!l de
!977;

VI- Gratificação pelO Desempenho de Atlvidades de Apolo, criada pelo Decreto~Lei n"
2.224, de 9 de janeiro de 1985,_ alterado pelo
Decreto-Lei no 2.367, de 5 de novembro de
!987;

Vll. -Abono mensal, criado pela Lei
de 28 de deieri:ibro de 1988;

n~

4,

7824 Quarta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

VIII ~adiantamento, concedido pela Lei no
38, de 6 de setembro de 1989.
-- Art. 5° Respeitado o disposto no art. 3~,

poderão concorrer aos cargos de que tratam

as Leis no:~S 39, de 6 de setembro de 1989
e 43, de 19 de setembro de 1989:
I - para o cargo de Inspetor de Saúde, os
portadofes de diploma de curso superior ou
habilitação legal equivalente;
U- para cargos de nivel médio, os portadores de certificado de conclusão de 19 ou
29 grau ou habilitação legal equivalente, conforme a área de atuação;
DI- para o cargo de nível básico, os portadores de comprovante de escolaridade até a
8' série do Jo grau, conforme a área de atuação.
--

Parágrafo único. Posteriormente à nomeação, os integrantes da Carreira Fiscalização e lnspeção serão submetidos a curso de
formação proftssional,l. na forma a ser estabe~
lecida em regulamentq.
Art. 6° O ocupanté de cargo de nível mé~
dia da Carreira Fiscalização e Inspeção que
alcançar o último Padrão da Classe Especial
e preencher as condiçõ_es exigidas para o ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o cargo de Jnspetor de Saúde, em padrão
correspondente a vencimento imediatamente
superior.

§ 19 A regulamentação fixará as regras do
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de ub1ização de concurso.público para ingresso no cargo de Inspetor de Saúde.
§ 29 A Administração reservará um terço
das vagas fixadaS no Editai 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 anterior, que não forem providas, serão automaticamente destinadas abs habilítados no concurso.
§ 4 9 A exigência de posicionamento no
último padrão da aasse Única do cargo de
Auxiliar da Carreira Apoio às Atlvidades Jurídicas _e da dasse Especial dos cargos de Fisca1
de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Concessões e Permissões Inspetor Sanitáiio, da
Carreira Fisca1ização e lnspeção, não se aplica,
excepclonalmente, à primeira ascensão.
§ 59 Na ascensão de que trata o parágrafo
anterior, que será realizada no prazo de um
ano, a Adminlstração reserverá dois terços das
vagas para a clientela interna.
Art 79 O ocuparite do cargo de Auxiliar,
da Carreira Apoio às Atividades Jurídicas, que
alcançar o último Padrão da Classe Única e
preencher as condiçõeS exigidas para ingresso

e

do

poderá, mediante aScensào", passar para o cargo de Assistente, em padrão correspondente
a vencimento imediatamente superior.
Parágrafo único. Na ascensão de que trata
este artigo aplicam-se as disposições dos parágrafos J9, 29 e 39 do artigo anterior.
Art. 89 O desenvoMmento 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 re·
guiamento.
Art. 9 9 Os funciOnários apoSentados nos
cargos integrantes das categorias funcionais
constantes dos Anexos Il da Lei n9 39, de 6
de setembro de 1989 e da Lei n~ 43, de 19
de setembro de 1989; terão ~eus prOventos
revistos para inclusão dos direitos e vantagens
ora concedidos aos servidores em atividade,
maUs.ive quanto a posicionamento e denominação.
Art. 10. Q disposto no artigo anterior apli·
ca-se à revisão das pensões especiais pagas
à conta do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 11. O Governo do Distrito Federal
baixará os atos necessários à regulamentação
desta lei.
Art. 12. Esta lei entra ~m vigo.r em J9 de
janeiro de 1990.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
O parecer lido vai à publicação. (Pausa.)

rra -~mbéin pasSar p~la CorTl.isSão de Con~tituição, Justiça e Cidadania, para o aprofunda- .

des como o Rio de Janeiro, Santos, que tém
praia, ninguém paga imposto; o mar é isento

Sobre a mesa, requerimento que _será -lido __ __mento dos..a.spectos restrltivall)en.!e respeitan:
por natureza, é uma coisa pública. Então, esse
pelo Sr. 1o Secretário.
-tes àjuridicidade. Entendo que isto é de gran- -PrOjetO ·não-poae Ser, ab ínitkj; á~jf=ítado. Téde importância. V. Ex- nota que a Mensagem ; mQS de d.iscutHo~. Q_uem não tiver uma cháÉ lido e aprovado o seguinte
n~ 118, de 1989, do Distrito Federal, se baseia--~ F;;lra_em_~J~is3 ,p.ÇJ.r.a repeti.r ~aqueles_ week·
REQ()ERJMENTO N• 716, DE 1989
em fundamentação complexa, mais precisaends comuns, não tem alternativa. Alguns viamente
no
§ }9 do art. 16, do AfJ5 "das Dispojam,
mas__ e$-te_s~o.nstttuero uma minoria. EnNos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para if'ne· sições Constitucionais Transitórias da Co(lstk- .tão, essa isençã9__nã9 pode ser coloc:ada no _
mesmo leito das isenções comuns, conver_1~
diata discussão e votação, da _redação final tuição da República Federativa do Brasil, comcionais, que visam a privilegiar. Esta visa, re~l-_
do Projeto de Lei do DF n" 77, de 1989.
-- binado com o art 3°, inciso U,_.da Resolução
mente, a incrementa{ d~bes oúctoda a forma
Sala das_ Sessões, 12 de dezembiUde-f989. -n~ 157, rle 19_Ba, do Senado Fe-deral:
A propositura; Sr. Presidente, ãlt_e_rã a n~da:
d~ r~cre~ção para ~ povo, porque é mu~to
-Antônio Luiz Maya.
ção do art. 18 do Decreto-lei n" 82, de 1966•. --·· i:J!f!ól aqUt en1..f?ca~~1a, neste_aspecj:o o delette
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) para beneficiar, com iSenção do Imposto Pre:: -~- e o· divertimef!to populares.
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime- dia I e T errito_rial Urbano, os clubes. sociais e
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _
diata apreciação da redação final.
desportivos e _as as~ociações ~ecreativas, !enEntendo o- aparte de V. Ex', mas _e_sclareço
"Discussão da redação final do Projeto de do em vista o mcenttvo às práticas desporttvas
que não estou contra a isenção. Quero apenas
Lei do DF n9 77.
e de _lazer da c_omunidade:
um aprofundamento, um exame, porque note
Em discussão. (Pausa.)
Nos e:tamos. Sr. Prest?ente: _exa~mente,_-,· V. Ex" que na CcinStituiçãõ tiVeinos dgor para
Não havendo quem peça a palavra, encerro ~aquela epoc? :m ~ue ~s 1se_nçoes Sao comconosco. Retiramos os beneffcios que tinham
a dL~ussão:~ati~?s, as amstias_ ~o ~lScutidas,;os_ própri?~~ ·. 1)~:enadores ~ :Oee~~~os, ~-s !senç?_e~ _que nos
Em votação.
c?ndidatos_ à P_restdencta da Re~ú_bllca estão · cabiam, por Cartas anteriOres; tivemos 0 cuiOs Srs. SenadOres que a aprovam queiram ai, na valonzaçao do Estado, postc~onando-se
dado de as retirar. Hoje estamos_ CObertos de
permanecer sentados. (Pausa.)
contr~ esses ~avores que, agora, nos ~stam?s
condição moral para examinarmos todos esAprovada.
~ aplicar aqut, no ~enad~ Federal. A tsenç~o
ses assuntos 9_e isenções, anistias e outras
O projeto vai à sanção do Sr. Governador ~ sempre, algo mu1to pengoso, às v:ezes n~o
coisas_ tantas, -porque demos o exemplo com
do Distrito Federal.
e um estimulo, porque se consuma multo
um procedimento relativo aos próprios Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) mais como uma licenciosidade.
-Passe-se à
O Sr. Ronan 11to ...... Permite-me V. Ex"
Então, diante da palavra do Líder Ronan
um aparte, nobre Senador?
Tito, es-peio que a matéri8 seja retirada de
ORDEM DO DIA
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _
pauta, porque não há um-a razão para esta
urgência. Realmente, não há razão para esta
Item 1:
Ouço V. EX' com muito prazer.
urgência.
PROJETO DE LEI DO DF N• 79, DE T989~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Ronan Tito- Entendo que V. Ex"
(Incluído na Ordem do Dia nos termos do tem inteira razão, por isso mesmo; V. Ex', me
O
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
art. 281-do Regimento lntemà.)
·
pennittndo este aparte, me dá oportunidde - Sobre a mesa, requerimento que será lido
Discussão, em turno único, do Projeto também de me Qirigir à Mesa para pedir que ';._pelo Sr. }9 Setretár[o.
- - ---de Lei do DF n~ 79, de 1989, de iniciativa retire dó proces-So de votação esse -projetO;
É
lido
e
aprovado
o
seguinte
do Governador do Distrito Federal, que
por se tratar, como disse V. EX muito bem,
introduz alterações no código tributário de matéria tributária da maior s_eriedade, que~· _
-· R.eQUER~"Nl' 717, DE.l989
do Distrito Federal, instituído pelo Decre- nãodeveservotadanestasessão,que~deve~
to-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966,
mos confessac~ não. está tão ,freqüentada_~_ . ·N05 t
·-d rt.
- ar
-d R .
assim. De maneira· que peço à Mesa que retire , ~
ermos 0 a . 279'. tnea C. . o. egi·
e dá _outras providências, tendo
do processo de votação esse projeto.. Agra·. --: ~ento fnter!1°• ~q~e~~o adtm:ne~to d,3 dJscussao do ProJeto Cle L~• do Distrtto Federal nc
Parecer, sob n? 403, de-198~, da Comissão deço a V. ~- a acuidade por ter levantado
bl
d ·.
rtâ · d
t'.
79,de1989,.por5dtas.
0
0 pro ema
a
lmpod
ncJa
a
ma
ena
e
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
- Do Distrito_ Federal, pela constitUC-iona~
-Senador Ronan Tito.
aparte que me conce e.
!idade, juridicidade e, no méritro; favorável.

A matéria foi incluída em Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ocupo a tribuna,
neste instante, lamentando que uma matéria
dessa importância venha a plenário em regime
de urgência pois se trata de tema tributário
- alterações no Direito Tributário do Distrfto
Federal. Muito embora essa matéria tenha
passado pela Comissão do Distrito Federal,
é evidente que, pela sua importância, ela deve-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Aprovado o requerimento, a matéria sai
Sr. Presidente, para concluir, depois da palavra da pauta.
lúcida do Uder do PMDB, entendo que nem~
ê preciso mais continuar falando.
.- ;-.--o.sR. PRES~.EN-n::: (Pompeu de Sousa)
- Fmda a Ordem do D1a
·
O Sr. Leite Chaves - Permite·me V. EX"
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
um aparte?
n9 714, de urgência, l!do no. Expediente, nos
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- termos· do art: 336, a!Ú1ea c, do Regimento
O nobre Senador Leite Chaves pede-me um Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9
aparte. Tsto mostra a responsabilidade do nos- 389, de 1989.
so Partido com temas' dessa importância. ConOs Sis. Senadores qué o aprovam queiram
cedo a V. Ex• o aparte, Senador Leite Chaves. permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Leite Ch~ves - Nobre Senador,
A matéria constará da Ordem do Dia da
nenhuma oposição a que o projeto saia de
pauta para um melhor e mais detalhado exa- segunda ses~ão ordinária subseqüente.
·me, mas, quanto à isenção, entendo que é
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Uf'l1_ caso difente, não é uma isenção conven- -=- Em votação o J(equ~rimento n9 715, de
cional. BrasíJia é uma cidade sem praias, e urgência, lido no Expediente, nos tennos do
as pessoas aqui não têm uma derivação para art. 336, letra c, do Regimento Interno, para
fim de semana. É uma cidade inóspita. "Cida- o Projeto de Lei do Senado n9 381, de 1989.
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Os Srs. Senadores que o aprovam quefram

permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria con-stará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar

a presente sessão, designando para a ordinária
de hoje, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N• 36, DE I 989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, eni turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 36, de I 989 (n' 112/89,

na Câmara dos Deputados), que aprova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodi-

fusão sonora em onda média, na Gdade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo

Parecer preliminar, por pedido de diligência.
2
PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N• 6:2; DE 1989

(Em regime de--urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em ·turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~62, de 1989 (n" 571/88, na Casa
de origem), que estabelece a obrigatoriedade
da incidência de correção monetária sobre as
importâncias pagas com ãtraso pelas entida~
des de órgãos vinculados à administração pública, relativas aos contratos que especifica,
e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em nome
da Comissão de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto, com emenda que apresenta
3
PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N• 74, DE 1989

Em regime de urgência, nos termos do arl
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em twno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 74, de 1989 (n~ 3.457/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da Repúbllca, que institui a taxa de fiScalização
dos mercados de titulas e valores mobiliários
e dá oufiaS providências (dependendo de parecer).
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 78, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno únic9'. do Projeto de
Lei da Câmara n' 78, de 1989 (n' 3.529/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da "República,- que dispõe sobre refinanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos ê:stados. do Distrito Federal e

dos Municípios, inclusive suas entidades da
adminiStraÇllo indireta,- e dá outras providências (dependendo de parecer).

5
PROJETO DE LEl DO SENADO
N• 155, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno)
Discu~são, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 155, de 1989, de autoria
do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros,
ou resultados das empresas e dá outras providências (dependendo de parecer).
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 152. DE 1989

(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n"" 155 e 238, de 1989)
_piscussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado no 152, de 1989, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
a participaçào dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras providências (dependendo de parecer).
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 238, DE 1989

(Tramitando_em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n"" 152 e 155, de 1989)
Discussão, em turno úni_co, do_ Projeto de
Lei do Senado no 238,- de 1989, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre a participação do_s trabalhadores
urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
empresa, ttos termos do art. 7 9, inciso XI, da
Constituição Federal e define participação nos
·ganhos económicos resultantes da produti~
vidade do trabalho para os efeitos do § 4~
do art. 218 da Constituição (dependendo de
parecer).
-

8
PROJETO DE LEI DO DF N' 89. DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336. c, do Regimento Interno)
.Discussão, em twno único, do Projeto de
Lei do DF nç 89, de 1989, de inicii:stiva do
'GoVernador do Distrito Federal, que dispõe
sobre os salários dos servidores da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras providências (dependendo de parecer).
9
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 61, DE 1989

(Em regi~.e de urgência, nos termos do
art. 336, c, do RegirriEmto Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 61, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
n9 23, de 19ª9, que dispõe sobre limites globais e CC?ndições para as operações de crédito
de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e _de suas respectivas
autarquias (dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo).

Dezembro de 1989

10

.

PROJETO DE RESOlCfÇÃO N' 62, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c,- do Regimento Interno)
Discus~o1 em turno único, do Projeto de
Resolução n? 62, de 1"989,-de iniciativa da Corrussão T emporália, crieida peJo Requerimento
n9 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externa e interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Fede_ral,_ e estabelece limites e condições para a -concessão da-garailtia da União
em operações de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto e sobre o substitl!tivo).
11
MENSAGEM N' 3 !JJ; bE 1989 .

(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno úníco, da Mensagem
n9319, de 1989 (n9 832/89, na oriQem), relativa
à proposta para que seja a União, como sucessora das Empresas Nucieãres Brasileiras SA
- Nuclebrás- e suas subsidiárias. autorizada:
a celebrar contratos de transferência decorrentes de operações de crédito externo celebradas cOm aquela empresa,- até P~l'!l-~iro de
setembro de 1988 (dependendo de parecer).

.12
PROJETO-DE LEl DA CÂMARA
N• 61, DE 1989

(Em regime de urgêtrcia, nos_ terrnos do
art 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 61, de 1989 (n~ 1.828/89,
na Casa de origeni), de iniciatiVa: do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que inclui a categoria de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de Apolo
Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Tem'tórios, e dá outras providências (dependendo de parecer).
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 77, DE f989- COMPLEMENTAR

(Em regime ~~-urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 77, de 1989 - Cciiriplementar (n~ 177/89, na Casa de origem), que
dispõe sobre critérios e prazos de crédito das
parcelas do produto da arrecadação de impos·
tos de competência dos Estados e _de transferências por esteS recebidas, pertencentes aos
Municípios, e dá outras providências (dependendo de parecer).

14
PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N' 81, DE 1989

(Em regime de urgência, nos t~rmos do
art. 336, c, do Regimento lntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 81, de 1989 (n' 3.737/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
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da República, que reorganiza o sistema de ad-

- 20

ministração das receitas federais, e dá outras
providências (dependendo de parecer).

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARÂ
N• 82, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento fnTemo) ·

PROJETO DE LEI DO DF N' 85, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, ~.- do Regimento _interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 85, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito FederaJ, que altera a
Lei n~ 33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
·providências (dependendo de parecer).

Discussão, em turno único; do Projeto de
Lei da C~mara n' 82, de 1989 (ri'- 3.736/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a redução de

incentivos fiscais (dependendo de parecer).

16
PROJETO DE LEI DO DF N• 74, DE 1989
(Em regirrie âe urgêricia, nos termos do

art. 336, e, do Regimento Interno)
DiscussãO, em turno único, do Projeto 'âe
Lei do DF n9 74, de 1989,-de iniciativa do
Governa.dor do Distrito Federal, que autoriza
o DistritO Federal a alienar imóveis, tendo
PARECER Sob n~ 365, de 1989, da Comissão do
-Distrito~ Féâeral, favorável ao projeto,
com voto vencido dos Senadores Pompeu de
Sousa e Wilson Matins; e contrário à emenda
apresentada perante a comissão -pelo Senador Maurfdo Corrêa.
17
PROJETO DE LEI DO DF N' 81, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento lntefno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 81, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre a adequação das tabelas de empregos
permanentes e em comissão da Fundação
Zoobotànica do Distrito Federal (dependendo
de parecer).

21
.
.
PROJETO DE LEI DO DF N• 90, DE 1989 ~
(Em regi!"De de urgêtÍ_cia, nos termos do

art. 336, e, do Regimento Interno)

7831

26
MENSAGEM N' 329,~ DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. .336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensagem
n~ 329, de 1989 (n~ 858/89, na origem), relativa
à proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contrataÇão de_ operação de crédito externo, no valor
de até cento e vinte e sete milhões, seis mil
e quinhentos e doze libras esterlinas (dependendo de parecer).
27

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n·.• 90, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que transforma a Escola Classe 32 de Ceilândia em Centro
de Ensino de 1o grau de Ceilândia, da Fundação Educacional do Distrito Federal e dá ou.- tras providências (dependendo de parecer).

Votaç:ão, -em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n? 3, de 1989, de
autoria dO Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores; que acrescerita Pará9rafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do
art. 161 da Constituição FederaL

22
PROJETO DE LEI DO DF N• 9l;DE 1989

Votação, em -p-rimeiro turnO, da Proposta
de Emenda à Constituição rlo 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um §
6? ao art. 59 do Ato das Disposições Coilstitu-cionais Transitórias.
·

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento Interno}.
__
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n' 91, de 1989, -de iniciativa do
Governador do --Distrito Federal, que altera as
atiibUtÇõe;:; -ã -composição do Conselho de
Saúde do Distrito Federal e dá outras providências (dependendo de parecer).
23
PROJETO DE LEI DO DF N' 92, DE 1989

e

(Em regime de urgência, nos termos -do
art. 336, e, do Regimento-Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 92, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito FederaL que cria a carreira Assistência à Educação na Fundação
Educacional do Distrito Federal, seus empregos, ftxa os valores de seus salários, e dá outras
providências (dependendo de parecer).

18
PROJETO DELE! DO DF N' 83, DET989

24
PROJETO DE LEI DO DF N• 93, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento tnterno)
art. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Discussão, em turno úntco, do Projeto de
Lei do DF n" _83, de 1989, de iniciativa do - Lei do DF no 93, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria a caf·
Governador do Distrito-Federal.-que cria a -carreira Assistência Social Pública no Distrito Fereira Assistência Pública à Saúde do Distrito
deral e seus empregos permanentes, fl.xa os
Federal, seus empregos, fiXa os valores dos
valores dos seus salários, e dá outras proviseus salários, e dá outras providências (dependências (dependendo de parecer).
dendo de parecer).

19
PROJETO DE LEI DO DF N' 84, DE 1900~ ~
(Em regime de urgência: nos termos do
art. 336,- e, do Regin1imto Interno)
· Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 84, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que -Cria as
carreiras Administração Pública e Atividades
Culturais na tabela de pesso~l da Fundação
Cultural do Distrito Federal, seus empregos,
fJXa os valores de seus salários, e dá outras
providências (dependendo de parecer).
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25
MENSAGEM N" 313, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, e, do Regimento tnterno f
- Discussão, em turno único, da Mensagem
n~ 313, de 1989 (n~ 820/89, na origem), relativa
à proposta para que seja a Prefeitura Municipal
de Embu (SP) autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 400.000 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN de janeiro de 1988, para
os fins que especifica (dependendo de parecer).

28

29

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 86, de 1989, d-e iniciativa da Comissão -Qireto_r:a, que dá nova redação ao art
617 do Regimento AdministrativQ do Senado
Federal.
30
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 50, DE 1989

ma

(Incluído em Ordem dO
nos termos do
art. 376, e, do Regimento !nterno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 50, de 1989 (n? 43/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova os
textos das Convenções n?S 135 e 161 e rejeita
a de n" 143, ®_Organização lntemacional do
Trabalho- OlT (dependendo de parecer).
31
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 52, DE 1969
(fnduído em Ordem do Dia nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, -do Projeto de
Decreto Legislativo n" 52, de 1989 (n' 151/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campos
da Ciência e Tecnologia, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o_ (}ovemo da República da fndia, em N_ova
Delfti. em 22,dejulho de 1985 (dependendo
de parecer).

32
PROJETO DE DECRETO LECiiSLATÍVO
N' 51, 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~ 51, de 1989 (n9 106/89.

-.*D<>Zemhro de I 989
na Câmara-dos Deputadost·qu,e aprova o:.t~

to do Acordo sobre Co_operaç:.ão.C!JlturaL celebrado_ entre--o Governo·· da .RePública Fec;le-

rativa do ~~asil e _o Governo ç[a República So-

~~Cíalista da ':f.<;'heOOstovâqula,_ em Prag·a; em 7
=ae-abril
1989'(0êçiehderido
parecer).
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de 39 Srs. Sénadores. Havendo número r~!;li
mental, declaro aberta a sessão.
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Ofício.
Db SR. 1• SEcRETARIO

DA.C~ llOS DEI'OTADOS
-~ ~catpi~~d~ à revis~o do .Senado autó-

_

grato do seguinte projeto:
•

ExPEPíENTE
. Mensagens

-

(Projetç qúé- Se tranSformou na Lei rt' 7.913,
d~ 7_9~ dê~_~f!l~[)ro de 19_89) ..

_o,_

' :_

O Sr. __;1... 'Secretário i~~- P!.O_S:,eder à l~itura

do

N_9 345/89 (ri''8S9t89; -na ofi9em), de 11
'do -corrente·, i-eferente ao_ Projeto de Lei da
MUimara ~~47,refe 19'89 (no"92'b/88, na Casa
·_ i:lê-Origen1):
ii-lfdatíVâ _CIO TribUrial d€-Co-n.·tas· da_ Unlaó,
diSpõe· Sobre o cômputo
'-do tero_po~- ~Et ....é~,~rd~i9_ d_~ _-f~~ç~O retribUída
por_ (J~afi~5a_ç~q_ ~ .J3.~pre~~!}ta~ão d~ Gàbi- net~ P?l'a os fins ~~":le, m~nc,k:m_a.
(ProJeto que se transfonnou na Lei no 7.912,
de 7 de deie"mbl-o de 1989).
N~ 346/89' (n~ 900/89, na Origem), de--11
correóte:,' referente ao Projeto de Lei da
'Cãmata 1!''53, de 1989 (n" l3f8/88, na Casa
de origem), de iriiciatiVa do Presidente da Repúb[!Cã, que dis"ÇlO'e-SObre ã ação civil pública
de respOnSabilidade por dános causados aos
investidores no mercado de valores mobiliá-

\fiOs.-'

.

'

.·'

-

•• • •

_J

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 67, DE 1989

DO PRESIDEI'ITE:•• DA
REPÚBUCA
.. .Jo' •

(N• 116189, na Câmara dos Deputados)

Restituindo autógrafoS de Projetos de Lei
sancionados _.
..t... A - t - ' ' '
..•

~rova o· ato que r~Ova a concessão
de. outorga: à R_át:{ip M<iir/ng<j de Pombal
Lfda., para explorar serviÇ-o de radiodj.
, .. lf.!Sàt?. sçnoia,em Onda f!lédüJ, na cidade
··_de Pol7)bal, Estado da-Pat:aíba.

'r,~-

~

N• 343189. (pf8~7rª~;n'aoiígem):de 11

do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara· n• 33: &· I 98S (h' 797189; na Casa
de odgem); de iniciativa do Presidente da República, que autoriZa ii revetsã'o ao Município
O Coitgfessó'Nadonãl decreta:
de Belém, Estado dà Pará, do terreno que
-'Art. 1_ Fica. aprOvado o ato que renova
menciona. ~
(Projeto q~.:~e s.e transfOrmoU-na Lei n" 7.91 O, ____pOr "10 (d~~) ãrlos, a partir de 2 de dezembro
_ qe_H~87 •.. a conces~ão_ ou1org~da à Rádio Made 7 de dezembro .de \989); · -.. .. . -. .ringâ Ltda.1 para_explor_ar, na cidade de PomN• 344189 (n• 8913/SQ. na origel)l), de I I
_do corrente,c referente áo Projeto 'de Lei da ~ba~ Est_ado da Paraíi;?a, sem.direito de exdusiCâmara no 41, de 1989-{n'l>.1.454/89,-na -Casa ~=VJ:da_d_el serviço d~ raQ.ipdifu_são sonora em onda mecuã.
-·
de Origem), de inic~tiVi'do ~iburial SUperior
M. 2°. Este· ~decreto legislativo entra em
do Trabalho, que altera._a _cc;>mp~i~ão ~-a orvigpr na data de sua públic~Ção.
ganização interna do Trib'unal Regional do
0

·::·:~.-~,

,:_,-,

e Nabor Júnior

·Jrabalh.ÇI __d~-4~ ~-~gião,~ C_ri~ 2~r9os;-~ _9~ qutr~s

"7-Jarbas Passarinho~ Moisés Abrão ......,_Carlqs Patrodpià_~ Antollig J..~i!-~aya_ -:- Al~?Cc:iD
dre _Costa--,- Edison Lobão ---:">OGI Sabóia àe
Carvalho -·Mauro Ben'eVideS, ...,..- Marcond~s
Óadelha ~-- MansU~tO~: cfé~ 4_VÇi _:____ Loi.trjs-~1
B~ptis~ -,--- _Jutahy Mi;lgalh.~~~:--:.: Ruy B.as,e@r
--:- J9sé ,lgn~âcjo Ferreira ~Gerson Camata
--:,João Calmon -;-,,Nejson CarneirO- H:u9o
Gontijo--,- R~nan Trto ~ fl'emando HenriQUe
Cardoso- Marcos Mendonça- Mauro Borges__- Pompeu de Soy:;:;a -"'":""!"·~uricio Corrêa
-Meira. filh,o -~ Raberro Car:J;lpos .- Márcio
Lacerda "'"'"':"',Rachld Saldanha D~rzi- Wils_qn
Martins -Leite Chaves -Gomes Carvalho
---Silvio.Name -.Jorge 1Jqmhausen-- DiÍ'ceu Carneiro.
.,;-~ .-._,...
· ·o:,

-

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 55

•'

·, · · -·- ·r. ':·-· -,<c •-Presidência dos Srs.iram &iraiva
<

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

__:._EStá encerrada a sessão.

MENSAGEM N' 266, DE 1989
EXcelen-tíssimos Senhores Membros -d~
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, indsoXIJ, combinado
com§ 1n do art. 223, da Constituição Federal,
tenho a h~nra de submeter à apredaçâo do
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato que -..renova a con·
cessão outorgada à Rádio Maringá de Pombal
Ltda., para explorar serviço de rádiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pombal,
Estado da Parruba", constãnte do Decreto nQ
97.700, de 27 de abril de 1989, pUbliCado
no Diário Dfidal &~ União do dia subseqüente.
Brasília, 16 de junho de 1989. -José Sarney.
E.M N•

27/89-GM

24 de abril de 1980
Excelentissimo SenhOr Presidente da RepúPlka,
__
_
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o processo de
renovação de outorga requerida pelo Rádio
Maringá de Pombal Ltda., executante do serviço- de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Pombal, Estado da Paraíba.
2. Os órgãos competentes deste Minístério manifestaáun-se sobre o pedido, achandoKo regularmente instruido, obedecidos os
requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto, tenho a honra de
submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
de decreto consubstanciando a medida.
4. Esdareço que o ato de renovação somente virá ã produizir seus efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma
do par.1gtafo terceiro, do artigo 223, da COnstituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do_ mais profundo respeito. -Antonio Carlos
Magalhães.

DECRETO N• 97_700
DE27 DE ABRIL DE

1989

Renova a concessào outorgada à Rádio
Maringá de Pombal Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pombal, Estado da
-- - Paralba.
-

O Presidente da R~pública, usando das atribuições qu~ lhe confere o artigo 84, item IV,
da Constituição, e nos termos do art. 6Q, item

De:oembro de 1989

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11)

I. do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro' de
1983, e_ tendo em vista o que consta do Processo MC n~ 29103.000546/87, decreta:
Art. 19 Fica, de acordo com o artigo 33,
§ 3~. da Lei no 4.117, de 27 de agosto de
1962;- re·novãda por 10 (dez) anos, a partir
de 2 de dezembro de 1987, a concessão da
Rádio Maringá- de Pombal Ltda., outorgada
através do Decreto n" 80.485, de 3 de outUbro
de 1977, para explorar, na cidade Qe Pombal,
Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Parágrafo único. A exeCução ·do- serviço
de radiodifusão cuja outorga é renovada por
este decreto, re~erMse-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas
cláusulas aprovadas através do De_creto n~
88.066,-de 26 de janeiro de 1983, às quais
a entidade aderiu preVíarrieil.te.
Art. 2" A concessão ora renovada somente produzirá efeftos legais após deliberação
do CongresSo Nacional na forma do parágrafo
terceiro, do_ artigo 223, da Constituição.
Art. 3"" Este decreto entra em vigor na data de s_ua publicação.
Brasílla; 27 de abril de 1989; 168~ da Independência e 1O1,._,da República. -JOSÉ SAR-

O Sénhor ú6veinad6r dO Distrlto Federal
- noS termOs da Mensagem no 78, de 1989
(no 070/89, n:a-oriQem), na qt.ialleva em conta
a- competência do Senado Federal como Câ·
mélra Legislativa do DF dada pela Constituição
de 1988 e detalhada Pela Resolução do Senado- Federal n9 157. de 1988_~ submete à
apreciação desta Casa o texto· do Projeto de
-Lei em análise.
.
O objetivo da proposfção é a ratificação do
no 82, de 26 de dezembro de

Decr~to-Lei

1966, e, conseqüentemente, a manutenção
do Fundo de Desenvolvimentb do Distrito Fe-

deral (Fundei), por ele criado.
Essa ratificação é uma exigência do art. 36
do Ato das Disposições COnstitUdonais Transitórias que determina a extinção dos fundos
que não forem ratificados pelo Congresso Na~
dona! no prazo de dois anos.
Conhec;endo a importância do Fundef para
o desenvolvimento do Distrito Federal e consM
ciente, inclusive do papel preponderante que
efe terá para a implantação do Prqgrama de
lndustríaliz.;tção do DF que_ foi aprovado pelo
Sen~do Feder~! em dezembro de 1988, coftsi'deramos a' Sua manutenção éo.mo. uma meM
âida sábia, oportuna e justa.
TratandoMse .de matéria restrita ao Distrito
Fedei"al e que diz respeito principalrhente a
NEY- Antonio Carlos Magalhães.
interesses ctiretos do governo local, consideM
ramos que a sua apreciação deve ser feita
como foi proposta pelo Senhor Governador,
RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LIDA.
ou seja, por esta Comissão e pelo Senado
Federal no papel de Câmara Legislativa do
Um" Se DiretorMGeral do D_epartamento NaM DF:
cional de Telecomunicações:
- Pãfa tal, emitimos o nosso parecer favÓrável
A Rádio Maringá de Pombal Ltda., com sede
tanto em relação ao mérito, quanto no tocante
nesta cidade de Pombal Estado da Paraíba, à const!tucionalidade e juridicidad~, fazendo
i n s c r i ta n o C G c-"( M F ) s o b n ~ apenas algumas al_terações na proposição, pe09.357.559/0001-48; -tendO em vista o disposM
la aprovação de algumas emendas que passaM
to no art 39 do Decreto n? 88.066- de 26 de
mos a relatar:
l.Aemendamodificativa, deautoriadoilusjaneiro de 1983, requer 21 V. S• se digne apreciar e submeter à decisão da autoridade com- tre- Senador Maurício Cõrrêa, de número 1,
petente, o presente pedido de renovação da
tem como objetivo substituir o artigo definido
concessão que lhe foi outorgada para explorar
masculino plural "os" pelo singular "o", no
o serviço de radiOdifusão sonora em OM na inciso III do art. 209, de acordo com a redação
proposta pelo artigo 1? do Projeto de Lei. Tracidade de Pombal Paraíba.
Para tanto, anexa os documentos a que se ta-se de uma simples mas necessária correçào
__ gramatical, pelo que nos manifestamos favorefere o mencionadO Decreto.
Oufrossiri1, declara conhecer as cláusulas
rável à sua aprovação, mas com mais uma
que passarão a regular suas relações com o
necessária correção, desta vez nas emendas,
onde, por um pequeno lapso de datilografia,
Poder COncedente no novo período de expioração do serviço, caso o pedido de renovação
o número do inciso DI figurou como II.
seja atendido; e declara, por este instrumento,
2. A segunda emenda, também de autoria
do Senador Maurício Corrêa, propõe a supreSaderir às refeiidas cláusulas, achando-as conforme seus lriteresses.
são do inciso IV do art 209 modificado pelo
Pombal- Parruba, 21 de agosto de 1987.
art. 1~ do Projeto e_m análise. Na justific_ação,
- GesHdo Renan Llcãrião, Procurador
o Autor da emenda aJega que o texto do refe(À Comissão de Educação.)
rido indso -é redundante, pois quer dizer ape~
nas que b Ftittdefe se constitUirá dOS recursos
PARECER
que o constituem, o que, por ser óbvio, é desPARECER N' 406~ DE 1989
necessário, pelo que emitimos nosso parecer
(Da Comissão do Distrito Federal)
favorável à aprovação da Emenda n9 2.
3. A Emenda de número 3, cujo autor identiM
Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede- ficamos graças à rubrica nela existente, como
ra/ nP 51, de 1989, Que ''raú'fiCll emantém
sendo o ilustre_ representante do DiStrito FedeM
o Fundo de Desenvolvimento do Distrito
ral Senador Pompeu de Sousa, é aditiva e prOFedei'al (Fundeie), e dá outras provideiipõe 0 acréscimo de um parágrafo ao art. J9
cias ·:
do Projeto de Lei, objetivando que "as empresas erh que o GDF seja acionista Controlador
Relator: Senador Wilson Martins
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tTaajoriÍário distribuirão, no· mínimo 75% do
seuJucro líquido após o imposto de renda
como dividendos". Apesar de não entrarmos
rio ·mérito da questão, consideramos que o
asSunto.difere basiante do objetivo da propo~
slção em pauta e deveria ser tratado em um
prOjeto ~s'p&ífico para a matéria. O nosso pa- ·
recer ~. pois, pela sua rejeição.
4. A emenda n9 4, aditiva, é também de
aUtoria do Senador Pompeu de Sousa e procura fixar,_ aprioristicamente, percentuais rígidos do orçamento anual do Fundef que devetão; obrigato"riamente, ser alocados na forma
que ele especifica._ Propõe também que os
r~ç_~i"sÔs orçamentários deStinados ao Fundef
"nunCã pôdeião ser Inferiores aOs do ano anterior corrigidos monetariamente pelo IPC". Em
que pese as boas intenções do autor da emend_a,_ ele poderia ter suas sugestões de percentuãis aprovadas quando da análise anual da
lei QI'Çamentária' e da aprovação do orçamento; _no entanto, pode ser temerário querer
amarrar agora os percentuais que deverão ser
aplicados dentro de alguns anos. Com efeito,
a apro:vação da emenda levarfa a lei futura
a ser logo ultrapassada, dada a rapidez das
mudanças sociais, econômicas, demográfica
etc. Assim, nos manifestamos pela sua rejeição.
Diante do exposto, -e não vendo óbices
constitucionais ou legais à iniciativa, opinamos
pela cy>rovação do projeto de lei em tela, com
aS emendas de n9' 1 e 2 já relatadas.
Sala 'das Comissões, 12 de dezembro de
1989. -Mauro Benevides, Presidente - Ulllson Mª--rtins_. Relator - Maurício Corrêa Pom~u d{! Sousa -:- M~ira Alho - Márcio
Lacerda - Ronan Tito- Mansueto de Lavor
-Edison Lobão -Mauro Borges- Loun'val

Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O Expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 67, de 1989, que terá tramitação com prazo determinado de quarenta e
cinco dias, nos termos do art. 223, § 1o da
Constituição, combinado com o arl 375 do
Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido pelo Sr. 19 SeCretário.
É lido o seguinte
J>ROJETO DE LEI DO SENADO
1'1' 398, DE 1989
Dispõe sobre a utilização de cadáver
não reclamado, para fins de estudos ou
pesquisas cientíDcaS -e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
,Art. 1? Esta lei visa a disciplinar a destinação de Cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, para fins de ensino e pesquisa.
M- 2? O cãdá\.-er não reclamadO jUnto às
autoridades públicas, no prazo de 30 (trinta)
dias, poderá Ser destinado às escolas de Medicina, para firiS de ensino .e de pesquisa de
caráter científico.
·
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Art 3 9 será_ destinàdô pàia eStudo, na
No que tange à o aspecto jufídico, Os termos
forma do artigo anterior, o éadâVef:
desta proPosição ilão agridem b Código Penal
1- sem qualquer docurríeritação;
no ·que diZ i"esPéifO -aos àrtiQos- n~· 211 e 212,
II- identificado, sobre o ~qi.tal _ir\ existam in·
que tratarri, réspectivàn1énte, da destruição,
formações relativas enc(efeços de parentes
subtração- e· 9'CUitação de cadáver ou parte
ou responsáveis legais. · · _ • · ·
-dele, e do ato' de vilipendiar ·cadáver ou suas
§ 19 Na hipótese do ihc:iSO Jf deste artigo,
cinzas. A rigOr estas normas, data venia, refea autoridade competerlte Ja"rá publicar, nos rem-se ao ato praticado ao arrepio da lei, de
principaiS Jornais da cidade, a título de utilida- modo furtivo e criminoso, o que, por certo,
de públtc:a, pelo menos por· 10 (dez) dias, a
não se aplica aos ~!~!lOS p~~ proposição.
' ·
notícia do falecimento._ O projet,o, em tela, _além dissq, resguarda
§ 29 .
'á. nioite 'residia r 'dé causa não na- as _sjtuações, erri que se. faz necessário investural, o corpo será, obrigatOriamente, submetigar as_ circunstâncias çla mort~ o~ os vestítido à necrópsia no órgão cortrPetente.
gios do corpo de delito. Deste modo,assegu§ 39 É defeso encaminhar o cadáver para
rar-se-á a persecução penal, de vez que os
fms de estudo, quando houver indíc:Jo de que
corpos, nestes -casos, não poderão ser destinaa morte tenha resultado de_ ação criminosa,
dos a estudo, ficam, assim, preservados os
§ 49 Para fins de ree:onhecimento, a auto~
preceitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n~
ridade ou instituição responsável manterá, so~
3.689, .de 3 de -outubro de 1941 (Código de
bre o falecido:
· ~ ·
- Prci:êSsO"Penal), nos termos do artigo n9 158
a) os danos relativos âs cãracteristicas gee seguintes( gue tratam do "Exame do Corpo
rais;
·· · de beHtõ- das Peócias em Geral".
b) a identificação;
--Por ftm, cumpre lembrar ·a valiosa conbi·
c) as fotos do corpo;
buiçáo para a concepção deste Projeto, advind) a ficha datilosc6pica; ·
da da_ Vereadora Nely de Almeida, de Curitie) o resultado da necr6psia, se efetuada;
ba/PR, que, ·de maneirã: efiCiente, sensibilizoue,
nos para esta queStaO de relevante cunho humanitário; a qual, s~m dúvidas, será apoiada
f) outros dados e doc~:u'!Jeritos julgados
pelos ilustres senhores parlamentares.
pertinentes.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de fg-a9.
Art 59 Cumpridas as eXigências estabe-=SenadOr Leite Clmves.
lecidas nos artigos anteriOres, o.cadáver poderá ser liberado para fins de estudo.
LEGISLAÇÃO aTADA
Art. 69 A qualquer tempo, os familiares ou
. CÓDIGO PENAL
representantes legais terão acesso aos elementos de que trata o § 4 9, do artigo 3?, desta
DECRETO-LEl N' 2.848
lei.
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Art. 79 Esta lei entra erri vigor na data de
O Presidente ·da República, usando da atrisua publicação.
buiÇão que c'onfere o art I 80, da Constituição,
Art. 8"' Revogam-se as _disposiçõe~_~m
decreta a seguinte lei:
contrárfo.
-~
~ ..............._,
Justl6cação
Des_tru!ç§o, subtra?ão _ou ocul_ta_ção de ct1dá·

a

se

e

................................--·

É imperioso reconhecer, na atualidade, a
crescente valorização da vida humana. Existe,
nesse sentido, um esforço-· da sociedade para
permitir que haja avanços científicos e sociais,
destinados a minoraras sofrimentos causados
por inúmeros casos· de enfemidades.
Ademais, cumpre lembrar que a·ciênda médica, de natureza eminentemente prática, não
admite, apenas, a experimentação hipotética.
Na verdade, os médicos não podem prescindir

de treinamento adequado, consoante a modema medicina, que impUca o uso de recW'Sos
científicos de elevada sofisticação técnica.

.....

Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:
Pena- reclusão, de um à três anos, e multa,
de c:inqüenta centavos a três cruzeiros.
Vilipêndio a cadáver
Art. 212. _Vilipendiar cadáver ou suas cin-

zas:

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa,
de cinqUenta centavos a dois cruzelros. -

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

--.-·~~.

Acresça-se, também, que ao médico não
CÓDIGO DE PROCEDDO PENAL
surgem várias oportunidades para salvar o paciente. Não rarq, as intervenções cirúrgicas
DECRETO-LEI Nr 3.689
são obrigatórias. e· inevitaveJmeflte circunscri·
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
tas a curtíssimos espaçoS d.e tempo. Assim
O Presidente da República, usando da abi·
é que o bem ·maior, a vida, não pode_esperar bulçãoque lhe confere o_artigo I80daConsti·
ou, ainda, assimllar deficiências de ordem pro·
tuição, decreta a seguinte lei:
fissional, quando se trata da sua própria pre· _ .~ ..................____ ,_____ ,___ ,,...__....
servação.
Do ponto de vista ético, portanto, o que
À Comissão de Constituiçào. Justiça
se busca atingir é a eliminação do sofrimento,
e Cídanía -decisão terminativa.)
proporcionando à pessoa humana melhores
condições de vida e, até mesmo, maior certeO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) za, em termos de qualidade e confiabilidade
O projeto lido será publicado e remetidQ à
nos serviços médicos.
comissão competente.
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0 SR. PRESJDEI'{I'E (Nabor Júnior) Há ~~or~s.insc_r!tps.. - . _-· ,__ .·__
._.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Gomes CãtVàlho.
O SR. GOMES CARV,Iú.HO (J>R, Pro-

nuncia o- seguinte·_ diSCúrso. ~;-em revis!o Qo
orador.) --Sr. Presidente, Srs: senadores, Venho à biburiã, nesta tarde, para trazer ao conhecimento da Casa as -cori:duSOes_ da CP\
da Indústria_Automobilística.
·
o nosSo" re1at6riõ, na semana finda, foi apredado· ria_ C:Oníissão ãprovado unanimemente. Perr;nito-m~ ler as ref!:ri~as c~clusões:

-e

W- Conclusões do Relato/
A explanação que acabamos de fazer
resume os principais a_spect9s dl~cutidçs
na CPI da Indústria Automobílistica. :
Nossa posição· sobre as questões le~ntad_a_s pode set depreendida pelo que
- se segue:
~ -1. Da lndústriil AutomÓbUístíca
-Dos depoimentos· prestados, fica~_darq

qUe a !ndús~ at,~torqob~ístiç.;t nac;:·io.n~l
vem eXperim-eQtando s~as qjficuldades
deSd,e _o ~gun9_o_çhOCN~_c(p petróleo, em·
1979, quando, de uma produção de
1.165.1?1- ~Çulqs em 1980. Caiu para
pouco_ mais de 7~ mll unidadeS no ano
seguinte.
Desde· então, a recuperação tem sido
leqta ~ penosa. Já estamos virando a déc~® e o !lij.rrlerp_, de veículos prqduzidos
ainda não alcaOçou o_ volUme registrado
em 1980.. · ~
- A alternativa enc.ontrada_pela indústria
foi -o -mercadO exteino: Este pasSo!J. de.
aproXimadainente, 12% _do volume de
vendas, __em 1980; para29%, é!Tl'l9&3.
-'HO[e, em razão da suspensão dos berieficios. concedidos à exportação e a falta
de atualização tecnológica. o mercado ex~
temo começa a apresentar problemas de
saturação. Na realidade, o produto brasileiro,_por sofr:_er as cqnseqüências da nova
política econômica encetada pelo Gover~
no Federal, perdeu competitividade. A5
vendas ao exterior, este anq,· j~ c:â{ram
21% Com relação ão ano pa_ssado._
_
~ ContudO, o fOrnecimento de veículos,
sobretu~o automóVeis,· pafa_ o,_ ~-~#o
interno, continua in.sa,tisfatório, gerando
pr:oblemas para as conc.~sslonf!tjas, para
cons_oic:iado's para compradores individUais, ef!1:_ultlrtJ8_~n.ál~.e. - .,. •. · ~-~·o_
__ Esta situação ~ é noYa; teve :eriQem- ·
em _1986, por ocasião Çio Plano Cruiãdo.
Nesse ponto, sou obrigado a defender
a. ind~ã ~utorilobilístiÇa, pois ·esta foi
aAAfthacia no_ ~q{!tr~pé. Foi o .-ÃniCQ __seg11'1;ento da ecpN<;,mia que,f'!aqut;~ opOrtu..
-nidaQe.
~nseguju re'à}~stàr·~, sÇus

e

pteç:os.~-

"ªº--·· -- _--·:, -·_ · · ·

.- -_-__ -- ~ ~

~

·_ ,

-Desc!e _entãp, _a ind4stria ·automc;>b!llstica e os segumentOs que .a compõem,
que sãO os distnbuidores e fornecedores
de autopeças, oão tiverafn rliais acérto.
Os diStríbuidOres abriram mão, de parte
da sua inarQ'ertJ de lucro para que aindús-'

,_

' .

. '

.... f:

,. - :..-.:.::--:·.
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, _tri~ 1COFltinuas~e. pr_01·;hp:j11cl~;. a s~to! de

autopeças, ã medida que não _a;mseg4Ta
. ' ; ·se.• acer:tar -com as rn0ntador~~-_a preços
compatíveis, procurou o mercadq extert:10.Á: ihCMs'trl~' de' ~Lto'P€Ças 'parttu ·de um
patãmár' de _5o/,; dé dep'eildêhCta do niértadO. éxf_etrio, "eiri l9S'l ~ Pàra cerca de
15%. em 1988.
A indústria automobilisticâ 1úe respondia por 65%' do merCado, êrh 1'981', caiu
·para' 55% em 1988. Pórlàhki' b "aVanço
r~giStf_ãclb nà.S ~xpÇntá~õéS Cdr're1sPOrlde
'a'uma' queEla ho fo~ricl:ihlehtd-as~n\on·tadoras:.,~.
;.
,,_ .• ,
./
Esta, é .a razão verdadeira pela qual a
indUS.tiiã_áútbmbbifísticêi, hOje, só produz
BOO rri11 'ulifdades pbr .ano·, ni.'uit6 ao con·
trário de 1 milhão e 100 mil unidades
em 1979.
O f"edírecídn'am'entO 'do'mercado feito
pela indústria de_autopeça·s·exPiicá. tambéffi,1Cf su:a:baba:l'capãcidade ociosa de
produção (apenas 13% )_e_bs.inV.estimen. ·tos maciÇOs·que ela vem 'empreendendo.

''

'

• «-. ,

'.•:•' ·'

É interessante notar que b .s'etor de autopeças se· diz apto a "ajudar a indústria
automobilística a dobrar a atual produção
de carros novos em cinco _anos, bastando
que haja um planejamento sério e- mercado".
___ _
-~ ·
' Registra~se. ·ainda, qUe o segmento de
) . autopeças pode dc>brar; em cincO anos,
o -volume- das suas exportações desde
que "o País volte a conviver com a-prática
de uma política cambial saudável". Portanto, se i1ã0 há' estrarigulafnento na pro-dução C:J.e autopeças, a falta de componentes ,nas montadoras. que já gerou a
perda de· produção de 92.0b0 veículos
, .._, e m~n~~ '_2~.ÓOO Ufiidaqes' irÍacabadas
nos pátio~, ~eve_ser ~ecor~en~e do preço.
2;- Dos'Preços
• ·(

,

j

- -

- -

-- --

---~

,_

. --

' -

..r':ajl!s!~:; .Pr ,pre,ç:o~ ~ão ,-dapq~ e;.rQ outra.
. Es~e_ pr~~Pl~r;n~, _ge,r"3_ ~l.rflr9e P,i~çussão.
· A.S.eap n~o .adr:njte ~n.t~cfp_ar ÇUS\OS, atitu. P,e g-l,!e ço.n:>içl~rp .al?~!u_t<'!rryent~ correta.
.- Enfi~v çl~ ?<;o_rdq SC!."-2 9 ,S~c_rttário da
Seap, n~o Qá q.efas?!ge;n_? p~ pres;os.
- -Convém transcrever •. a.indal a.s.declara:
çõe? do Dr. Edgard de Abreu Cardoso
· ·· ·
a respeito_ do assunto:
. ''E acrêscenta:ria mais,- qUando se
·àcêr:tóu', Da_ Cârhar3 S~tbria~; ri0 dia 30

de' outUbro, os; reajustes· de preço, era
exatârh'eri.té
diria. da' -estrutura de
cuStO-s ..:·-.
,- .--

em

, ,Réalni"-.ent.E!: ~ tndi:ísfríãl-·aútQníobilística
_l1_avia cõn_s_ê!J!JidO, na:.reilttiãô dei Câmara
Setoria!, além dos 90%. dó. Il?t: rilâis 15%
a 19% de ;;:tc;réscimo r_efere,nte. ao modelo
de 1990, o. que,_ com qualqu~i: dos acréscimos adicionais, supera e.m- rhuito a inflação regi,s\rada I)Q período,_ co_nforme
, . denú11ci~ ,qu~ Ç!.pr~seotaoi,os nq Plenário
dest?t Ç~sa,.... · , .
Oes.ta fp.Ql)a:, condui·$C_ ql.le os preços,
,à primeir~ .'ista àefa;s~dos,. se_ econtram
a.Psoll.ltam~nte ajustad.o$.. . .
Na .re~idade, 'as 'pr~os. dev_em estar
acima das_ taxas inflaciorlárias devido à
chamada ·:maquiagem" do. produto. São
pequenas modificaçõesjn_troduzidas para
lançar carro_~ comemorativos com preços
acima da-tabela, ou mesmo troc.a de motores em ,ql(ío· de série para justificar o
aumento de p~eços, (etc, _ .
Tudo .iS.So-para rião.s.eJalar_no cancelamento da produção de determinado veí. · -cu]o e lançamento de um oWo com fantásticas 'lnovações" teçnológicas e_ preços, também fatasticamente_ altos.
Portanto, chego à _conclusão __de que
a questão do desabastecimento é outra.

3.

Da 0/igopolização dos &:tores

Dos depoimentos prestados a esta Co·
missão, chega·se à triste-êonStatação de
que tanto o Setor automob1lfstico quanto
o de autopeças são oligopolizados."
c·---- - - -- - CP! -t
d

T"'nto O Piêsident<; da Anfavea quanto
o Presíde.rite do Sindipeça:s- reclamaram
da defasag~m de preços no~ setores pro'dutivos que represer\tam.
Segundo o Presidente _do Sindipe_ças,
auto~~~~~~~~~~o pel~sq:~~ j~e;~os~
a def~gem nc;> setar d~ autopeças e de_____ tas se uma única indústria deixar de produzir

...

,2:,:!%_. No setor automotiVo, a defasagem
seria de 10,4% de acordo com 05 dados.
fornecidO~ pelo Presidente da Anfavea.
. No ent'!ntO, -_s_e,gundo O. Secretário da
Seap, os preçO$ dos veículos, quando o
Piano V~ão foi implementado, estavam
alinha,dos, não existiti neil.hUma defasagel"(l de preços~Tr.anscreven;;mos, abaixo,
as declarações do Secretário:
"No caso específico do Plano Verão_, nós demos um reajuste no dia 12
e repassamos, era a· época da planilha
da Anfavea, e acertamos todos os reajustes..."-_
Posteriormérite, devido a questões
\:onceituais, surge o pfõblema da anteci·
pação de custos, ou seja, os custos são
levantados numa determinada data e os

'

-
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r ' .

~

.

u~ s6 compone_nte, toda a produçao subse-

quente fica paraltSada.
"Num passado próximo, a indústria automobilístiça chegou a dominar o mercada de autopeças de uma forma oligopsQnica.
A quebra desse oligopsônio pela indústria de autopeças aCabou invertendo a situação. Hoje, é a indústria automobilística
que depende do setor de autopeças.
As dificWdad.es surgem exatamente aí.
Quando uma única fábrica de freios
chega a paralisar todo um setor produtivo, conclui-se que a liberdade de me,..
cada se torna imperiosa.
Num mercado oligopolista e, em alguns ·casos, monopolista, pode-se, como
bem frisou o·secretá~io da Seap, róanter

13
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os lu.qo;;; 1 m~S!mo reçh1JZi!ldO a produçilo,
o que é_ t9ta\mente paraqoxal: produz-se
menos ~ g~~ha~se igual o~ mais .
. Qe.sséj_ f,orrpa , a escassez não é devida
J ,
çlet.:~i?~Ç.ãif,,Pefo_ qoy~r.no.: _de preços
JnaceJtave!S, mas a outras _raz:oes.
Essas razões vieram a público após a
inst!'llação' deSta .CPI.
OS~fcirrieCedofes de peças, na realidade, reivil')dic~.m junto às mqn~,doras a
diminWÇ:6.o 'do prazo de pagamento de
_30 di~s para,1_5 dias, colnofqTpla de contornar prob!einas relativos a defasagens
·
de preÇ,O~·~· ·_ ' ·
Ora,_com Jtiros.·a 2, 2,5% ·ao dia, de 15
. para 30 dias; evidentemente há uma defasagêm muito grande, e aí reside, também, um
ponto que merece -grande discussão.

?

"As defaSagens de preçoS, no caso, relacionam-se a acertos que devem ser feito~ entre· as montadoras e os -fornecedores de autopeças. Situação que só pode ocorrer num mercado oligopolizado
e que se toma ainda mais iriipeifeita com
uma excessi'il~ il')tervenção do Governo
no procesSo, Seja determinando preços,
seja criando obstáculos à implantação de
nçvas _indústrias de autopeças e automobilísticas no País.
A maior' alegação das indústrias de autopeças para a_redução do prazo__de pagamento é a de que as ffióntaâoras vendem
os veículos_ que produzem às s_uas concessionárias· me_diante pagamento à vista."
O que também é uma verdade. As que não
cobram à vista, cobram antecipado dos concessionários. Os çoncessionários são obriga·dos a manter em conta corrente, na fábrica,
_à disposição- das mesmas, importâncias que
só assim receberão os respectivos faturamentos.
"A questão passa a ser de cuStÕs financeiros. Quem -vai arcar com o ôn"us do
ftnanciamento das vendas? QU:cllitõ tempo as montadoras agüentarão manter veículos inacabados nos pátios?
A forma de pressão é simples: cinco
empresas de autopeças podem literalmente, parar a produção de autoveículos;
basta suspender o fornecimento de peças
à indústria automobilística.
Portanto, mesmo havendo l,lma fiscalização da Sunab, nos pátios das montadoras, para verificar se os velculos_ estão
prontos e estocados ou se as unidades
estão incompletas, como foi sugerído
nesta CP!, essa fiscalização não trará solução para o desabastecimento."
Não trouxe a solução, ilustre Senador Sílvio
Name, mas revelou à sociedade brasileira o
que realmente estava ocorrendo.
"O impass~ entre fabricantes de autopeças e montadoras deverá continuar,
gerando custos crescentes aos consumidores.
-

7835

Quarta-feira
4.

·ü

Da Liberdade

de .M~rcádo-

PareCe haver un!'lryim_1"cfade de
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b) ·a. e'qücllização preços/-custos acertados ·para· resol_ver_as defasa·gens, acarre-tadas·pe!as medidas econômicas gover-.
narnentaiS· visando ·a combata à inflação,.
são-superaâas no Clecorrer·-dd processo.
de entendimento devido a questôes abso-.
-lutamente coriceituais;
cf é;lnípoSsí1iel se chegar a um acordo
metodológico a respeito 'de custos futuroS entr'e o·s órgãos contrbladores de preço 'e 6$ fabricantes;
. ·
d) o mercado se apresehfa extrema-·
mente oligopoli.zadd, 'tanto no segmento
automotivb quãi'lto ho ae aut6peç:as; .
e) a oligopolização tem prêJudfcâdo'
um entendimento mais efetivo entre OS
setõr'eS ã.u1oriióbilístico e de autopeças;
f) os PreçO~ nãci representam o- príndpal Problema para quebra no fornecimento' de peças;
g)._:adistussãei principal entre a Anfavea e o Sfncfipeças gira em tomo de prazo
de fatut'atnenfo; · · ·
·
h) o CohSumidór brasileiro não pode
confiriuar a sOfrer as Cbhseqúênclas ·dessa disputa' entre os ·setores automobilísticos e 'de autopeças;
i)- à intervetJ.çàci gbvemamental tem-se
mostrado inócua e prejudicial aos ln teres-·
Ses nacionais, ao continuar desenvolvendo uma política que só favorece o surgimento de "cartórios" industriais;
. j) a câmara setorial automobilística
não foi capaz de resolver o problema existente entre as montadoras e o setor de
autopeças.
Recomendamos:
a) ~ ~emessa de cópia deste relatório
e demais· peças que o instruem ao Ministério da Fazendã, para que este _o encari1inhe à sêcreitaria de Assuntos Económicos, para apurar as responsabilidades
das montadoras e dos fornecedores de
autopeças; pela falta dei!certo entre esses
segmentos industriais; , ', ·
b) a remessa de cópia 'desse Relatório
e demais peças qUe o instruem ao Minis·
férip dP DeSenvolvimento e da Indústria
-e do Comércio, para que-reveja a política
~ rn-duSti'~IÇiãrã-o setor;" .
-

opiniaO;

por _parte do setor pri,vado, e da S.eãP1
quanto à liberdade de mercado.
, .

As declarações dO Presidente da Arifa~
vea são plenamente. favoráveis à imporM

tação -de veiculos._e de componentes e

mesmo à instalação -de novas unidades
produtoras no País.

O Secretário-da Seap, apesar de pronundar-se favoravelmente quanto à liberdade de mercado, Coloco'u algumas difi-

culdades quanto à consecução de tal objetivo. Lembrou que não foi possível haver

acordo entre as parles interessadas dO
Brasil e da Argentina para a abertura do~
dois m~n::cidos às respectivas indústria's
automobilísticas e de autopeças."

Neste' POnto, faço· urh parêntese, porque,
na época, em novembro de '1986, quando Sua

Excelência o Senhor PreSidente José Sarriey
foi, pela primeira vez, à 'Argêntina, o Senádor
que fala, neste momento, con'ló Presidente
da entidade representativa· dos· distribuidores
de autoveículos, o acompahhou e foi subscritor daquele primeiro doCumento que lá fizemos. e-só não conseguimó.s, através do documento assinado naquela época, em novembro
de 1986, que isso se tomasse realidade, dev:ido
a inúmeras dificuldades na área governamental, prir'lcipalmente a figada ao câmbio, tornando difícil, evidentemente, essa troca de apenas
cinco mil unidades em. cinco anos, o que era
absolutamente insuficient~;
''A abertura de_ mercado não implica

acordo entre países, impliCa redução de
barreir~s alfandegárias, eliminação de
dispositivos legais que' íniPedem a implantação de novas indústrla·s no País, eliminação do prote_cionismà,- entre outras
medidas que devem ser tomadas para _
integrar a economia brasileira no concerto da economia internacional
A abertura de mercado, tanto solicitada
pela população, quanto Pelo próprio setor
automobilístico, eliminaria a necessidade
de controle de preços por parte do Estado, que poderia, assim, dedicar-se à defe- _
sa do consumidor através de uma fiscalização mais acurada da q_ualidade dos
bens produzidos no P.aís (segurança, economia, poluição; etc)..
5 - Das Cons!deiaÇões Aliais e das
Recomendações.

Sr. Presidente, Srs. Seria-dores, de~
preende-sede tudo o que aqui foi exposto
que a indústria automobilística passa realmente por uma série crise. Todavia, esta
crise não é devida somente ao controle
de preços que é efetuado pelo GoVerno,
mas, também, às imperfeições que o
mercado apresenta.
Assim, considerando, principalmente,
que:
a) o controle de preços tem trazido
problemas tanto ao setor automobilístico
q..~anto ao setor de autopeças;

A CPr constatou que não· existe nenhuma
lei que regule a matéria. qdstem, sim, meras
lnstruções,_as quais, se foi desejo- do GoVerno,
poderão s.er modificadas dentro das recomendações aqui contidas~
c) a reiTiessa de cópia desse Relatôrio
de demais peças que o instruem à Secretaria de Planejamento da Presidência da
Repú_b]i<:~ p_a!:_a que esta, juntamente com
os demais Ministérios da área económica,
possam modificar a atual política de prot~_ão ~e mercª-d9, _de modo a permitir
a inStalação de nOVas indústrias produtoras de automóveis e de autopeças e
autorizar a produção de automóveis às
indústrias produtoras de outros veículos
aqui já instaladas.
d) a abertura do mercado nacional para a aquisição de vêfculos e peças produ-

-

· zidas no exterior,· a: fiffi ·de- reStabelecer
o eqt.lilíbrío "do merêádO setOriitl; '
· -éJ á náo concessãd de faVores· fiscaiS
de qualquer orde!-ri que póssam o·nerar
OTeSoúrO Nilcional e o contribliil'1te;·
f) -a· instél]aç~o de novas indústria's mediante compromiSso' de ·produzir, no PaíS,
veículos tecnologiçamente avançados e
que possam competir no mercado internadOhãl, sem beneficies fiscais."
Comento ainda, Sr. Presidente, Srs_. Sen8dores, que esse instrumento que· c:oínpõe·as
peças da CP[ qu.e acabamo;:; .de-cOriduir, que
foi votada por-unanimidade,_ constitui, sem d.úvida alguma, um documento precioso para
o GoverTio que_ está prestes a se instalar no
País.
Não acredito, honestamente, no Governo
que aí está, a exibir contradições, de que é
exemplo o Ministro Sêtl!lo Ram9s, quando vai
a São Paulo e declara, perante os empresários,
que não obedeçam ao CIP, porque este é nulo
de pleno direito, segundo consta da nossa
atual Constituição. De outro lado, no mesmo
Governo, o Ministro Mailson da Nóbrega tenta
conter a hiperinflação através do mesmo mecanismo, criando, evidentemente, ainda as Câmaras Setoriais.
-Não acredito que todas essas medidas preconizadas possam ser acatadas pelo atual Governo. No entanto, acredito, sim, Sr. i'resíd61te
e Srs. Senadores,' fio pi-óxiniO Goveffio, 'sejá .
ele Lula ou Collof, pds são, ambOs, reformiStas.
refonne à que é UltraPassado, deiXando o mercado à livre iniciãtiVà os PreçOs
sob o_ livre jÕgo do mercado_._·_______ ---Sr. Pre'sidente e Srs. Senadores, creio que,
com a condúsão dos trabalhos dessa CP!, a
Casa cumpriu uma das suas 'tin8lidades e muito contrjbuiu para a solução de um dos mais
graves problemas nacionais.
Era isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem!)

Que

e

DOCUMENtO À OOE SE REFERE à

SR. G0/>1ES CARVALHO EM $E(! DISCURSO,

RELATÓRIO N" 5, DE I 989
Da Comissão Parlamentar de Inquérito,
constituída com base no Requerimento
nP 567,_de 1989, do Senado Federal. de5llnada a apurar o que realmente está
ocorrendo com a indústria automobl'lística brasileira_ bem como a·valiar o setor
de autopeças por ser parte integrante de
setor automobilístico nacional

I - Cons~tl.!fç~o ~a Comissao_

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Indústria Automobilística foi constituída, em
24-10-89, nos temms- do art. 145, § 1~. do
Regimento Interno do Seando Federal, para,
no prazo de 30 dias, "apurar o que realmente
está ocorrendo com a indústria automobilís_tica brasileira que, em data de hoje, já possui
em seus pátios cerca de 15 mil unidades estocadas, bem como avaliar o setor de autopeças
que por sua vez é parte integrante do Sistema". ·.
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Devendo ser levado em conta que ''este segmento econômico assinou acordo setorial de
aumento mensal de preços referendado pelos
Ministros de Estado Maílson F. da Nóbrega
e João Batista de Abreu'',

O préizo Previsto-para- a duração da Comissão ~arlamentar de Inquérito foi posteriormente prorrogado por mais 60 dias, em 21 de
novembro de 1989.

Toda a documentação relativa à constituição da Conlls'são se encontra ariexa a este

relatório.

·

O- Composição
Presidente: Senador Leopoldo Peres
Relator: Senador

GomeS Carvalho

Titulares:
Senador Francisco Rollemberg
Senador Rui Bacelar
Senador João Menezes
Senador CarlOs Alberto
Senador Pompeu de Sousa
Suplentes:
Senador Raimundo Lira
Senador Nelson Wedekin
Senador Sífvío Name
Senador Divaldo Suruagy
Senador Roberto Campos

A produção automobilística nacional experiw
mentou taxas de crescimento crescentes nas
décadas de 50, 60 ~ 70. A produção máxima
da indústria, incluindo tratares, _carros de passeio, _caminhões e ônibus, se deu em 1980,
quando saíram_ das linhas de montagens
1. 165,174 unidades,
O :ano de 1981 apresentou; no entanto, l,lma
queda vertiginosa, quando foram produzidos
780.883 veiculas. Os anos que se seguem
mostram uma lenta recuperélção do Setor que
ainda não conseguiu atingir a produção verificada em 1980.
_A produção de 1989 _de.ve repetir a registrada_ em 196ft que foi a segunda melhor da
déCada (pouco mais de um milhão de unidades).
A indústria automobiHstica produz essen-

cialmente para o mercado interno; contudo,
nos últimoS anos, vem registrando números
expressivos na exportação de veículos. As exportações tiveram início na década de 70 e
atingiram a sua melhor marca em 1987, quando as unidades exportadas registraram 37,6%
do total da produção de veículos.
A partir de 1988 o mercado externo vern
apresentando uma ligeira queda. Os resultaw
dos das exportações de veículos até outubro
do corrente ano mostram que o setor exportou
UJ -lnformatlvo das Reuniões
21,8% a menos que o ano passado, para o
mesrho período.
Primeira -Reunião: 1~-11-89 -Instalação_ dÇ1_____ A queda nas exportações, aliadas à fraca
Comissão e eleição do Presidente e Vice-Prerecuperação do mercado interno, indica que
sidente e designação do Relator.
a indústria automobilística passa por uma criK
Segunda ReUnião: 8-11-89 - Elaboração
se muito séria. O que provOcou a crise?
do roteiro dos "trabalhos.
As causas são muitas, Dentre elas destacaA partir da terceira reunião, a Comissão i::olheu, sucessivamente, ,os depoimentos das
remos algumas que consideramos as· Tl1Ç3is
pessoas convocadas, cUjos registres taquigrá~
importantes:
_L Politica governamental visando a reduficas, anexos, constituem parte integrante desw
te Relatório.
_zir a demanda automobilística.
Essa política criou obstáculos à compra de
T ercelra Reunião: 9K 11-89 - Depoimento
do Dr. Pedro Eberhardt, Presidente do Sindi~
veículos através da redução do prazo de finanw
cato Nacional da Indústria de Componentes
ciamento, do aumento da taxa de juros e da
para veículos automotores (Sindipeças).
mudança das regras dos consórcios.
Quarta Reunião: 21-11-89 - Depoimento
2. Política Salarial.
do Dr. Jacy de Souza Mendonça, Presidente
A política salarial reduz gradativamente o
da Anfavea.
poder aquisitivo dos brasileiros, dificultando
Quinta Reunião: 22-11-89 - Depoimento
a aquisição de _veículos novos.
do Dr. Edgard de Abreu Cardoso, Secretário
3. Politica Tributária.
da Secretaria Espectai de Abastecimento e
A política tributária, com relação ao autow
Preços (Seap).
móvel, tomouwse cada vez mais pesada a partir
IV- A Indústria Automobl'líslica
de 1964, quando os impostos representavam
cerca_de 20% do preço do veículo, até atingir,
A indústria automobilística brasileira Se situa
em_ 1986 (julho), mais de 200%, incluináo o
depósito c:ornpu1sório. Hoje a carga tributária
entre as onze mais importantes indústrias de
fabrlcação de veículos do mundo.
representa aproxiniadamente 62% do preço
Apresenta um faturamento de US$ 12 bide um automóvel vendido no Brasil.
lhões e recolhe cerca de US$ 2,3 bilhões em
Todas essas medidas trazem prejufzos à
impostos.
- evolução da indústria, que, para sobreviver,
teve de expandir as suas vendas no mercado
Até o mês de outubro de 1989 apresentou
uma produção acumulada de 20 (vinte) miexterno.
Essa situaÇão prejudicou, também, os inlhões de veículos produzidos e mais 1,1 mi·
lhão de tratares.
vestimentos no setor. As aplicações realizadas
Esse setor_o_f~_rece cerca de 140 mil emprew
foram apenas no sentido de- atualização dos
gos diretos que somados aos empregos indiveiculas. Não houve preocupação em aumenretos e considerados os familiares dos empre·
tara capacidade produtiva. As razões são sJmw
gados, atinge o total de 18 milhões de pessoas
pies: não havia mercado e não havia estímulo _
dependentes dessa atividade econômica.
econ6mic:o que justificasse novos investimen(Fónte: Anfavea.)
tos.
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As conseqüências atingiram, aindà; a indúsw
tria de _autopeças Que, para sobreviver, teve,
também, que procurar o mercado externo.
Em 1980, o mercado internei para as indústrias de autopeças representava cerca de 95%
das vendas; em 1988, passou a representar
85%.
O tnerca'do para o sétof de autopeças está
hoje dividido da seguinte forma: 55% do fatu~
rarriento é destinado à indústria automobilístf<::a nadonã.I; 30% ao mercado de reposição;
e 15% ao mercado externo.
O setor ilão pàssa por uma Crise de" mercadÔ. Os dados indicam CJlie a capaCidade ociosa tem sido de 13%; o nível de emprego alcançou a melhor marca da su-ª história - 300
mil empregos diretos; o faturamento deve atinK
gir US$ 11 bilhões (equivalente_ a9 faturamento da indústria automobilística); e_as·exportaçõe_s devem render US$ 2,4 bilhões.
Ao contrário do setor automobilístico, os
investimentos têffi ·sido conStantl~s. FÓram investidos US$ 1,3 bilhões no triênlo" 86-88- e
deverão ser inveStidOs maiS US$ 2,0 bilhões
no triênio 89w91.-- O mercado _extefno ·foi a graride válVUla de
sãída para a i!:td~stria_ de autopei;ás que, no
entarito, sofre as consequências de uma política cambial que Vem prejudtcando as expor__
tações.
Segundo informações do SindiPeças,- o s-eto r pode dobrar, em cinco anos~ volume
das suas exportações,_des_de que ''o País volte
a conviver com a prática de uma política camw
bial saudável".
Ainda, segundo o Sindípeç:as, -·•o setor tem
condições de ajudar a indústria automobilísw
ti c a a dobrar a atual produção de carros novos
em cinco anos, bastando que haja um planejamento sério e mertado".
Em face da da situação apresentada, quctis
as circustâncias que levaram a indúStria automobilística nacional a registrar 26 rríil veículos
inacabados nos seus pátios?
A inàúStria automobilística alega duas deficuldades: as neflociições salariais; com e>dgências çios trabalhadores superiores ao que
pode ser concedido pela política oficial, resul~
tando um sério impasse entre as partes e, Consequentemente, gerando greves prolongadas;
e a "absurda política oficial de controle e limitação de preços".

o-

A política de preÇoS (]ue, segUndo a Anfavea,
são sempre insuficientes para remunerar os
custos de produção dos fornecedores e das
m01ltadoras, só poderia acarretar novos impasses e redução da produção.
Para a Anfavea os preços de alguns insumos, este ano, tiveram as seguintes variações:
aço plano, 149;75_%; pneus, 1.554,6%; forjaw
Qos, 1263,18%; vidros, 1.120,59%; e autopew
ças, 1.061,83%, Esses aumentos g_eraram
c~tqs adicionais na produção de 9_83,89%.
__ A_ Indústria autómobilístic:a sofreu, ainda,
uma outra- dificuldade proveniente das suas
concessionárias, qUe chegaram a suspender
a aquisição 9-e veículos novos das montadoras
piira f<?rça~ urna- redução na velocidade com
que os p~eços e~vam sendo reajustados.
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Todes esses problemãS repercutiram, como já foi assinalado, nas exportações e no
volume da produção destinada -ao mercado
interno. .
- -

Os probleri1ãs- Com a_ expqn;ação começaram a apareser com a rriudança da política
econômica. Os produtos, antes fsentos de tributação, passaram a ser làxádos; e a taxa cambial que antes permitia· ün1á relã:tiva vantagem
competitiva, passou a'
'niân"tida artificialmente baixa, tirando qualciuer possiblidade de

ser

concorrer·com os produtõS e"sirãr:igekos. Para
agravar a situação, o GovernO pfáil:iiu a atuali-

zação tecnológica dos veículos fabricados no
Brasil, o que deixou o produto brasileiro em

situação de bifertoridáde· (rente aos veículos
produzidos na Europa, ÁSi_a e Estados Unidos.
O merCadõ externo, portanto, tende a ser cada

-Greves generalizadas nos meses ae
marÇo e abr.il, atingindo diretamente indústrias montadoras e de autopeças.
-Volta ao cOntrole de preços por parte
do CIP, com o "final do Plano Verão, provocando distorções de toda ordem nos preços dos produtos, em função Qe autorização de repasses inferiores às reais nece~síd~des dos produtores.
-Implantação da Câmara Setorial do
Setor Automotivo, em outubro, que, embora já esteja contribuindo para disCiplinar melhor a questão do repasse de custos para os preços, continua com a Política de segurar índices e protelar datas
de reajustes.
Defãsagem

O ,;~umento médio de custOs do setor
no período, conforme processos protocoladosnoCIP(base 15-12-88a 16-10-89),

vez menor para os produ1õs gel-ados no País.
O ContrOle de preços afetou o abastecimento. Há um desabastecimento relativo no mercado, apesar de o mercado interno ter absorvido este ano 4,4% a- mãiS do que no ano
passado, em decorrência de uma demanda
que não pode ser satisfeita. A política de controle de preços está prejudicando a relação
entre montadores e a indústria de autopeças.
Estas reduziram o rítmo de entrega de peças
"porque não aceitam pagamento em prazo
de 30 _dias". Elas reinvidicam pagamentos
quinzenais, o_ que, segundo o Presidente da
Anfavea, representaria custos adicionais que
teriam que· ser rep;;fs.Sad65 -ao produto final.
O consumidor é, também, punido pelo controle de preços. Primeiro, devido ao desabastecimento que gera um autneiito indevido no
preço dos produtos. Segundo, devido ao desequilíbrio entre a oferta abundante e a demand~
- nesse caso, que que a ·oferta supera a -demanda, num merctJdo ~~~~._o_ preço tenderia
a cair; mas, no Brasil, o -distribuidor não pode
vender abaixo da tabela estipulada pelo CIP.
O concessionário que aS?im proceder é punido de conformidade com a lei em vigor.
A conseqüência final dessa situação é a perda de produção da ordem de 92.536 veículos,
até outubro do corrente ano_._ a existência de
26.000 veículos inacabãdos nos pátiOs das
montadoras e um impasse no fornecimento
de autopeças à indústria automobilística.

Nesse mesmo período, os repasses autorizados pelo· CIP para o setor, conce- _
didos a partir de 28-4-89 em função do
fim do Piano Verão, somados ao percentual médio de 10,37% que foi repassado
para as nossas indústrias por força da
.redução do !PI determinada pelo Ministério da Fazenda, chegam a 479,12%.
Dessa forma, a defasagem ainda acumulada pelas indústrias de autopeças é
de 23,07% nos preços a vista. Isso até
o último dia 16 de outubro.
Os -insuhios qué mais pressionaram
nossos custos, nessa fase, foram:
- aços planos e não planos
- metais não ferrosos e suas ligas,
notadamente cobre, aluminio, níquel e
estanho - alguns, inclusive, cotados em
dólares
-derivados de petróleo, com correçào
de preços acima do IPC mensal
- energia elétrica, também reajustada
acima do IPC mensal.
Cumpre ressaltar que o setor é um dos
·segmentos industriais de maior consumo
de produtos metálicos e que atualmente
vem sofrendo impacto de custos que vão
além do~ 55% ao rpês.

V- Os Depoimentos
1. A grande celeuma a respeito da indús~
tria automobilística gira em torno da política
de controle dos preços.
Vejamos as opiniões que, ao longo dos de~
poimentos, foram emitidas sobre a questão
em referência.
Dr. Pedro Eberhardt - reunião de 9-11-89
O ilustre diretor presidente do Sindipeças,
no seu depoimento, afirmou:
"O ano de 1989 e5tá sendo marcado
por uma série de acontecimentos que
têm interferido negativamente na cadeia
produtiva, envolvendo o setor automotivo. Entre eles, podemos destacar alguns:
- Decretação do Plano Verão, em janeiro, seguido de congelamento de preços, que provocou urtiã mensal defasagem de preços em todo o setor.

Sísterriática de Reqjuste no S"etor
As indústrias de autopeças enfrentam
um quadro absolutamente desfavoráv~l
no que concerne à prátiCa de reajustes
de preços. Enquanto o aumento de matérias-primas e insumos tem prática imediil.ta, o repasse de tais custos, ao contrário, não é automático e tem de passar
por análises distintas tanto no OP como
nas montadoras. A situação é ainda m~is
desfavorável considerando~se que o setor
é obrigado a trabalhar com prazos de faturamento de 30 dias, em média.
Além disso, enquanto as montadoras
ficam automa~i_çamente autorizadas q
praticar seus novos preços, a partir de
uma simples autorização, acabam não
sendo premiados por reajustes automáticos. As empresas precisam brigar indivi·

foi de 612,70%
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dualmente, para obter os seus reajustes.
O que não deixa de ser Ur'!la situação
~Jambém desfavõriivel, já que qualquer dia
perdido, nesse processo, aumenta o prejuizo·dos fornecedores.
Esse quadro provoca, na-s- e·mpresas,
uma sobrecarga que, abs híveis inflacionários de hoje, jamais se consegue superar. Os resíduos sllo acumulados e acabam sendo indesejavelmente absorvidos
pelos fornecedores, pois a-s constantes
mudanças na política eCohômica vão alterando as regras de reajustes de preços
e as diferenças acumuladas deixam de
ser discutidas pelo cliente.
Todos os planos econômicos, dos últimos ahos, deixaram resíâuos -que acabaram..absorvidos pelo setor de autopeças
e nunca mais voltaram a ser discutidos
pelo segmento montador.
Abastedmento- Situação Atual
Obviamente, numa cadeia produtiva
tão complexa como a que envolve a setor
automotivo é impossível que periodicamente não haja algum tipo de problema,
envolvendo o suprimento de produtos.
São centenas de fornecedores, responsáveis pela produção de milhares de itens .
Um simples parafuso, por vezes, pode paralisar a linha de montagem ou obrigar
as indústrias montadoras a acumularem
carros em seus pátios. Mas isso é predso
ficar bem claro, não é regrã e sim exceção.
·.
Ao longo de todo esse ano, excluindo-se os meses de março e· abril, quando
nossas empresas conviveram com uma
greve generalizada de praticamente um
mês, o suprimento de autopeças para a
indústria terminal foi absolutamente normal. Os problemas, conforme fflsamos
acima, frcáram por conta -das exceçóes,
como o re-cente caso da greve_ que paraUsou as atividades da Bundy do Brasil,
única fabricante de tubos de freios do
Pais, por exatos 28 diaS, que acabou paralisando a linha de montagem de várias
indústrias. Outras empresas que manti~
veram fluxo irregular no fornecimento, o
frzeram ern ra2;ào de problemas comerciais ou mesmo pela dificuldade em comprar determinadas matérias~primas."
(Transcrito das notas taquigráficas da
Reunião da CPI do dia 9-11-89). -·Dr.
Jacy de Sot.JZa Mendonç'a - Reunião. de
21-11-89."
O Presidente da Anfavea fez as seguintes
declarações a respeito do controle de preços:
"Urn]ogo de circunstâncias dificulta ou_
impede o crescimento da produção. Os
fornecedores, já o dissemos, diversifiçaram ou abriram outros canais de distribuição de seus produtos. Esta já é uma
r&ão suficiente para limitar o incremento
da produção. A situação é agravada, porém, pela ingerência estatal nas relações
entre rriontadoras e fornecedores, que
exige alguma consideração à parte.
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A partir de 1967, criou-se lentamente
no Brasil O hábitO de os buroCratas toma·

rem-decisões pelos administradores das
empresas. E éxatamenfe as mais- graves

e mais importantes decisões. O hâbito
começou discretamente, por um esquema de estímulo à manutenção de preços
e passou por todas as (Ormas_ possíveis

de controles. Chamou-Se às-VezeS liberdade_ vigiada, outras congelamento de
preços e atualmente decisão. setorial. Na
verdade.. é_ o_ Estado decidindo_ naquilo
que não_ é de.sua competência, decidindo
pelas empresas_ s_obre os assuntos mais
sérios de sua_ administração_, Assim o País
afugentou os im:estimentos_e_determinou
a fuga de caPJtais, o que ·qualquer estatística oficial do Banco Central demonstra
(7). Resultou para o setor alguma coisa
bem mais grave. Foram 5 anos de balan~
çosnegativos entre 81 e_87_, a duras penas
reparados nos anos "de 1985, I 986 e
1988 - (gráfiCo 6). Pio~ do que isso foi
o gravíssimo desajuste nas relaçõ~s entre
os fabricantes de veículos seus trabalhadores e seus fornecedores. Vejamos estes
últimos, que é matéria específica dessa
CPI.
To dos os meses as fábricas de automóveis apresentam ao CIP suas planilhas
de custos acrescidos nos últimos 30 dias.
Estão à disposição dos senhores as plarli~
lhas s_etoriais entregues ao Conselho lnterminisléiiãl de Preços, o CIP, mês a mês
(anexas).

Tendo ocorrido aumento nos-bens que
compõem um veículo e tendo as montadoras já pago esse acréscimo, solicitam
elas autorização ao' CIP para aumentar
o preço final de seus produtos na mesma
proporção. o resUltado histórico é um
tratamento arbitrário, que autoriza esse
aumento em percentuais abaixo do realmente incorrido, coni atrasos indweis e
inexplicáveis. Já vivemos de tudO. Períodos nos quais pedíamos o aumento e
aguardávamos a boa vontade do CfP, períodos em que éramos autorizados a praticar o aumento para comprovação futura
e até alguns sistemas mistos. Já tivemos
assinados por Ministros de Estado estabelecendo regras para táis atas, simples~
mente descumpridos. Recentemente assinamos um desses acordos para prática
automática de repasses parciais de cus~
tos (90% do IPC do últimO-mês) e deliberação em Câmara Setorial- de empresários sobre o excedente, acordo porém
que tambêm durou inexplicavelmente
pouco mais de um mês. Toda essa intromissão--é proibida pela Constituição Federal de 1988, que- os seOfiOres elaboraram, a qual se firma enfaticamente nos
princípios da livre iniciativa e livre concor~
rência, a qual, embora admita a intervenção estatal na economia, não admite o
controle de preços como uma dessas intervenções. Apesar disso, o sistema de
controle de preços continua a existir, co-

mo se a Consb1tJi&"ãO F ederªJ de l 988
não tivesse sido Promulgada.

Pois bem, como o sisterpa prevê às
empresas o repasse de CU?tO$ já incorridos, devem elas sempre bancar por ante·
dpaÇão os au!Jl~l'JtoS necessários aos fornecedores. Vejam o efeito desse sistema
atravé~ do gráfiCo 7. Esta sistemática limi·
ta ou impoSsibilita a negociação normal
com fomêce_d~re~. 9Y.é!-kl4~ aumento
concedido a eles só será cqmpensado
quandO o Governo cjuísef e nã proporção
e limite que ele quis,er, Aí está a causa
dos grandes males dos últimos anos. Os
forneCedores evidentemente ilão podem
ser obQgados a produzir e ye_nd~r a preços ecOnõmicainente inac-eitáveis. Como
consequência, eles susperlcfeffi ou redu__zem drasticamente os forneCimentos. Então, a falta de uma peça faz com que
se tenha _que reduzir a produção ou produzir veículos incompletos, que- ficam nos
-.pátios aguardando-aca:bamerito.
Não só os_ fornecedores são prejudicados pela política oficial de preços. Também os trabalhadores, porque as empre~
sas, sem liberd~Qe p_ara nego_ciar com os
sindicatos, são forçadas ~ conter os salários. O pfoblema retorna, porém, porque
a resposta dos operários é a greve, que
outra vez resulta emp_arada da produção.
Atingidos são também os distribuidores, e de diversas mal).eiras. A primeira,
por falta de abaste_dmento. Se é certo
que, no corrente ano. j~ entr<;:gamos a
noss-os-concessionários 4,4.% a mais do
que no ano passadO, conforme demonstra o gráfico 8, é também c:erto que eles
poderiam ter vendido ainda mals e por
isso redainam, com ju.sta razão. Há, pois,
um desabastedmento ·relativo do mercado, em decorrência do engessamento do
se to r. T ado d_esabastecimento desarranja
os preços. A mais elementar lei económica toma possível aos distribuidores, em
- i-azão da bciiXa. oferta; praticãr preços_aci~
mé!- ç[a tabela oficial. eles passam então
a ser perseguidos pela fiscalização tributária porque cederam à lei de mercado,
Como se isso fosse ilícito no mundo capj~
talista, como se a livre concorrência não
foSse um princípio constituciOnal em nosso País.
"Prejudicado por esta política de preços é também o consumidor. Em primei~
ro lugar, pelo desabastecimento, pela falta do produto que ele deseja, na hora
que ele deseja; mas também pelo aumento extraordinário do preço a que a oferta
reprimida dá ensejo. É curioso que a lei
de mercado funcione c.ontra o consumi·
dor na hora em que o preço aumenta
e também no momento inverso, ou seja,
quando a oferta de produtos é superior
à demanda. Nesse momento, seria natural que o distribuidor praticasse preços
abaixo da tabela. Acontece que a lei em
vigor o proíbe, a ponto de punir o concessionário que assim o proceder. (Tr~ns--
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crito das notas taquigráfkas da Reunião
da CP! do dia 9-1 I ·89),"
A respeito do assunto, assim se manifestou
ó -secretário da Se~p. Dr_. Edgard de ,A.breu
Cardoso:
"Primeir~m~nte, -g_o~taria_ de expressar
a nossa satisfação de, praticamente, cumprir cOm o dever de vir até_ a esta Casa
prestar esdarecimei1tos. Entendo q_ue o I
relaciçmamento dem9~r~ti.c9 ~~na, ·
·não só a prestaçã_o_ c_le_ çon_ta_s, ÇQQ:!Q_l!.
Pre5tãçã0 de todas ~ ii1(oin1ãç~õ~S ·p_~_s_
órgãos do Poder ~ecj.J~~o, pãr!'l- qkii_ <f
Congres_so Naciomil, nÇI _u~9 pl~.[l?~~
suas atribuições, consiga de_cidí( perante
os· problemas que surgem nas dlver:sas
camadas económica,_ política= sOcfcil, o
que é, dO nosso pontO de Vista prOfissional. onde nos colocanlos, altamente
meritório.

e

lnidalmente, gostaría de falar um pouco sObre- essa figura, -às veies, criticada
- diriã que a maioria das vezes é criticada
-que é 'o" CIP (Conseu10 Jntefmmistenat
de Preços).
O ConSelho lnterministerial de Preços
tem a sua formação através de um decre~
to, posteriormente regulamentado nO
sentido de que são diversos MiniStros de
Estado que participam do Colegiada que
é presidido pelo Ministro da Fazenda, antigamente foí presidido até pelo Ministério
da lnc;lústiia e Comércio --e--ã.té ·mesmo
pela Secretaria de Planejamento, da Presidência da República. Na atual conjuntura
ele é presidido pelo Ministro da Fazenda,
bem comQ integrantes o Ministério da
Agricultura_, Secretaria de Planejamento,
Ministério do Trabalho e o Ministério da
Indústria e Comércio, então é um cole-gicido cJe Ministros que traça
normas
diante das quais se trilha a parte prática
do controle de preços, a parte executiva
que é exerc.ida pela Secretaria Especial
de Abastecimento de Preços. Como efetivamente, os_MinistroS Só dão as diretrizes,
até algum tempo havia o que chamávamos o Colegi_ado de Repr~sentantes dos
diversos Ministros onde todos os representantes dos ministros tinham assento
e havia reuniões semanais para deliberação de pautas que eram esclarecidas
pelas empresas pleiteantes ãtravés da formação de um processO -ofú:le figurava
uma série de informações e· basicamente
o que mais prepondera é a_ questão da
estrutura de custos da empresa Estrutura
de custos do produto. Então, com base
nessa estrutura de custos é que se faz
as avaliações técnicas e se fortifica, as
informações que são prestadas, eventualmente se pede informações adicionais,
se confirma nossos fiscais, Verifica~se que
essas notas são representativas dentro da
empresa, se não há troca de fonte fornecedora, então há uma série de trabalhos
no sentido de identificar a realidade daquela estrutura de custos. Quando a inflação atinge patamares, digámos, medes-

as
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tos,. o CIP tem ·uma _certa agilídade em
te1J110S. _d~ e~cu~r as suas funções e o
fund":mento da existência do CJP é que
como País não ê Uma económia aberta,

oU seja, náo tem um livre fluxo de bens
e ServiÇos' com o extEiriOr,. pela própria
formàção do processo "industrial brasileiR

ro há um caráter bastante protendonista.
seja na forma da implantação de novas
indústrias, seja na forrrla de barreira, seja

na forma do próprio coinportamento adll,linistrativo do _licenciamento de impor-

tações o fãto

eque nãO se .Consegue ter

uma agilidade de comercialização indus-

trial que seria desejável, cbmo é o modelo
dos países m<lis_ adiantados. E ainda assim-- Sempre temos dito, tanto no Sena-

do quanto na Câmara Federal- a dificuldade da não existência de uma legislação
que coíba o abuso do poder econômtco
de uma forma mais modema, temos, basicamente, tratando dessa área o CAD
que tem f.eito sensíveis progressos mas
ainda precisamos melhorar mais a legislação, porque na falta de uma legislação
específica que, digamos, dificulte a for·
maçãd de truste, dificulte· a formação de
cartéis que defenda o consumidor, e ai
vamos falar do consumidor como pes·soa
física, ou seja, a pessoa que vai ao supermercado, ou uma pessoa jurídica, uma
empresa comprando de outra empresa.
ComO a formação industria] é oligopo~
lizada, as empresas vendedoras, sejam as
de insumos básicos, intermediários de insumo de produtos finais, tem uma capacidade de influir em pfeço ou -condições
de abastecimento; assim sendo, para· a
defesa do consumidor, na falta desses
dois instrumentos, existe o que chamariamos de visão administrativa de governo, à visão administrativa do Executivo,
no sentido que cabe um órgão de proteção aos consumidores Procurando fazer
com que os preços pratiCados dentro daquele que seria o mais essencial da economia e aí não é só o controle da inflação,
mas determinados produtos essenciais
dentro da economia, tenham o seu controle de preços baseados, fundamentalmente, em evolução de custos e a concessão de uma margem razoável.
De uma forma geral, ainda quando a
inflação é modesta, as grandes dlscussões não são em teimas de repasse de
custos. Os repasses de custos basicamente São aceitos pelas empresas, as
grandes discussões são em tomo da margem de lucro. O CIP_se. baseia não só
na estrutura de custos, mas também em
levantamento de balanços, onde se procura trabalhar com uma margem de lucro
que seja razoável para que haja o retorno
do investimento em, aproximadamente,
oito anos, que é uma média que consideramos. Alguns segmentos consideramos
seis anos, outros em nove ou dez anos.
Então, imaginando que o retomo do capital aplicado possa ser feito em oito anos,
estabelecêssemos, dentro dos levanta-

mentes de balanço, o que seria a margem
de re11tabilidade da empresa e essa margem, evidentemente, é amplamente discutida. Se no simples repasse de custos
a questão é razoavelmente transparente,
porque são notas fiscais, são critérios de
mão-de-obra que se aplicam, na discussão da margem a situação fica muito delicada, porque, evidentemente as empresas, ou, os setores procuram utilizar o
máximo de seu poder de pressão, o que
é grande, no sentido de buscar uma melhor posição de mercado, eles têm resultados a oferecer; sejam os próprietários,
ou sejam, digamos, assim, empresários
profissio_nais, mas eles têm que apresentar um determinado resultado.
Eritão,_ a discussão da margem é crucial. Quando a inflação toma valores mais
elevados o controle de preços fica mais
difícil dentro desse modelo que se ajusta
a inflação menõres, porque, evidentemente, a e!Tipresa entr.a com um processo .que passa por um crivo técnico,
a partir daí ef!tão é analisado pelo Plenário
e colocado ·em execução com· inteJValo
de, entre a apuração de custos pela em-·
presa e a prática, cerca de 45 dias. Então
_4!5._4i.ª-~ ~ l,l.ma inflação elevada, realmente, a situação fica muito difícil. Assim, entre os Ministros, decidiu-;;.e pela nova sistemática que estamos_ aplicando, que é
ã possibilidade de, uma vez por mês, a
f:!mpresa _pod~r rodar, automaticamente
90% do IPC ~o m~s anteriç.r." (Transcrito
das notas taquigráficas da CPI em Reunião çlp .dia 22.:11-89).

2 A 0/igopofkação do Setor
Outro aspecto importante que também me~
rece realce é o da oligopolização do setor.
-A esse respeito, assim se manifesta o Presidente do Sindipeças.
Dr. Pedro Eberhardt:
"Em I 980, o setor de autopeças tinha
uma dependência da indústria automobilística brasileira da ordem de até 90%.
Entáo, estávamos 00% na· máo da indústria automobilístiCa. Tivemos uma crise
muito grande em 1981."
O depodente se referia a falta de petróleo

que fez comque a pródução e veículos caísse
de 1,1 milhão de unidades para 684.000
" .. .fez com que o setor despencasse
para menos de 50% de sua produção.
9 resultado disso foi para n6s uma lição também. Então desde 83, quando
aSSumi a entidade, tenho feito um trabalho multo grande no sentido de que não
_podemos depender tanto da indústria automobilística, de um único diente.Temos
que nos preparar, porque pode acontecer
uma crise novamente, e aí seria um deSastre para todo mundo.
Hoje, o percentual está dividido da seguinte. forma: aproximadamente 55%
d"estinado à indústria automobilística;
30% .io l!lercadq_ de reposição e 15%
exportação.

, I:)e::em~ro de 1989
Para dar uma idéia, Senador tínhamos
há três: anos Lima exportação de 600 miJhões de dólares/ano, quase 700 milhôes
de dólares/ano. Hoje, para este ano estamos falando em 2 bilhões e 400 milhões
de dólares.
.
. Triplicamos as nossas exportações nos
ultimos quatro, cinco anos. E urn dado
faritástico., vai. ser recorde novamente,
mas isso demonstra o e,sforço que o setor
tem feito para seguir um outro canal de~
pender, cada vez menos, da indústria au~
tomobilistica. ·· (Transcrito ds notas taquigráficas da Reunião da CPI, do dia
9-11-89). .

O depoimento do Dr. Jacy de Souza Men·
dança, mostra que a indústria automobilística
tamb.ém depende de um setor monopolizado.
Vejamos o depoimento do Presidente da
Anfavea:
"O cOrrérite Inês de outubro nos su~
preendeu Principalmente com uma greve
na Bund.Y Tubing, uma fornecedora ex·
dusiva de tubos. de freios para toda a
indústria automobilística. Somente saí~
ram das linhas de produção os veículos
pesados (caminhões e tratares) que não
dependem desse item e, dentre dois veículos leves, aqueles que puderam ser
abastecidos com eventual estoque, com
utilização de peças originalmente destinadas à reposiçácH:Ri com ·importação ·de
urgência, quando possível.
Se a greve desse fornecedor fof a conditio sine qua non pelo qual ocorreu o
volume extraordinário de. carros incompletos nos pátios e uma perda elevadíssima de produção em relação ao programado, é certo que, se a Bundy não estivesse parada, pelo menos 40% do proble~
mas continuaria existindo, em virtude de
dificuldades nas negociações com fornecedores, conforme já referi." (Transcrito
das notas taquigráficas da Reunião de
21-11-89.)
-

_As declarações do Dr. Edg'!t:Q de ~reu Cardoso, Se.cretário da Seap, confirmam que tan·
to a Indústria automobilística como a de autopeças são setores oligopolizados.
Vejamos as declarações:
"Como a formação indu.strial é oligopolizada, as empresas vendedoras, sejam
as de insurno básicor intermediártos ou
mesmo de produtos finais, têm uma capacidade de influir em preço ou condições de abastecifnento.
Eu estou sabendo da discussão de
montadoras, autopeças e tal. Mas, realt::nente, um setor, delicado é o segmento
de autopeças porque autopeças também
participa desse esquema de reserva de
mercado.
O número de empresaS existentes, é
de cerca de 470 a 500, produtoras de
autopeças, mas. se examinarmos todos
os componentes de um automóvel, in~
dentificarrios, por segmento, Um número
restrito de empresas. Por exemplo: temos
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dois ou_ três produtores de rodas; freios,

lídade já assumida. O Brasn tem que se
abrir ao mundo.
- Às vezes, nos colocam o tema ··A importação de automóveis"-- defendemos
aimportação de automóveis. Há produtos
automobilísticos que não temos condiçõeS de produzir aqui e nem teria sentido
fazê--lo. Por que não importar, para quem
quiser adquirir"? Por que não? Muitas vezes nos tocam o tema "Outras indústrias
automobilística". Por que não? Venham
por favor. Nós batemos a porta, pedindo
_ que venham outras indústrias automobilísticas, aqui, assumir posição, produzir
áC[ui dentro. É pelo bem do novo País.
Infelizmente, tudo isso tem essas, condicionantes. Enquanto tivermos todo esse- quadro que desenhei a pouco, ninguém _quer vir mais trabalhar conosco.
Ou põe um pé e fica aguardando a oportunidade para pôr o outro, se e quando
as circunstâncias forem convenientes. É
-o fechamento do Brasil. Não são só os
incentivos, os benefícios, é essa política
toda de fechamento, de_ endausuramento
do País, tem que acabar." (Transcrito das
notas taquigráficas da Reunião da CP! do

se não engano, temos um preponderante
e um segundo que é mais uma alternativa.
As empresas montadoras não traba-_
lham com estoques elevados, segundo

eles não há como administrar-se Um .es-

toque elevado. São estoques bastante
restritos. E quando há uma ocorrência
de um evento qualquer com uma monta·
dera, com uma empresa d.e autopeças,
isso pode deteiTTliriar a paralisação da linha de produção,
Eventualme_ote, os carros podem sair
da linha de produção e depois voltarem,

mas existem itens que nãó dá nem para
sair da linha de produção porque eles
param.
Então~ essa tem sldo uma das difiç:ul·
dades do setor. O setor tem_ pleiteado,
inclusive, a possibilidade de libei:-ação de
importações e é uma difiçuldade.
O que poderíamos dizer é que, dentro
desse contexto de sistema protecionista,
vamo·s--chamar assim, de empresa nacional, a empresa instalada no País, melhor
dizendo, queremoS dize( o segl,linte: para
a empresa automobilística, existe uma
certa reserva de mercado, mas também
existe uma proibição que é uma coisa
interessante,_
O CDJ, na época em que aprovou os
projetas da indústri<:1 au~om,oQ_ilística,
proibiu a verticalização. A montadora não
pode se verticaliz.ar. A l!nicª exc~ção que
temos, que eu conheço, é - automobilística como um todo- a Honda moto- -clclistica em Manaus.
Manaus, como tem uma legislação di·
ferente, ela pode se verticalizar e Já ela
tem um determinado desempenho. Mas,
no Sul do País, na região Sudeste, ela
não pode se verticalizar. En.~o, ela passa
a depender das autopeças, que foi uma
fórmula que _se encontrou, naquela oportunidade, para fazer o desenvolvimento
do parque Indústria! de _autopeças no
País.
Foi uma forma válida, naquela época,
mas que, evidentemente, passadas algu·
mas décadas, tem que ser rediscutida
Então, há toda uma dificuldade em
ajustar preços de autopeças com preços.
de automóveis". (Transcrito dªs._notas taquigráficas da Reunião da CPI d9 dia
22-11-89.)

oia 21-11-89.)
O depoimento do Secretário da Seap traz
mais luz a questão.
Vejam_os as declarações do Dr._ Edgard de
Abreu Cardoso:
"Se cons_eguirmos abrir a economia.
Nesses setores que V. EX citou, há alguns
delicados. Por exemplo, no de cimento,
é dificil ter um tráfego internacional, mas,
no d~ automóvel e de peças, é poss1vel
liberdae de preços.
Haveria de se chegar a um equilíbrio,
mas os setores oligopolizados têm condições de administrar a oferta, que é um
negócio muito sério. É. possível reduzir
a oferta do_s produtos no mercado interno, elevar os preços e manter a margem
de rentabilidade. Isso é possível fazer.
Então, a plena liberdade no mercado
na qual, aCredito e, pela qual, me bato,
por incrível que pareça, sendo da Seap
e do CIP, isso só seria possível se a economia fosse aberta, do tipo da economia
americana ou japonesa. Se o empresário
!ladorfal decide importar e paga os direitos e tarifas vigentes, ele tem plena condi--Ção de importar o seu produto. Da mesma foi-ma, se_ele quiser exportar, não há
nenhum impedimento ou proteção ao
metcado interno para que ele possa ven-

wna
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3 - Uberdade de MercadQ
_ -~-- -~ .
A questão da liberdade de mercado foi abQrdada de forma positiva pelos depoentes.
Vejamos as declarações do Dr. Jacy Mendonça a respeito do assunto:
"Estranharnente,_numa época em que
o mundo todo está rompendo os muros
que o separam, o Brasil quer se isolar:
são as !Jos_sas.__rg_s~rvas, os impedimentos
nossos à importação, as dificuldades à
exportação e aqui acuso muitos empresários e industriais que têm essa m~ta-

-

~der.

A formação industrial brasileira é um
pouco diferente. Tivemos decisões de
empresas que foram localizadas. Fechouse o merCado e se deu garantia de mercado para elas. E outras empresas que
faziam o mesmo produto foram impedidas de vender no mercado interno. TIveram que recorrer à exportação ou vender através da empresa que se colocava.
Realmente, essa proteção à empresa
nacional, válida durante um determinado
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período de tempo, hoje eu diria que está
superadà; témós que buScar novos caminhos. Eu diria aindá, Si"-. Presidente, apenas pcira cOmplementar a idéia, que a
abertura intern3cioriàl ae ·mercado é uma
coridiçãci sine qua non Para--a liberdade
de preço no- mercado interno." (Trar1s-- -cnto-daS-notas taquigráficas da Reunião
da CPI do dia 22-11-89.).

4 - Defasagem de Preços

Outra- qUestão de grande rel_evância refere-se a defasagem de preços na indústria automobilística.
Vejamos os depoimentos do Dr. Pedro Eberhardt, Presidente do Sindipeç:as;
"Devo esclarecer o segUinte: que esses

6,72%. vieram-, maS a nosSa defasagem
é_ainda de 23%, então é ainda insufiden___ te." (Transcrito das notas taquigráficas da
Reunião da CP!; do dia 9-11-89.)
Dr. Jacy"de Souiã-Mendonça- Presidente
da Anfavea
··Ê neces.sário também dizer_ alguma
coisa sobre os preços e custos do setor.
Analisem, por obséquio, os gráficos 12
e: 13. De janeiro de _1_989 até hoje os custos de produção dos vek_ulos subiram
983% -está no gráfico 12. Mas vejam
os outros itens. Aço plano subiu
1.442,75%. Os pneus su_biram
L551 ,61%. _Os forjados subiram
1263,98%. Os Vidros: 1.120,59%: Auto-

peças, 1.061,83%. Isto tudo. forma um
custo para o automóvel que não é a soma,
pofque cada um desses itens tem um
peso especial. Então o resUltado é um
- custo total de 983,89% sObre o automóvel. O custo de fabricç;ção- de Um ·automóvel, durante o ano, até o dia 16, subiu
983,89%._ Yejam na página seguinte. O
custo volta a aparecer como última cOluna do gráfico 13. E aqui os senhores têma possibilidãde de comparar esse custo
com ó IPC. O IPC- precisO dar um esdarecimen~o aos senhores _sobre isto aqui.
Usei aqui nessas colunas, para fiXar o 962
do IPC; 981 do IGP, o se-gu"inte Sistema:
temos aqui os índices publica"dos até 31
de outubro, que chegaram· a 758,08%.
Acontece que estamos no dia 20, estamos a- doiS terços da inflação incorrida
durante o mês de novembro, portanto.
Se consideramos que a inflação de novembro será igual a de outubro, não terá
·nenhum aumento, tomamos dois terços
dessa inflação e colocamos aqui. Resultou Isto: 962 ·serlã, hoje, o IPC, 981 o
IGP, 983 o INPC, 965 o IPA O custo da

indústria automobtlística sublu 984% e
o preço autorizado 888%. Tnsisto nisto
para mostrar aos senhores que, durante
o ano de 1989, a evolução dos preços
dos veíc;ulos automotores foi até agora
inferior à dos índices ollCiais que medem
a inflação.
_ _Tenho que_aproveitar o parêntese para
dizer aos senhores o seguinte: não temos
nada a yer com o IGP. Não tem?S nada
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a ver com o IPC. Por que o IPC é uma

cesta integrada por bens que compõem
o consumo de uma família média, e a

. nas·sa cesta é a·cesta-do-a:Ço, do cobre.
do chumbo, das peças, das borrachas.
Se· os noSsoS insumõs sobem mais do

que os insumos_ q_ue-monÇãril a Cesta d.o
IPC, os li.osso custos subiram mais e nós
não temos por quê nos comparar.
No entanto, é importante essa referênR
da porque os saJários são tratados em
função do IPC e daí s_e torna_ importante.
Bom:, o automóvel está longe de ser
o produto· qúe- apresenta- maior alta de
preços.· (Transcrito das notas taquigráficas da Reunião da CP] do dia 21-11-89.)

Dr. Edgard de Abreu Cardoso- Secr~tiirio
doSeap:
"No Plano Verão, digamos, entrou alinhado. A partir de lá, houve uma série
de discussões, basicamente em torno da
questão da antecipaçáo de custos, dos
dias que levam do levantamento da plani~
lha pela própria Anfavea até o final do
mês, essa é. a grande discussão. E, aí,
nós_ caJmos, ainda, na questão _conc.eltual,
questão técnica, nós vamos admitir quin~
ze dias estimados de custo a frente, então,
nós vamos ter que fazer isso com muita
gente, com muitas empresas."

Inquirido pelo Relator se "há defasagem ou
não,;? ~r..~dgard de Abreu Cardoso respondeu: Nao ..
"E acrescentaria mais, quando se acer~
tou, na Câmara Setorial, no dia 30 de
outubro, os reajustes de preços, eram
exatamente em cima da estrutura de cus~
tos, ou s_eja, se houve um consenso no
dia 30 de outubro que as defasagens
eram, por consenso, aprovadas, não há
por que discutir defasagens, ou seja, náo
foi o plenário fechado de representantes
do CIP que deliberou sobre o assunto,
mas foi uma Cáfuara Setorial onde estavam os interessados._
Ora, as discussões_ não foram fáceis,
foram muito demoradas, mas os percen~
tuais a que se chegou foram realmente,
de consenso~ Esta palavra está escrita,
inclusive, na Ata da Reunião.
Em reunião realizada em 30-1 O foram
aprovados por consenso..."
"Então com6 Justificar, realmente, veí·
cuJos inacabados? é difícil, realmente é
muito dificil". (Transcrito das notas taquí~
gráficas da Re:união da CPI do dia
22-11-89).

14- Condusões do Relator
A explanação que acabamos de fazer, resu~
me os principais aspectos discutidos na CPI
da Indústria Automobilística.
Nossa posição sobre as questôes levantadas, pode ser depreendida pelo que se segue:
1. Da Indústria Automobl1ístk:B
Dos depoimentos prestados, fica claro que
a indústria automobilistlca nacional vem experimentando sérias·dificuldades desde o segun~

- -
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-
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do chOque do petróleo, em 1979, ·quando de
uma piódução de 1.165.174 veículos em
1980, caiu para pouco mais de 780 mil unida·
des no-ano seguinte.
Desde então a recuperação tem sido lenta
e penosa. Já estamos virando a década e o
número· de veículos produzidos ainda não alcançou. o volume. registrado ef!l 1980.
A alternativa encontrada pela indústria foi
o _mercado externo: Este passou de, aproximadamente, 12% do volume de vendas, em
I 980, p<lra 29%, em !988.
Hoje, em razão da suspensão dos benefícios
concedidos à exportação e a falta de atuali·
zação tecnológica, o mercado externo começa
a apresentar problemas de saturação. Na realidade, o produto brasileiro por sofrer as conseqüê"nclas da nova politica econômica encetada pelo Governo Federal perdeu competitividade. As vendas ao exterior, este ano, já
cakam 21% com relação ao ano passado.
Contudo, o forneCimento de veículos, sobretudo automóveis, para ·o mercado interno,
continua insatisfaiório, gerando problemas
para as concessionárias, para consorciados
e para compradores ind~viduais.
Esta- situação não é nova. Teve_ origem em
1986 por ocasião do Plano Cruzado. Nesse
ponto. sou obrigado a defender a indústria
automobilística, pois esta foi apanhada no
c.ontrapé. Foi o único segmento da economia
que n'aquela oportunidade não conse_guíU rea·
justar os Se-uS Preços.
Desde então, a- indústria automobilística e
os segmentos que a compõem, que são os
distribuidores e fornecedores de autopeças,
. não tiveram mais acerto,
Os distribuidores abriram mão de parte da
sua margem de lu<::ro para que a indústria
-continuasse produzindo; o setor de autopeças,c
à medida que não conseguia se _acertar com
as montadoras a preços compatíveis, proc-urou o merCado externo.
A indústria de autopeças partiu de um patamar de 5% de dependência do mercado exter~
no, em 1981, para cerca de 15%, em 1988.
- A indústrja automobilística que respondia
p'or65% do mercado em 198l,caiupara55%
em 1988. Portanto, o avanço registrado nas
expQrtações_corresponde a uma queda no fotnecimento às montadoras.
Esta é a razão verdadeira pela qual a indústria automobilística, hoje, só produz 800 mil
unidades por ano.
O rediredonamento do mercado feito pela
indús:tria de autopeças explica, também, a sua
baixa capacidade ociosa_de produção (13%)
e os investimentos maciços que ela vem em·
preendendo.
I:: interessante notar que o setor de autopeças se diz apto a "ajudar a indústria automobilística a dobrar -a atual produção de carros
novoS em cinco anoS, bastando que haja um
planejamento sério e mercado".
Registra-se, ainda, que o segmento de autopeçttS"pOde dobrar, em cinco anos, o volume
das suas exportações desde que "o País volte
a conviver com a prática de uma política sau~
dável''. Portanto,_ se não há estrangulamento
na produção de autopeças, a falta de campo-
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rtentes nas montadores, que jt! ger9u a perda
de produção _de 9;2.000 ,veicy!Qs f! _mantém
26.000 unidades inacabadas~ na,s pátios, deye
ser decorrénte do preço.
2 DosPreçbs
Tanto o Presidente da Anfavea como o Presidente do Sindipeças reclamar.am da defasagem- de preços nos· setores' produtivos que
representam~
_
SeQuiido o Presidente do Siildipeças, a defasagem no ·setor de autopeças é de 23%.
No setor automotivo, a defasagem seria de
10.4%, de acordo- com Ós dados forneddos
pelo Presk!ente da Anfavea. ·
.
No entanto, segundo o Secretârio da SEAP,
os pre~os dos_ veículos, quando o Plano V7rão
foi implementado, estavam- alinhados, não
existia nenhuffia defasagem de preços. Trans~
creveremos, abaixo, as declarações do SeCretário.
._
·
"No caso específico do Plano Verão, nós
demos um reajuste no ·dia 12 e repassamos,
era a época da planilha da 1\nfavéa, e acertamos-todos os reajustes ... "
· · - -- ·
·
Posteriormente, devido a questões concéituais, surg~ o problema da antecipação de
custos, ou seja, oS custos são levantados numa determinada data e os reajustes de preços
são dados em outra. Esse probleina 9era grande discussão. A Seap não adn1ife' .:lnlecipar
custos,_ ãtitude _que considero correta.
Enfirri, de acordo com o Secrdáí-io da Se8p,
·
nllo há defasagens de preços.
Convêrii transcreVer as declarações do Dr.
· Edga-rd de Abreu Cardoso a respeito do assunto:
- -

"E acrescentaria mais; qual)dO se acertou, na Câmara SetOrial, .no dia 30 de
outubro, os_reajustes e preços, era exata~
mente em cima da estrutura de custos ... "
-- Realmente, a Indústria autcmobilistica havja
conseguido na reuniãO da Cãma.ra Setoria:I,
além dos 90% do IPC mais 15 a 19% de acréscimo referente ao modelo de 1990, o que,
com qualquer dos acrésdmos ádicionais, supera em muito a inflação registrada no pe·
ríodo.
Desta forma, conclui-se que os preços, à
primeira vista defasados, se encontram ajustados.
Na realidade, os preços devem estar acima
das taxas inflacionárias devido à, chamada
"maquiagem" do produto_. São pequenas mo·
dificações introduzidas para lançar ca_rros comemorativos com preços _acima da tabela, ou
mesmo troca de motores em carro de série
para justificar o aumento de preços etc.
Tudo isso para nao s_e falar no cancelamento da produção de determinado veículo e Ian~
çamento de um outro com fantásticas "inovações" tecnológicas e preços, também, fantasticamente altos.
Portili1to, chego à Conclusão de que a ques~
tão do desabastecimento é outra.
3. Da Oligopolização dos Setores
Dos depoimentos prestados a esta Cernis·
são, chega-se à triste constat~ção de que tanto
o setor automObilístico quantO'o de autopeças
são õligopoliZados.
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a) a remessa de cópia desse relatório e demais peças_ que o instruem _aQ Ministério da
Fazenda, para que este o enc:-ãminhe ·à Secrenão foi possível haver acOrdo entre ás partes
A quebra de$se oligopsôoió pelá ·indústria
interessadas do Brasil e da Argentiria para a __ taria de Assuntos Econômicos, para apurar
as responsabilidades das montadoras e dos
abertura dos dois mercados as suas respecde autopeças acabou_ invertendo ~ situação.
fornecedores de a.utopeças; pela falta de acerHoje, é a -iildústiia aUtomObilíStica ·que· depentivas indúStrias automobilísticas de da autoto entre esses segmentos industriais;
de do setor de .aut:opeças.
peças.
b) a remessa de cópia desse Relatório e
Ac:; dificuldades surgem exa,tamente aí.
A abertura de mercado não implica acordo
demais peças que o instruem ao Ministérfo
Quando u_rn_a úitica f<lbríca de freios pode
entre países. Implica redução de barreiras alparalisa,r todO urr) Selar prodUtivo, chega-se
fandegártas, eliminaÇão de disposítivós legais -do Desenvolvimento e da Indústria e Comêrdo,_para que _reveja a política indl!stria! para
à conclusão de qUe a liberdae de mercado
que impedem a it:nplantação de novas indússe torna imperios.a.
trias no País, _eliminação do proteclonismo, _- o setor;
é) a remessa-- de cópia desSe_ Rdãtóriõ e
Num mercado oligopolista e, em alguns caentre outras ffiedldas que devem ser tomadas
demais peças que o ins.truem -à_S_ecretaria de
sos, monopolista, pode-se, como bem frisou
para integrar a economia brasifeira no canPlanejamento da Pr_esidência da República pao Secretário da Seap, manter os. lucros, rnescerto da economia internacional.
ra que esta, juntamente com os demais Minismos reduzindo a produção.
A abertura de mercado, tanto solicitada pela
térios da área económica, possam modificar
Dess_a forma, a escassez. não é -devid.a à
população, quanto pelo próprio setor automoa_- atual política de proteção de- mercado, de
deterrninação, pelo Governo, de preços inacei- bilfStico; elíminaria a neCessidade de Coritrole
modo a pemi.itir a instalação de novas indústáveis, mas a outras razões.
_ ~e preços por parte do Estado, que poderia,
trias produtoras de automóveis e de autopeçaS
~s-as razões Viefãfn a público ãp6s a instaassim, se dedicar á defesa do consumidor
e autorizar a produção de automóveis às inJação_ desta CPJ.
através de uma fiscaliZação mais acurada da
dústrias produtoras de _outros_ veículos já instaOs fornecedores de peças, na realidade, rei- qualidade dos bens produzidos no País (seguladas.
vindic_am junto às montadoras e diminuição
rança, economia, poluição, etc).
d) a abertura do mercado nacional para a
5- Das Constderações Finais_ e das Recodo prazo de pagamento de 30 dias para 15
aquisição de veículos e peç_as_ produzidas no
dias, corno fonna de contornar problemas re- mendações
exterior, a fim de restabelecer o eqUilíbrio do
Jativos a defasãgens- de preços.
Depreende-se de tudo o que aqui foi exposmercado setorial;
As defasagens de preços, no caso, s~ relato que a indústria _automobilística passa reale) a não-concessão de favores fiscais de
cionam a acertos que devem ser feitos entre ·mente por umél séde crise. Todavia, esta crise
qualquer ordem que possan, onerat o T escuas montadoras e os fornecedores de autope- não é devida somente ao c_ontrole de preço_s
ro N~c!oflal e o contribuinte;
ças. Situação. que s6 pode ocorrer num mer- que é efetuado pelo Governo, mas, tambêm,
f) a instalação de novas indústrias mediante
cado oligopolizado e que se torna ainda mais às imPerfeições que o mercado apresenta.
compromisso de_ produzir, no País, veículos
imperfetta com uma excessiva inleiVenção do
Assim, considerando, pt-incipalmente, que:
tecnologicamente avançados e que possam
Governo _no processo, seja:deterrnrnattdó prea) o controle de preços tem trazido problecompetir no mercado internacional, sem beços, seja criando ob_st_ác_u_los à implantação mas tanto ao setor automobilístico quanto ao
nefícios fiscais.
de novas indústrias de autopeças e automo- setor de autopeças;
É o parecer.
b) a equalização preço<;/custos acertãdos
bilísticas no País.
Sala _das_ Comissões, 5 de dezembro de
A maior alegação das indústrias de auto· _p~ra resolver as defasagens acarretadas pelas
19.89: ~- Sell_ador LeopOldo Peres Senador
peças para a redução do prazo de pagamento medidas económicas governamentais visanGomes Carvã/ho - Senador Francis-co Roé a de que as montadoras vendem os veículos do ao combate à inflação, são superadas no
que produzem às suas conce_ssionártas me- decorrer do processo de" entendimento devido Uemberg_- Senador Diva/do Suruagy - Senador Silvio Name- Senador Roberto Camdiante pagamento à vista.
a questões conceituais;
c) ê impossível se chegar um acordo me- _ _pos.
A questão passa a ser de custos financeiros.
Quem vai.~rcai" cOm o·ônus dO finãhciã,mento todológico a respeito de custos futuros entre
das vendas_? QuaÕto tempo as ffiohtadoras os órgãos controladores de preço e os fabriO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ConCedq a palavra ao nobre Senador Ruy Baagüentarão manter veículos inacabados nos cantes;
pátios?
·
-,..d) o mercado se apresenta extremamente celar.
A forma de pressão é slriiples: dnCo eillpre- olig_opolizado, tanto no segmento_ automotivo,
o SR. :RUY BACELAR (PMDB ·_ BA. PrOsas de autopeças' podem, literalmente, parar quanto no de autopeças;
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
a produção- de autoyeículos; basta suspender
e) a oligopolização tem prejudicado um en- orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senac]ores, a
tendimento mais efetivo entre os setores auto- criação do Sistema Unificado e Descentrali0 fornecimento_ de peça,s indústria autoritobilística.
- mobilístico__e_ de auto peças;
zado de Saúde --SUDS, em julho de t9a7,
Portanto; me:sri1o havem:l_o uma fisCalização
f) _0S preços não representam o principal
é um marco importante na evolução dos servi·
da Sunab nos pátfos das montad_ora_s para problema para quebra no fornecimento de pe- ços de saúde no Brasil, tendo surgido após
verificar Se.os veícu,lo~ estão prontos e estoca- ças;
. a experiência, nos Estados, das Ações Integrados ou se as unidade_s estão incompletas, c og) a discussão principal entre a Anfavea e das de Saúd~ -A.IS, uma tentativa de racionamo foi sugerido ne_sta CP!; es.sa- fiscajização 9 Sindipeças gira er'n torno de prazo de fatura- lização das ações de saúde que alcançou a
mehto;
maioria dos municípiOs brasileiros e cerca de
.não trará solução para o desabastecimento.
O impasse entre l'abrkantes de autopeças
h) o consumidor brasileiro não pode conti- 90% da população. O SUDS representa uma
e montador.as deverá continuar, gerando cus- nuar a sofrer as conseqüências dessa disputa verdadeira reforma sanitária, na medida em
tos crescentes aos consumidores.
entre os setores automolisticos _e de autope- que se propõe a investir contra os desperdícios
4 - Da Uberdade de. Mercado
ças;
de recursos e a administração à distância, resParece haver unanimidade de opinião, por
O a intervenção governamental tem-se peitando as diversidades locais e regionais.
parte do setor privado e da Seap, quanto à mostrado inócua e prejudicial aos interesses
Da criação legal do SUDS. através de decre·
liberdade de mercado.
nacionais, ao continuar desenvolvendo uma to presidencial, passou-se a sua implantação,
As declarações do Presidente da _Aofavea
política que só favorece o surgimento de_ "car- visando a possibilitar ao brasileiro o alcance
são plenamente favoráveis à importação de tórios", industriais;
de um direito que veio a ser determinado pela
veículos e de componentes e mesmo à instala)} a cãmara setorial automobilística não foi
nova Co-nstituição - o da garantia irrestrita
ção de novas. unidades produtoras no País.
capaz de resolver o problema existente entr_e ____ da assistência médica. Embora desejadas por
O Secretário da Seap, apesar de pronun- as montadoras e o setor de autopeças.
todos os segm~ntos, essas medidas esbarram,
. ciar~se favoravelmente quanto à liberdade de
ReComendamos:
no entarito, não apenas nas realidades regia-

Num passado próximo, a indústria alitomo-

bilística chegOü a·aomih~fr-:-o rn.er<::ad.o de autopeças, de uma forina oligoPs6nica.
·

to_à concecução d~ tal objetivo. Lembrou que

a
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dernizem suas. ~dminlstrações, a _fim de se
do SUDS, e os· maiore-s p~ejuízos do sistema
Capacitarem oferecer serviços 'de qualidade
se devem aos atrasos dos repasses. sem com~
a toda a população.
çào da inflação. É preocupante a expansão
As maiores críticas_ feitas aos serviços de
do comprbmetimento _dªs \!ertl_as cqm a folha
saúde se referem à pulverização dos recursos
de salários, que-. de 50% do montante, este
orçamentários, ao atraso na liberação das verano_ passou para 71% enquanto oS serviços
bas, à interferência partidária no sistema e à
de saúde enfrentam os bolsões de miséria nas
redução da participação financeira de estados
periferias urbanas, a falta de manutenção do
e municípios no custeio dos serviçOS. Um dos
equipamento e a precariedade das instalaNa verdade, o SUDS foi criado com _três
mais-graves tipos de distorção é o clientelismo,
ções.
objetivos básicos. O primeiro é a racionaliCom características bastante diversas das
zação das internações hospitalares, adminis- que impede o atendimento _.das necessidades
básicas de saúde da maioria da população,
outras regiões do Brasil, os Est.;~dos___do l'{orte
trando, com maior eficiência, o pagamento
e do Centro-Oeste- mostram-dificuldades bem
e contribui para que o SUDS se de$virtue e
das contas médicas e o acompanhamento
expresSfvas n"a- fm-pfãntação do SUDS, parte
seja deSacreditado pelas próprias instituições
efetivo das despesas com o paciente. Um sedo Governo. A solução para este_ problema,
pela deficiência generalizada do sistema ao
gundo objetivo é o desenvolvimento de ações
a curto prazo, serâ o recrutamento_de profislongo dos anc.s e parte, também, pela falta
de saúde nos âmbitos federal, estadual e musionais competentes, através de concurso, a
de uma rede de _transpo~s_ e_com_unicações
nicipal, de forma integrada. Assim, Õ muniúnica forma de ingresso no SeNiço Público
que possa integrar, de forma -aâeqUada, os
cípio é que deve responder pela prestação de
prevista constitucionalmente. A política de revários municípioS. OS prriidpais pontos falhos
serviços de saúde, principalmente os de atencursos humanos .deverá orienta-se, ainda, para
do sistema são- a fáTta de soluções regiona_
ção primária.
a garantia de salários dignos, como perspeclizadas, a centralização _decisória em questões
O SUDS inova, fundamentalmente, na me·
tiva de carreira e atualização profissional perióde saúde e as deficiências- das informações
todologia de remuneração dos serviços das
dica. Não há qúyida de que a qualidade dos
prestadas. Outras problemas são: a má distriSecretarias estaduais e municipais de saúde.
serviços prestadoS, também no setor de saú·
buição e aplicação ·de recursos, a ociosidade
Consideradas antes como prestadoras de serde, depende basicamente da comprovada
da capacidade instalada dos hospitais e a insuviços ao Jnamps, ao Ações Integradas de Saúqualificação daqueles que os executam.
fic:iêricia de recUrsos humanos, em termos
de - AIS tinham seus serviços remunerados
quantitativos e qualitativos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupado
por produtividade, segundo uma tabela, enNos Estados do No~ e t'fordeste, as p(inci·
quanto o SUDS cc-financia a rede pública e
com as bases financeiras do Sistema Unico
pais causas das deficiências -são a falta de
Descentralizado de Saúde- SUDS- o Cona rede privada, transferindo aos estados e mu·
_ raciona_lidade dos serviços e a predominância
selho Nadonal de Secretários de Saúde nicípioS a funçêo de gestores do total de recurdo atendimento pelo Jnamps, além do evidenConass ___ denuncia o perigo de a particasos a eles destinados.
~e crescimento daS emPresas do setor privado.
PaÇãddo setor saúde no Produto Interno Bruto
Finalmente, é também objetivo do SUDS
lnexiste um fundo único de saúde nos Estacair ainda mais. Hoje eles se aproximam de
a valorização funcional dos servidores, com
dos, a implantação' do SiStema-Único De~cen
3.5-% _do PIB, significando 12.5 bilhões de dó·
reestruturação- dos quadros de carreira, salátralizado, de Saúde - S.UPS -. tem sido à
lares.
rios e a admissão por concurso públiCo, ao
custa da contribuição previdenciária do trabaHoje os nossos candidatos, um deles espelado da melhoria dos núdeos assistendais,
lhador, enfrentando problemas como a· pobrera, se Presidente da República, elevar esse percomo hemocentros, assistência psiquiátrica e
za tecnológica, a pouca participação comuc_entual de 3.5% para 10%, e o outro para
farmacêutica, dentre outros.
nitária, a fáita de um sistema de referências
Desta forma, o sucesso na efetivaçiio dO - 7%. Esperamos que assim seja feito por qual~ contra-referência, a dicotomização das
quer um dos dois que chegue à Presidência
SUDS passa pela adoção- de algumas mediações curativo:s~ dentre outros.
das, como a definição e_ a implantação de um
da República.
modelo assistencial, tendo em vista as caracteMas a verd_ade é que o Conass destaca, ainrísticas regionais; a maior resolutividade dos
da, que os Estados estão elevando a sua partiO Sr. Mauro Benevides - Permite-me
problemas dos pacientes a nível periférico; a
cipação no setor saúde, naqueles onde ocorre
V. Ex" um aparte?
a municipalização e ocorre o mesmo em relaorganização gjstêmica dos serviços de saúde
OS~. ROY BACELAR- Com muito pração aos tesouros municipais. Para superar as
e a descentralização dos planejamentos das
zer, nobre Senador Maurq _Benevides.
dificuldades do setor, o Conass apresenta soações.
luções específicas, como a não-vinculação
O Sr. Mauro Benevfdes - Nobre SenaSr. Presidente e Srs. Senadores, os princidas fontes do orçamento da seguridade soda!
dor Ruy Bacelar, quando nós, Constituintes,
pais problemas enfrentados pela assistência
erigimos à condição de norma constitucional
a despesas setoriais e a manutenção- de um
médica, em todo o País, são o desvirtuamento
expressa o Sistema Unificado Descentralizado
percentual mfnimo de 30% para a saúde. No
de obetivos e a falta de estruturas operacionais. Há necessidade de uma política preven- que se refere ao orçamento da seguridade _de Saúde, desejamos ofefecer ao Poder Exe·
soda!, o Conass sugere a proibição do desvio
cutivo uma demonstração eloqüente de que
tiva, em especial nas regiões mais carentes,
aquele_ seu programa_haveria de ter caractede recursos o Finsodal para fora do setor e
como forma de se __evitar a migração de pesrísticas irreversíveis. Se até .este .momento, na
a implementação de uma política geral e fiscal
soas dos núcleos do interior para as grandes
implantaçao dos SUDS em todos os Estados,
para controle e cobrança das contribuições
cidades, em busca dos se!Viços hospitalares.
A superposição de diversos órgãos assim co- sociais.
com o desdobramento para a municipalização
da saúde, têm~se registrado falhas e omissões,
mo a falta de mão-de-obra qualificada contriSr. Presidente e Srs. Senadores, a implan·
esperamos que, com o correr ·dos dias, haja
tação do SUDS e o seu desenvolvimento tembuem para a desmoralização dos serviços
o aprimoramento dessa sistemática de trabase dado de forma heterogênea pelos Estados
prestados. Também é prejudicial a ação do
lho e consigamos oferecer ao povo brasileiro,
e __ Municípios. O Estado de São Paulo, por
fnamps na execução das ações de saúde, asexemplo considerado um dos Estados onde
através do SUDS, aquelas condições ideais
sim como o atraso nos repás.Ses e a demora
das contas apreSentadas pelas Secretarias de
de assistência à saúde, que é preceito garana experiência do SUDS vem sendo mais bem
tido pela própria Constituição._ Á an"álise que
Saúde. Para assumir todas as questões de saúdesenvolvida e onde se concentra a maior renda do País, apresenta mais de dois milhões
V. fr faz, de forma percuciente e lúcida, pode
de no âmbito dos estados e municfpios de pessoas vivendo em condições subumaensejar aos setores governamentais a corretais como promoção e proteção da saúde,
ção de todas aquelas disparidades que ainda
prevenção de doenças, administraçtlo de am- nas, sem qualquer tipo de assistência médica.
s_e registram, notadamente em região como
No Sul, as sérias divergências entre as sebulatórios e hospitais próprios, relacionamena nossa, a região nordestina, que se ressente
to com os demais prestadores de serviços -, cretarias estaduais de saúde e os escritórios
de uma atuação ainda mais vigorosa do
é necessário que as Se_cretarias de Saúde mo· re-Qionais do Jnamps dificultam a implantação
nais, com as características de Sul, Nort~. Nordeste e Centro~Oeste, mas também na morosidade da máquina burocrática e na administração partidária dos serviços. Por ou_tro lado,
o SUDS, ao ·deSconCentrar o poder e envolver
grandes somas de recursos, contribuiu para
politizar a questão da saúde no País, retirando-a do seu âmblto exdusivamente técnico.

a
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5(108, conseqüentemente num process_o de
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mais admitir o desperdício de reç:ursos, mestivelmeilte. rUais importante que insistir numa
mo porque sua principal fonte estâ na contriortoaoXiii prOgramátiCa que poderia inviabiConstituição garantiu ao País.
buição dos trabalhadores e empresários à Prelizar a união das fOrças progressistas. O candividênda Social. Em muitos Estados, a maior -~-_dato da Frente Brasil P_opular entendeu isso
O SR. ROY BACELAR - Incorporo ao
parte ou a quase totalidade desses recursos
muito bem. Obviamente, este pragmatismo
meu discurso, com multa satisfação, o aparte tem sido destinada ao custeio de outras ativi- _não poderá fazer concessões no pfano ético,
de V. Ex" .
dades, de forma a suscitar dúvidas quanto à
pois da moraliZação do aparelho do Estado
Eminente Seóador Mauro Benevides, nin· _sua correta utilização.
- dependerá o.sucesso de um conjunto de.meguém de bom_ sens.o _pode sen:::ontra o SisteConsiderado como uma preparação para
didas decorrentes da vontade política do novo
ma Descentralizado Unico de Saúde no País.
. o novo Sistema previsto na Constituição, uma
GoVerno. Estas deverão ter como pontos de
O que há, em_verdade, _é_ uma _dicotomia estratégia da racionalizaçãO das aÇões de saúreferência a reavaliação do modelo de_ desenentre os vários setores e,, podemos até dizer, de, o SUDS é uma determina,ção constituv.olvimento económico e~ tecnológico-_c!epenurna superposição de,reCLJfSOS. Gasta o Gocional, que deve, Portanto; Se'r respei(ada, cadente. a reformulaç.ao d9 sistema financeiro.
verno F~deral, g_astam os ÇioVernos Estai;:l.Uais, bep.do à lei complementar de saLtde permitir
com ênfase na atiVidade produtiva e o exergastam os Governos Municipais- e outras enti- -os debates necesSários junto-ao Congresso.
cfcio do direito de cidadania em sua pleriitU.de.
dades.
Estamos, Srs. Senadore_s, vivendo aquele
Não há quem possa ser contra o SUDS.
Além do mais, o repasse desses recursos Não liá quem possa negar a nec.essidade de
moinento em_Ciue- é impreSCindível PeliSar alpara a ~rea ~tadual e da área estadual para descentralização dos serviços de saúde. Quanto, pensar em termos de_ pátria, definindo proa área municipal está-se processando com to aos desacertos _do Governo na implantação
gramas e compromissos capazes de âssegua defasagem de_tr_ê_s a quatrO meses, sem cor- do SUDS, compete a nós apontar as falhas
rar ao candidato das forças progressistas -não
reção da inflação, que é gritante no País. E e apresentar propostas para a adequação do
só _as, condições de vitória, como também as
mais, eininente Senaaor' Mauro Benevides, a - sistema à realidade de cada região e para o
condições de governo. Será a hora do ajustaConstituição garantiu esse direito sagrado ao -atendimento ãOs princípios c_onstitucionals
menta dos programas, -dã-reavaliação das procidadão e à cidadã brasileira, ou seja, de que que garantam a assistência à saúde a toda
postas, da consoliOação de nOvas alianças,
saúde é_um direito deles e um dever do Es- a população brasileira.
- -pOis somente élqueles que desconhecem a
tado.
Era.oquetinha a dizer, Sr..Presidente. (Muito
realidade nacional e a gravidade da conjuntura
Acredito que, através do aperfeiçoamento . !:>em!)
que atravessamos podem alimerltar a ilusão
desse Sistema Descentralizado Únlco de Saúde impor ao Bràsil -um pro9fani.a iitflexível,
Durante
o
discurso
do
Sr.
Ruy
Bacelar,
de, possamos, dentro em breve, com a posse
-imutável, numa postura imperial de quem buso
Sr.
Nabor
Júnior,
Suplente
d/e
Secredo novo Presidente, ter um que pense em
ca apoios para eleger-se e para governar, mas
táJio, deixa a cadeira da presidência, que
elevar o percentual do Produto Interno Bruto
não se despoja da condição de dono da verdaé ocupat:Ja pelo Sr: Iram Saraiva, r Wceaplicado em saúde, que hoje é de 3,5%, para
de. De sua parte, Lula revelou competência
PresMente.
10% -o cãrldidato Collof -- oi.J o qu"e 8dmite
--nestes acordos políticos e nós que o apoiaelevar esse percentual de 3,5 para 7,0%, o
mos, estamoS ho deVer de dar o melhor de
O
SR.
PRESIDENTE
(IramSaraiva)
candidato Lula -, o que significa, mais ou
nós mesmos, visando à gove-mabilidade·a-parCoricedo a palavra ao nobre Senador Man- tir de 15 de março; para fazermos com que
menos, respectivamente,_25 bilhões e 12,5 bisuefo -de Lavor.
lhões.
o governo progressista resista às pressões deAcreditoque,comessaelevaçãopercentual
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
sestabilizadoras_ do conservado_rismo.
e com a aplicação correta do Sistema Único
____, PE. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr.
Em contJ:ãpartída, na Frente "Brasil Popular
Descentralizado de_ Saúde, venha Opovo bragjPresidente e Srs. Senadores, em cinco dias as articulações se processaram- a nível nacioleiro a ter uma melhor saúde, e, assim, fazer
estará sendo eleito o novo Presidente da Repú- nal, sem concessão aos regionalismos ou intecom que a Constituição seja cumprida naquilo
blica e há fundadas razões para acreditarmos resses paroquiais. Estabelecem-se, assim, as
que o povo dela espera.
que, pela primeira vez na história_republicana, condições para a vitória eleitoral e para um
Sr. Presiderite e Srs. Senadores, a Consti- -·ãS- fõrças populares orga_nizadas_ em aliança novo pacto de poder como projeção natural
tuinte considerou a assistência à saúde como
com os demais setores progressistas chega- de tJITl governo que se pronuncia sério e efi~
relevância pública, um direito da população
rªo ao Poder.
ciente.
e um dever do Estado, com ênfase para os
Em artigo publfcado recentemente no JorA cada dia que passa mais se evidencia,
serviços públicos, complementados pela ini·
nal de BrasUia, eu dizia que estamos_ oo marco Srs. :senadores;-a -perSpectiva de vitória do
ciativa privada contratada. Constitucionalmenzero de uma nova etapa da vida do País, no
candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não se
te, a saúde é entendid~- como resultado de
limiar de um processo de resgaste de nossa trata de triunfalismo, senão da crença na capapolíticas sociais e económicas, que visem à
soberania e na demarragem de um processo cidade do povo para assimilar as mensagens
redução do _risco_ de doença e de outros agrade des_envolviment(l com justiça social. Os fa- _ @_quele que, se eleito, terá -como retaglfãrda
vos e ao acesso universal e igualitário às ações
tos supervenientes somente reforçam esta mia mataria absoluta da Nação e de sUas forças
e serviços para sua promoção, proteção e renha convicção. Apesar de algumas dificulda- organizadas. Neste momento já se define o
cuperação. São ainda diretrizes cçmstitucio- ·des inerentes às costuras políticas de _uma elei- perfil do novo Çiovemo e- á formaÇão de um
nais a organização de um Sistema Unico Des- _çãd presidencial, já agora plebiscitária, é ine- · bloco parlaffieniar, cuja unidade na área do
centralizado, com direção única em cada nível
gável que as forças progressistas têm revelado
J?oder Legislativo será fator d_eclsivo para o
de governo, incluindo a participação da comugrande capacidade de articulação e de cele- correto entendimento entre os poderes e a
nidade e o atendimento integral da população.
bração de alianças em proveito do_ candidato eficácia da máquina administrativa.
Se os Estados apresentam necessidades es- que neste segundo turno enfrentará Fernando
Se eleições envolvem incertezas, isto não
pedficas e problemas em comum, como a
Collor, sfmboJo das forças conservadoras.
existe no que diz respeito aos compromissos
falta de verbas e de estrutura, e, embora as
Se _no primeiro turno a nitidez ideológica das forças que apoiam o candidato- Lula. Se
diferenças regionais sempre venham a existir
foi importante, fundamental mesmo para defi- estas forças chegarem ao Poder, como· estaneste imenso Brasil, as malares dificuldades _.. niJ_· intenções, transmitir à sociedade em geral
mos certos que acontecerá, não havefá __ \ugar
que os sistemas de saúde enfrentam é o uso
e _ao eleitor em particular o que se pretende
para a decantada oitava economia do mundo
inadequado dos recursos federais por Estados de uma nova estrutura de poder, num contexto
conviver passivamente ~om dezenas de mie Municípios, isto é, a má administração de mais idealista que pragmático, neste segundo
lhões de brasileiros doentes e famintos; não
recursos que, além de insuficientes, são cor- turno as coisas mudam. Vencer, para que o
haverá lugar para a produção de alimentos
roídos pela inflação, quando não Hber_ados processo reformista da sociedade brasileira
destinados à desenfreada exportação, visando
com atraso de até três meses. Não se pode possa se converter em realidade, será, indiscuà formação de saldos para o pagamento dos
wlor1zação .dessa sistemática que a própria
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serviços da dívida externa se sobrepor à produçáo daqueles alimentos destinados ao c:ons_umo interno. Num governo popular, corolário
da união:'das forças progressjstas, haverá, no
.dia-a-dia, o resgate da nossa dignidade como
nação e comó povo~· Em tudo e por tudo.
O eleitor saberá distinguir, no próximo dia I 7,

aqueles que historicamente lutam por isto dos
que se limitam a fazer jogo de cena na campa·
nha eleitcral.
·
A partir da união das forças progressistas,
neste segundo turno, será possível converter
velhos sonhos ~em realidade, com a vbhtãae
política e a dignidade marcando o início de
uma nova era.
Vejamos agora, Sr, Presidente, Srs. Senado·
res, porque acreditamos que o programa da
Frente BrasH Popular seja o melhor para o
nosso País. Numa breve análise crítica, diríamos que as modificações aos treze pontos
da Frente Popular, em decorrência dos apoios
de outros partidos progressistas, não afetarão
a essência programática daqueles trezes pontos.
EesSa:-esSêndaéaseguinte:medidasvoltadas para corrigir a tremendamente desigual
distribuiçãG de renda e de poder que prevalece
no País em conseqüência do modelo concen~
trador e dependente. Isso não significa reduzir
a renda de qualquer classe neste País. Nem
mesmo da mais alta. PrimeJro, porque os grupos que devem sofrer alguma limitação em
s_eu hoje desmedido poder não representam
uma classe. Seu número não alcança os 0,005
por cento da população brasileira. E, como
demonstra a experiência de todos os paises
que se desenvolveram, todas as classes têm
a ganhar e muitíssimo com o abandono de
um padrão de distribuição que marginaliza cama das da Nação (no caso do Brasil mais- de
70% hoje, o que indica um plano inclinado
descendente, no qual cair mais ainda significa
inviabilizar 0 País).
Em suma, 0 cresdmento económico é a
meta única dos que estão manipulados pela
ideologia materialista e consumista, que ironicamente impede o consumo de mais de 70%
de nosso povo e caminha- para _excluii' do con·
sumo mais 20% dele. Pois bem, a única forma
de alcançar essa meta é negar os pressupostos que aquela ideologia vem impingindo e
aplicando há mais de 30 anos: acumular con·
centrando. Na verdade nada se acumula nesse
processo, dentro do País; só no exterior, com
o trabalho e os recursos naturais do BrasiL
A grande diferença entre os __treze pontos
e o que se chama de programa do candidato
a serviço do sistema dominante é que os treze
pontos incluem a disposição de corrigir alguns
dos atuais e enormes abusos, sem o que não
existirão quaisquer recursos para atenuar as
brutais privações a que está submetida a maioria da população, e também para investir pro·
dutlvamente, único meio de elevar a renda

de todos.
Por exemplo, os pontos 3 a 1 enVolvem
elementos cruciais da presente apropriação
abusiva de todos os recursOs existentes no
País por um grupo diminuto Jígado ao exterior:
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gando e renegando uma trajetória que sempre
3. Suspensão do pagamento da díVida externa
procurei fosse marcada pela autenticidade e
e tratamento soberano das relações com o
pela coerênda.
sistema financeiro internacional; 4. Reforma
Voto em Lula porque quero as forças popu·
agrária e novo modelo ãgrícoJa; ponto que
lares no Poder. Voto em Lula porque ele, com
compreende diversas medidas, todas elas
as forças que o cercam, saberá construir a
concordantes com a defesa da propriedade
nova face do Brasil.
privada em beneficio da produção, conforme
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
prescreve a Constituição Federal; 5. Despri·
bem!)
vatizar o Estado e moralizar a Administração
Pública, o que significa, entre outras medidas,
deixar de subsidiar grupos privilegiadas; e usar
O SR. PRESIDENTE ([rarn Saraiva) o património público a serviço de investímen·
Concedo a palavra ao nobre Senador Silvio
tos sociais, que redundarão em crescimento
Name. {Pausa.)
da produtividade, da renda e dos lucros das
S. Ex• não está presente.
empresas privadas, coerentes com sua função
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
social de produzir: 6. Reformulação do sistema
Benevides.
financeiro, no mesmo espirita do ponto ante·
O SR. MAGRO BENEVIDES (PMDBrior, e envolVendo uma renegociação da dívida
CE. Pronucia o seguinte discurso.) -Sr. Presiinterna, atualmente o maior sorvedouro da
dente, Srs. Senadores, a Medida Provisória n"
fénâa do País, em favor de grupos sem expres114, de 28 de novembro de 1989, ora sob
são quantitativa no conjunto da população,
apreciaçáo da Comissão Mista do Congresso
mas que concentrãm o grosso de sua riqueza.
Devemos aduzlr que a negociação cqm esses - Nacional, díspõe sobre matéria que se vincula
~ grupos não poderá, sem dano para o País, - às sociedades corretoras de câmbio do País.
Dois artigos da referida proposição estão
ser do mesmo tipo que a dos investidores
sendo questionados por lideranças empresaem geral; 7. Limites para a ação do capital
riais, que desejam vê~Jos excluídos do texto
estrangeiro: outro ponto fundamental, em que
a ser votado na sessão de amanhã.
a ética de controle social a serviço do Pais,
Aliás, sobre o assunto, venho de r.eceber
presente em todo o programa da Frente Brasil
longo telex do Dr. Osvaldo Alves Dan tas, Presi-_
Popular, deverá encontrar uma área crítica,
dente da AssociaçãO-- COmercial do Ceará, vadado o_ modo de operação oligopolista das
zado nos seguintes termos:
grandes empresas transnadonais em; nosso
País.
"Cuinprimenfando-o, vimos transmitir
- -Em _resumo, a reordenação da vida econàa V. Ex~ as preocupações das sociedades
mico-social, que inclui elevação do salário real,
corretoras de câmbio do Norte/Nordeste
só é posstvel no quadro de transformações
face aos artigos sexto e décimo da Med_ida
concr:eta_s, dentro de um programa sério, exaProvisória n1 114. de 28-11~89, ora em
tamente o que falta de todo ao candidato do
apreciação por comissão do Congresso
sistema, que promete mil benefícios ao povo,
Nacional, tornando facultativa a intermesem pretender tocar nem de leve na máquina
diação das corretorqs nas operações de
de sucção dos frutos de seu trabalho, em favor
câmbio:
dos concentradores e transferidores de rique01. A atividade de intermediação das
za ã:o eXterior. Um exemplo claro disso é sua
sodedades corretoras em operações de
câmbio remonta aos tempos do Império.
atitude primária e superficial, ao discutir a divida interna em termos de calote ou não calote,
02. NaS regiô-eS Norte/Nordeste refede tudo ou nada. Sua simplificação do problaridas cOrretoras prOporcionam mais de
-- ma indica, além da indigência técnica de sua
300- empregos diretos e- ub1izam equipa- badalada assessoria, intenção de favorecer os
mentos sofisticados de comunicação e
grupos concentradores beneftc,· <>rios da atual
processamento, adquiridos a custos ele'
"'
situação, que lhes está proporcionando juros
VadoS. - reais de 6 bilhões de dólares por mês, além
03. Nas demais regiões do País cerca
da correr;ão monetária. A isso se pode chamar
·de 300 corretores também operam em
de superproteção aos supermarajás do País.
intermediação de câmbio, proporcionanSr. Presidente e Srs. Senadores, com as rado milhares de empregos.
zões acima declaro desta tribuna o meu voto,
04. Nas praças do Rio de Janeiro e
o meu apoio e o meu trabalho em favor do
São Paulo, únicas onde existe um mercandidato da Frente Brasil Popular, Luíz Inácio
cado de ações de_senvoJvido, as sociedaLula da Silva. Aliás, essa decisão foi tornada
des corretoras dispõem desse segmento
desde quando se configurou o resultado do
para suas atividades, o que não ocorre
1? turno. Em Pernambuco, a imprensa se refenas demais l-egiões, especialmente no
re a mim como o -nnico Senador do Estado
Norte/Nordeste.
que não "col!oriu'', Isto não é exato, porque
05. Há cerca de 5 anos um- poderoso
é uma meia verdade. Eu sou em Pernambuco
lobby vem atuando junto ao Banco Cennão o único Senador que não "coloriu", mas
tral para eliminar a intermediação das soo único Senador que' não pode e não deve
ciedades corretoras. A inclusão sorrateira,
"collorir". Pelas minhas raízes, pela trajetória
na Medida Provisória n') 114, dos artigos
das-minhaslutas,integradosempreàsorganisexto e décimo, foi fruto deSse-lobby.
zações populares, pela reslsténcia·ao-ãrbítrlo
06. As sociedades corretoras de câm·
e à éXploraçâo das oligarquias económicas,
bio, por sua atuação e recOnhecida indenão poderia agora entrar na contramão, nependência em relação ao sistema bancá·
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rio, têm sido um fator de transparência
do mercado cambial e aliadas, menoS por

altruísmo do que por interesse, dos pequenos e médios exportadores e importadores, aos quais assistem com elevado
grau de profissionalismo, seja disputàndo

as melhores taxas e condições

deJin~~

c:iamentos, seja divulgando, distriDuindo

e interpretando toda a legislação pertinente às operações cambiais.-s-eja preparando documentação para embarque,
traduzindo cartas de crédito e outros documentos do comércio internacionaL se-

ja orientando -quanfó a mercados, cotações, guias, licenças, etc.
07. Muitos dos pequenos e médios
exportadores e importadores especialmente do interior, que não dispõem de

telex, telefax, termihais ligados aos principais centros de cotações e informações
ou outros produtos da era_ d~ informática,
fazem de sua corre.tora o elo de ligação
com o mercado internacional.
08. ATaCUltatividade prevista no artigo sexto da Medida Provisória n" 114 não
passa de pano de boc.a a encobrir a verdadeira inteoção dQsjnteres~dos e beneficiários dessa franquia de poderem, assim
libertos, pressionar o_s pequenos e médios exportadores e importadores no sentido de levá-los a dispensar a intermediação das sociedades corretoras. Vale
lembrar, como exemplo desse tipo de
pressão, dentre outras prátlcas, a eXigência do famigerado saldo médio, rotulado
de reciprocidade~ que funciona como Jator _de elevação da taxa real de juro.
Ante essas razões e em nome das sociedades corretoras de câmbio _dÕ Norte/
Nordeste, por quem fomos procurados,
pedimos a V. Ex" que, juntamente com
seus ilustres pares, repila essa investida,
excluindo da Medida Provisória n" 114,
os artigos sexto e décimo; este (!!timo
no que se refere à revo_gação da Lei n"
5L601, de 26~8-70, a qual tomou obrigatória a intermediação.
Apresentamos a _V.__Ex• nossos protestos de elevada consideração e apreço.
Associação Comereiª! do Ceará:
Osvaldo Alves Dantas - Presidente"
Sr. Presidente, o teor da mensagem deve
levar à reflexão Senadores e Deputados, a fim ·
de que seja corrigida a falha apontada, relacionada com dois_ dispoSitivos da Medi® PrOvisória n" 114.
Espero, pois; contar cCii'n a atenção dos
membros da Comissão Mista e do plenário
do Congresso, a firri de que seja refificad.:,
a redação oriunda do Poder Executi:vo.
Era o que tinha a dizer, Sr, Pregjdente. (Muito
·
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio
Lacerda.

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, de acordo com dados
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que a agricultura vem c_umprindo, de modo
recentemente divulgados pela Organização
efictente, seu papel de fOrnecedora de divisas
das Nações Unidas para a Alimentação e a
---via exportação- e de provedora de alterna·
Agricultura- FAO, pelo terceiro ano consetiva energética- via álcool -, inaS fr:ac:aSSdu
cutivo, a produção de cereais, em todo o munno abastecimento do mercado interno. Isso
çl_o, cairá abaixo _dos níveis previstos de consuporque a produção de alimentos básicos
mo, reduzindo ainda ·maís as margens de seconstitUi o segmento nlais prejudicado no
_g_uranÇci alimentar. Aponta-se_como causa
contexto de introdução do processo capitalista
principal dessa queda as condições desfavono campo. Analisando o desempenho das culrª-veis do clima em-países produtores, tais coturas destinadas basicamente ao abasteci~
mo: Estados Unidos, Rússia, Turquia e Argenmente interno - feijão, arroz, milho, nian·
tina.
dioca - verificamos que- apresentam baixos
Com efeitO,. o Departamento de Agricultura
rendimentos por- hectare, relações de troca
dos Estados Uni_dos '--- USDA -, ao divul9ar
·desfavoráveis com o setor industrial e ausênos_ números referentes à s_afra agrícola muncia de tecnologias capital-intensivas. Além_ dis_·
dfaJ, confirmou aS expectativas Sobre Os nociso, constituem produtos oriundos, na maioria
vos efeitos que a seca do meio~oeste norte-adas vez.es, de pequenas propriedades rurais,
mericano trouxe para a agricultura local, estique geralmente obJetívam o auto-abastecimando uma quebra de 24 por cento na produmento, comerdalizandO, apeti.as os excedenção de grãos nos Estados Unidos, situando-se
tes. Também é preciso recUperar, com máxina c_asa dos 212 milhões de toneladas. Quema urgência, O poder de compra da populadas significativas estão previstaS para a soja
ção, pois a agricUltura brasileira não pode de-- menos 13 por cento -, para _o milho senvolver-se ao sabor das OScibções do mermenos 29 por cento-, para· o trigo- menos
cado externo, nem depender exclusivamente
14 por cento - e para a aveia e a cevada,
de polítkas governamentais <jue objetivem gacom redução de 43 a 42 por cento, respectirantir a comercialização dos produtos alimenvamente.
tíCios.
Em conseqüência, a produção total de
Vislumbra-se, desse modo, St. Presidente
grãos-trigo, forrage-iras e arroz - do mundo,
e Srs. senadores, uma primeira evidência: os
no ano-safra 1988/1989, está agora estimado
enormes desequilíbrios existentes entre os
pelo USDA em 1,581.4 bilhão de toneladas,
produtos destinados à exÇo"rtal;ão e os direcioregistrando um decréscimo de 4,2 por cento
nados prioritariamente ao mercado interno,
em relação à estimativa anterior- 1,651.5
re-VelaT!do-se o comportamento da produção
bilhão de toneladas. Causa grande preocubrasileira irregular,- frente às mudanças tecnopação a constatação de que o volume de grãos
lógicas experimentadas pelo setor. Assim, os
a ser comercializado, no mercado internaciopr-OdUtOS ·prefererlctalmente destiriados ao
nal, no decorrer do mesmo período, é de 216,8
- m'=~ado externo ou protegidos por políticas
milhões de toneladas, enquanto o consumo
j;JOVemamentais apresentam alto grau de tecmundial deverá ser de 1,695.5 bilhão de tonenología e boa produtividade; já os orientados
ladas. Sendo assim, a expectativa é de que,
basicamente para o abastecimento interno,
quando do término do ano-safra, os estoques
não adotando tecnologia capital-intensiva,
finais_ mundiais sejam 9e 324,2 milhões de
apresentam tendência geral de decréscimo ria
toneladas, diante de 359,3 milhões previstos
produtividade e, até, na produção.
anteriormente.
___ Essas informa~s, divulgadas por organis·O caminho natural para Sanar tal desequimos internacionais, precisam ser profunda e -jíbrio estriba-se ,na implantaçãO de uma polícuidadosamente estudadas pelas autoridades,
tica governamental de médio prazo, capaz de
poís que se tornam evidentes os efeitos e reflegar<!ntir aos produtores rurais Um perfodo de
xos d§' tais fatos sobre a agricultura nacional. _ tempo que lhes permita planejar seus investi·
Aqui, felizmente, observa-se tendência oposta,
mentes .com realismo e coerência, sem a
teod_o as safras brasileiras de grãos experipreocupação com intempestivas intervenções
mentado três colheitas recordes, caminh~ndo,
governamentais, seja no pfQcesso de comereste ano, para o quarto resultado superlativo.
~ialização, seja no de utilização dos instrumenCom efeito, a produção brasileira de grãos
tos de incentivo e produção. Tais observações
para 1990 poderá atingir 72 milhões de tonelaprendem-se, assim, ao objetivo de a agriculdas, o que equivale a 7.46 por cento a mais
tura braSileira responder satisfatoriamente- às
do total produzido no ano-safra ,1987/1988,
necessidades do abastecimento básico, e ainde acordo com dados fornecidos pe-Ja Compada gerar os excedentes exportáveis para a Connhia de Financiamento da Produçã.o- CFP.
quista de necessários dólares.
O primeiro aspecto a ser analisado diz resCom efeito, a agricultura brasilelra está dinapeito à preocupação com o abastecimento
mizando a economia nacional, com produinterno, que tem por base a obtenção do equições abundantes que encontram preços favolíbrio entre população e alimentos. No período
ráveis no mercado externo, gerando uma rende 1970 a 1985, a agricultura brasileira evoluiu
da que repercute positivamente sobre os ouà taxa anual de 4,5 por cento, enquanto a
tros setores económicos. É necessário· que
população cresceu 2.3 por cento, no mesmo
se garanta ao setor tranqUilidade para contiperíodo. Desse modo, visualizados superficial-'
nuar nesse esforço crescente, prevenindo-se
mente, tais dados apontam para um positivo
para suprir as deficiências de' abastecimento
desempenho da agricultura nacional, sob esse
do mercado externo, preparando-se para exenfoque. Entretanto, se sobre eles nos debruportar, a partir do ano que vem, grandes quançarmos mais cuidadosamente, verificamos
tidades de milho, soia e seus derivados.
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O esforço inicial a ser empreendido nesse
sentido diz respeito, evidentemente, à_ aloca-

ção dos re~:ursos necesSáriOs aa·finandamen:
e desenvolvimento de tecnologias. De rato, é muito pro~
to da produção e ao incremento

vável que os ptóximos dois anos contemplem
uma dura política de combate à inflação. Entre

os instrumentos, certamente estarão taxas elevadas de juros, câmbio sobrevalorizado, aumento da carga tributária e restrições severas
aos investimentos em infra-estrutura -

irriga-

ção e pesquisa, por exemplo. É necessário
muito cuidado, ao calibrar. esses instrumentos,
para_ não desarticular a agricultura de forma
irremediável, comprometerldo - inviabilizan-

do até - o programa de combate à inflação.
O primeiro desafio a ser enfrentado é, assim,
o ajuste da agricultura às políticas antiinflacionárias, de sorte que se possa assegurar a evolução da oferta, de acordo com as exigências
da demanda, tanto quantitativ.;ts, quanto quali~
tativas. Em -sínteSe, na i-e-partiçãO dos sacri·
fícios Para combater à inflação, não se pode
perdet de vista a necessidade dramática de
crescimento da agricultura, a fim de atender
o incremento da demanda, manter o_ern---pregb
no campo e ajudar a combater a inflação.
Nunca é demais, Sr. Presidente e SiS._Seitadores, relembrar aqui, a titulo de alerta, os
enormes malefícios e imensos prejuízos causados ao setor agr'Ícola brasileiro durante o
primeiro semestre de 1987, no período pósPlano Cruzado. Naquela oportunidade, a escalada inflacionária pressionava para cima os
encargos financeiros do Crédito rural e de outras linhas de empréstimos. O ihâexador dos
preços agrícolas - índice de Preços Pagos
pelo Produtor - não acompanhava a evolução da medida oficial de inflação - o IPC.
Sem liquidez nos seus mercados e constrangjdos pelos investimentos realizados na euforia de 1986, o agricultor teve de vender a colheita ·diante de um mercado de preços aviltados, para honrar os compromissos assumidos. Não havia compradores, que preferiam
coloca-r seus recursos nó ·mercado financeiro.
Restava, então, a alternativa de entregar a produção ao governo; ::rob preços mínimos desestimulantes e ainda com--atrasos noS r"ecebirnentos. Não pode a classe dirigente, mais
uma vez, cair numa insensibilidade tão perversa quanto impatriótica. Não pode o País
cozinhar em banho-maria a galinha de ovos
de ouro de nossa economia, no momento em
que se torna cristalina a importância da agricultura brasileira, com tendência de produção
em alta, inversamente à queda obseJVada em
países tradicionalmente produtores e exportadores.
Que a advertência da FAO, Sr. Presidente
e Srs. senadores, seja mais um fator de estimulo à plena expansão da produção e da produtividade da economia brasileira. O Brasi~
que já foi chamado, depreciativamente, de
"país essencialmente agrícola", aprendeu que
na agricultura desenvolvida está a chave de
sua sólida prosperidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
-
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL verdadeiramente, uma sociedade democrâtica. "Para qLie chegássemos ao atual estágio
SE. Prof1u_ncia o seguinte discur~o.)- Sr. Predo segundo turno das eleições presidenciais,
sidente, Srs. Senadores, na última sexta-feira,
evidentemente que percorremos um longo e
8 de dezembro passado, o Presidente José
Samey, -em mais uma Conversa ao Pé do Ráum difícil caminho. É um mau costume esdio se dirigiu ao povo .brasileiro, despedindoquecer as lutas, os custos e, principâlmente,
se desse programa e assinalando, com e!oesquecerem-se ·as que lutaram pagaram
qüênda e objetividade, aspectos positivos de
com sacrificíos pelas conquistas que hoje pasua fecunda e patriótica gestão.
rece"'?. ter si<!o fá~eis. Mas houve muitas e
A propcisiio requeiro, a incorporação ad tex"NOSSA DEMOCRACIA NÃO É RESTRfllYA
to deste sumário registro, das declarações do
NELA PREVALECE APENAS A VONTADE .
Presidente_José .Sarney que valeu como uma
DOPOVO"
.
sucinta e_ convincente-prestação de contas das
importantes lutas. Tivemos, CQmo primeiro
iniciativas e realiZações do seu Governo, nos
passo, a abertura sindical, a legalização das
termos divulgados pelo Estado de S. Paulo,
centrais sindicais, a total autcmom_ia de que
em suá edição de 9 de dezembro passado,
passaram a gozar os sindic_at_os. Tivemos a
"CriamOs ufna Sociedade Democrática".
ocapã~b de espaços pelas cla~s_e.s produtoO Presidente José Sarney assinalou, nesse ,
ras - que passaram a participar~ também,
documento, que as eleições que estão se dedo processo pOlítico, colocando as suas reivinsenrolando, em todo o País, em clima de ordicações-, a legalização e o reconhecimento
dem, paz e de confiança, devem ser motivo
dos-partidos, sem restrições," para que todos
de orgulho para todos os brasileiros, em face
disputassem, através do_ voto, a aceitação do
do ineditismo e das perspectivas geradas pela
povo. Os partidos passaram a ser partidos sem
transição democrática.
nenhuma restrição, sem nenhum_ ressentiEm face do conteúdo informativo e da real
mento. Partidos que passaram a viver e discutir
ímportáncia dessa ''Conversa aoPédo Rádio",
as s.uas idéias à luz do dia, sem nenhum temor,
desejaria aproveitar a ocasião deste sucinto
sem nenhum medo. Nossa democracia não
registro para, mais uma vez, enaltecer a persa·
tem biórribos, não é restritiva e nela só preva·
nalidade do Presidente José Sam_ey, pelo seu
Ieee _a vontade do povo, __ expressa pelo voto.
decisivo desempenho como Chefe da Nação,
Tivemos umã.- ASSein@éia Constituinte- com
sempre atento às angústias e necessidades
uma liberdade e uma autonomia absoluta e
do povo brasileiro cujo respeito, estima e adeu mesmo, como Presidente da RepúbliCa,
miração logrou conqufstar, incorporando-se,
tomei parte nos debates sobre: idéias e propos.
desde já, às páginas da História do Brasil como
tas em votação corno qualquer outro cidadão.
umã das suas mais insignes e inolvidáveis personalidades. (Muito bem! Palmas.)
"EU PEÇO A DEUS QUE ATRÂNSFERÊNCIA
DE PODER OCORRA COM CMUDADE"

e

DOCiffi1EJ'ITO A

001!: SE REFERE O SR.

LOGRJVAL BAP77STA
O ESTADO DE S. PAULO -

S4BADO,
9 DE DEZEMBRO DE 1989

"CRIAMOS UMA ·sociEDADE
DEMOCRÁTICA"
ESsa -é a íntegra do programa de rádio de
onlem do Presidente José Sarney:
. Brasileiras e brasileiros, bom dia. Aqui vos
fala o Presidente José Sarney, nesta sexta-feira, 8 de dezembro de 1989, em mais Uma
Conversa ao Pé do Rách"o, como acontece todas as semanas. Devo lembrar que esta data
é muito Cara a todos nós, católicos, porque
é a data de Nossa Senhora da Conceição.
Continuamos vivendo a campanha eleitoral
pela Presidência da República com os brasileiros tendo as suas preferências disputadas
sob uma liberdade como nunca se viu neste
País e dentro de um clima de ordem, de conflnaça nas instituições, inédito entre todos nós.
A eleição, realmente, está se desenrolando
dentro daquele mesmo clima com que tem
se desenrolado a· sucessão presidenciaL Isso
é motivo de orgulho para todos nós brasileiros.
Quero chamar à atenção justamente para isso,
para essa nova realidade que conquistamos
através da transição democrática, um trabaJho
de construção política, de engenharia política,
de modernização das instituições totalmente
realizadas nos últimos 'cinco anos. Criarilos,

Nem minhas observações foram consideradas coação ·e· nem Sempre minhas ponderações foiam aceitas. Eu não me limitei a falar
em- democratia. Eu a pratiquei sistematicamente. Tenho, até mesmo, abdicado das minhaSPr-ern:igãtlvãS de Presidente para me colocar como ddadão no debate dos problemas
nacionais, no debate dos problemas políticos.
O que importa e é mais importante é o fato
de elegermos o Presidente da República, que
expressará a vontade do povo, dentro de um
à de qualquer país desenvolvido. O Presidente
a ser eleito vai governar com o País estruturado, com um povo treinado e habituado à
democracia, uma vez que nestes quatro anos
e nove meses de Goveino José Samey nada
se fez de mais importante no Brasil do que
praticar a democracia. Tenho dito sempre:· democracia e liberdade são os lemas do Gover·
no. E em matéria de democracia e liberdade
em cinco anos estamos percorrendo .5íYanos.
S6 peço a Deus que a transferência do poder
ao novo Presidente ocorra sob esse mesmo
quadro de civilidade e legalidade democrática
em que estamos desfrutando o processo eleitoral. Quero ressaltar, também agora, alguns
problemas do cotidiano. Porque embora o
processo eleitoral esteja comovendo a todos,
o Governo contínua na sua dura fama de trabalhar e de fazer o País funcionar. Assinei decreto fixando o salário mínimo para dezembro,
que será de NCz$ 788,18 (setecentos e oitenta
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Tal processo de modernização merece ser
analisado com mais cuidado, especialmente
e trinta cruzados novos e oitenta e cinco _centapelas deformações qUe causou, sobretudo no
que diz respeito à concentração da riqueza
vos) sobre o salário de nove_mbro, que cobre
a perda com a inflação no período. Assim,
e-~ devastação dos recl!rs.os naturais.
Com efeitO; Uma parte do setor agrícOla benós da_mo_s __s_e_qüênda à política que anunciei
neficiou-se da implantação de empresas ru-desde o primeiro c:lia de Governo, de: reçuperar
rais: inovações tecnológicas, produtividade
o- salário mínimo, isto é, o salário daqueles_
crescente, mercados compensadores, presen:que mais precisam. Sou mUito sensível ao proça de trabalhadores assalariados, investimento
blema de salários e, desde o meu prir'neito
pesados em infra-estrutura e mecanizaÇão.
dia de Governo, vénho insistirido r\O p-rincípio
Não por coincidência, esses mesmoS_Segde que não é ao pobre, que ganha muito pouco, que devemos impor sacrifícios nas horas
riientos, ditoS moderhos, são também aqueles
que apreSentam maior participação em assode crise. Pelo contrário, todos qs remédios
para a crise devem evitar duas coisas: o curo~
ciações de classe e exercem maior poder sobre as dedsões governamentais para o setor.
eho salarial e o desemprego. ConSidero o saláO butrP lado desse processo reflete·se nos
rio a preocupação social número um do Gomigrantes e nos pequenos e médios proprieverno e tenho procurado manter o poder aqui~
tários, cada vez mais margin-alizados, deslositivo do salário embPia a infla_ção tenha sido
cados em uma estrutura crescent~mente em·
alta. Mas temos feito as corr.eções de ~cardo
presaria!. Assim, o pequeno agricultor - que
com a inflação. E ele, é, ainda, insufideDte.
plantava visando à subsistência, vendendo
Nós todos reconhecemos que temos de multi·
apenas o excedente- ao ingressar no mercaplicar o reforço de_ beneiicios às classes traj;>ado, como produtor de culturas destinadas únilhadoras, às classes assalariadas. Mas, tamca e exclusivamente à comercialização, assubém, nós devemos_ ress_altar que a preocu·
me enorme risco: não dispondo de reSerVas
pação social_ do Governo tem se refletido em
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) todas as aÇões c:l.~envolvidas em outros setode capital suficientes para garantir a atividade
Concedo a palawa ao nobre Senador_Jutahy
durante épocas de recessão, torna·se extre·
res e outros órgãos, como, por exemplo, a
Magalhães.
mamente vulnerável às crises econômicas e
Secretaria de Ação Comunitária _e a LBA, que
políticas que tanto afetam o sétor agríf=ola
O SR- JOTAHY MAGALHÃES (PMDBdurante o Governo Samey teve uma eXpansão
BA. Pronunda o se_9uinte disCurso,)- Sr. Pre- nele interferem.
_ _ .
extraordinária. As creches da LBA, por exems_idente, Srs. Senadores, a questao agrária tem
_No .caso específico da Região Nordeste, Sr.
plo, nos últimos cinco an9s recePeram dois
tido, ao longo de rlossa históri<;~., uin alto teor
Presidente e Srs; Senadores, a pobreza da po"ESTAMOS COM A MENOR TAXA DE
explosivo. Ela gera sobre a vida do País uma
pulação e sua base econômica predominanDESEMPREGO DE NOSSA HISTÓRIA"
espécie de efE~ito-e5t~fa que envenena as rela·
temente rural apontam para a necessidade de
ções sodais e b _dima. político. . _
implementar uma proposta de reestruturação
e meio milhões de crianças, fornecendo-lhes
fundiária, pois uma melhor distribuição da renÊ ponto pacíficO que a propriedade da terra,
perto de 5 bühões de refeições. Aliás, a lBA
no Brasil, sempre esteve escandalos~mente
da, nessa região, tem o pressuposto da melhor
está apresentando um extraordinário saldo de
concentrada ein -mãos de uns p·oucos. Não
distribuição da terra.
~ _
êxitos no Governo, tendo realizado mais de
há estudo sérió qUe não assinale tal fenômeno.
Com efeito, np. ár~a rural, onde vive quase
1O milhões de atendimentos sociais em que
Pã:ra ocultà~[o, Seda -neCeSsário proibir, por
a metade dos trinta e sete milhões de habi·
foram contempladas não apenas crianças em
subversivas, as estatísticas. Mas, o único ponto
tantes do Nordeste, obsetva-se uma elevada
creches, mas a recuperação e atendimento
pacífico dessa r-ealidade é sua inequívoc~
concentração da posse e uso da terra. Segunde um milhão e meio de_ deficientes físicos
constat"ãçãO:Enifudo o mais € de uma-Cruel
do o censo de 1980, 67,8% dos estabelecie idosos. Só o admirável serviço de apoio aos
violência. Enquarito as autoridades se esmementos com área inferior a dez hectares timais humildés para qUé tirem seu_s documen·
ram em anundãr"panacéias, os gases poluennham acesso apenas a dnco por cento _das
tos, da Identidade ao título eleitoral, permitiu
tes da opressão e da discórdia acumulam-se _ terras. E"JiCjuanto tsso; quatrO por cento dos
à LBA integrar 1O milhões de brasHeiros nos
perigosamente - e pronto, está formado o
estabelecimentos com área superior a mil hec·
registras e títulos de cidadania. Assim, tam·
tares controlavam 32,7% das terras.
bém no númer;-o de eleítoreS que temos hoje, - -efeito·estufa_
Essa herança maldita origina·se no Brasil·
Inúmeras são as cqusas e incontijveis os
votando, está a presença da LBA, porque de_u
colônia e no Império, quando a grande pro·
gravames que contnbuem para o recrudesa cerca de 1Omilhões dé brasileiros condições
priedade fundiária se consolidou, mediante a.
cimento de tal situação. Desejamos enfatizar,
para que eles pudessem ter os documentos
exploração do -trabalho escrayo, um conúbio
a_qui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dois asque são o instrumento de sua cidadania. A
geradOr de atra~ e inquietação social.
pectos que constituem o ponto de apoio para
LBA também patrocinou o surgimento de 250_
·· Acabou-se a ~cravidão, mas o latifúndio . o avanço do proceSso de desenvolvimento do
mil empresas urbanas e rurais, integrando
arranjOu um jeitO de sobreviver. Esforços e
Nordeste: a írriQãção e o crédito.
mais de um milhão de pessoas na economia
tentativas de modernização do País chocaramNa verdade, a opção pela irrigação no Nor·
produtiva, enquanto seus cursos de formação
se pelos anos afora com o arcaísmo da estrudeste remonta à época do Império quando,
profissional _atenderam 12 milhões de pestura agrária. É esse, ainda hoje, o obstáculo
em 1881, se iniciou a construção do açude
soas. É um belo trabalho _e são números condo Cedro, em QuiXadá, no Ceará. Criado em
vincentes aqueles que nossa LBA apresenta. - lnaior ao desenvolvimento eçonômico e ao
estabelecimento <ie uma ordem soda,] justa
1970 e desenvolvendo sua atuação basica·
QUefo também dizer ao povo braSileirO qLie,
mente no semi-árido nordestino, o Plano Nano Brasil.
na noss~ preocupação em relaçã-o-às populaNesse contexto, merecem s~_r detacadas alcional de Irrigação previa a implantação, até
ções indígenas, acabamos de aprovar uma
gumas modificações que a agricultura atra1974, de aproximadamente quarenta mil hecmedida que se destina a um plano de emer·
vessou, ncis- últimos vinte anos, lll.odemizan- tares irrigii!dos no Nordeste, meta essa man·
gência de atendimento à saúde do povo iano·
do·S"e e integrando·se com a indústria. Via de _tida quando do anúncio, em 1972, do Primeiro
mami e dá outras providências. Nós aprovaregra, o latifúndio transformou~se em grande
Plano Naçiona1 de Desenvolvimento.
mos um plano que se destina a aç6es de saúde
erripresa rural e a produção de subsistência
Embora os resultados quantitativos da polína área ianomami de modo a evitar que aque·
cedeu lugar- e espaço - à agricultura fami- tica de irrigação, não tivessem atingido as me·
les nossos irmãos sejam atingidos por doentas pretendidas: o Programa de Irrigação do
liar capitalizada.
ças e por epidemias. Esse é_ um plano de muticom um aumento_ de NCz$ 230,85 (duzentos

rão que vai_ justamente juntar não só órgãos
do Governo_ como também sociedades privadas_como missões religiosas e todos aquel?s
que se interessam pelo problema indígena do
nosso País. E, nesse sentido, nós abrimos um
crédito, através de medida provisória inicial,
de 15 milhões de cruzados novos para atender
a esse plano de combate às doenças que
atualmente assolam os índios ianomamis. Por
outro lado, também, eu quero dizer que man·
dei ao --Congresso um pedido de verbas de
cerca de NCz$ 50 milhõe.s para atender a ou·
tras solidtações e a outros beneffcíos_que se
d.estinam àquela. área. Finalmente, a minha
palavra de otimismo para me despedir das
brasileiras e brasileiros neste programa de todas as sextas-feiraS. Quero recordar, mais uma
vez, o fato de que estamos com a taxa de
desemprego menor da história do nosso País.
E o_ Brasil continua crescend,o. Vamos termina_r o an_Q_apresentando uma taxa positiva de
crescimento .econômico, o que é um fato inédito e que mostra a vitalidade e a vi~ilidade
do nosso País e o trabalho do povo brasileiro.
Bom dia e muito obrigado.

e
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Nordeste foi mantido quando d_a elaboração
do segun4o PND. Como demonstração da defasagem existente entre. as metas propostas
e __o resultados alcançados, em 1970,- o total
de área irrigada no Nordeste chegava a trinta
mil hectares, sendo meta do Primeiro PND

atingir, em 1974, a· extensão de setenta mil
entretanto, o_Jotal da área

hectares~EmJ975,

irrigada na região era de _apenas quarênta e
três mil hectares.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o que se evidencia c_omo mais grave e alarmante é a constatação da defasagem exlstente
entre os objetivos propostos e os resultados
alcançados. __ _
Com efeito, os objeÍivos do Programa de
lr~igação dizem respeito, sobretudo, a elevaçao da renda regional. A criação de _empregos,
maJgrado ser assiduamente dtada ..~urge mais
corno C:Ohsequência desta elevação, do que
como uma meta independente, que teria co, mo resultado a .melhoria da distribuição da
renda.
Entretanto, ao que se verifica, a contrapâf~tida oferecida pelos projetas de_iriigação à_~
população das áreas irrigadas, no que s_e refere
à criação de empregos diretos, tem sido ape·
nas a possibilidade de assentamento de parte
dessa população nos perímetros irrigados.
ObseNa-se que nem mesmo o que é an.unciado como percentual de famílias a serem
beneficiadas pelos projetas consegue serefeti-vado, o que, de certa forma, agrava o problema
do desemprego rural.
Desse modo, a defasagem que se verifica
em termos· de metas e resultados, com relação
à criação de empregos, é apenas um dos descompassos existentes, o que vem demonstrar
que os programas e profetas de irrigação implementados no Nordeste não se mostraram
aind~ capazes de superar os problemas diagnostlcados, no sentido de imprimir uma linha
de ação que coloque em cóhsonância os seus
objetivos com as expectativas da população
atingida,
Aiém disso, o propósito do Programa de
Irrigação de estimular a irrigação mista ~com
participação da iniciativa privada- benefidando grandes empresas e pequenos irrigantes, tem gerado um tipo de desenvolvimento
e:npresarfal, através da compra ou da ocupaçao das terras irrigáveis de boa qualidade, por
parte dos setores privilegiados da população.
No_ yale do São Francisco, por exemplo, a
pohttca da Codevasf caracteriza-se pelo estí,_
muJo à ftxação de grandes empresas, 0 que
em nada contribui para a real solução do problema fundiário básico: redistribuição da renda.
Não se vislumbra, a partir dessa linha de
atuação, qualquer medida que vise à integraçâo da pequena agricultura familiar ao rnercado. mediante a oferta de alimentos básicos
para o mercado interno, o que deixa transparecer a descrença dos planejadores em sua
viaJibilidade econômica e em seus resultados
sociais.
A estreita relação que_ a partir daí se evidencia, entre o planejamento governamental e os
incentivos à grande exploração, não se c:oloca

De._zembro de 1.989

tros s~_9m~ntos ~rodutivos. ~-ri~ctpal~ente os
de pequeno _e médio_ porte, na_ uljli):a_ção de
outras matérias-primas, além da cana-de-a-·com efeito, Sr. Presld€nte e Srs. Senadores, Çúc-ar, onde há a predominância de empresas
outro elemento torna evidente o comporta- tradicionais de grande porte. Além disso, devimenta da política _govemam_ental para os setado ao subsídio impfícito nos financiamentos,
res dominantes da população: o de~camen- houve, de fato, uma transferência de recursos
to que se verifica dos objet!vos preconizados, ·em favor dos grupos et'npfesariaiS de grande
quando da implantação c;fo P~ograma de Re- porte. Na Nordeste, _o financiamento oficial
distribuição da Terra e de Estimula à Agroin- chegou a cobrir oitenta por cento do investidústria do Norte-Nordeste- O Proterra.
mento_ da destilaria, com juros de dezessete
Anunciado inlclalmente como um instru- por-centó ao anO.
menta de modificação da estrutura de posse
Um ponto a ser destacado na avaliação do
da_ terra, através da reforma agrária, a linha
Proálcool é o de sua repercussão negativa sode atuação que prevaleceu nesse programa
bre a produção de alimentos, ocasionando a
foi "de estimulo à agroindústria, por intermédio
do crédito rural, com o objetivo de possibilitar substituição de culturas alimentares pela cultura mais comercial e que adota processos
uma combinação mais eficiente dos fatores
de trabalho mais modernos, o que implica
prºd_utivos, de facilitar a introdução de novas
a redução do emprego, afastando-se, destarte,
téc~ic~s e de contribuir pa~a a formação de
dos objetivos inicialmente preconizados. _
capital e trabalho.
No que se refere às relações de trabalho
A linha de crédito do Proterra -como, de
e de remuneração, verificam-se os mesmos
resto, todas as linhas do crédito rural ou agri·
- cOla - não contempla explicitamente priori- padrões vigentes no mercado rur'al de trabalho
da região, caracterizado pela instabilidade e
dade na criação de empregos ou de atendipelos baixos salários, além da concentração
mente direto à população de baixa renda. Ao
da propriedade decorrente da expansão da
contrário, a ênfaSe na destinação do crédito
grande empresa agroindustrial, em áreas onde
está voltada para o financiamento de bens de
prevalecia o pequeno e o_ rriédio pi'bdutor.
ca-pital e fnsumos modernos, fatores intrisseDesse quadro resultou, mais uma vez, uma
camente ligados à expres$ão e à modernimaior concentraÇão da renda e da proprie·
zaçâo do setor agrícola mais capitalizado e,
dade.
consequentemente, menos absorvedor de
Evidencia-se, Sr. PreSidente e Srs. Senadom8.o-de_-obra O crédito é distribUído em funres, dos dados ~qui arrolados. _que_a moderção da posse da terra, tendo os grand_es pronização da agricultura nordestina - como,
prietários uma maior participaçãO no volume
de resto, a das outras regiões do País - não
de crédito, o qual tem sido sub_sidiado com
eliminou '?S- prOblemas agtârios. Antes, os
taXaSde juros reais negativas. Os critérios estatransformou:
beleddos para o acesso ao crédito rural atraPara a massa dos trabalhadores rurais, a
Vés do Proterra têm, portanto, contribuído para
terra deixou de ser a reivindicação principal,
acenturar a desigualdade existente na dístriresidindo nas relações de trabalho a angústia
buição dos bens incorporados ao fator terra,
de sua existência miserável. Os pequenos agri·
distribuindo mais subsídios pªra aqueles que
cultores perdem na disputa com os oligop6·
já detêm volume maior de riqueza, favorecendo, desse modo, a concentração das terras lios do complexo agroindu~trial, numa troca
injusta, desleal e pemidosa.
e da riqueza, à medida que beneficia, prioritaA propósito, é muito elucidativa a corresriamente, os médios _e grandes proprietários
pondénda que recebi de três sindicatos de
rurais.
Sr.PresidenteeSr.Senadores,naseqüência trabalhadores rurais de meu estado. Nela es-tão relatadas as difiCuldades enfrentadas por
de desmonstração das distorções entre metas
pequenoS agricUltores, ameaçados de perder
e resultados dos programas e projetas que
todo o fruto da sua vida de trabalho, por causa
marcam a intervenção do Estado no setoJ
da faJta de uma potrtica agrícola que os defenagrícola do Nordeste, merece ser destacado
cla e em que poSsam confiar:
o caso específico do Proá_Icool.
A simples leitura do docuinento deixa bem
Comefeito;ãlémdesuasmetasdeaumento
clara a sua angústia e muito evidente a neCes·
da produção de combustíveis e de contribuisid~d-~ ~de terem o seu pleito atendido ..
ção para a solução_do problema energético
E esta a íntegra do doc(Jmetlto:
·
do País, o programa possuía objetivos Sociais
seguramente anibfi::iosoS, entre os quais o da
·'Nós, Uderanças Siil.dicais dos Sindiredução das disparidades regionais e pessoais
catos de -Trabalhadores Rurais de Ria<:f_e renda, e o de expansão da renda interna
chão do JacÚípe, Caldeirão Graride ltabemediante a absorção de fatores produtivos,
raba, vimos, através do presente, expor
inclusive força de trabalho, em situação de
a grave situação enfrentada pelos pequedesemprego ou sub_emprego.
nos produtores rurais destes muniCípios,
A trilha seguida pelo programa, em sua efeno que se refere ao pagamento dos finan·
ti va implantação,__ foi, entretanto, distinta do
ctamentos de custeio de lavouras (safra
que se preconizou, notadamente no que se
88/89),junto ao Banco do Brasil S!A, bem
refere às repercussfles sociais. Os prindpãis
c9mo solicitar que V. EX' envide todos
beneficiários foram os grandes grupos empreos esforços junto aos órgãos competensc:t_~@.is que já atuavam no setor, não ocorrendo
tes, na busca de soluções imediatas para
uma ação efetiva no sentido de incorporar ou·
nossas reivindicações.
apenas como uma-·caractertstica dos progra-

mas atualmente em vigor, ·mas como i..tm marco da inteNenção do Estado no Nordeste.
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de 500

pequenos-produtores assinaram~propos
ta de finaÍ1ciamento bancário junto às

agências. locais do Banco do Brasil S/A.
míni e pequeno-s- produtores
cOm áreas de até 20 ha: que financiaram
c'usteió -aas JavoUfas de milho, feijão, abóbora, mamona e mandioca (safra Bat89).
As lavouras foram plantadas em época
oportuna e Cbm condições climáticas favoráveis. Durante o transCorrrer do cresciTl'atã~S€(de

mento das lavouras, ocorreu forte estiagem que prejudicou severamente o de·

senvolvimento _normal das plantações,
ocasionando perda Pardal de 50% ein
todas as lavoL.Iras.
Os produtores comunicaram ao Banco
do Brasil e solicitaram indenização pelo

Proagro, encontrando-se os processos
em gr_at,J. de recurso na Comissão Espe·
dai de' Recursos ~ CER.
·
Por discordarem do pagamento dos juros e da correção monetária plena e por
não terem condições de saldar o débito
total, ju~to ao Banc_o do Srasil, ajuizaram
ações ·de Consignação em Pagamento,
tendo os Juízes autorizado os produtores
a depositarem somente o principal da divida. A correção monetária, continua sub
judíá:.- _
__
_ __
No entanto, os fiscais do Banco doBrasil S/A. pressionam os produtores a saldarem o· débito total, sob ameaça e encerramento_ da conta bancária.
Diante de tais pressões e ameaças que
constituem um desr~speito às decisões
judiciais, alguns produtores entraram_ em
pânico e desfizeram-se de seus bens p~ra
saldarem seus débitos, passando ate a
condição de assalariados e bóias-frias.
Os freqüentes desajustes da política
económica, juros altos e correçã_o monetária plena e em especial a ausência de
uma política agrícola estável, diferenciada
para os mini e pequenos produtores, ano
a ano_os afastam do crédito.rural, levando
os produtores a enfrentarem o desafio
. da agricultura por conta p~~pri~, assumindo seus riscos e consequenctas.
Diante_da gravidade da situação destas
famílias de pequenos produtores, vimos
solicitar de_V: Ex' providências junto aos
órgãos competentes, ~o sentido d~ isentar estes produtores do pagamento da
correção monetária plena do crédito concedido para a sa(ra 88/89, bem come;>
solicitar à Direção do Banco do Brastl
S/A a ·on!?ritar ·seUS"Ti:SC:ãTS no respeitO às
decisões judiciais, pohdo fim às ameaças
e pressões aos pequenos produtores destas regiões.
CertOS do atendimento de nossas reivindicações e das providências a serem
tomadas por V. Ex•., antecipamos nossos
agradecimentos ao tempo em que apresentamos protestos de elevada _estima e
distinta consideração.
_
Atenciosamente, Antonio Roque 0/íveira Cameiro, S1R Riachão dei JuCuipe BA-AadamiltonJesus dos Santa_s, STR.

Caldeirão Grande- BA- Oe!son Xavier
Pereira STR ltaberaba-BA."
Basicamente, a solicitação desses. agricultores.se resume a que os fiscais do Banco
do Brasil.acatem as decisões judiciais e parem
de pressioná-los e ameaçá-los com o fechamento da conta bancária, já que a incidência
da correção monetária plena sobre os empréstimos é objeto de questionamento na justiça.
Desta_ tribuna lanço o meu apelo aos diri·
gentes do Banco do Brasil para que orientem
os seus funcionários para o acatamento das
decisões jüdíd:~is. Isso é o mínimo que se
espera de servidores esclarecidos como os
do Banco do Brasil e a única atitude admissJveJ
no estado de direito que queremos implantado
entre nós,_(Muito bem!)
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I - Transportes: abertura_ de 60 km de estradas vicinais, além da recuperação e conser·
vação de outros 70 km, em um dos ramais;
conservação de três _outros ramais de dimens6es equivalentes; construção de uma ponte
com vão de 20m; início da ligação asfáltica
com_a BR-425, tendo sido construídos 2km
e programados para 1990 os 4km restant:s:
coi1s1i'uçã0 de pista de pouso com extensao
de 1.800m; recuperação do britador municipal, o que possibilitou a paVimentação_de várias avenidas; duplicação da Av. XV de Novembro, já pavimentada, poste.ada e ~umin~d~;
melhoramento do porto fluv1al do Rto GuaJara,
que liga o Município ao Brasil e à -Bolívia.

2-Administração Pública: construção e
mobiliagem das- residências do Administrador
Distrital e do Delegado de Polícia do Distrito
de _Surpresa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
3 -Saúde Pública: construção e equipaConcedo a palavra aO nobre Senador Odacir
Soares.
- niefitCf de vários postos de saúde na periferia
do Município; construção de clínica polivalenO SR. ODACffi SOARES (PFL - RO.
te, com 12 leitos, ambulatórios médico e
Pronuncia o -seguinte discurso.) -Sr. Presiodontológico no Distrito de Surpresa; aquisidente, Srs. Senadores, é com grande alegria
ção de uma ambulância nova.
que ve!lho hoje a esta tribuna para uma breve
4 - Comunicações: ligação telefõnica do
avaliação do primeiro ano de governo do Sr.
Distrito de lata com a sede do Munidpio, além
Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado
de instalação de posto telefónico naquele DisM
de Rondônia, Francisco Nogueira Filho.
trito; aquisição e instalação de antena parab&
Ao assumir a Prefeitura, no início de janeiro
lica,
sintonizando Guajará-Mirim com o Brasn
deste, o novo- administrador se preocupou, de
e com o mundo.
imediato, em garantir o acesso às aulas ao
5 - Lazer e Cultura: melhoramento .do balmaior número possível de crianças guajaramineârio
do Igarapé Palheta, com construção
renses, para o que empreendeu um arrojado
de
aterros,
drenes e um chapéu-de-palha.
programa de recuperação e reequipamento
6 - Educação:.além das reformas e reequide escolas, algumas das quais, mesmo novas,
pamentos já referidos, foram construídas mais
não ofereciam condições de operação.
duas salas de aula, no Distrito de Surpresa;
Vencido o primeiro desafio, passou Franfoi também adquirida uma kombi para transcis-co· Nogueira a cuidar de outra "herança''
porte de estudantes.
deixada pela administração anterior, como
7 - Incentivo à Produção Agrícola: além do
acontece entre nós, invariavelmente, desde os
melhor'amento
da malha viária, já relatado, a
primórdios da República: as contas a pagar.
Prefeitura
efetuou
_a recuperação de tratares
A Teleron, por exemplo, havia desligado,
e implementes, colocando-os a selViço dos
por inadimplência, diversos telefones da Preprodutores, o que vem se refletindo positivafeitura e de órgãos daquela Administração. O
mente nos níveis crescentes de produtividade,
mesmo acontecera por parte da Companhia
beneficiando tantO os pequenos agricultores
de Água e Esgotos - Caerd. O débito junto
à Previdência Social ascendia à soma de NCz $ quanto a população do Município.
Ressalte-se, que todas as obrc~.s _citadas fo160.000,00, valor bastante pesado para as diram feitas com apenas 20% de recursos extermensões populacionais e económicas .do Munos (estaduais e federais), tendo o Município,
nicípio. As contas atrasadas com a concesa despeito da modéstia de seus recursos pr6M
sionária de energia. elétrica, a Ceron, essas
prios, arcado com 80% do custo das realizalá montavam a NCz$ 200.000,00. Alguma caições. Isso mostra, Sr. Presidente e Srs. Sena-sa, urgente, teria que ser feita com relação
dores, que é possível realizar grandes coisas,
a tais débitos.
quando o que se_ tem em vista é principalFoj o que se fez. Compondo com a Ceron
mente o bem comum. Tivéssemos muitos adM
.. um.acerto-de_contas, compensando c!ébitos
ministradores públicos sérios, realizadores,
com _a taxa de ilumiriação pública da qual a
dedicados como o Prefeito de Guajará-Mkim,
P"refeitura era credora, abi'indo poços_ artesiae a história de nosso EStado, a história da
nos para economizar nos gastos financeiros
Amazônia e talvez do Brasil seria outra.
com água e pagando as demais contas, FranParabéns a Guajará-fo'lirim, -pelo prefeito que
cisco Nogueira pod_e__os_tentar hoje uma Prefeiseu
povo soube escolher.
tura com suas contas em dia, sem que para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
isso o Municipio tivesse que se comprometer
bem!)
com bancos ou outros mecanismos de crédito.
f.Jém disso, várias obras públicas foram reaDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
lizadas,. num quase milagre da Administração
ODAC/R SOARES EM SEU PRONUNC/AMunicipal. VejamoS a seguir algumas dessas
MENTü
~ ~
realizações:
---GLI~iará-Mirim, 30 de novembro de 1989

.,
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Relatôrio de atividades da Prefeitura Municipal de Guarajá-Mirlm referente ao exercício

de 1989.

-

O primeiro trabalho da Administração Franclsco Nogueira Filho ao assumir a Prefeitura
Municlpal de Guajará-Mirim, foi recuperar as
es_colas Municipais, construídas pela gestão
anterior, entendendo o Prefeito que as aulas

começariam em marÇO e seria obrigado como
primeira medida para o ano_letivo, recuperar

as escolas e isto foi feito, apesar de algumas
escolas novas, mas não re-uniam condiçóes
de acomodar o alunado guajaramirense durante o ano letivo.
A seguir, a Prefeitura Municipal, ficou de

janeiro a maio do mesmo ano, sobrecarregada
de contas a pagar, débitos estes, deixado pela
gestão anterior ou seja: INPS, Ceron, Teleron,
Caerd, todos estes débitos de alto custos. Teleron, todos os telefones municipais foram desativados devido o grande débito, por exemplo:
o mercado público, toda a prefeitura etc_,, até
que a Administração sanasse o referido débito.
Caerd, foram cortadas todas as ligações com
muíta rigorosidade por parte_ do Chefe do Dis-trito de Guá:jará-Mirim, que autorizou cortar
sem qualquer negociaç~o. as ligações do Mercado Público, Rodovlária, Matadouro Público
e outros órgãos municip-ais. Quanto a Cae?d
o Prefeito não se preocupou, porque pro\.lidendou de imediato, poço artesiano em todos
os órgãos.lNPS, este Com_~m ~~bito de_~pr'?·
ximadamente NCz$ 160.000,00-(cento e sessenta mil cruzados novos), Ceron, era um débito ou um montante _d;e quase. NCz$
200.000,00, (Duzentos· mil cruzados novos),
mas corno a Prefeitura possui o direito de receber e nunca recebeu os lO% de taxa de iluminação Pública, houve uma negociação entr:~
os dois 6rgãos e não aconteceu corte. O Prefeito foi sanando os referidos débitos e logicamente com· a verba de arrecadação, fol realizando algumas obras de pequeno porte. Já
a partir de junho, as coisas foram melhorando
quando o Prefeito começou a buscar recursos
na Capital, para atender a demanda. Vieram
recursos para abertura de estradas vicinais,
isto levando-se em consideração qüe b Pr~
feito Nogueira ao assumir o cargo, encontrou
um verdadeiro destroço no DRM, Departa~
menta Rodoviário Municipal, máquinas que~
bradas, caçambas desmontadas e faltando pe·
ças e outros veículos, um verdadeiro cemitério
de equipamentos. Mas' mesmo assim a Prefei~
tura fol rompendo esta barreira, até que deu
para se faZer alguma coisa, Abrimos e conser~
vamos quase 60 km de estradas viclnais no
Ramal Palheta, recuperamoS ·mais de 70km
de estradas no Ramal Bom Sossego, todas
as linhas do lata e no Palheta, construímos
uma ponte de 20m de comprimento ligando
o lgarapé Saldanha.
De agosto em diante, fomos melho~ando
aos poucos e não paramos de realizar algumas
obras com o orçamento irrisório da Adminls~
tração passada, melhoramos o balneário do
lgarapé Palhe~. foram feitas galerias nas laterais de um lado e de outro, aterramos as mar. gens para construlrmos quadra polivalente e

chapéu-de-palha, tudo isso, para dar condições. de lazer aos menos favorecidos.
Em termos de saúde, a nossa administração
conseguiu ati-avés da Secretaria Municipal de
Saúde, inaugurar vários postos_ de saúºe no
interior.
A Prefeitura Municipal através _da AdministraÇiiO Francisco -Nogueira conseguiu neste
perfodo, melhorias para o Distrito do lata ou
seja: uma kombi para atender ao_ transporte
dos estudantes que residem nas linhas, deslocando~os até o núcleo, tr<.rt.ores agrícolas para
atender a demanda dos agricultores daquela
área, uma ambulância nova, a fim de atender
os enfermos daquela localidade e ultimamente ainda para o lata, a Prefeitura ao encerrar
o ano está realizando o asfaltamento do ramal
que liga à BR-425, já temos dois quilómetros
concluídos e no próximo ano estaremo_s concluindo o restante de quatro quilómetros, além
disso através de nossa Administração, canse·
guim~s implantar um telefone naqu~le Distrito
e uma antena parabólica, para que a popu·
lação possa se atualizar com os canais de televião do do país.
No Distrito de Surpresa, foj inaugurado este
ano, através da Prefeitura MuniciPal e Cerna~
guam, várias obras.ou seja: uma pista de pau~
so com -1.800 m de comprimento e bastante
ampla, um mini-hospital ~om 12 lelt?s, sal~
de cirurgia, gabinete médJco e dentáno, res1~
-dências para o Administrador e delegado, to·
das mobilidades, uma escola com duas salas
de aula para atender a demanda do Distrito,
melhoria na área urbana, com limpeza de ruas
e abertura de estradas vidnáis quase 40 km,
para atender os_ produtores daquela loCalidade. T adas estás realizações, com 80% de re·
cursos municiPais, um trabalho até certo ponto forçado pela Administração Francisco Nogueira, dado a escacez de recursos, mesmo
assim o Prefeito tem dado tudo de si para
que a população guajaramirense se sin~a à
vontade e observe de perto o esforço ·e dmamisrnQ deste homem que sempre quis ver
dias melhores para o Município.
Na área urbana, pouca coisa foi feita, justamente porque o Prefeito sempre se preocupou
com o interior, para que a populaçao pudesse
ter condições de efetuar suas compras baseada na facilidade de escoamento do produto,
no abastecimento, para o Município, Porém
não ficou em branco. AAdminístração, procurou dar algumas melhorias para a população
urbana. Primeíro recuperou o britador para
que pudesse ben~ficiar _as bri~as. para a pa_vimentação de avemdas e ISSO fo1 fe1to, o PrefeJto
pavimentou várias avenidas, no sentido de oferecer condições aos transeuntes da cidade.
Uma das principais obras da Administração
Francisco Nogueira Filho, sem dúvida, está
sendo a posteação da Avenida XV de Nevem·
bro, com uma iluminação especial e mão dupla, já que era mao única, uma obra caríssima,
mas que vem_ dar ao Município, um visual me.rhor em termos de luminosidade e uma realização que está deixando, tanto a população
como àqueles que aqui chegam, abismados,
jus_tamente por se tratar da cidade mais bonita
do Estado de Rondônia, glorificando ainda
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mais o apelido de "Peróla do Mamoré". Foi
melhorarwo também o Porto Oficial que liga
Guãjará-Mirim a Guayamerin (Bolívia), prin·
cipal via de acesso aos turistas estrangeiros
que visitam o nosso Município. Foram confec·
cionados vários quebra-molas, em frente de
todas as escolas da ddade, evitando com isso
o Índice de acidentes com. estudantes, tudo
i$so foram melhorias neste primeiro ano de
administração tão sacrificado, mas foi um tra·
balho sério do Prefeito Francisco Nogueira,
e continuará sendo sério, porque suas inten·
sões _são as melhores para o município que
não gostaria de ver nenhum morador sentindo
dificuldades. Espera _9 Pref~it_o que o ano de
1990, seja repleto de saúde e força para trabalhar e que possa angariar mais recursos para
deixar este Município cada vez mais bonito
e belo.
Amigo Andrade. Este é um resumo da Administração Fr_.ancisco Nogueira tendo em vista o relatório das secretarias só estarem prontoS dia 15 de_dezembro.
Um abraço, Moura Reis- Assessor de Imprensa.

COMPARECEM.NrA/5 OS SRS. SE!'IA~
DORES,
Nabor J unia r - Hugo Napoleão - Luiz
Viana -

Severo Gomes -Iram Saraiva,

O SR. PRESIDENTE (Iram Saralva} -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1~ Secretário.

. São lidos os seguintes
REQuERIMENTO N• 718, DE 1989
Requeremos urgência, para o Ofício
S/39189, noS termos do art. 336, alínea '"c",
do Regimento Interno, para a aprovação do_
pedido de empréstimo eJ«"emo do Estado do
Ceará junto ao BID, no valor de oitenta e nove
milhões e setecentos mil dófare.s (US$
89, 700.00)
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Senadores: Romm Tito- Fernando Henri·
que Cardoso- Carlos Patrocfnio- Jl1aurk:io
Corréa- Edison LoMo.
REQUERIMENTO N• 719, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, allnea "c", do Regimento Interno, para
PDF 96 de l 989.
· Sala das Sessões, 12 ·de Dezembro de 1989.
-Senadores: O/avo Pires-Mauro Benevides
-Meira FI7ho-Maurfdo Corréa -Mansueto
de Lavor - Márcio Lacerda - Ronan Tito
- Edison Lobão - Alufzio Bezerra - Pompeu de Sousa ,....,Antônio Luiz Maya- Odadr
Soares.

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
requerimentos lidos seráo votados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais, (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.__

É lido e aprovado o seguinte
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REQOERIMEI'ITO N• 720, DE 1969

Nos termos do art. 281 do Regimento Inter-

no, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF no 62, de 1989, de iniciativa do Governador do DistritO Federal, que allera dispo·
sitivos do Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, a fim de que figura na Oidem
do Dia da_seguinte..
_
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Luizfilaya.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, o projeto a que se
refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~-Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQOERIMEI'ITO N• 721, DE 1989

tios termos do art. 281 do Regimento Inter-

no, requeiro dispenSa de intêrstído e prévia
distribuição de aVulsos para o Projeto de Lei
do DF nç 73, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre
feriados no Distrito Federal. a ~m de que figure
na Ordem d_o Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Antônio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (lrar'n Saraiva) Aprovado o requerimento, o projeto a que se
refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão. (Pausa.)
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretárjo:

É lido e aprovado o seguinte
REQ()ERJMEI'ITO N• 722, DE 1989

Nos termos dó art. 281 do Regimento Interno, ·requeiro_ dispensa de _interstício_:__e_ prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF n" 51, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que ratifica e mantém o Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Federal-Fundefe, e dá outras providências~ a
fun de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Senador /Vleira Fi1ho.
O SR. PRESJDEI"ffE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, o projeto a que se
refere figurará na Ordem da Dia da próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Terminada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será Hd_g_
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido e aprovado o _seguinte
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REQ(]ERJMENTO N"' 723. DE 1989

Nos termos regimentais, requeiro inversão
da Ordem do Dia para que ci item 26 seja
votado em 1~lugar.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Senador Antônio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerime_nto, será feita a inversão
da -pãuta:. (Pausa.)
Sobre ?I mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secrie:tário.
É ~ido e_aprovado o seguinte
REQOERIMEI'ITO N• 724, DE 1989
Nos termos da art. 175, al[nea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão" da Ordem
do Dia, a fim de ejue a matéria constante dos
itens n~• 2, 3, 4, 9, 10, 15, seja submetida
ao Plenário em 21 o a 2~~ lugar~S. respectivamente.
- Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-Ronan Tito

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, será feita a inversão
na ordem do Dia. (Pausa.)
'
Sobre a mesa, requerimento que· será lido
pelo Sr. 1o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 725, DE 1989
Requeiro lnvesão da pauta para que o item
no 20 seja votado em último lugar, das matérias em urgências.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
._-BeiJador Rooan Tito

O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) Aprovado o requerimento, será feita a inversão
na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) -

Item 26:
(Em regime de urgência, nos termoS
_do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensagem n~-329, de 1989 (n~ 858/89, na ori~
gem), ielativa à proposta -parã. que seja
autorizãda a RepÚblica Federativa doBrasiT a-üftimar contratação de operação de
créditO externo, n6 valor de até cento e
vinte e sete milhões, seis mil e quinhentos
-e doze libras esterlilieS-(dependendo de
parecer).
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides
o parecer da Comfssão de Assuntos Económicos sobre a matéria.
OSR. MAORO BENEVIDES (PMDB-CE.
Para emitir- parecer.) - Sr. Presid.ente, Srs.
Senadores, através. da presente Mensagem, o
Senhor Presidente da República propõe, com
base na Exposição de Motivos n~ 230/89, do
Senhor Ministro da Fazenda, que o Senado
Federal, nos termos do que dispõe o art. 52,
inciso V e Vni, da Constituição Federal, autorize
a Rede Ferroviária Federal- REJ='ESA a ultimar aditivo ao contrato de operação de crédito
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externo, firmada em 6 de dezembro de 1976
com o N.M. Rothshild e Sons, do Reino Unido,
garantido pela República Federativa do -Brasil,
no valor de até L. 12'Z.Q06.512,00 (!=ento e
vinte e sete milhões, seis_ mil, quinhentos e
doze libras esterlinas), visando auxjliar o fman~
ciamento _da importância de bens e serviços
para a Ferrovia do Aço.
Objeto do aditivo em questão é simplesmente a prorrogação, até 31 de julho de 1991,
do prazo de disponibilidade dos recursos do
referido contrato, com vista a possibilitar seja
utilizado o sãldo de L. 14.713.436,20 (quatõri:emilhões, setecentos e treze mil, quatrocentos
e trinta e seis libras esterlinas e vinte centavos).
A Secretaria do T escuro pronuncia-se favoravelmente à pretendida prorrogação e o Sr.
Ministro-Chefe da Secretaria de Planéjamento
da Presidência da República considerou a operação prioritária para o desenVolvimento na·
dona] através do Aviso n~ 962, de 2-12-76,
alterado pelo de no 1.475, de 24-11-89.
A exigência de autorização do Senado Federal é decorrência do ordenamento constitucional vigente e está expressa no' art. 391 do
Regimento interno desta Casa.
. .
Assim, ein fãce da relevância- do- empreendimento e considerando tratar-se de ajuste
que não eleva os custos orfgtnais da operação,
somos pela aprovação da Medida nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
_N• 96-A, DE 1989

-

AutoriZa a Rede Ferrovi,âriaFe_deral SA
Refesa a ultimar adüivo ao contrato

de financiamento

eXtfii'iiõ~ liiiiiliâo

em 6

de dezembro de 1976. cOm a N.M. Rothshild e_Sons~ do Reino Gnido,._e garantido
pela República Federativa do Brasil. para
financiar parda/mente a importação de
bens e serviços necessários à Ferrovia
do Aço.
O Senado Federal decreta:
.
Art. lo É a Rede Ferroviária federal S.A
- Refesa autorizada a aditar o contrato de
operação de crédito externo firmado em 6 de
dezembro de 1976, com o N.M. Rothshild e
.SOns, do Re_ino Unido e garantido pela Repú_blica Federativa do Brasil, L. 127.006.512,00
(cento e vinte e sete milhões, seis mil, quinhentos e doze libras esterlinas), para o fim exclusivo de prorrogar o desembolso do saldo remanescehte de L. 14.713.436,20 (quatorze
milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos
e trinta e seis libras esterlinas e vinte centavos)
até 31 de julho de !99 I.
Ait. 2" Esta resolução entra effi viQor. ná
data de sua publicação.
·
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos conclui pela apresentação de projeto de
resolução que "autoriza a Reçie Ferroviária Federa( SA -Retesa, a ultimar aditivo ao contrato de financiamento externo, firmado em
6 de dezembro de 1976, com a N.M. Rothshild
e Sons, do Reino Unido, e garantido pela República Fed~rativa do Brasil, para financiar par- .
"-

'

I
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cialmente a importação de bens e serviços
necessários à Ferrovia do Aço".

Complétada a instrução da matéria, passa-se à discussão ·do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados.
Aprovado~

A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So·

bre a mesa, parecer da Comissão DifetOra,
oferecendo a redação final da- matéria, que
-

É lida a seguinte
PARECER N• 407, DE 1989
Redação final do Projeto de Resoluçào
l1' 96-A, de 1989.
A Comissão Dii"etora apresenta a redaçã_o
final do Projeto de Resolução n9 96-A, âe I 989,que autoriza a República Fedei'ativa do Brasil
a ultimar a contratação de operação de crédito
externo, no valor de até! 127.000.512-,00 (cento e vinte e sete milhões, seis mil, quínhentos
e doze libras esterlinas).
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1989. - NelsOn Carneiro Presidente -Antônio Luizfl1aya Relator -Pompeu

de Sousa -

Louremberg Nunes Rocha.

ANEXO AO PARECER N• 407, DE 1989
Redação final do Projeto de Resolução

n• 96-A. de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do arl52, incisos V e VIII, da Cons, Presidente promultituição, e eu,
go a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1989
Autoriza a Rede Ferroviária Federal siA
- REFESA a U!tímar adiiivo ao contrato
de financiamento externo, firmado em 6
de dezembro de 1976, com a N.M. RothshDd §Sons, do Reino Unido, e garanildo
pela República Federativa do Brasil, para
financiar parcialmente a importação de
bens e serviços necessários à Ferrovia
do Aço.

O Senado Federal resolve:
É a Rede Ferroviária Federal S/A
- Refesa autorizada, nos termos do art. 52,
incisos V e VIU da Constituição federal, a aditar
o contrato de operação de crédito externo firmado em 6 de_ dezembro de 1976, com o
N.M. Rothshild & Sons, do Reino Unido e garantido pela República Federativa do Brasil,
no valor de! 127.006.512,00__ (cento e vinte
e sete milhões, s_eis mil, quinhentos e doze
libras esterlinas), para o fim exclusivo de prorrogar o desembolco do saldo remanescente
de l 14.713.436,20 _(quatorze milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis
libras esterlinas e vinte centavos) até 31 de
julho de 1981.
Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na
data de sua puolicaçao.
Art. 1"

do GovernadOr- do Distrito Federal, que
dispõe sobre os salários dos servídores
da Fundação Hospitalar do Distrito Fede~
ral e dá outras providências (dependendo
de parecer).
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides
o parecer da ComiSsão do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 1:

•

será lida pelo Sr. 1o Secretáiio.

O SR .. PRESIDENT~ (Iram Saraiva) Em discuss~o a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussáo.
~ Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353. pã:rágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
ae Decreto Legislativo n" .36, de 1989 (no
l12/89, Da Câmara -dos Deputados), que
aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Imperatriz, Estado
--do Maranhão, tendo
Parecer Preliminar, por pedido de diligência.

PARECER DE PLENÁRIO
Da Comissão do Dü;trito Federal,_ em
Plenário, sobre o Projeto de Lei do DF,

n 9 89, de 1989.,/llensagemn;, 134,-e 1989
-,c DF, (n' 124_- 01(7, de 24-11-89, na
origem, que dispõe sobre os salários dos
servidores da Fundação Hospitalar do
Distrito Feder.al e .dá outras providências.

O SR. MAGRO BENEVIDES (PMDB CE. Para Proferir parecer.) - Sr~ Presidente,
Srs. Senadores o Governador do Distrito Federal, pela Mensagem n~ 134, ele 1989, DF,
(124/89 - GAG, ria oiigem) encaminhada Q
Esta matéria deixará de ser apreciada, porProjeto de Lei nQ 89/89, instituindo compleque está em diligência.
mentação pecuniária aos servidores da Fundação Hospitalar, alterando os valores dos saO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) lários de Tabel;;t de Empregos_ Permanentes
Item 5:
da referida Fundação pela absorção de cüver- (Em regime de urgência, nos termos
sas retribuiçóes, aplicando, por isoriomia, prindõart. 336, c, do Regimento Interno)
cípios estabelecidos na Medida Provisória n9 .
Discussão, em turno único, do Projeto
106, recentemente baixada pelo Governo Fede Lei do Senado n~ 155, de 1989, de
deral. Estabelece a proposição do GDF que
al)toria do Senador Edison Lobão, que
a referida complementação pecuniária dar-sedispõe sobre a participação dos trabalha~
á coll}o adiantamento, por conta da implandores nos lucros, ou resultados das emtação futura da Carreira Assistência Pública
presas e dá outras providêncià.s (depenà Saúde do Distrito Federal, .decorrente da
dendo de parecer.)
participação dos servidores no Sistema UnifiSolicito ao nobre Senador Dirceu Carneiro
cado e Descentralizado de Saúde.
·
o parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
Ao médico residente será concedida bolsa
O Sr. Ronan TJto -Sr. Presidente, peço
de estudos correSpondente à remuneração da
a palavra pela ordem.
referência ihicial da categoria funcional de méO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) dico, ·da Tabela de Empregos Permanentes
COncedo a palavra ao nobre Senador Ronan
da Fundação, além de um auxilio~moradLa_ __
Tito.
correspondente a 10% (dez pOr cento) do va~
lor da bolsa, quando não lhe for oferecido
• O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela
alojamento. Do médico residente será exigido,
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiw
em contrapartida, o regime de _dedicação ex·
dente, o Senador Dirceu Carneiro ausentou~se
clusiva e a carga horária de sessenta horas
do Plenário por alguns instantes. Assjm, ·pedi- semanais de trabalho.
ria ~ V. EX aguardasse o retorno de S. Ex"~ - Os benefícios do projeto serão a partir de
-se-o Regimento o permitir.
1~de novembro de 1989, quando serão absorvidas as gratificações, auxílios, abonos adido~
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
nais, indenizações e outras retribuições que
Presidência Consulta o Plenário se haveria alestiverem s_endo percebidas pelos servidores,
gum problema em se aguardar o nobre Senanão s_endo Incorporadas dezenove outras,
dor Dirceu Carneiro. Enquapto isso, apreciaemendadas no art. 1~. § 2~. entre os quais,
ríaii'ld.!f o item- 6 da pauta.
salários-famílias, diárias, auxílio__ transporte,
adicional por tempo de serviço, adicional de
O SR. RONAN TITO - Os itens 5, 6 e
férias, etc, por falta de amparo.
7 foram apensados, para que sejam relatados
Do projeto constam três anexos,- relativos
pelo Senador Dirceu Cárneiro. Podemos ir paà Tabela de Empregos Permanentes da Funra o item 8.
dação Hospitalar do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Anexo I. valores de NS-0 1 a NS~25 para
!tema:
as Categoria-s de Médico e Odontólogos.
Anexo Jr, valores de NS-01 a NS-25, para
- (Em regime de urgência, nos termos
as demais categorias de nível superior.
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Anexo lll, valores de NM-01 a NM-39, para
Discussão, em turno único, do Projeto
categorias de nível médio.
de Lei do DF n1 89, de 1989, de inictativa

O Senador Maurício Corrêa apresenta a
Emenda Aditiva -no 1, corri seguinte redação

a

e que poderia ·ser o parágrafo único do art.

3"

-

"Os servidores do Quadro Permanente da-·
Governo do Distrito Federal, quando coloc~
dos à disposição da FundaÇãO Hospitalar do
Distrito Federal, farão jus à Compleme_ntação
Salarial em perfeita isonornia de referência e
gr11t!fiCãção afins com os servidores da FHDF

quando no exercício-em-sua técnica de Saúde,
excluindo-se do cálculo as vantagens nominais já incorporadas."

Parecer.
É prerrogativa constitucional do Senado leglslar para o Distrito Federal, enquanto náó
for instalada a sua Càmara Legislativa
O projeto eni. discussão, de iniciativa do Governador do DF, procura atender a requisitos
de adaptação administrativa de pessoal em
isonomia a prinCípiOs estabelecidos na Medida
PrOVisória n" 106, de novembro do corrente
ano, bem como a de estimular o desempenho
do Sistema UnifiCado- e Descentralizado deSaúde local, corrigindo eape-rTeiÇoan-do a -politica -de pessoal.
A emenda apresentada pelo Senador Maurício Corrêa procUra- Su-pnr-Liina omissã"O aã-"
projetoquantoaservidoresdoDFrequisitados
para trabalharem em área técnica de saúde
na Fundação, a crifério de-isónomia.
Concluindo a análise da proposição em tela,
quantoaomérito,constitucio"nalidade,juridicidade e técnica legislativa, somos de parecer
favorável à sua aprovação, com a Emenda
Aditiva n~ 1, acima transcrita, a ser incluída
como parágrafo único do art. 3°
Ê o parecer, Sr. PreSidente.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do Orador. Sr. Presidente, para aproveitar a ausência do
Senador Dirceu Carneiro, que estamos aguar~
dando, gostaria apenas de uma informação,
porque este é assunto em que tenho o maior
interesse, _e que foi votado na sessão_ de hoje,
de meio-dia, meio-dia e pouco, na primeira
sessão. que foi o parecer da_ ComiSsão de
C_onstituiçao, Justiça e Ctdadania a_ respeito
de pedido de pronunciamento que solicitei à
Comissão a respeito de ãssuntosjulgados pelo
Supremo Tribunal FederaL
A Comissão deu um parecer e apresentou
um projeto de lei, no final, e a minha indagação
é a seguinte: votamos o projeto de lei_ ou apenas o parecer, para posteriormente votarmos
o projeto?
O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva) -A
Presidência esclarece a V. Ex• que apenas o
projeto de lei será votado.
o SR. JOTAHY MAGALHÃES - Mas
já foi votado hoje de manhã?

O SR. PRESIDErrr:E (Iram Saraiva)· Não,
será votado. Houve um pedido de urgência.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Pedi
à Mesa me desse os avulsos das matérias
aprovadas hoje de manhã: deram-me dois,
desta matéria e de outra. A minha indagação
_é esta, porque é assunto do maior Interesse
para o Congresso NacionaL

O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva) · O
A Comissão de Constituição, Justiça e Ciciaparecer conclui favoravelmente ao projeto e dania concluiu o parecer apresentando um
à emenda apresentada perante a Comissão.
projeto de lei, que esteve sobre a mesa para
Passa-se à discussão do projeto e da emen- receber emendas.
Então, a minha solicitação é esta; foi aproda, em turno único.
Em discussão. (Pausa,)
- - vado, hoje, o projeto ou s6 o regime de urgênNão havendo quem peça a palavra, encerro cta? Quando solicitei 0 esclarecimento da Mea dlscussão.
sa foi no sentido de saber o que tinha sido
Em votação o projeto, sem prejuízo da votado ou não.
emenda.
O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva)- A
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Presidência esclarece a V. Ex•, segundo orien- _
permanecer sentados. (Pausa.)
tação que está recebendo da Mesa, que o proAprovado,
jeto foi votado e, posteriormente, foi à Mesa
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço apenas para a redação finaL
a palavra pela ordem.
O SR. JUTAHY MAGALHÃBS - Quer
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) dj~er que, agora, vai ser enviado à Câmara
Concedo a paJavfa ao nobre Senador Ronan
dos Deputados.

Tito.

Quar!a-f~ir~
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O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. PeJa or-

dem.) -Sr. Presidente, a emenda teve parecer
favorável?

O SR. PRÊSIDENTE (lram Saraiva) -Será enviado à Câmara dos Deputados, após
ser apreciada a publicação da redação finaL

O SR. JUTAHY MAGALHÃBS - Per-guntaria a V. EX' o que seria possível fazer
para apressar a remessa à Câmara dos DepuEm votaçãO ã emendã~
.
tados, após entendimentos com as Lideranças
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram
no sentido de tomarem as providências necesperrrianecer sentados. (Pausa.)
·
__ sárias, para aprovarem imediatamente esse
Aprovada.
projeto.
Sr. Presidente, a matéria diz respeito à invioA matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação finaL
labilidade do nosso voto, quer dizer, sermos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _-:Sim, tem parecer favorável.
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invioláveis, de acordo com o que determina
a Constituição, pelos votos que damos_ aqui.
O SUpremo, numa decisão que considero
equivocada, está~nos considerando cc-réus
de decisões tomadas no Congresso.
Os ·votos· PrOféiidOS - e hei'n --pr-Oferidos -,
os Votos que as Lideranças proferiram por nós,
são matéria da maior urgência.
Assim, pergunto o que seria necessário fazer
para que a tramitação tenha ui-n rito de Urgên~.
cia, a fim de que o nosso- Líder Ronan Tito'_
tenha condições de conversar com a Lide- _ .
rança na Câmara dos Deputados, para ver se·
ainda Vota esta m8.féría: O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivª} ~-A
Presidência ii1forma a V. Ex• (jue já ·pode Llttimar os acordos, porque apenas os autógrafos
serão concluídos hoje, e encaminhados à Presidênda da Câmara dos -DepUtadOs. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Muno
obrigado.
--

0 SR.PRESTDENTE- (Iram Saraiva)Sobre a mesa, redação final que serâ tida pelo
Sr. 1°-Sec:retário.
É lida a seguinte
PARECER N• 408, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 89, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n~ 89, que dispõe
sobre os salários dos servidores da Fundação
Hospitalar do Distrito Feder.:il e_dá outras providências.
Sala das Reuniões da Comissão; 12 de dezembro de 1989. -Nelson CarneirO, Presíâehte- Pompeu de Sousa, Relator - Nabor
Júnior- Diva/do Suruagy.
ANEXO AO PARECER N" 408, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do DF
no 89, de_ 1989, dispQe__s_obre os salários
dQ$ _servidores da Fundação Hospitalar
do Distrito Federal e dá outras providências.

O SenadO FederaJ decreta;

Alt. 19- A remurieração doS selvtdores da
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a partir de 1o de dezembro de 1989, é a fixada
nas tabelas que acompanham esta lei.
§ 1~ A partir de 1~ de novembro de 1989,
são absorvidas pelas remunerações constantes das tabelas anexas a esta lei as gratificações, auxnios, abonos, adicionais, indenizações e quaisquer outras retribufções·que estiverem sendo percebidas pelos servidores alCançados por· este artigo.
§ 29 Não ser~o incorporados, na forma
do parágrafo anterior;
1- a remuneração decorrente do exercício
Cle cargo em comissão ou função de confianç~
J[- a remuneração pela prestação de serviçO -extraordinário (Constituição, art. 7°, XVI);
m-a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva;
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Art. 3~ A concessão da complementação
pecuniária referida on artigo anterior dar-se-á

como adiantamento por conta da implantação
da Carreira Assjstência Pública à Saúde do
Distrito Federal, consoante projeto de lei a ser
encaminhado ao Senado Federal pelo Governador do Distrito Federal.
Parágrafo único.

Os servidores do Quadro

Permanente do Governo do Distrito Federal,
quando colocados à disposição da Fundação

Hospitalar do Distrito Federal. farão jus à complementação salarial em perfeita isonomia de
referência e gratificaÇão afins com os servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Fe-

deral - FHDF, quando no exercício em sua
técnica de saúde, excluindo--se do cálculo as
vantagens nominais já incorporadas.
Art 4~ Aos médicos residentes será concedida, a partir de 1~ de novembro de 1989,
boJsa de estudos correspondente à remuneração devida à referência inicial da categoria
funcional de Médico da Tabela de Empregos
Permanentes da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
§ 1 ~ O médico residente da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, durante a realização do programa de capacitação específica,
é submetido ao regime de tempo integral, com
carga horária de sess_enta horas semanais de
trabalho, e à dedicação exclusiva ao treinamento respectivo naquela entidade;
§ 29 O médico residente fará jus a auxíliomoradia, correspondente a dez por cento da
bolsa de estudos de que trata este artigo sempre que a instituição de saúde responsável
pelo programa da residência não dispuser de
alojamento.

Art. ,59 As despe$as decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações
próprias do Governo-do Distrito Federal.
Art 69 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. ·7 9 Revogam-se as disposições em
contrár[o.

os Projetos de Lei do Senado nos 152, 155
e 238, de 1989, que dispõem sobre a participação dos trabalhadores nos resultados das
empresas.
Temos as proposituras, aqui referenciadas
pelos números que acabei de citar, dos Senadores Marco Maciel, Edison Lobão e Fernando
HenriqUe Cardoso. Essas três propostas nos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - . vieram às mãos para relatar. Procuramos fazer
um estudo, uma análise das três proposituras
Em discussão a redação final. (Pausa.)
e consideramos que todas elas trouxeram
Não havendo quem peça a palavra, encerro
contribuições substanciais para uma proposta
a discussão.
desta natureza, cumprindo, inclusive, um disEmvotaÇão. .
positivo constitucional. Trata-se _de uma das
Os Srs. Senaddres qUe a aprovam queiram
matérias mais importantes pata os trabalhapermanecer sentados. (Pausa.)
dores brasileiros, a qual, inclusive historicaAprovada.
mente, já figurou em outras Coristituiçõ~s.:·so
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
mente nunca alcançou uma regulamentação.
do Distrito Federal.
Agora, estamos com reais possibilidades de
alcançar esta regulamentação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Recebemos uma emenda, ainda quando esItem5:
tavam abertos os prazos para esta questão;
e recebemos uma emenda do Senador João
(Em regime de urgência, nos termos
Lobo, que, dada a sua natureza de compledo art. 336, c, do Regimento Interno)
mentação de questões aqui tratadas e de uma
Discussão, em turno único, do Projeto
melhorja de qualidade _da proposta, a acolhede Lei do Senado n~ 155, de 1989, de
mos. Para que pudéssemos utilizar e aproautoria do Senador Edison Lobão, que
veitar todas as proposituras feitas, procuramos
dispõe sobre a participação dos trabalh~
estabelecer um substitutivo que reunisse os
dores nos lucros, ou resultados das em·
aspectos positivos de todas as propostas. Foi
presas e dá outras providências (depenassim, então, que concluímos por um substidendo de parecer).
tutivo, que está definido nos termos dos avulCom a palavra o nobre Senador Dirceu Carsos já publicados.
neiro Para- proferir pareCer da Comissão de
Sr. Presidente, não seria necessário deterAssuntos Sociais.
mé na leitura desses dlspositivos, que resultaram em doze artigos, que tratam do aproveitaO SR- DIRCEU CAR."!EIRO (PSDB SC. Para proferir parecer. Sem reVisão do oramento de todas as idéias colocadas pelos ilustres autores. das propostas.
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos
.\NEXO I/

ANEXO I
(Art.

JS!, da Lei n2

de

de 1989)

de

Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Hospt talar dO DF
Referência
NS·Dl
NS-02
NS-03
NS-04
NS-05

NS-06
NS-07
NS-08
NS-09
NS"lO
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

Salário
4.201,31
4 . .299, 76
4.402,01
4.513,20
4.601,78
4. 720.60
4.816,37
4.946,85
5.Q;)0,07
5.192,24
5.323, 73
5.460,51_
5. 603,0"4
5. 766.92
_5.948-,91
6."136,64
6.332,08
6.538,.09
_6. '153..51
6~9.81 ,88
7.220,06
7.436,77
7.659.82.
7.889,60
tze.3o

a:

Complementação PecuniàrJa

Ns~o2

NS-OS
NS-00
NS-07
NS-08
NS·09
NS-10
NS-11

1, 1_1\_~.67
1.~4.83_.

1.310,08

t

1.419, 74
1. 475,3_3_
1. 443,21
L548,90
l~qü4, 79
1.662,51
_1.721,93
L7.83,.J 1

Odontólogo.

Referência

NS-03
NS-04

1.204_.96
1•.365-,26

(Art. 1.\"!, da Lei n2

I

de

de 1989)

de

Tabela de Empregos Permanentes da Funda.ção Hospitalar do DF

NS-01

443,26
491,59
541.94
588,55
-653.56
703,96
772,29
823,75
8Sõ,07
-948,69
1.01_2,53
1.078,07

OBS: Valores f i11.ados para. a:; ca.tegor ias funcionais de Médico

e
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NS-12
NS-13
NS-14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18
N$-19
NS-·20
NS-21
NS-22
NS-23
NS-24
.NS-25

Salário
3.231, 78
3.307,51
3.386.16
3.471,69
3.539,83
3.631,23
3. 704,90
3.805,27
3.884,67_
3.994,03
4.095,18
4.200.39
4.310.03
4. 436,09
4.576c85
4. 720,49
4.870,83
5.029,30
5. 195,01
5~3'70,68

5.553,89
5. 720,59
5.892,-17
6.068,92
6.251,00

OBS: Valores fix.:ldos
perlor.

par~

Complementação _Pecun~ãria
996,93-L067 ,89
1.141,54
1.:214,2(!1.291,69
1.394,42
1__484' 46
1.587. 70
1. 70J..t4

1.809.86
1.926,00
2. 045.66
2.168.76
.2._295,27
2.416.90
2.546.3"1
2.679,30
2.815,22
2.955,9_6
3. 097,76
3.21$,21
. 3 .. 320,97
3.A30, 16
3.542_,61
3.658.41
ns dem~lts categorias _de_ nível

-···

•u-
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emen~

das, e cons_ultaríamos a Presidência sobre Se
já faríamos uma apreciação das emendas

apostas ao projeto que recebet'ncis da Mesa,
agora.
O SR. PRESIDEN1E (Iram Sara[va) ~

V.

preteriderfa ·analiSar as erriendois ·agora?

O SR. DIRCEU CARNEffiO -Sim, se
for a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Mesa providenciará para que V. Ex" delas tome
conhecimento~ V. Ex•, então, poderá proferir

o parecer..1Paus;'l.)

O SR. DIRCEU CARNEIRO~ Recei:>e:mos, Sr: Presidente, três eme-ndã.s -de aUtori8
do Senador Ciomes CàrVciJhO. UÍna déJaS
acrescenta um p·arâgrafo ,ao art. 3", que está

vazado nos seguintes termos:
'"Quando _os empregados decidirem-

pela representação sindical, esta recairá,
obrigatoriamente, em trabalhadores ~om
vínculo empregatído com a empresa."
Acolho esta emenda, apenas com uma modificação. Onde -está estabelecido "obrigatoriamente", proponho a substituição pela palavra "preferencialmente".
- .
Então, o teXto fiCaria asSirri:
"Quando os empregados dicidirei-n peJa representação sindical, esta recairá,
preferencialmente, em trabalhadores
com vínculo empregatício com a empre~
sa."
Isto para dar exigüidade à proposta.
Temos urna segUnâa emenda, também do
Senador Gomes Carvalho, ao art. 4°. e está
proposta nos seguintes termos, acrescentemdo mais um parágrafo:
"§ 2~ Considera-se satisfeita a exigência do § 1o quando o acordo coletivo
especificar que as contas da empresa, inclusive aquelas que afetem seu lucro ou
resultado, sejam submetidas à revisão de
auditores Independentes, devidamente
habilitados, na forma _da lei."

Acolhemos, totalmente, esta proposta do
Senador Gomes Carvalho.
Temos esta emenda ao art. 9<>:

"É obrigatória a manutenção- dõ -sigilo
pelos empregados e seus representantes
que tiverem acesso a informações confi-

denciais, em decorrência do plano de participação nóS lucros ou resultados da empresa, ficando os infratores sujeitos às penas da lei.
Parágrafo único. Constitui falta grave,
para todos os efeitos da legislação trabalhista, a violação, pelo empregado da empresa, da obrigação de sigilo a que se
refere ao caput deste artigo."
Também a~olhemos, totalmente, esta propositura
Ainda acrescentaria mais duas correçôes
adicionais ao substitutivo que propus, e a pri-

~·

~

'

meira refere-se ao §. 3'" do art ~o. em que
se estebelecem Cori-dtções"áté:..ã letra c.
Ainda acres~laria.mai;s:.,duas_ <:9~...dições,
portanto, letras d e e. A le.ti:~ú:l seriã ãàescida
coin a expressão "tempo de ServiçO"; a J€tra
e "percentual sobre o lucro da emp~esa ou
dos resultados de setores ou áreas ger_endais
específicas''.
Estas duas letras acrescida_::) ao art. 3", S
39 , nielhoraJl'!, cfelq, b·-teXtO-:'"'Ii".is 'cohdições
alí estabeJecid.:is.; . ·• · · .,.I " : • .. · ... ,
Agora vamos ·ao a·rt'5~. ·Cóiifórj'rie- tinha
anunciado anteriormente, e que trata 'de unf
texto mais ~br~~~entP., q~~ _estab~l~é~:
"O sindicato represerlt~tiv6
Categoria profissiOnal dos empregados _poderá
ajuizar dissídio coletivo de trabalho destinado especificamente à fixação de um
plano de participação nos lucros da empresa, caso ~- ~ll!P.I~.s-ª.12.to_(ªç:a_,acordo
·a respeito, dentrõ" de' üri\ ""zli'lô, ·lf contar
do dia 1~de janeiro do próximo exercício.''

e

_da·

te~o do art 5"
O Sr. Roberto.CéÍmpoS -sr:.Pr~Sidente,

Este é o

peço a palavra peJa ordem.

··

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) -A
Presidência solicita a V. Ex· aguarde apenas
_que o nobre Relator conc,h,l.a g relatório c, em
seguida, concederá a .V~_.I;K·_a_!2al<!Y{a, pela
ordem.
,. I

:o;•

Quarta-feira 13

7857

'

o.!:•.. ;;'

o-sr:rnrceU'-:-Cartte'iro....:... Tính.:iinos também uma formulação para o aí-i." fO, (rue esta·
.helece .com.mais clareza do que·c substitutivo,
e que eu daria preferência por um texto mais
claro, que passo a prpppr:
"Art. 10.

Os empregados, na proPor·
é isso que define
_CQm mais clareza- ·'de participação nos
lucros ou resultados que atribuírem aos
seus empregados nos termos da presente
lei, usarão das seguintes vantagens".
ção do percentual" -

Aí segue normal.
Sr. Prtisjdente, o relatório, com os adicionais
aqui propostos e publicados pela nossa leitura,
é o conteúdo que oferecemos a este substi·
tutivo, e trata de disciplinar um dos assuntos
mais interessantes, do ponto de vista dos tra·
balhadores do noSso País, e que, como fazia
referência, outras Constituições tinham esse
iftSpositivo e nunca alcançaram a sua regulamentação.
- De modo que cumprimento os Senadores
Marco Madei, Edison Lobão e Fernando Henrique Cardoso pelas suas proposituras. Creio
que, como Relator, fazendo Relatório, não cabe aparte.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência esclarece a V. Ex'~ que o Senador
Dirceu Ca"i"neifo- está apresentando Reli~tório,
Concluiu V. Ex" o relatório?

O Sr. Dirceu Carneiro- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavrã, pela ordem, ao nobre senador Roberto Campos.

O SR: ROBERTO CAMPOS (PDS'-MT.
Pela orcterri'! Sem t~ãó do oi-~àor. l - Sr.
Pr~~l,cJen~é;:_91,~[at§r_!o_~·pf~.s~Qtê!?~ p·e!o. n~b~e
$1}nador Qtrpeq {:;:<lmeJrO y~rsd S9bre !f_es proí~t_ós dis"tfntó~. '\fa.r,ias emendas foram_ acolhidas, o que torna aind.-nnais corTiplexa a discusSão. Só fírlhain-os avtA.sos dos trêS projetas
originais~ Não temos -aVu!~o do relatório nem
emepdas.
.
, 'E,st~9s, P,qft_a~to,_ Sr. Presiç!ente, sen;l·étin~·
d!çôesdevólar.--··.· - _ - r · - _ _ _:
•

..·Íi.sr. ~~~~d-~s aadeiha -:---s;:- PreS~~~
deot~.

:~'o

peço <1 palawa pela ordem.

sa."PRESJDENtE llranl Saraiva)'.:_

CohCedo a Pálavra ao nobre Senador Marcondes· Gildelha_

.o .sR. MARCól'ioí:S ·GADEUiA iPFL

--:-: PB. Pela OrcienLsem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a rninha obj~~o"~ ~xa~tpé~t~ ·çientro -dO eSPii1tõ -dá 00-

séV_açã() fotrnula&l_ pr::l.o nobre, Senador Robe~o Carripç)s. E, (:o:r'no V. EX· i.taYia delegado
a\:juestão de Ordem~ tentei fazê-to através de

um aparte ao_ Relator, porque no i-E:ia"tório S.
&não-leu o ·seu substitutivo ou não fez men~
- ção às diferenças existehleS entre 6 seu substitutivo e, por exemplo. q projeto do nobre Senador Edison Lobão.
'• Eu--'lueria sab-er, pelo menos. as matérias
assim substantivas, não predsava ser com detalhes. Por ex.en;tplo, o Senador E-dioon Lobão
propõe a !ivr~.ll-~C?C!C!çâo, E.sta é uma questão
sub:;t.antiva. N"ão. sabemos se o substitutivo
ti.at,;~ .desta matérla,:não recebem9s esses _avul~
sOs, e o nobre Sêiíàdar Dirceu CarTieú-o Pod€rtá fazê-lo por ocasião da leitura_ do seu pa·
recer.
·
Era est~ _a questáo; Si". Presidente.

OSR. PRESIDENTE (lfam Saraiva)- A
Presidência, ex officio, vai sobrestar a apreciação da matéria, automaticamente deixando. o
último item. e tê que à Presidência acerte_ com
-·O nobre Senador Dirceu Carneiro, parã que
·apresente formalmente o seu relatôrio.
· Solicitamos ao Pt€nário preste toda a _atenção, senão vamos ter problemas tàtTibém.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)

[tem 11:

·ae

(Em regime
·urgéncia, nos termos
do art." 336. c, dO Regimento Interno)
- Discusão. em turno úntco, da Mensage/)1 n~ 319, de _1~$9 (n~ 832/89, na ori·
gem), relativa à proposta para que· seja
a União, como sucessora das Empresas
Nucleares BraSileirãs S.A- Nudebrás e
_suas subsidiárias, autorizada a celebrar
contratos de transferência decorrentes de
operações "de _c~édito ex_tern9 çeie:bradas
com aquelá ·empresa. até primeiro de setembro de 1988 (dependendo de pare-

cer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya, para proferir o parecer da ConiisSão áe Assuntos Econômiços sobre a matéria.

· -
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resse da União. dos E_stados, do Distrito FedeO Sr. Marcondes Gadelha .:___Sr. Presiral, dos Territórios e dos Munidplos".
dente, peço a palavra para discutir.
Sr. Presidente, esse item 11 da pauta, para
Srs. senadores, com a .Mensagem n~ 319, de
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) rriim, tem certa- área absolutamente escura,
19_89, o _Senhor Presidente da República subConcedo a palavra a V. Ex•
e o Senado estaria a autorizar aquilo que aqui
mete à deliberação do Senado pedido de autorização para a União celebrar contratos d.e não s~_ conhece, números que não são de
O SR. MARCONDES GAOELHA (PFL
nosso- domínio, cOntratos cujo texto desco- - PB. Para discutir. Sem reviSãO dei ofadcir.)
transferência, para efetuar saques dos saldos
nhecemos.
ainda a serem desembolsados doS emprés-Sr. Presidente, Srs. Senadores, com todo
Daí por que entendo, Sr. Presidente - e a respeito às ponderações do nobre Senador
timos referidos na relação constante do prochamaria a atenção para este detalhe -, que Qd Sabóia de Carvalho, entendemos que, ao
cessado, de responsabilidade da Empresas
esta matéria é inCol1Stitucional, porque com- encaminhar esta mensagem à apreciação-do
Nucleares Brasileiras S/A- Nuclebrás e subpete ao Senado examinar cada um dos contrasidiárias.
Senado da República, a intenção do Excelentos. No_ mome"nto em que o Senado resolve tissimo Senhor Presidente da ·República foi
Trata-se de simples suprimento legislativo,
autóriiar-um
sefjado
de
contratos
que
ele
não
pelo fato .de que a Lei n9 _7.862, de 30 de
exatamente a de atender ao preceito Constituconhece, abr~ mão da sua competência, abre
outubro de 1989, estabeleceu, dentre outros
cionaL Aliás, em sua Exposiçáo de Motivos,
mão
da
aptidão
e
é
como
se
tr~nsferisse
os
comandos, em seU art. 1°, "ser a União sucesdiz o Presidente exatamente que, com a entraseus: poderes, através desta re~olução, para
sora da EmpresaS Nucleares Brasileiras SIA
da em vigor do novo text9 co_nstitucional, fo- Nuclebrás- e suas subsidiárias, nos dire:i- a União e, conseqüentemente, para o Poder ram estabelecidos controles pelo Poder Legistos e obrigações decorrentes de operações · Execu~vo, que atuará pela União.
lativo sobre operações financeiras em moeda
A matéria é de grave risco. Veja V. Ex• que estrangeira de interesse da União, contidos
de crédito externo celebradas até 1~ de setemaqui está, tal como consta da pauta:
bro de 1988",
basicamente nos ~uts. 52, inciso V, Vil, VIl, e
No mérito, a transferência dos recursos pata_
153, fndSo n, da Constituição.
!'Discussão,
em
turno
único,
da
Mensaa União se justificã para ·naO interromper- o
Portanto, Sr. Presidente, o Poder Executivo
gem n" 319, de 1989 (n9 832/89, na oriandamento normal dos projetas em andachamou a atenção do Congresso Nacional e
gem), relativa à proposta para que seja
mento_.
do Senado, de forma muito particular, para
a União, como suces_sora das Empresas
Ante o exposto, acolhemos a M'ensagem
o dispositivo a que pretendia atender, e mais,
Nucleares Brasileiras SA - Nudebrás e
nos termos do seguinte:
deu ciência a esta Casa de todos os contrato~
suas subsidiárias, autorizada a celebrar
Projeto de Resolução n9 97 de 1989.
que são objeto desta matéria, que são inú·
contratos de transferência decorrentes de
meros.
_
_ __
Autoriza a União a celebrar contratos de
operações de crédito externo celebradas
Ora, o zelo do nobre Senador Cid Sabóia
transferência, com sucessores da Nudebrás
com aquela empresa, até primeiro de sede Carvalho é perfeitamente elogiável, e, no
e subsidiárias.
tembfo de 1988."
O Seri.ado Federal resolve:
mínimo, compreensíveL
Art. 19 É a União, no-s térmos do art. 52,
Gostaria o nobre Senador Gd Sãbóia de
Não conhecemos esses números, não sainciso V, da Constituição Federal, autorizada
Carvalho que este Senado se debruçasse sobemos que contrato é esse. Pela forma constia celebrar contratos de transferência, para efe- tuciohal, os contratos teriam que vir para sebre todos esse contratos e que ós analisasse,
tuar saques dos saldos ainda por seretn deum a um, e que tivesse conhecimento de suas
rem examinados, um a um, serem votados
sembolsados dos empréstirrtos firmados pee a União_ devidamente autorizada. Aqui usa· minúcfas, dos seus detalhes. LamentavelmenJas Empi'es8s Nucleares Brasileiras S/A-- Nute, Sr. Presidente _isto não pôde acontecer, e,
mos abrir mão da aptidão. senatorial dessa
debrás- e suas subsidiárias, em decorrência
competência, abrir mão dos nossos poderes se não aconteceu, não foi por culpa do Poder
do disposto na Lei n9 7.S62, de 30 de outubro. e, genericamente, vamos transferir ao Poder Executivo.
de 1989.
~
Convenhamos que hão é fácil a esta Casa
Executivo tudo o que caberia a nós. Sem fiscaArt. 29 Esfã -reSolução entra em vigor-na
examinar cada um desses projetas, cada um
li_zação do Senado, o Poder Executivo celedata de sua publicação.
desses contratos, para, ao final, votar esta mabrará ess_es-contratos.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
O parecer do senador Antônio Luiz ~ tériã-sem que houvesse com isso um prejuízo
contrário.
do andamento dos próprios projetas a que
enfoca a matéria muito bem. Enquadra no
.t: o parecer, Sr. Presidente.
se referem esse contratos.
local exato, mas falta o exame de mérito. É
evidente que temo~ de questionar se pode - Quanto tempO levaríamos - vamos fazer
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
o Senado, através de uma resolução, abrir aqui, Sr. Presidente, um ato de contrição parecer da Comissão de Assuntos Econômi·
máo do que lhe compete, aprovando a priori para examinar cada um desses projetas, de
tal maneira que a consciência do nobre Senacos conclui pela apresentação de projeto de
aquilo que ainda vai acontecer~
resolução que "autoriza a União a celebrar
Ora, sr. Presidente, entendo que, muito pelo dor Gd Sabóia de Carvalho ficasse apaziguacontratos de transferência, com sucessores da
contrário, deve o Senado zelar pela sua com- da, porque, só então, só depois de analisar
Nudebrás e subsidiárias".
Petência, deve exercer a sua competência, vi- cada um desses projetas, é que esta Casa
estaria em condição de se posicionar.
Completada a instrução da matéria, pas- ver as suas aptidões, exercer os seus poderes
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
exemplarmente, porque esta fol a deliberação
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre- da Assembléia Nacional Constituinte, que se um aparte?
-ConsumoU exatamente através do texto constisidente, peço a palavra para discutir.
tucional, çitado pelo parecer e pelo Senador
O SR. MARCONDES GAOELHA- Ouque agora está prolatando este debate a res- ço v. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) R_eito de matéria tão complexa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Od SaO Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, V.
bóia de Carvalho.
Pof-isto, Sr. "Préidente, a minha posição Ex• tem toda razão. Te mos- a --comissão de
é contrária à aprovação desta matéria. É um Constituição, Justiça e Cídadania que examiO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
abdicãr do Senado às condições constitucio- na, normalmente, todos os projetas no seu
(PMDB,:_CE. Para diSCutir.) -Sr. Presidente,
nais tão claras no item V do art 52: Compete aspecto Juridico, no seu aspecto de constituSrs. Senadores, citou o Senador Antônio Luiz
ao Senado examinar cada um dos contratos cionalidade. No entanto, quanto aos projetes
Maya, com muita propriedade, o item V, do
do Distrito Federal, cabe _à Comissão do Disart. 52 da Constituição, "pOrque, na verdade, que forem celebrados.
Por iSto, Sr. Presidente, minha manifestação trito Federal fazer esse exame. Por outro lado,
a matéria se enquadra na competência que
neste debate é contra a aprovação desta ma- muita vez somos obrigados a dar urgência
tem o Senado da República de autorizar operaa algum assunto. Nunca o faço sem antes
téria.
ções externas de natureza financeira, de lnte-

O SR- ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
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O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sador Mauro Benevides. E esses aspectos jurídibóia de Carvalho.
cos São sempre examinados, ou na Coll).issão
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
do Distrito Fedeial, ou pelo Presidente da Co(PMDB- CE. Para uma exp!icaçãó pessoal.)
missão. Por isso mesmo, peço ao senadof -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na \[erdade,
Cid Sabóia de Carvalho abr_a a possibilidade eu tinha uma observação a fazer inicialmente
da votação desse projeto, porque já foi examisobre a interferência do nobre Líder Ronan
nado em seus aspectos de juridicidade e consTito.
titudonalidade na Comissão do Distrito FedeS. Ex" pensava que estava em exame o item
ral, que também tem os seus juristas, não tão 1O, mas está em exame o item 1 1. Daí. a refe·
notáveis no saber jurídico quanto o Presidente
rência que S. EX' féz à Comissclo do- Distrito da Comissão de Constituição, Justiça e Cida- Federa!, tão_ bem preSidida pelo nosso Comdania, mas são doutos e, por isso mesm~o, panheiro Mauro Benevides, emérito jurista
têm competência para liberar o assunto para desta Casa. Estamos examnando o item 11,
que o Plenário o possa votar.
e não o item 1O; o item 12 é o que trata
do Distrito Federal. O item 11 é o que trata
OSR. MARCONDES GADELHA-Mui· da Nude:brás. Estamos discutindo o item 11,
to obrigado a V. Ex!'
Cj-ue nada tem a ver com a Comissão do Dis·
Dizia eu, Sr.- Presidente, que esta Casa não
trito Federal.
teria condiçáo de analisar, em tempo hábil,
Falei aqui, Sr. Presidente - e explico ao
cada uma dessas matérias, não apenas quanto nobre Senador Marcondes Gadelha - sobre
ao aspecto constitudonal, que está perfelta- o aspecto técn!cn, no que se refere ao Senado,
rnente atendido no próprio ato em que o Presi~ porque este projeto de resolução é uma procu~
dente da República submeteu a apreciação
ração que o Senado passa ao Poder Executivo
do Senado, mas no que diz respeito às suas em causa própria; quero dizer, se fosse uma
tecnicidades, que é isso que pede o Senador
procuração no campo do Direito Comum, teGd Sabóia de Carvalho: __o exame do detalharia a mesma e exatamente essa qualíficação:
menta dos contratos quanto à sua exequibi- seria uma procuração em causa própria do
lidade, quanto à sua funcionalidade, quanto Poder Legislativo ao Poder Executivo.
à sua necessidade, quanto à sua utilidade soFicaria isto bem para o Senado, no mocial, quanto aos valores envolvidos, quanto ao mento em que estamos lutando para pôr a
cronograma U.e desembolso, enfim um sem- Constituição em prática, para cuidar da valori·
número de itens, pelo menos aqui avaliando, zação-do Poder Legislativo, para torná-lo, real·
a grosso modo, c_erca de uns 30 contratos mente, com vida capaz de fiscalizar as atividada Nuclebrás.
·
des do Poder Executivo? Essa atividade fiscali·
Sr. Presidente sugiro ao nobre Senador Cid zadora é da maior importância aqui, nesta CaSabóia de Carvalho - e é uma maneira de sa, e seri11 o exame dos contratos.
entrarmos em conciliação sobre esta questão
Sef exatamente que se trata de um caso
- que aprovássemos esta matéria, porque separado. Não sei a importância disso, não
o exame do aspecto técnico do detalhe dos desci ao exame de cada número, de cada con·
contratos não se perde pela aprovação aqui, trato; falei em tese. Não quero criar qualquer
em Plenário. Que o nobre Senador escolha, embaraço. Estou apenas fixando a minha popor amostragem, por sorteio, dois ou três des~ sição.
ses contratos e os submeta à Comfssâo aproEstou enténdendo a colocação que faz o
priada, a Comissão de Fiscalização e Controle, nobre Senador Marcondes Gadelha. Faz S.~
por exemplo, do Senado, porque, então, não uma colocação que não nos tira a possibiestaria desperdiçada esta oportunidade de o lidade do pedido de informações sobre cada
Senado dizer a -que vem nesta nova fase desta um dos contratos. Não tenho qualquer intuito
nossa vida institucional, ou seja, um Senado de bloquear, de prejudicar esta votação,_ mas
fiscalizador, um Senado vigilante, um Senado estou apenas advertindo a Casa para este asque efetivamente controla, dentro da moldura pecto constitucional, que é da maior graviconstitucional, a ação do Poder Executivo.
· dade: deve o Senado autorizar, antecipadaEntão, Sr. Presidente, podemos transpores- mente, contratos? Deve o Senado autorizar
se embaraço suscitado pelo Senador Cid Sa- o qlJe se vai fazer, sem conhecer exatamente
bóia de Carvalho desta forma, aprovando a o que é isso ou d~ve passar por aqui para
matéria, para que não se prejudiquem os pro~ que se examine?
Então, tem mais ou menos essa colocação.
jetos aos quais estão vinculados esses contratos, e o nobre Senador pode fazer requeri~ Tranqüilizo o nobre Senador Marcondes Gamenta de informações ·ou pedir que dois, ou delha. Náo vou obstaculizar esta votação. Fica
a minha fala, o meu encaminhamento e esta
três, ou quatro, ou cinco, ou quantos desses
contratos achar conveniente sejam apreciados explicação apenas como uma ponderação e
pela ComísSãõ de Fiscalização e Controle a uma justificaçãO de posição personalíssima
posteriori, o qUe-é Perfeitamente normal, cons- do Senador que, neste momento, se manisfesta.
titucional e jurídico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

ouvfr o Presidente da Comissão do Distrito
Federal, que é jurista, emérito jurista, -o ·sena-

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação
pessoal.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela de ordem.
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O SR. PRESIQENTE (Iram Saraiva) Concedo a- i)alavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
demdem. Sem revisãO do orador.)...:.._ Sr. Presidente, tem toda a razao o Senador Od Sabóia de Carvalho. Equivoqueí-me. Pensef que
estávamos-tratando do item-12, que é a questão do Distrito Federal Quero ietilicar.
-Por outro lado, gostaria de dar uma explicação. Trata-se de çancelamento de_ uma empresa, fusão de outras e absorção de débito
de uma para outra, financiamento de uma para outra e crédito de uma para outra. São
operações normais que acontecem entre _empresas afi1iadas ou que pertençam à mesma
hokfing. __

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votaçãO.
Os Srs. Senadores que aprovam a mensagem queiram perrrianecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretóra, para a
redação final.
OSR.PRESIDENTE_(IramSaraiva)-Sobre a meSa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final da matéria, que
será lida pelo Sr. 19 Secretário.
~ lida a seguinte
PARECER N• 409, DE 1989
Redaçáo final do Projeto de Resofução n~> 97, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução no 97, de 1989,
que autoriza a União a celebrar contratos de
transfer_ência, com sucessores da Nuclebrás
e ::;_ubsídiárias.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente -Antônio Luiz Maya, Relator- Nabor
Júnior- Louremberg Nunes Rocha.

ANEXO AO PARECER N• 409,~ de 1989
Redaç~o

final do Projeto de Resolução

n• 97, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos teimes do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu,
,Presidente, promulgo
a seguinte
RESOLUçAO N•
DE 1989
Autoriza a União a celebrar contratos
de transferência, com sucessores da Nu-

debrás e subsidiárias.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 t a União, nos termos do art 52,
inciso V da Cónstituição Federal, autorizada
a celebrar contratos de transferência, para efetuar saques dÓs saldos ainda por serem desembolsados dos empréstimos firmados pelas Empresas Nucleares Brasileiras S/A- Nuclebrás, e suas subsidiádas, em decorrência
do disposto na Lei n9 7.862, de 30 de outubro
de 1989.
- Art. 29 Este! resolução. entrá em vigor na
data de sua publicação.

·r
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.

Os Sr.S. Sena"dáreS <.lue a- aPrOVá"m cÍueiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem5:

(Em regime de urgênda, nos termos
do art. 338,_e, do Regimento Interno.)

Discussão, em turno úllico, do Projeto

do Senado

n~

155, de 1989, de autoria

do Senador Edison Lobão, que dispõe
a participação dos trabalhadores nos !uM
eras, ou resultados das empresas e dá
outras providências (dependendo de parecer).

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-

PA Pela ordem.)- Sr. Presidente:
Vejo que o nobre Senador Dirceu Cameiro
volta ao plenário. Suponho que, cotn a diligên·
-da que S. ~ sempre imprime aos atas que
pratica, deve ter trabalhado rápido para apre~

sentar um substitutivo. Aconte<:e, Sr. Presidente, que eu sinto que é um pensamento genera-

lizado na Casa, em -matéria de tal vulto, de
tal importância -estamos votando já em regi-

me de urgência -

que será extremamente

diffciJ que nós possamos acompanhar a matéria devidamente instruída sem os avulsos, e
inclusive o substitutivo do nobre Senador teria
até mais tempo, e mais oportunidade, de reta~
cá-lo, se fosse o caso, se V. Ext _assentisse
em deixar a matéria ser retirada da pauta de

hoje e ser colocada na pauta de amanhã. É
uma solicitação que praticamente encontra o
consenso das lideranças.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO (PS.DB- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não só pela
üderança do PSDB, mas corno um dos autores do projeto, quero dizer a V. Ex• que estou
de plenó acordo com o nobre Senador Jarbas
Passarinho. Seria a melhor maneira de tratarmos de forma- adequada esta matéria.
O Sr. Marcondes Gadelha dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDEI"'TE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL
- PB. Pela ordem.) - Sr. Presidente, pela
Uderança do PFL, também acompanho a sugestão do nobre ~ador Jarbas Passarinho.

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Ronan Tito. - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos "chover no molhado". É daro
que todos os Líderes têm razão. Quero recomendar não s6 que se deixe para amanhã,·
como, principalmente, que os autores do projetO tiagain isSo em forma de um acordo, para
que- facilite ao Plenário a sua votação. Esse
problema é da maior complexidade. Basta relembrar qu~- da Constituição de 46 já constava
a participação dos empregados nos lucros ·das
empresas e que não foi regulamentada até
64.
Por outro lado, Sr. Presidente, também não
podemos criar um regulamento muito compelxo que dificulte as empresas que querem
dar participação aos trabalhadores, fazendo
com que elas, inclusive, produzam artifícios
em seus balanços, para fugirem a regras muito
apertadas.
Gostaria, inclusive, que desta Comissão participasse o Senador ROberto Campos, que foi
autor de um projeto, de exercido legislativo
anterior - infelizmente caiu em exercício findo. Que S. Ex~ também participasse dessa discussão, para que pudéssemos apresentar um
projeto de lei que fosse exeqüível.
Este é o apelo que faço também às Uderanças e aos autores_dos projetes de participação
dos trabalhadores no lucro das empresas.

Dezembro de !989

Câmara n 9 61, de 1989 (Projetá -de L~·

na 1.828-B, de 1989, _ria C~ara doS

Deputados), que ''inclui a Categoria de
lnspetor de Segurança Judidáda no Gru·
po·Atividades de Apoio" Judiciário; no
Quadro áe Pessoal Permanente dã Secr~
tada do Tribunal de Justiça do DiStrito
Federal e dos Terrít6rios, e dá Outras providências·:
•
Relator: Senador Maurício Corrêa
Trata-se de proposição de iniciativa da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, objetivando a criação
de 30 (trinta) cargos de lnspetor de Segurança
Judiciária, Código TJDF-AJ-027, e sua inclusão _!"}9 _Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
do Quadro de Pessoal Permanente da Secre·
taria daquela Corte.
Tal proposta se deve em abediência à decisão do Colegiada Pleno, proferida em sessão
administrativa realizada em 27 de fevereiro cte
1987._Não obstante decorridos mais de dois
anos, subsiste a sua legalidade, agora em consonância com o disposto no art. 96, II, b. da
Carta Magna.
· Sem qUalquer emenda, o projeto_ foi apro·
vado na Câmara dos Deputados, após os pareceres: da Conlissão de Constituiç-ão e Justiça
e Redação, pela constitucionalidade e juridicidade; e, das Comissões de Serviço Público
e de Finanças, pela aprovação.

Da_ sua justificativa sobressai o argUmento
de que, por dispositivo regimental, ao Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
compete prover os serviços de polícia das sesO SR. PRESIDENTE (Iram Saraira) - A
sões e audiências, de segurança das autorisolicitação feita pelo nobre Líder Senador Jardades e demais pessoas em seu recinto, assimbas Passarinho foi acolhida por todos os Lidecomo de vigilância interna e externa de seus
res.
edifícios, instalações e residências funcionais.
Não havendo objeção por parte da Casa, _
Todavia, no que tange ao apoio operacional,
a Presidência retira o item 5 da pauta, colocan- ·
tais serviços não são implementados de forma
do-o na da sessão_de amanhã. Comunica tamadequada, pela carência de recursos-matetrais
bém que os avulsos já ser_âo distribuídos a
e humanos, principalmente em face da inexis-V. Ex' (Pausa.)
tência, na estrutura de seu Grupo-Atividades
9 item eStá retirado de pauta.
de Apoío Judiciário, de uma categoria fundo~
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - na! de nível superior, habilitada a exercer a
Item :12:
supervisão, coordenação e orientação das ati(Em regime de_ urgência, nos termos
vidade inerentes à segurança, vigilância e polído art. 336, c, do Regimento Interno)
tica do tribunal.
~ Discussão, em turno único, do Projeto
Portanto, a medida proposta visa a suprir
de Lei da Câmara n 9 61, _de 1989 (nQ
a apontada deficiência, fazendo-o através da
1.828/89, na Casa de origem), de iniciacriação dos mencionados cargos, cujo ingres-tiva do Tribunal de Justiça do Distrito Feso será precedido de concurso público, dentre
deral e dos Territórios, que inclui a Cateportadores de diploma de bacharel em Direito,
9'?_1'!~ de lnspetor de Segurança Judiciária
sendo que ao primeiro provimento concornO GruÇ)o-Atividade de Apoio Judiciário
rerão, por progressão funcional, os ocupante
do Quadro de Pessoal Permanente da Sede cargos efetivos da Categoria Fundonal de
cretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Agente de Segurança Judiciária.
Federal e dos Territórios, e dá outras proQuanto ao mérito, vale lembrar que a propovidências (dependendo de parecer).
sição reproduz noiTT'Jas idênticas às adotadas
Sobfe a mesa, ·o parecer da ComissãO de
pelo Supremo Tribunal Federal (Lei n~ 7.707,
Constituição, Justiça e Odadania, que será li·
de 21 de dezembro de 1988), Tribunal Supe·
do pelo Sr. 1~ Secretário.
rior Eleitoral (Lei n9 7.71 9, _de 6 de janeiro
de 1989) e TribunarSuperior do Trclbalho (Lei
É lido o seguinte
n? 7.720, também de 6 de janeiro de 1989).
PARECER 1'1' 410, DE 1989
Pelo que deflui, convencemo-nos de que
o projeto se reveste de constitucionalidade e
Da Com!ss4o de ConstituiçDo, Justiça
e 09adania, sobre' o Projeto de Lei da jurididdade, além de boa técnica legislativa,
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merecendo ainda acolhida no _que diz respeito

ao mérito, por isso qu-e somos pela aprovação.
Sala das Comissões, 5 de dezemhro de
1989 . ..,....- ad SãDOia de Carvalho, Presidente
-/1audcio Corr~a, Relator - Jutahy Magalhães.~Rona/do Ar"gão -Antonio Luiz Maya
- WYson Martins- Francisco RolembergMauro Benevides-Meia!J FDho -MarcoJI1ardel -Aluizio Bezeriã.

Parágrafo único. Os cargos a que se refere
este artigo serão distribuídos pelaS classes da.
resp_ecti_yéL_Categoría Fllncion~~ .cl.e acordo
com a lotação fixada, _observadoS os critérios.
regulamentares vigentes.
Art. 6~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O

parecer· conclui favoravelmente ao projeto.
PasSa-se à discussão do projeto.
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orçamen_tárias_do TriDunal de Justiça_do Distrito Federal_e dos Territórios.
Art 79 E'stá lei.ehi viQ-br' na- deita
public.eção.

-

aeSua

-Art._ 89 Revogam-se as disposições em
contrário.

ANBXQ
lJ<l!'l<'ERí':NCI!I:S DBlVENClM.EN"'l'OS DOS CAUGOS EFE'bVOS
- -- ''
'
---------;
-

'

~

,-

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. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.

Jfcfctêu<.'ia <iC l/cüou -salário
IWI" Çlà:-.sc -- ·

Grupu

Categoria FuncJonal

··chtwhú~

Jlpolo

Inspdm: de Segurança 'l'JDF'-AJ 02'i

Cias~c

Jw.Ilci:í.r~o .Iu~iciá_rla.

-

É o seguinte o projeto aprovado:

l!:sp. NS' 22 n 25
Clh.Sse I3 NS 16 a 21
CLa.sso . ç NS 10 !1. 15

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 61, DE 1989
(N• 1.828/89, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal de ..ju§jfça da

Distn'to Federal e dos Temtórios, (jue 7i1dui a Categoria de !nspetor de Segurailça
Judiciádá no Orupo-Atividãdes de_ Apoio
Judiciárlo~- do Quadro de Pessoal Perma-

nente da Secretaria do Tríbunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios. e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica incluída, no Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário, do Quadro de Pessoal
Permanente _da Seçretaria do T nbunar do Dis-

trito Federal e dos Territórios, a Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Judidária,
Código TJDF-N-027.
Art. 29 As referências de vencimentos es·
tabelecidas no anexo desta lei, correspondem
às classes integrantes da Categoria Funcional

a que se refere o_artigo anterior.
Art. 3° O ingresso na Categoria Funcional
de lnspetor de Segurança JudíCiária far-se-á
na primeira referência da classe inicial, mediante concurso público.
Parágrafo único. Para o provimento de
cargos na classe inicial da Categoria FUncional
a que se refere este artigo exigir-se-á diploma
de bacharel em Direito.
Art. 4° Ao primeiro provimento dos cargos de lnspetor de Segurança Judiciária concorrer por Progressc?lo Funcional, -observadas
as normas regulamentares a respeito, os
atuais ocupantes de Cargos efetivos da Cate:
geria Funcional de Agente de Segurança Judiciária, dispensada a exigência do art. 3o desta
lei.
Art. 5"' Ficam criadoS, no Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Distrlto Federal e dos Territórios,
no Grupo-AtMâadés-ae Apoio Judiciário, Código TJDF-N-020, 30 (trinta) cargos de lns·
petor de Segurariça Judiciária, Código TJDFN-027.

Ofido GP/N• 620/89
este ricebi~s, pertencentes aos muniBrasilia 8 de março de i 989~ cípios-, dá-outras- Providências (depenExcelentíssirrlo Senhor Deputado Paes de Andendo de parecer):
dradé··..
__ ._
Solicito aO nobre senadOr Wiiso0' Martins
M.D. Presidente da Câmara dos._Deputados
o parecer da _Co.ri,tlssão de Constituiç~o. Jus~
Nesta
tiça e Cidadania,
Senhor Presidente,
. .
O egrégio Tn"bunal PlenO deSta Corte, emQSR.WILsONMARTINS(PMDB-MS.
sessão.administrativa realizada _ep-i" 27-2-87; Para emitir parecer)-Sr. Presidente, Srs. Se___ _
ao apreciar o Processo Administrativo no nadores:
4.392/86, conCernente a pràjetO de lei a ser
O projeto de lei complementar sob exame,
encaminhado ao Congresso Nacional visando aprovado na Câmara dos Deputados, regulaà criação da categoria funcional de lnspetor menta as transferências previstas nos incisos
de Segurança Judiciára aprovou, à unanimi- ITI e N do art. 158 e inciso II combinado com
- dade, proposta nesse_sentido apresentada por o -§ 39 do art. 159 referentes às pàrc_elas de
valores tributáljos arrecadados pelos Estados
seus Agentes de Segurança.
Em cumprimento à deci.sâo do Tribunal sua ou eles recebidos da União e destinados aos
·
Presidência remeteu à consideração do Sr. Munidpios-.
Os dispositivos citados apresentam o sePresidente da República, através do Ministério
da Justiça em 23-4-87, minuta de anteprojeto guinte teor:.
de lei, cuja matéria não foi solucionada até
"Art 158 Pertencem 8os.Muriicípfos:
esta data.
_
···'····'······'···'"·"~~'-'Advindo a nova Constituição Federal, Seti
III- cinqüenta por cento do produto
art. 99 fJXou a -autonomia administrativa (e fida arrecadação do _imposto do Estado
nanceira) do Poder Judiciário, razão pela qual
sobre a propriedade de veículos automotomo a liberdade de submeter a V. Ex' o inclutores lic_endados em seus territórios;
so anteprojeto de lei solicitando seja o mesmo
IV--,- vinte e cinco por cento do produto
devidamente encaminhado.
da arrecadação do irnpOsto do Estado
Colho a oportunidade para apresentar os
sobre operaç-ões relativas à circulação de
protestos de elevada "consideração e_ distinmercadorias e sobre prestações de serviguido apreçO". - Desembargadora Maria
ços de transporte interestadual e interrnuThere:r:a Braga. Presidente.
nkipa1 e de comunicaç:ão.''
"~ 159. A União entregará:
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

e

Item 13:
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336;c, -do Regimento lnterno)
Dlscussão, em turno único; do Projeto
de Lei da Câmara no 77, de 1989-_ Complementar (n~ 177/89, na Casa de origem), que dispõe sobre critérios e prazos
de crédito das parcelas do produto da
arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por

li- do produto da arrecadação do Jmposto sonbre produtos industrializados,
dez por cento aos Estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente _ao Vfllor das
~;_espectivas- exportações de produtos industrializados.
····--~~~--·--...-.J>..·-----

§ 39

.....-..

Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cen·
tó dos recursos que receberem nos ier-
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mos do Inciso 11, ob5ervados os critérios
estabelecidos no artigo 158, parágrafo
único, I e D.
Relacionados com o as-sunto, estão também os seguintes dispositivos constitucionais;

-Inciso III do art. 161 que atribui a
lei complementar ''dispor sobre o acom-

panhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das partici-

paçõesprevistasnosarts.157, 158e159;
-Caputdoart.162. ''A União, os Estados, o Distrito -Federal e os Municípios
divulgarão, até o último dia do mês subse-

qüentes ao da arrecadação, os montantes
de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os _valores de origem
tributários entregues e a ·entregar a expressão numéri_c_a dos critérios de rateio.''
-Alínea b, inciso V do art. 34. ''AUilião
não intervirá nos Estados ne-m no Distrito
Federal exceto para: ... reorganizar as fi.
nanças da unidade da Federação que: ...
b) deixar de entregar aos Munidplos receitas tributárias ftxadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabele<:idos em
lei."
-Parágrafo único do art. 158. "As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
[-três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações
relatias à circulação de mercadorias e nas
prestações de servidos, realizadas em
seus territórios;
11-até um quarto, de acordo com o
que dispuser lei estadual ou, no caso dos
territórios, lei federal."
Examinado o projeto de lei complementar,
concluímos que o mesmo atende perfeitamente aos requisitos de Constitucionalidade
e juridicidade e· está vazado dentro ·da boa
técnica legislativa.
Manifestamo-nos, pois, favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 9
77, de 1989- Complementar.
É o parecer, Sr. Presidente.

·e

O SR. PRESIDENTE (fram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão, para proferir o parecer da Comissão __
de Assuntos Económicos~-_

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para
proferir parecer.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores, aprovado na_ Câmara dos Deputados,
o PLC acima identificado vem a esta Casa
a fim de submeter-se à revisão prevista no
artigo 65 da Constituição.
O art. 1~, obedecendo-se diga-se, à boa técnica legislativa, descreve o objetivo da proposição de modo preciso. São as seguintes as
transferências devidas pelo Estado aos Munidpios por força de sipositivos constitucionais.
I) 50% ( cinqüenta por cento) da arrecadação do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (lPVA), tratada no art. 2°;
D) 25% (vinte edncopor cento) da arrecadação do Imposto Sobre Operações relativas
à Crrculacâo dP Mercadorias e sobre Presta-

r ransporte Interestadual
e JntermuriiciPal e de Comunicação (ICMS)
regulada nos arts. 3o a 6° do Projeto;
III) 25% (vinte e cinco por cento) do valor
récebido da União como compensação pela
imunidade do ICMS nas exportações (art. 7o~
O projeto de lei é bastante detalhado, o que
favorecerá a sua regulamentação _a nível estadual. Ressaltamos alguns pontos importantes
do projeto, além daqueles já indicados na próPria Constituição:
L-- -As parteJas a serem transferidas compreendem os juros, a multa monetária e a
correção monetária, quando arrecadados como acréscimos dos impostos;
2. A parcela do IPVA pertencente aos municípios será creditada através do próprio do·
cumento de arrecadação;
3. ~ Definição operacional de Valor adicionado para efeito de rateio de parcela do ICMS
a ser transferido ao_s munidp!os;
4. Método de cálculo dos índices de cada
município;
5. Acesso às (nformações e documentos
utilizados nos cálculos das quotas municipais
por parte dos prefeitos e arrecadações de municípios e Seus representantes;
-6. Obrigação de se publicar os índices de
cada município e direito de impugnação;
7. Prazos para entrega dos recursos oriundos do ICMS e do Fundo de Compensação;
8. Autorização para que os Municípios
possam examinar documentos e solicitar fiscalização estadual quando envolver tributos
que gerem transferências de_ seu interesse; _
9. Prev-iSão de penalidades no caso de
inobservância dos prazos para transferência,
inclusive por parte dos estabelecimentos de
crédito;
1O. Obrigação de correção monetária nos
casos de atraso nas trahSferências além da
previsão constitucional da interVe-nçãO pela
multa de entrega dos recursos.
QUanto ao mérito", nossa opinião é a de
que o Projeto cumpre muito bem a finalidade
a que se propõe, ou seja, regular, conforme
previsto na Lei Maior, as transferências de recursos dos Estados aos Municípios. A lingua-·
gem clara e a boa disposição das matérias
contribuem para a boa compreensão dos comandos.
Manifestamo-nos, pois, favoravelmente à
ãprOVaçãO do Projeto de Lei da Câmara n9
77/89, na íntegra.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva)- Os
pareceres concluem favoravelmente ao proJeto. __
- : Rassa-se à discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis·cussao.
A yQtação da matéria, nos termos do inciso
DL letra a, do art. 288, --do Regimento Interno,
depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da CaSa, devendo ser feita pelo processo -i-li:)rOinal.
Entretanto, tendo havido acordo das Uderanças, a matéria será submetida ao Plenário
simbolicamente.
ções de Serviços de
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam qÚe!ram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
- É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 77, DE 1989
(N9177/89, na Casa de-origem)
Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competéncia dos
Estados e de transfeiêndas por estes recebidas, pertencentes aos .Munidpios, e
dá outras provídênciãs.

o-congresso Nacional decreta:
Art. 1n As parcelas pertencentes aos Municípios do produto de arrecadação de impostos de competência dos Estados -e de trafl§lferêncla-s por estes recebidas, conforme os incisos Jll e IV do art. 158 e inciso 11 e § 3" do
art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos
nesta lei complementar.
Parágrafo único. As parcelas de que trata
o caput deste artigo compreendem os juros,
a multa moratória e a correção monetária,
quando arrecadados como acréscimos dos
impostos nele referidos.
Art. 2~ 50% (cinqüentaporcento)doproduto da arrecadação ·do Imposto sobre a Proprieaaae de VeíCulos Automotores licenciados
no tei-rltóiio de cada Município será imediatamente creditado a este, através do próprio documento de arrecadação, no momento em
que esta estiver sendo realizada.
Art. 3o 25% (vinte e cinco por cento) do
produto de arrecadação do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Se_ry_iços de
TranspOrte Interestadual e lntermunicipal e de .
Comunicação será creditado, pelos Estados,
aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios;
I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas pestações de serviços, realizadas em seus territórios;
11 - até 1/4 (um -quarto), de acordo com
o qt,te dispuser lei estadual ou, no caso dos
territórios, lei federal.
§ 1o O valor adicionado corresponderá,
para cada Município, o valor das mercadorias
saídas, acrescido do valor das prestações de
seivfç-05,- no- seu território, deduzido o valor
das mercadorias entradas, em cada ano __civil.
§ 2? Para efeito de cálculo do valor adicio~
nado serão computados:
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido,
ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou
outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;
I!- as operações imunes do imposto, conforme as a1íneas a e b do inciso X do §. 2o
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do art. 155, e alinea d do inciso VI do art.

150, da Constituição Federal.
§ 39 O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada Muni-

cípio e o valor adicionado em cada Município
e o valor tota1 do Estado, devendo este índice
ser aplicado para a entrega das parcelas dos
Municípios a partir do primeiro dia do ano
imediatamente seguinte ao da apuração.
§ 4~ O fndice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos fndices apurados nos dois anos cMs imediatamente anteriores ao da apuração.
§ 5~ Os Prefeitós Municij:>.:ii$, as-·assodações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e dOcumentos
utilizados pelos Estados no cálculo do valor
adicional sendo vedado, e _estes, omitir quaig..
quer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.
§ 6° Para efeito de entrega das parcelas
de um determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho
do ano da apuração, o valor adicionado em
cada Município, além dos fndices percentuais
referido nos §§ 39 e 4~ deste artigo.
§ 79 Os Prefeitos Munidpais e as associações de Municípios, ou seus rep-resentantes,
poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) díaS
corridos contatos da sua publicação, os dados
e os Índices de que trata o parágrafo anterior,
sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis.
§ 8'? No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação,
os Estados deverão julgar e publicar as impugnações mencionadas no parágrafo anterior,
bem como os fndices definitivos de cada Município.
§ g~ Quando decorrentes de ordem judicial, as correções de Índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte
ao da data do ato que as determinar.
§ 1O. Os Estados manterão um sistema
de informações baseadas em documentos fiscais obrigatórios, capaz de apurar, com precisão, o valor adicionado de cada Município.
§ 11. O valor adicional relativo a operaç6es constadas em ação fiscal serâ considerado no ano em que o resultado desta se tornar
definitivo, em virtude da decisão administrativa
irrecorrigfvel.
§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou prestações espontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado no
período em que ocorrer a confissão.
§ 13. A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar MunicípiOs levará
em conta, no ano em que ocorrer, o valor
adicionado de cada área abrangida.
Arl 4" Do produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 25% (vinte
e cinco pot cento) serão depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo re_alizada à "conta de participação
dos Municípios no Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte lnteres-

taduais e Intermunicipal e de Comunicação",
aberta em estabelecimento oficial de crédito
e de que são titulares, conjuntos, todos os
Municípios de Estado.
§ 1~ Na hipótese de ser o crédito relativo
ao Imposto sobre Operações relatiVas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
ServiçoS de Transporte Interestadual e lntermunicipal de Com!ffiicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual
deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou
a remessa dOs 25% (vinte e cinco por cento)
pertencentes aos .Municípios na conta de que
-ti'ãta este artigo.
§ 2 9 Os agentes arrecadadores farão os
depósitos e remessas a que alude este artigo
independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade
pessoa!.
Art. 5o Até o segundo dia útil de cada semana, o estabelecimento oficial de crédito entregará, a cada munidpio, mediante crédito
em conta individual ou pagamento em dinheiro, à conveniênda do beneficiário, a parcela
que a este pertencer, do valor dos depósitos
ou remessas feitos, na semana imediatamente
anterior, na conta a que se refere o a-rtigo anterior.
Art. 61 Os Munidpos poderão verificar os
documentos fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias, em operações de que participem
produtores, industriais e comerciantes estabelecidos em seus territórios; apurada qualquer
irregularidade, os agentes municipais deverão
comunicá-la à repartição estadual incumbida
do cálculo do índice do que tratam os §§ 3Q
e 4<· do art 3° desta lei complementar, assim
como à autoridade competente.
§ 1~ Sem_prejuízo do cumprimento de
outras obrigações a que estiverem sujeitos por
lei federal ou estadual, os produtores serão
obrigados, quando solicitados a informar, às
autoridades municipais, o valor e o destino
das mercadorias que tiverem produzido.
S 2~ Fica vedado aos Municípios apresen·
tar mercadorias ou documentos, impor penalidades ou cobrar quaisquer taxas ou emolumentos em razão da verificação de que trata
este artigo.
§ 3 9 Sempre que solicitado pelos Municípios, ficam os Estádos obrigados a autorizálos a promover a verificação de que tratam
o caput e o § -1 õ- deste artigo, em estabelecimentos situados fora de seus territórios.
§ 4~ O disposto no parágrafo anterior não
prejudica a celebração, entre os Estados e
se.i:IS Municípios e entre estes, de convênios
para assistência mútua na fiScalização dos tributos e permuta de informações.
Art. 7~ Dos recursos recebidos na forma
do inciso II do art. 159 da Constituição Federa!,
os Estados entregarão, imediatamente, 25%
(vinte e cinco por cento) aos respectivos Municípios, observados os critérios e a forma esta·
belecidos nos arts. 3~ e 4o desta lei complementar.
Art..- a~ Mensalmente, os Estados publicarão no seu órgão oficial a arrecadação total
dos impostos a que se referem os arts. 2~
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3~ desta- lei complementar e o valor total
dos recursos de que trata o art. ?o, arrecadados
ou transferidos no mês anterior, discriminadas
as parcelas entregues a cada Município.
Parágrafo único·. A falta ou incorreção da
publicação de que trata este a,rtigo implica
a presunção da falta de entrega, aos municípios, das receitas tributárias que lhes perten·
cem, salvo erro devidamente justificado e publicado até 15 (quinze) dias após a data da
publicação incorreta.
Art. 9" O estabelecimento oficial de crédito que não entregar, no prazo, a qualquer
Municfpio, na forma desta lei complementar,
as importâncias que lhes pertencem, ficará
sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancárjos que deixam de cumprir saques de depositantes.
§ I? Sem prejuízo do disposto no caput
deste artigo, o estabelecimento oficial de crédito será, em qualquer hipótese, proibido de
receber as remessas e os depósitos mencionados no art. 4" desta lei complementar, por
determinação do Banco Central do Brasil, a
requerimento do Município. § 2? A proibição vigorará por prazo não
inferior a 2 (dois) nem superior a 4 (quatro)
anos, a critério do""Banco Central do Brasil.
§ 39 Enquanto durar a proibição, os depósitos e as remessas serão obrigatoriamente
feitos ao Banco do Brasil S/A, para o qual
deve ser imediatamente transferido saldo em
poder do estabelecimento infrator.
§ 4" O Banco do Brasil S/A obse!'Varil os
prazos previstos nesta lei complementar sob
pena de responsab1lidade de seus dirigentes.
·§ 5 9 Findo o prazo da proibição, o estabelecimento infri:ltor podertl tornar a-receber os
depósitos e remessas, se escolhido pelo Poder
Executivo Estadual, ao qual será facultado eleger qúalquer outro estabelecimento oficial de
crédito.
Art.. 1O. A falta de entrega, total ou parcial,
aos Municípios, dos recursos que lhes perten~
cem na forma e nos prazos previstos nesta
lei complementar, sujeita o Estado faltoso à
intervenção nos termos-do disposto na alínea
b do inciso V do art. 34 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Independentemente da
aplicação do disposto no caput deste artigo,
o _pagamento dos recurSos pertencentes aos
Municípios, fora dos prazos estabelecidos nesta lei complementar, ficará sujeito à atualização monetária de seu valor, e a juros de mora
de. 1.% (um por cento) por mês ou fração
de atraso.
_ Arl 11. Esta lei complementar entra em
vigor na data qe sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o Decreto-Lei n
1216, de 9de maio de 1972.

e

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 14:
(Em regime de urgência, nos termos
do _art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 81, de 198-9 (n?
3.737/89, na Casa de origeiO), d·:! in!da-
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tiva do Presidente da RepÓblica, que reor-

ganiza o sistema de administração das
receitas federais, e dá outras providências
(dependendo de parecer).

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. J9 Secretário. É lido e aprovado o seguinte

(Eh'f regime de urgência, nos tennos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n9 81; de 1989~ de iniciativa
do do Governador do Distrito Federal,que
dispõe sobre a adequação das tabelas de
empregos permanentes e em comis_são
·da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (dep~nde~~o ~e parecer).

REQUERIMENTO N• 726, DE 1989

Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o- Projeto de Lei da

Câmara n• 81. de !989 (n• 3.737/89, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dá outras providêndas.

Solicito ao nobre Senador Maurício Corrêa
o parecer da ComissãO do Distrito Federal,
que deverá levar em consideração a Mensagem no 1~0, de 1989, DF, lida no- Expediente,
solicitando a substituição da proposição por
novo texto.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
-Ronan Tito- Fetnahdo ffenn·que Cardoso. -Si-. Presidente, Srs. Senadores, na verdade,
o Governador já mandara esta mensagem re- Edison LobJo - Carlos Patrodnio.
. lativamente à Fundação Zoobotânica do Dis,trlto Federal, e nós a_havíamos aprovado, com
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ....: , referência ao seu quadro. Posteriormente, S.
Aprovado o requerimento, a matéria fica retira~ - & fez um aditivo, inclusive também a Fundada de pauta, de acordo ccim o Regimento J_n- ção do Serviço Social. O projeto se reveste
temo.
- das condições técnicas necessárias, e, quanto
ao mérito, trata-se evidentemente, apenas de

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) __, · um reajuste que já foi dado às outras cateItem 16:
• • · gerias.
Eu me manifesto iliteiramente favOrável,
(Em regime de urgência, nos termos: .
do art 336, e, do Regimento Interno)
, _ não só com relação à mensagem sobre a FunDiscussão, em turno único, do Proje~o, dação Zoobotânica como ao aditivo do Governador, que estende essas vantagens à Fundade Lei do DFn" 74, de 1989, de iniciatiVa
do Goverriador do Dlstr:itQ_fed_eral, que' ção do Serviço Social.
autoriza o Distrito Federal e alienar imO-·
Diz o parecer na íntegra:
veis, tendo
o ProJeto de lei em análise foi encaminhado
Parecer, sob nl' 365, de 1989, da Co-· -pelo Governador do Distrito Federal, pela Menmissão do
sagem n? 114/89 - GAG,de acordo com as
atribuições conferidas pelo artigo 39 da Reso-Distrito Federal, favorável ao projeto~
lução do Seriado Federal n~ 157, de 1? de
com voto vencido dos Senadores Pomnovembro de 1988.
peu de Sousa e W~son Martins; e con~
trário à emenda apresentada perante a.
Comissão pelo Senador Mc;turfdo Corrêa.· - A proposição inicíal visava igualar as Tabelas de- Empregos Permanentes em Comissão
Sobre a mesa, requerimento que será lido
da Fundação Zoobotânica às das demais Funpelo Sr. 19 Secretário.
dações do DiStrito Federal que, quando da
edição da lei do DF no 36, de 14 de jul(lo
É lido e_ aprovado o seguinte
de 1989, foram defmidas em patamares inferig_I:_es.
REQUERIMENTO N• 727, DE 1989
~ outra Mensagem, de n 9 150/89-DF, o
Nos termos do art. 3 i 1, !tem 1, do Regi~ Governador do DiStrito Federal apresenta a
menta Interno, requeiro preferência_ para" ó' esta Casa substitutivo ao projeto de lei ora
Projjrto de Lei do DF n• 85, de I 989. • fm em análise, o qual pretende estender a isonode ser votado antes da matéria constante do - mia às demais Fundações não somente à
item n>i 16 da Ordem do Dia.
Fundação Zoobotânica, mas também à FunSala das Sessões, 12 de dezembro de 1989__ daçã_o do Serviço Social.

-Maurído Corrêa. e Ronan Tito.

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) Aprovado o requerimento, a matéria constante
do item 16 será apreciada -âpós o item 20,
já i_nvertido para ú1tima posição da presente
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 17:

A proposição inicial e_ seus substitutivos estão revestidos de constitucionalidade e juridicidade, achando-se também .em consonância
com a Resolução n 9 157, de 1988.
Por se tratar de _uma me_dida justa e extensiva às duas Fundações- Zoobotânica e Serviço ·social - as quais não haviam sido contempladas pela Lei do DF n" 36, opino favoravelmente pela aprovação do substitutivo.

Dezembro de 1989 _
Ê .9 par~cer, Sr. Presidentr.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer conclui favoravelmente à nlatéria, nos
termos do subs_titutivo que oferece.
Em discussão o prOjeto e o substitutivo, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Ein votaçãÕ o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentadOs. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado_ o substitutivo, fica prejudicado o
projeto.
A matéria irá à Cõmissão Diretora, a fim
de ser redigido o vencido, para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação do vencido, o qual será
lido pelo Sr. 19 Secretário.

:t: lido o seguinte
PARECER N•411, DE 1989

Redação do vencido para o tumo suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Lei do DF n' 81. de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno sumplementar do
Substitutivo ao Projeto_de Lei do DF n" 81,
de 1989, qt.ie dispõe sobre a adequação das
tabelas de EmpregOS Permanentes e em Comissão das Fundações do Distrito Federal que
menciona, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de_1989. - /'lelsofl Cirneiro, Presidente-Polnpeu de Sousa, Relator -Antônio

Luiz Maya- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N• 411, DE I 989

Redação do vencido para o tumo su·
plementar do Substijutivo ao Proj~to de
Lei do DF n' 81, de 1989.

Dispõe sobre a adequação das Tabelas
de Empregos Permanentes e em Comissão das Fundações do Distrito Federal
que mencfom~, e dá outras providências.
O Senado Federal de'creta:
Arl }9 As Tabelas de Empregos Permanentes e em Comissão das Fundações .z;oobotânlca e do Serviço Social do Distrito Federal
são adequadas, a partir de 19 de novembro
de 1989, às que se refere o Anexo I da Lei
n? 36, de 14 de julho de 1989, obedecida a
correlação constante dos Anexos I e D desta
Lei.
Art. 29
Esta lei eritra em vígor na data
de sua publicação.
Art, 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Em discussão o substitutivo,.em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis_çussão.
--' r~,--, -~ - - - - - Encerrada a discussão, o substitutivo é dado
como definitivamente adotado. nos-termos do
art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador

do Distrito FederaL
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 18:
(Em-regime de urgência, nos termos
do_art. 336, e, do Regimento Interno)

Disçuss"âo_, eln.turno único,.do Projeto

de Lei do_ DF n~ 83 1 de 1989, de fniciativa
do Governador do_ DistritO Federal, que

cria a carreira Assistência Social Pública
no Distrito_F.ederal e_s_eus empregos permanentes, ftxa os valores dos -seus salários _e dá outras providências (_dependendo de parecer).
Solicito ao nobre Senador PompeU de Sousa o parecer da ComisSão do Distrito Federal,
que deverá levar em consideração_ a Mensagem n~ 148/89, DF, lida na sess&o de 11 do
corrente, solicitando a modificação da proposição.
O Sr. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Para emitir parecer.) - Sr. PreSidente,
Srs. Senadores, originaria do Governo do Distrito Federal, vem a exa-me desta Casa, nos
termos do § 19 do art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; o-presente
Projeto de Lei, que visa criar a Carreira Assistência Social Pública no Distrito Federal, seus
empregos permanentes e fiXar os valores de
seus salários.
A Carreira é constituída pelos empregos de
Analista de Assistência Social- nível superior,
Técnico- de AssistênCia Social - nÍvel médio
e Auxiliar de Assistência Sôdãl ~ nivel básico.
No Anexo l, temos o Quadro que mostra
a divisão dos empregos em Clãs_Ses e essas
em Padrões, com os correspondentes quantitativos.
Para o de_Analista de Asslstêhcia Social temos um total de 416 empregos, sendo 166
na 3' Classe, 125 na 2" Classe, 83 na 1" Classe
e 42 na Classe Especial.
O emprego de Técnico de Assistência Social conta_com um total de 1 A81 empregoS,
sendo 591_ na 3~ Classe, e 446 na 2~ Oasse,
296 na ]• Oasse e 148 na Classe Espedal.
O de Auxiliar de AssJstência Social. constituído de uma única Classe, conta ·com um
total de 961 empregos,_
No anexo II, nós temos a forma como serâ
feita a transposição dos servidores efetivos
ocupantes de empregos das atuais categorias
funcionais da Tabela de Empregos Perma~
nentes da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. As diferentes categorias de nível
superior serão transportadas para uma única
de Analista de Assistência Social; todas as de
nível médio para a de Técnico de Assistência
Social; e as de nível básico para a de Auxiliar
de Assistência Social.

Os servidores serão transpostos nas Classes
e Padrões, desta nova situaç~o, em conformidade com _a atual referência em que se en-contram.
O ingresso na Carreira far~se-á mediante
concurso público. Será reservadá 1/3 (um terço) das vagas fixadas no Edital de Concurso
Público -aos &tua is servidores que preencherem as condições exigidas para ascensão func;io[la).
Na primeira ascensão, excepcionalmente,
serão reservados dois terços das vagas para
.a clientela intefna e não será exigido o posicionamento no último' padrão.
·
O des_envolvimento dos servidores na Carreira far~se-á através de progr~são entre padrões e de promoção entre Oasses.
No anexo 111, temos os índices que definem
os valores dos salários dos três.empregos que
compõem a Carreira. O índice roo-(cem) tem
o valor fixado em NCz$ 4.173,65 (quatro mil,
cento e setenta e três cruzados novos e sessenta e seis centavos), que s.eMrá de base
de cálculo, e corresp_onde ao valor do salário
de Analis~ de Ass_is.tênci.a _S.ocial, da 3~ O asse,
Padrão I.
Esse-valor será corrigido a partir de novembro de l 989 noS mesmos ~ndkes e nãs mes- mas datas dos reajustes o_corridos para os servidOres do Distrito Federal.
São extif!taS tÇIQ~ a? v~nta,Q'erts atualmente
percebidas a partir da data Q.a transposição
do servidor para a Carreira.
Concede a Qratificação Adicional por tempo
de serviço, calculada na base de 5% (cinco
- por cento) por qi..tinqüênioUe efetivo exercício
sobre o salário do padrão em que o servidor
estiver localizado.
o r~gimejurídico dos servidores integrantes
da Carreira _é o previsto na Consolidação das
Leis do Trabãlho e legisJação· que a complementa.
No dia 7 de dezenibro de 19-89, o Sr. Governador enviou a Mensagem n~ 139/89-GAG,
alterando o Projeto em comum acordo com
- representantes dos servidores, por isso somos
favoráveis às_alterações.
Durante o período regimental, o presente
PrOjeto de Lei recebeu 26 (vinte e seis) Emendas, todas do nobre Senador Maurício Corrêa.
Somos de parecer favorável às seguintes:
Emendan91
Propõe mudança do nome da Carreira, dando nova redação à Ementa do Projeto.
Esta ê uma reivindicação pleiteada pelos
profissionais de níVel superior de Assistente
Social que deve ser acatada por não trazer
nenhum prejuízo à matéria. Somos, portanto,
de Parecer favorável a esta Emenda n~ 1.
Em.endan~2

Esta Emenda é conseqüente da anterior,
devendo, no entanto, ser acrescentado o nome da Carreira no texto ·da Emenda que por
lapso de datilografia ficou omitido. A Emenda
n9 02 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1 o Fica criada na tabela de Pes-- soai da Fundação do Serviço Social_ do
Distrito Federal a Carreira Assistência Pú-
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blk:a em Serviço Social do Distrito Federa1, constituída pelos empregos de Assistente Superior em ServiçOs SOciais, Assistente IntermediáriO ein ServiÇOs· SôéiaiS e As.sisterite Básico em ServiÇos Sociais,
respectivamente de !l,ívéis SUperior, media e básic;:o, conforine o Anexo I desta
Lei."

Somos de parecer favorável a esta Emenda
n1-2, de"!'endo ser alterado em todo ç-orpo
do Projeto e dos Anexos _o_nome da "Cafféírã
e dos Empregos em conformidade com ã
Emenda.
Emendan~22

O texto desta Emenda' está errado, devendo
ser mudado o seu enunciado_ pàra: ··
~
Dê-se ao art. 13 a seguinte r_edação:
A emenda vi_sa aumentar de 30 (trinta) para
60 (sessenta) dias o prazO para os servidores
com contrato suspensos optarem pela Car*
reira, acrescentando, também, os servidores
cedidos ou requisitados._ i
Considerando a propoSta justa, somoS de ..
parecer favorável a esta Emenda· no 22.
Às demais Emendas, somos _de_parecer
contrário em comum acord,o com o Autor,
nobre Senador Maurício COrrêa.

Conclusão
Diante do exposto, somos· de parecer favorável a este Projeto com as alterações propostas pela Mensagem n9 139/8~:<JAd, e com
a indusão das:Emendas poi- Sêr C:Orístiti.tcional
e jurídico~- aléin -de tratar-se de umà legítima
conqUista_dos sei\rídores aâFUn.dã.Çáo "dO Ser-viço So_dal do Distrito Fedei-ai que desta forma
recebem meredda valorização pro~ssional.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer conclui favoravelmente áo projeto e
às Emendas oferecidas perante à Comissão,
de n9" 1, 2 e 22, e contrário àS Emendas n~

3 a21 e de 23a 26.
Passa-se à discussão do projeto e das
emendas, em turno úntco.
Em dlscussão. (Pausa.)
Não havendo guem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Sr$. Sen<Jdores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado._
Votação, em globo, das Emendas n(IS l, 2
e 22, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer_ sentados. (pa~a.)
Aprovadas.
Votação, em globo, das Emendas n<;>" 3 a
21 e 23 a 26, de parecer contrário.
Em votação.
Os Srs. Sênadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comfssão Diretora, para a
redação final.

O SR. PRESiôEr!TE (Iram Saraiva) -So-

bre a mesa, a reciação fiiial da CorUis-são Di~
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tora sobre a matéria, que ser~ lida pelo Sr.
l 9 Secretário. ..
• ·,
-1
'É'Iid~ à sSg'uinte_' ' :,
'J

•

'·'

> .-,

; 'I

'·'

I I

'.
,

·f?eda.çiio fiqal qo f?rojeto t:fe Le~ do

DF n' 83, deJ9f!9.

.

'- . . , -

-~''-'" ~

''<·

·.

--·

---~

~anen~s, cja1 Fund~ç~o d9 Ser)iço S9ci~ amparados ~eJo art. )9 .do_J)to das Dis 12 os1çõés
Constitucion_ais Transitórias, 'pàSsarão 'e integrar Tabela-SuplerTierltâr: fias cOndiÇôes em
.que hojq se, Elhcontra~, até _que se submetam

a concurso, para ttns _de efetiva~ão.
§ 4q

•

-·~. ·~ ~--.

OS-Servidores a que se refere o pará-

firã.fo' anteriOr, que lograrem ap[ovãção, .serão

[)~z.eiT]~rp de 1989

. § 1~. .A regt,~laowntÇJ;ç;ão f~.ril ~s regras do
processo seletivo,.compreençlendo,_ entre outras çlispo~ições.. a- obrigatoriedade de utilização de concurso p_úbl)co para ingfesso nos
empregos de Assistente Intermediário em Ser-

viços Sociais e de Assistente BásicO em Setviços Sociais. ·_ ' __ ·
·
§ 29 Ã Funda"ção ·do SeMÇá S6dál- do

transpostos para a Carreira· de que trata esta _Pi;;Wto fede~al resen;ará um terço das vagas
. lei, na furm~ ~ 9 fúl~.o)J.. _. , ,
,
.
. fiXC!Id.;ts_ eJTl EditãJ de COncurSo Públfco para
,~ .__§ 5_9 ·;.:Q~. ,l_õ~vi_dp~es ,que .não ,logr.are.m
os seJYÍqor~s ~ qu~ ~e ~efe!e eSte artigo, os
aprovaçªq. n(?. ç~H.1CU!SO passar.áo a intêgr8r
quais terão classificação distinta.' dos' demais
. Tabela Suplementar .com estrutura_ idêntica à
conc:or~ntes.
'
' .
. - . -.
• da Çarre)ra,_p"e~~~éCendo ·nas,classes.e. pa- , ·§·_ 3o' :_Às v~9âs 'rer~riáa.S no parágrafo antedrões em que forem poSicionados até lograrior, que não forem providas, setão aU.totnatirem aprovaç-ão, extinguindo-se os respectivos
camente destinadas aos habilitados no conempregos à medida- que vagarem.
curso.
dente-PompeudeSousa, Relator-António
§ 69 Nenhuma redução de remuneração
§ 4~ A exigência de posicicinãmento no
Luiz Ma~- Nabor Júnior.
poderá resultar da aplícação do disposto neste
último padrão da Classe Única do emprego
ANEXO AO PARECER N9 412, DE 1989
_art:i9o, deven_dp,_quando for o,caso, ser assede Assistente Básico em Serviços Sociais e
n-•· . fl
" n . d L . ~ D·c
gurada ao servidor a diferença como vantada Classe Especial de Assistente Intermediário
1
ma. uO rTO)f!(.O e eJ uO I"
. Imente 1'den tifi1cá ve] . ,
. soctas
. nao
. se apr·tca, excepoo.
"f\=ÇBO
d 1989
. C '!i Assi r .
gem pessoai. , nom!na
em seMços
83
n-_ : e
,cr~aa arn:~a
_s~n~Ia
Art. 39 OsservidoresintegrantesdaTabe- nalmente,àprimeiraascensão.
PúbltCB_ ~'?- ~erv;_ça,s _$___Ep815 do J?lstnlo+ _ _la_ çl~- Empl-egos Perm_anf:!n~s da Fundação
§ 5 9 Na ascensão de que trata o parágrafo
FedeM/, seus Cat§os e_ e~pf~gos, fiXa ?5
do Serviço Social; não _amparadOS péJO _a·rt: · · anteriof,
·será realizada no prazo de um
valores de ~eus w:_nc~mentos e salános
19 :-'ÍO: Atd das·. Disposições Constitudonais · 8no, Serão reseJVados dois terços das vagas
e tfá :oatras provfden~Jas:
·lransit9ri.3s, serão ·inscritos ex-offido, no prapara a clientela interna:
_ _.:.:zo ·de um ano, em concurso público, para fins
Art. 1~ O valor do salário de Assistente SuO Senad'! Federal decreta:
Art. 1~ E cfiàda, na Tabela de Pessoal da~_ de. efetivaçà:o, passando a integrar a l:ab.ela
perior em Serviços Sociais, da -3~ Classe, PaFundação do Serviço Social dq Distrito Fedede que trata o § 3 9 • dq ari. 29, nas condições
drã.o I, que corresponderá a N~$ 4.173,66
ra1, a Carreira_Asslstência Públic_a em SeJYiços
em_ qUe hoje se _enc;ontrarn.
.
(quatro mil, cento e setenta e três cruzados
SocfãíS _do Dístrito"Federal, constitufda pelos
Parágra(o único., Os servidores a que se
novos e séssenta e seís centavos), servirá de
empregos de Assistente SuperiOr em SeWI:ços - refere este artigo, çlassificados no concurso
base para a fiXação do valor do salário dos
Sociais, Assfstente Intermediário em Se!VIços
pft]?}~.o, S'?rão transpostos para a Carreira Asdemais integrantes da Carreira Assistência Pú·
siSt.ência Pública en_:1 Serviços Sociais do DisDlica _em SeiViços Sociais do Distrito Federal,
SociaiS e Ass_istente Básico em Serviços Sociais, respectivamente de níveis superior, métrito Federal, na forma do Anexo II desta lei,
observados os índices estabelecidos na Tabela
dio e básico, conforme o Anexo 1desta lei.
permanecendo na Tabela Suplementar os que
de Escalonamento Vertical, constante do AneParágrafo único. Os empregos de que-tranão lograrem aprovação.
xo IU desta lei.
ta este artigo serão distribuídos, por área de
Art. 4 9 O ingresso na carreira de que trata
Parágrafo "único. O valor do salário previsto
competência governamental, na Tabela de
esta lei far-se-á no Padrão I da 3• Classe dos
nesteartigoseráreajustadonasmesn1asdatas
Pessoal da Fundação Social do DistritQ Fedeempregos de Assistente Superior e de Assis- e nos mesmos índices adotados para os servi- ·
ral, por ato c;!o Secretário de Desenvolvimento
tente lntermediário em Serviços Sociais, rês- dores do Distrito F~ç3eral, ocorridos a pãrtlr
salvado o disposto nos arts. 29 e 6~ desta lei, de 19 de novembro de 1989.
Social.
Art. 2 9 Os servidores efetivos Ocupantes
mediante concurso públic::o.
Art. & O desenvolvimento dos integrande empregos das atuais categorias funcionais
Art. 5 9 Poderão concorrer aos empregos tes dá Carreir"a AsSístênda Pública em Se"rvi·
da Tabela de Empregos Permanentes da Fun®, __Caireira Assistência Pública em Se!Viços
ços Sociais do DistritO Federal far-se-á através
dação do Serviço Social do Distrito Federal
Sociais do Distrito Federal:
de progressão entre padrões e de promoção
serão transpostos na fonna do Anexo 11, por
I - para o emprego de Assistente Superior entre classes, conforme dispUser o regulaato do Governador, para a carreira a que se
emServiçosSociais,osportadoresdediploma mento.
de curs_o superior ou habilitação legal equivaArt. g~ Os concüi'sos p6blic0S- em--anda·
refere o art. 1~.atribuindo-se um padrão a cada
período de doze meses de efetfvo exercido
lente, com formação na área especffica para
menta, na data da publicação- desta Lei, para
prestado à Fundação do Serviço Social do
a qual ocorrerá o ingresso;
ingresso nas- CategoriaS funcionais relacionali- para o emprego de Assistente Interme- das no Anexo II, serão válidos pafa atendiDistrito Federal.
§ 1~ O aproveitamento de que u:ata este
diár_l_q __em .Serviços Sociais, os portadores de
mentO ao disposto no art. 4"' desta Lei;
artigo dar-se-á, independentemente clo núme- - certificado de conclusão de curso de 11 ou
Art. 1O. S!o extintas, a partir da data da
rode empregos criados e de vagas em cada
2o grau ou habilitação legal equivalente, con- transposiçáo·a que se refere o art,
para
classe ou padrão, fevertendo-se ao padrão e
forme a área de atuaçáo;
os servidores de que trata esta Lei, todas as
classe iniciais ou extinguindo-se, na medida
_ DI- para o emprego de Assistente Básico
vantagens percebidas, a qualquer título, incluem que vagarem, até o ajustamento ao quantiem Serviços Sociais, os portadores de com- -siveo- Abono MensaJ criado pela Lei n" 4, de
tativodeempregoscriadosnaformadoAnexo
provante de escolaridade até a 8• série do 11 28 de dezembro de 198B, e a Gratificação~
I desta lei.
grau, conforme a área de atuação.
-ele IncentiVo ao Trabalho nas Unidades Des§ 2-? Atendido o disposto no caput deste
Art. 6 9 O ocupante de emprego de nível centraliza_das, de que trata o indso V 9o ~rt.
artigo, serão considerados extintos os emprebásico ou médio que alcançar, respectivamen· .2Q qa~Lei ii" 1_6, de_julho de 19-89._ ·
gosvagosremanecentésdaTabela deEmpreté, õúlimo padrão da Classe única ou da Clas~ 11. E criado, a partir da transposição
gos Permanentes da Fundaçllo do Se!Viço SoseEspecial e preencher as condições exigidas
de que trata. o art. 2c, para os serVidores abrandai do Distrito Federa], integrantes das catepara ingresso, poderá mediante ascensão,
gidos por esta Lei, a GratificaçãO Adicional
gerias funcionais relactonadas no AnexoU des~
passar para o emprego de Assistente lnterme·
por Tempo de _Serviço.
ta lei.
diário em S~rviços Sociais ou Assistente SupeParágrafo único. A Gratificação Adicional
§ 3ç Os servidores ocupantes de emprerior em Serviços SOciais, em Padrão correspor Tempo de Serviço será calculada na base
gospermanen!esdaTabeladeErnpregosPer·
pendente a salário imediatamente superior.
de cinco por cento por qüínqüênio de efetivo
A Comissão Diretora -apresenta a redação
},:la) dp .PrQittto_ .d~ Lei,do.DF n~ 83,_ ~e J~89,
que <::ria a Carreira Assistênciá.Púb![(:a em Ser, }1~o~ Sç~ia.is. do J?is~i~o-. ~e,d~r~i. seU.s c~g~s
e empregos; fixa os seus vencimentos e :5alarios e dá outras providências.
,. ·
Sa!a de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1989. - Nelson Carneiro. Presíj

·que

zo,

Dezembro de 1989

exercício, sobre o salário do padrão em que
o servidor estiver Iocallzado.
Art 12. I:: criãda, para os servidores lotados em unidades cujas atividades exijam fur:~~

de trinta· e trêS Pai cento comO percentual
médio para a despesa global com a Concessão
da gratificação referida ne~e artígo._

danamento ininterrupto, a gratificação no per~
centual de vinte e c:inco a quarenta por cento,

Art. 13. O iegimejurídico dOs'integrantes
da Carreira criada por esta lei é o previsto
incidente sobre o padrão em que estiver localina Consoijdãçâo das Leis do TrabaJho e legiszado o servidor.
-lação_complementar.
§ 19 o-Governador do Distrito Fedefaf fixará, em regulamento, as atividades a que se
Art. l4. Os servidores da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação do Serviço
refere o caput deste artigo e os critérios da
Social do Distrito Federal que se _encontrarem
concessão da gratificação.
§ 29 Na regulamentação de que trata o
com os respectivos contratos de trabalho suspensos ou cedidos p·or requisição para outros
parágrafo anterior "s.erá obServado o máximo

ANEXO

(A:-t. 11:1. dà. Lei n-"

sccx;;:s

Ell. SERVIÇOS

(r:ivel supe:dcr)

Jb"'S:S!Ef.7!::

It~T'2:;;;·~~It:RIO

S!.qvrç::;s -s:rcr.:.rs -

;..ss:STEli7E: S~S:co- EM
s.::c~.c.:::s.

SERYIÇO_S

Especial

I

PADRÃO

I
I

EsPeci.sl

1

"

I_

2'

única

contrário.

-e'·! -s::J(VIÇOS SOCIAIS DO OISTRITD FEOEF\P.L

,.
,,

,.2•

Art. 15. O Governador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. 16. Esta lei entra em _vigor em }9 de
janeiro de 1990.
Art. 17. Rev~gam-se ~ disposições e~

I

CLhSSE

I

I
I
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órgãos,· terão o prazo ·de sessenta_ dias para
optarem pela Carreira de que trata esta Lei.
Parágrafo único. Os servidores que não optarem, na forma deste artiQo, passãrao a integrar Tabela Suplementar a que se refere o
§ 3~> do art:. 2~> desta Lei.
·
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- concorrer todos os servidores, reservando-se
para esSâ 2/3 das vagas diSPoníveis.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
_Çom ·aprOvação do projeto, ficarão extintas
a discussão.
para os integrantes da carreira todas as gratifiEm votação.
- Cãções atliafmente percebidas, inclusive o
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
abono mensal criado pela Lei n9 04, de dezempermanecer sentados. (Pausa)
__ _
bro de 1988.
..
A matéria vai à sanção do Sr. GovernadOr · De acordo com d art. 7?, "o valor do salário
do Distrito federal.
de Analista de Administração Pública da 3~
Classe, padrão i, que co'!esponderã _a NCz$
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) 4.173,66 (quatro fui!, cento e setenta e três
llflm 19:
cruzados novos e s_essenta e seis centavos)
(Em regime de urgência, nos termos. servirá de_ba_se para fucaçao do valor do salário
dos demais inte_grantes da carreira de Admido art. 336, c, do Regimento Interno)
nistração Pública, bem corno c:los Cargos inte·
Discussão; em turno único, do Projeto
Qf.:!ntes da Carreira Atividades Culturais, obde Lei do DF no 84, de 1989, de iniciativa
servados os índices estabelecidos na Tabela
do GoVemadoi d,o Distrito Federal, que
de Escalonamento Vertical, constantes dos
cria as carreiras Administração Pública de
Anexos V e VI desta Lei.
Atividades Culturais na tabela de pessoal
Pelo parágrafo único do ·referido artigo, o
da Fundação Cultural do Distrito Federal,
seus empregos, fixa os valore~ de seus . valor do salário citado "será reajustado nas
mesmas datas e nos mesmos índices ato ta dos
salários e dá outras providências (depenpara os servidores da Fundação Cultural do
dendo de parecer).
Distrito Federal, ocorridos a partir de 19 de
Solicito ao nobre Senador MaurO Benevides novembro de 1989".
o parecer da· Comissão do DistritO Federal.
Fmalmente, conforme bem sintetiza a Mensagem OCivernameritai, "a transposição dos
O SR. lt'IA(]RO BENEVIDJ;S _(PMDB - . servidores a que se destina a proposta será
CE.' Para emitir parécér.) -Sr. Presidente,_ realizada linearmente, na conformidade do
Srs. Senadores, o Governador do Distrito Fe- Anexo fi e observado o posicionamento no
dera!, obedecendo o disposto no artigo 3 9 da
atual Plano de Oassificação de Cargos. A efetiResolução n~ 157, de 1988, enCaminhou, para
vação dos servidores contemplados pela estaexame desta Casa, o Proj_eto;de_Lei que "cria
bilidadedequetrataoart.19doAtodasDispoas Carreiras Administração Pública e Ativida- sições Con-stitucionais Transitórias Processardes Culturais na Tabela de Pessoal da Fundase-á através de concurso público; p-ara o qual
ção Cultural do Distrito Federal, seus empreserão inscritos ex-officio. .
gos, fixa os valores de seus sa1ários e dá outras
Por se tratar, portanto, de uma iniciativa !ouprovidências".
-- vável do Governo do DF, visando à valorização
A Carreira Administração Pública da Funda- profissional dos servidores públicos do seu
ção Cultural do Distrito Federal foi estruturada
Quadro_ de Pessoal, emitimos nosso parecer
em três empregos: Analista de Administração
favoráVel quanto ao mérito; e, ainda no âmbito
Pública. Técnico de Administração Pública e
desta Comissão, não identificamos nenhum
Awa1iar de Administração Pública, respectivaóbice constitucional ou quanto à juridicidade
mente de níveis superior, médio e básico, disdo projeto. Somos, dessarte, pela sua aprotribuídos por área de atuação governamental,
vaçãa.
conforme consta da Tabela de Pessoal daquela Fundação.
- ~ _ _-~'
.
_ . O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva)- O
A Carreira de Atividades Culturais é com~
parecer condui favoravelmente ao projeto.
Em discussão o projeto, em turno único.
posta dos empregos de Especialista de Atividades Culturais, Spalla e Músico Solista, de
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
nive] superior, técnico de Atividades Culturais,
peço a palavra.
(Iram Saraiva) Músico nível1, nível2 e riível3, de rúvel médi?,
0 SR• PRESIDENTE
T d e AtiVI"da d es Cult uraiS,
. d e nível ba· o - - Concedo
·
e. AUXIJar
a palavra ao nobre
Senador Mauricto·
SICO.
:
·
~
•
Cotrêa.
Para as duas carreiras, preve-se que o mgresso nos empregos delas integrantes darO SR. MACJR.iCJO COJmtA {PDT- DF.
se-á obedecendo o principio constitucional da
Para discutir. Sem revisão do orador.) -_ Sr.
exigência de habilitação em concurso público,
Presidente,$rs~Senadores, trata-se_de projeto
exceto nos casos de ascensão funcional explide lei do Governo do Distrito Federal, "que
citados no projeto.
cria as carreiras de ~inistração Pública e
A proposição deixa também claro que o
Atividades Culturais na tabela de pessoal da
desenvolvimento dos servidores nas carreiras
Fundação Cultural do Distrito Federal".
regular-se-á pelos institutos da progressão e _ _ Apresentei várias emendas e, lamentave~da ascensão funcionais. Esta última somente
mente, à exceç:ão de uma, não foram acolhiterá lugar, conforme ressalta o Governador
das. bostaria de ponderar ao Senado com
em sua Mensagem, "concomitantemente
relação às Emendas n9S 7, 12, 13, H3, 19, 20,
com a realização de concurso público, desti21,22,23,24e25,queprétendemuniformizar
nando um terço das vagas para essa clie(lteJa.
os planos de _carreira da _Furiçlação EducaA primeira ascensão, excepcionalmente, que clonai do Distrito Federal, posslbilitando aos
s"erárealizadanopratode I {utn)am;~,-poderão
auxiliares de administração escol'# um trata-
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mento isonômko, assegurando-lheS as mes·
mas formas e meios de ascensão e progressão
funcionãl garantidos aos professores.
Da mesma forma procedeu o Governo do
Distrito Federal ao estabelecer a isonomia das
demais carrreiras aos médicos, no Projeto de
Lei n? 93~ ré(erente à área de saúde pública,
enviado recentemente a ~s~ Cas_?!:.
É uma medida de justiça que me parece
merecer o apoio desta Casa.
Lamentavelmente, essas emendas_ não fo~
ram acolliidas. ,
As outras Emendas são as de n~"' 10, 11,
14 e 15.
Estas emendas não implicam atunento de
despesas; exatamente reproduzem situações
que já foram dadas ~s outr~_categgria;i, como
fiz referência aqui aos médicos e ao~ próprios
professores da f und?tção EctLtcacion.ai do Distrito Federal. Este grupo de emendas está rigorosamente em conSónância com o Projeto de
-Lei do Distrito Federal n? 93, de 1989, encaminhado pelo Governo do Distrito Federal, para
osJuncionários da área administrativa da Fundação Hospitalar. É o projeto que acabamos
de aprovar. Consagra exatamente este mesmo
principio. Está-se dando à Fundação Hospitalar e não se está dando aos funcionários
da administração escolar.
__ _ .
As Emendas n9S 2, 4, 6, 9, e 16 pretendem
corrigir distorções conceituais e adaptar o projeto govem,atnental ao conjunto de emendas
apresentadas. Seu autor, Senador Pompeu de
Sousa, ex-Secretário de Educação do Distrito
Federai, conhece bem o problema relativo à
administração pública. De modo que, lamentavelmente, essas emendas também não foram acolhidas.
A Emenda no 5 pretende justamente estabe·
lecer um interstício de 4 anos para mudança
de cargo, tal como preVê o projeto do Governo,
sobre o Plano de Carreira. Excluo dela, contu~
do, a expressão "concurso interno". Eu havil!
feito uma modificação.
A emenda n~ 8 visa a supressão do § 4~>
do art. 6~. para adequar o texto às modificaçõ_es stlg~ridas. _
A Emenda n~ 17 faz justiça aos funcionários
de nível básico já em final de carreira, assegurando-lhes o enquadramento do nível intermediário da carreira como reconhecimento por
sua dedicação à Fundação Educacional.
Lamento, profundamente, que o parecer
náo tenha acolhido essas emendas que fazem
justiça a uma cat(:!goria que, inclusive, só possui um sindicato que trata exatamente da defesa dos interesses da adniinistração escolar.
Ponderaria ao nobre Relator se não seria
o caso de rever, ouse V. f:x9dá corno definitivo
o seu parecer, diante da desigualdade de tratamento que está havendo entre a Fundação
Hospitalar e o mesmo quadro da Fundação
Educadonal, corrl relação ao pessoal da administração escolar.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Maurício Corrêa· fui Rclator da proposição referente à Fundação Cultural. Há um equívoco
da parte de V. EX' Nesse torvelhinbo de atividades: incessantes do plenário, todos, realmente-
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nos defrontamos com matérias da matar rele~

2~- Os serVidores efetivos d;;t Funda-ção Cultural do Distrito Federal, ocupantes de
~-empregos das atuais categorias funcionais in-

___ Art.

Art. 4~ Q ingresso_ n-a:s Carreiras de __ que
trata est~Lefiar~se~ã. ressalvadp_ Q _disposlo
nos arts:-zç e 6~, mediante concurSo púbUco:
__tegrantes do Sistema de Cl~ificéiçã9 d~_Em
1- no padrão I da 3" Classe dos._ empregos
pregos, instituído pela Resolução Normativa de AnàiiSta de Administração Públi<:a, Téçniço
O SR. MAURiCIO CORREA - Sim, é
n" 8, de 4 de outubro de 1983, do Conselho de_ Administração_ Pública, Especialista de
o item 19; peço-perdão- a6 Senado. Estava
da Política de Pessoal do Distrito Federal, se- AtiVidades Culturais e Técnico de AtiVidãdes
conversando com o Seriador Carlos Patrocínio
rão _transpostos, na forma dos Anexos m e __Culturais;
e me atropelei com eSsa farta matéría que
N, para as Carreii'as referidas no art. }9, por
II -no padrão I da ·classe Única dos empreestá aqui.
.?to do _Goven;tador do Distrito Federal.
gos de Auxiliar de Administração Pública, Auxiliar de Atividades Culturais, Spalla, Músico _SoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _
§ 19 O aproveitamento de que trata este
Não havendo mais nenhum Sr. Senador que .artigo dar-se-á independentemente do núme- lista, Músico-nível 1, Músico-nível2 .e. Mús_iGQníve13.
-_
queira fazer uso da palavra, está enceri"ada
rode empregos criados e do núm__ero_de yagas
~· 59 Poderão concorrer aos empregos
em cada cl~se ou padrão, revertendo-se à
a discussão.
de _que trata esta Lei:
Erri Votação 0 prOjeto.
_ _ classe inicial ou extinguindo-se, na medida em
I - para os empregos de Anatista de Admi·
Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram --que vagarem, até o ajustamento ao número
permanecer sentados. (Pausa.)
de empregos criados na forma dos Anexos nistração Pública, Especialista- de_ Atividades
Cultutais, Spalla e Músico Solista, os portaAprovado.
I e II desta Lei.
dores de diploma de curso superi6i'-ou habiliA matéria- vai à CorôisSão Diretora para a
§ 2o Atendido o disposto_ no caput deste
redaç:ão final.
-- artigo, serão considera.dos extintos os empre- tação legal eg~:-~ivalente, com f()rmaç:ão na áre~
de_ competência para a quãl ocorrerá o ipgos vagos remanescentes da_ TCJ-bela de EmO SR. PRESIDENTE (l~arn Saraiva) -Sá~ - pregos Permanentes da Fundação Cultural do gresso;
11- para os empregos de Técnico de Admibre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe~
Distrito Federal, incluídos na sistemática da
nistração Pública, Técnico de Atividades Culrecendo a redação final, o qual s~rá lido pelo
-Rescifi.tção Nprmativa no 8, de 4 .de outubro
turais, Músico-níve11, Músico-nível2 e MúsicoSr.loSecretário.
..
_
-- de 1983, do Conselho de Política de Pessoa]
nível3, os portadores de certificado de _concludo Distrito Federa], integrantes das categorias
Ê lido o seguinte
-funcionais relacionadas nosAnexosm e N des- são de J9 ou 2ç grau ou equivalente, conforme
a área de atuação;
PARECER N• 413, DE 1989
ta Lei.
III- para os empregos de AL001iar de Admi·
Redação final do Projeto de Lei do DF
§ 3~ Os servidores da Tabela a que serenistração Pública e AUXiliar _de AtiviQades Culno 84, de 1989.
fere o parágrafo anterior, amparados pelo art.
turais, os portadores de comprovante de esco19 do Ato das Disposições Cons_titudonais
laridade até a St série do J9 grau, conforme
A Comissão Diretora apresenta a redação
Transitórias, passarão a integrar Tabela Suplefinal do Projeto de Lei do DF n~ 84, de 1989,
mentar, nas condições em que hoje se encon- ·a área de atuação.
Art t)o O ocupante de emprego de nfvel
que cria as Carreiras Administração PúbUca
_tram, até que se submetam a concurso para
-b_ásicoou médio que alcançar, re_spectivamene. Atividades Culturais na Tabela de Pessoal _fms de efetjvação.
_
te, o último padrão da Oasse _Qnica ou da
da Fundação Cultural do Distrito Federalyseus
§ 4ç Os servidores a que se refere o pará·
empregos, fixa os valores de seus salários e
grafo anterior, que lograrem aprovação, serão
Oasse Especial e preencher as condições exi·
gfdas para ingresso poderá, mediante ascendá outras providências.
transpostos para as Carreiras Administração
são, passar para o cargo de Técnico ou AnaPúbli<:a e Atividades Culturais da Fundação
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1989. ~ Nelson Camelró PresiCultural do Distrito federal, na forma dqs Ane- lista de Administração Pública, Técnlco _ou_Especialista de Atividades CultUrais, Spalla, Múdente-PompeudeSa_usa_-Relator-Antoxos me N desta Lei.
nioLuizMaya-NaborJúnior..
~
. § 5ç Os se_rvidores que não .lograrem sico Solista, Músico~nível 1 ou Mú~fe.o-nível
2, em padrão correspondente a salário imediaANEXO AO PARECER N~ 413, DE 1989.
aprovação no concurso permanecerão naTa·
tamente superior.
Redação-final do Projeto de Lei do DF
bela Suplementar, nas 'condições em que hoje
§ 19 A regulamentação ftxará ?IS regras dO
n~ 84, de ]989, cnd as Carreiras Admim'sse encontram, extinguindo-se os respectivos
processo seletivo,- compreendendo, entre outração Pública e Atividades CultUrais na
empregos, à medida que vagarem.
tras disposições, a obrigatoriedade de utilizaTabela de Pessoal da 'Fund~ção CUltural
§ 6ç Nenhuma redução de remuneração
ção de concurso público pãra o ingresso nos
do Distrito Federal_ seus empregos, fixa
poderá resultar da aplicação do disposto neste
empregos para os quais ocorrerá ascensão.
os valores de seus salários e dá outras
artigo, devendo, quando for o caso, ser asse§ 2ç A Fundação Cultural do Distrito Feprovidências.
gurada ao servidor a diferença, como vantaderal reservará um terço das vagas ftxadas
gem pessoal nominalmente identificável.
O Senado Federal decreta:
Arl 3ç Os servidores ocupantes de em- no edital de concurso público para os serviArt. 1~ São criadas as Carreiras Adminis- . Pregos permanentes da Fundação Cultural do
dores a que se refere este artigo, os quais
terão classificação distinta dos demais concortração Pública e Atividades Culturais na Tabela
Distrito Federal, integrantes do Sistema de
rentes.
- de Pessoal da FundaçãO Cultural dO Distrito
Oassificação de Empregos de que trata a Re·
Federal, nos termos dos 1 Anexos I e __ O desta
solução Normativa n~ 8, de 4 de outubro de
§ 39 As vagas referidas no parágrafo anterior, que não forem providas, serão automatiLei.
--1983, do ConSelho de Política de Pessoal do
camente destinadas aos habilitados no conw
§ 19 A Carreira Administração Públíca é
Distrito Federal, ·não amparados pelo art. 19
composta dos empregos de Analista de Admido Ato das Disposições ConstituCionais Trahcurso.
sit6rias, serão inscritos ex-officio, em concurso
§ 49 A exigência de posicionamento no
nistração Pública, TéChico de Administração
último padrão das aasse_s Única e Especial
Pública e Auxiliar de Administração Pública,
público para fins de efetivação, integrarão
respectivamente de níveis superior, médio e
a Tabela de que trata o § 3? do art. 2~ desta
dos empregos de nível básico ou médio, não
se aplica, excepcionalmente, à primeira ascenbásico.
__ Lei, nas condições em ,que hoje se encontram.
são.
§ 2 9 ·A Carreira Atividades Culturais é
Parágrafoúnico.Osservidoresaqueserefe§ 5ç Na ascensão de que trata o pai-áQrafo
composta dos empregos de Especialista de
re este artigo, classificados_no concurso públiAtividades Culturais, Spa11a e Músico Solista,
co, serão transpostos para as Carreiras Admi· • anterior, que será realizada no prazo de um
de nível superior; Técnico deAtividadeS CUlfu~
nistraç:ão Pública eAtividades Culturais, na forano, serão reservados dois _terço_s _dqs vagas
para a clientela inteina.
rais, Músicownível 1, Músico-nível 2, e Músicoma dos Anexos DI e [V desta Lei~ permanenível3, de nível médio; e Auxiliar de Atividades
cendo _na Tabela Suplementar os que não loArt. 7? O valor do salário de Analista de
Administração Públic:a dà 3~ Classe, padrão
Culturais, de nível básico.
grarettl aprovação.
vància, discutidas com pleno conhecimerito
de causa, mas às vezes, nos defrontamos com
a1gumas dificuldades, como es_taL

e
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I, 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
fiXação dQ valor do salário dos c:temais integrantes da Carreira Adrriinistraçâo Pública,
bem como dos cargos integrantes da Carreira
Atividades Culturais, observados os índices es-

tabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, constantes dos Anexos V e VI desta Lei.
Parágrafo único. O valor do salário previsto
-- n:este artigo será reajustado nas mesmas datas

enoS mesmos índices adotados para os servi-

dores da Fundação Cultural do Distrito Federal, ocorridos a partir de 1~ de novembro de
.
1989. .
Art. &' O _desenvolvimento dos integrantes das Carreiras Administração Pública e:Atividades Culturais fàr-se-á através de progreSsão
entre padrões e de promoção entre dass_es,
conforme dispuser o regulamento.
Art. go São extintos, a partir da data de
transposição a que se refere o art. 29, para .

ANE:-.:::0

(Art.

12~

da Lei_nR

Dcezembro de 1989

os servidores que trata esta Lei, todas élS vanta~
gens percebidas, a qualquer título, inclusive
o Abono Mensal criado pela Lei n 9 4, de 28
de dezembro de 1988.
Art. 1O. O Governador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. 11. Esta lei entra em vigor erÍ1 J9 de
janeiro de 1990.
Art. 12. Revogam~se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em "discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jram Saraiva) Item21:

(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336,

e, _c, do Regimento Interno)

Discussão, em twno único, do Projeto
de Lei do DF n~ 90, de 1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
transforma a Escola Oasse 32 de Ceilân·
dia em Centro de Ensino de 1~ grau de
Ceilândia, da Fundação Educacional do
Distrito Federal e dá outras providências
(dependendo de parecer).
·
Solicito ao nobre Senador Pompeu de Sousa o parecer da Comissão do Distrito Federal.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Para emitir parecer)- Sr. Pr~sidente, Srs.
Senadores, originário do Poder Executivo do
Distrito Federal e obedecendo os ditames da
Resolução 157, de 1988, do Senado Federal,
exame" tem como objetivo transo projeto
formar a Escola aasse 32 da Ceilândia num
Centro de Ensino de 1~-Grau, e criar e transformar os empregos em comissão que especifica.

em

e Secr~tário, símbolo EC-18, respectivamente".
Analisando o projeto, não encontramos óbices à sua aprovação, nem con-stitucionais,
nem em relação à juridicidade. Encontrandose ele redigido de acordo com a boa técnica
legislativa e tratando de assunto cujo mérito
está bem fundamentado, nosso pare~et-épela
sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.

A transformação propOsta é uma exigência ·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
da realfdade e do sistema de ensino público
parecer conclui favoravelmente ao projeto.
do Distrito Federal, visto que a citada escola
Em dfscussão o prOjeto, em turno único.
já vem, desde 1985, funcionando como um
(Pausa.)
centro de ensino de 19 grau,, com alunos da
Não havendo quem peça a palavra, encerro
1~ a 8• séries. Toda a estrutura física e os recura discussão.
·
~ ses humanos necessários para o desenvolEm
votação
o
projeto.
vimento das atividades do Centro de Ensino
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
já existente e o único ônus que a medida pro·
posta acarretará para o GDF se resume, con- permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
forme expressou o Governador em sua MenA matériã vai à ConiisSão--Diretora, para a
sagem, na "criação de um e01prego eril co-_
redação fmal.
missão' de Encarregado símbOlo EC-18.~ na
transformét_Çâ.o de dois empregos em comisOSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Sosão de Diretor, símbolo EC-14 e Secretário,
símbolo EC-21 para Diretor, símbolo EC-1 O bre a mesa, o parecer da Comissão Diretora
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oferecendo a redação final da matéria, o qual
será lido pelo Sr. 1? Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 414, DE 1989
Redação final do Proj'eto de Lei. d_o DF
nr> 90, 'de 1989.

Solicito ao nobre Senador Maurício Corrêa
o parecer da ComissãO dO Distrito Federal.

(Em regfme de urgência, nos termos
do art 336, c; do Regimento Interno)
Disc_uss_ã_o, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n? 91, de 1989, âe iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
altera as atribuições e a composição do
COnselhC) de ·saúde do Distrito Federal
e dá outras providências (dependendo de
parecer).

Parec~r.

A ConstitUição Federal atnbui ao Senado
prerrogativas de legislar para o Distrito Federal, enquantO não for iilStafada a Câinara Legislativa respectiva.
O Projeto em· discussão ·procura atender a
imperativos da administração do Distrito Fe-'
dera! reestruturando e racionalizando o funcio·namento dos Seus colegiados; prirlcipalmente
o seu Conselho-de Saúde que paSSa-a ter
uma maior participação- da comunidade ·na

7889

formulação da política de saúde é nas_deliberações gera,is desse Conselho.
Propomos a .seguinte emenda:

OSR. MAORiCIO CO~ (PDT -DF.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Governador do Distrito Federal,
pela Mensagem no 141, de 19B9- DF, n"
132, de 30~ 11 M89, na origem, encaminha ao
Sena.do o Projeto de Lei nn 91/89- DF, alterando as atribuiÇões e a composição do Con-

A Comlssão__ Dire_tora apresenta a redação
finaJ do Projeto .de Lei _do DF no 90, de _19~,
que transforma a Escola Classe 32 de Ceilãn- selho de Sàúde âQ IJiStiilõ F"eaeral di_spondci, -dia em Centro de Erlsino de 1" Grau de Ceilãn~ - a!nda, sobre os seguintes conselhos vinculadia, da Fundação Educacional do Distrito Fe- dos ao GDF: Conselho de Política Ambiental,
ConselhO de DeJeSa do Patrim6nio Cultural,
deral e dá __outras providências.
Conselho de Política de Pessoal e o Conselho
Sala de Reuniões da Comi~o. 12 de dede Trânsito.
·
zembro de 1_9_89._~-Nels.on Cameiro, Presi~
dente -Pompeu de Sousa, Relator -AntômO - QUa-nto-aO con-selhO de 'saíid.e do DistritO""
Federal (arts. 1o ao 4°) o projeto objetiva reesWz Maya - Nabor JúmOr.
truturá-lo e adequá-lo à sistemátic_a_ prevista
ANEXO AO PARECER N• 414, DE 1989
pelo Sistema Unificado e Descentraliz-ado de
Redação final do Proj'eto de Lei do DF Saúde - SUDS, reconhecido pelo Decreto
n~ 90, de 1989, transforma a Esi::Ofa Clasno 11.596, de 23-11-89, que se propõe a racio-se 32 de Ceilândia em Centró de EnsinQ
nalizar as ações de saúde no DF, ampliando
de Jc Grau de Ceílándia, ·aa Fundação
a participação da Comunidade no referido órEducacional do Distrito Federal e dá ougão colegiado, que terá entre seus 16 mem___ bras, representantes da comunidade.
tras providências.
No art. 5?, o projeto dispõe sobre a manuO Sen-adóFéderal decreta:
tenç-ão do Conselho de Política Ambiental do~
Art. 1o É transformada a Escola Classe 32
Distrito Federal que não figurou na relação
de Cei1ândia em Centro de Ensino de 1o Grau
constante do art ao da Lei n? 49/89, que enude Ceilândia, da Fundação Educacional do
merou os órgãos Colegiados mantidos na esDistrito Federal.
trutura administrativa do GDF.
9
Art. 2 É criado, na Tabela de EmpregoS
O art. 6°, atribui ao Conselho de Cultura
em Comissão da Fundação Educacional do
do Distríto Fêdeá1ras c0rnpeiêi1cias confé--- Distrito Federa], o emprego em comissão de
ridas- ao Conselho __de Defesa do Património
um Encarregado, sfmbolo EC-18.
·
Cu1tural do Distrito Federal, já extinto no que
9
Art. 3 Os empregos em comissão de DI·
reter, símbolo EC-14 e de Secretário, símbolo dispõe a Lei n~ 047, de 2-10..89, sobre o tomEC-21, da Tabela de Empregos em Comissão bament9 de bens de valor cultural.
O ãrt. 7~. propõe que o Conselho de Política
da Fundação Educacional do Distrito Federal,
de
Pessoal, CPP, seja composto de duas Câsão transformados, respectivamente, para Di~
maras, um_a ir:ttegrada P?r.membros natos e
reter, sfmbolo EC-1 O e Secretário, sJmbolo
outr_~ por ~ec~1c~s ~spec,ah~d?s, visando l.mEC-18.
ptimU: mats dmam1ca às dec1soes do refendo
Art 49 Esta lei entra em vigor na data de
~eg_1ado. 0 • __ • _
•
~
sua publicaÇão.
O art._8_.. VISa a_restabelecr;:r a vmculaçao
Art. 5o Revogam-se as disposições tem
do_Conselho de Trânsito_ do Df à Secretaria
contrário.
de Segurança Pública, a exemplo das demais
o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_ unidadesdaFederaçãoetambémporseruma
Em discussão a redação final (Pausa.)
exigência do Conselho Nacional de Trânsito,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
como alega o Sr. Governador.
a discussão.
Finalmente, o art. 9~, tendo em vista extinção
Em votação.
_
.
--- _
da Proflora S/A._auto~izada pelo art. 19, _da
Os Srs. Senadores que a aprOvam qu~irã~--Lei n1 49/89, estabelece que os seus servidores
permanecer sentados. (Pausa.)
possam optar pela transposição para a Tabela
Aprovada.
de Pessoal d~ Fu_nd~~ãoZoobotãni~a, que esA matéria vai à sanção do Sr. Governador
tá ~bs?rven?o as atiVldades da soc1edade em
do Distrito Federal.
extinçao.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item22:
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"Dê-se a seguinte reda_ção à ementa
do projeto:
Altera as atribuições e a composição
do Conselho de Saúde do Distrito Federal, dispõe sobre vários colegfados da estrutura administrativa do Governo do Dis-trito Fede:ral e dá outras providências."
A emenda se justifica, como técnicã1egis1ativa, pela convetliênda de_ ser inãis represen-

tativo do texto do projeto para efeito de pesquisa legislativa e indexaçãO.
-O· projeto atende ~os requts1tcis -de mérito,
CõilstituciónãJiaãcle,]Uifdicidãde''é''fécnicã !e-

QiSJativ-a.
.
- -somoS de parecei' favorável à _sua aprovaçãq com a emenda proposta
E o parecer, Sr. Presidente.
- ~-~----'--O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer conclui favoravelmente ào projeto,
com a emenda qu'e apresenta.
Em -discussão o projeto e a emenda, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Semi.Ooiés que o aprovam queíram
permanecer s_entados. (Pausa.)
- AprovadO.
Em votação a emenda.
Os Srs. Seriadóres que ·a -aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final. _
OJ~;R.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe~
recendo a redação fmal da matéria, 0 qual
será lido _pelo Sr. 1? Secretário.
---------_-~E lidO- 0-~~uif!!e_·PARECER N• 415, DE 1989

Redação finai do Projeto de J.,ei do

DF n• 91, de 1989.
A Colnissâõ Diretora apresent;i_a redação
final do Projeto de Lei do DF n9 91, de 1989,
que altera as atribuições e a composição do
Conselho de Saúde .do Distrito Federal e dá
outras providêndas.
Sala de Reuniões da Comissão,_l2 de dezembro de 1989. - Nelson CarneírO, Presidente-Pompeude_Soúsa, Relator-António
Lúii Maya -Nabor Júnior.

ANEXO AO

PAR!::CE~

N' 415, DE 1989

Redaf_ão_ fihaidá Proj'eto d~ Lei do DF
· ri"'-91, de· 1989, iltera· as atribuições e
a composição do Conselho de Saúde do
Di5tn't0 Federal, dispõe sobre v.irios colegiados da_estrutu'ra administrativa do Go~vemo-do Distrito" Federal e dá Outras pra.
vidências.
--

-

O Senado Federal

!

decrÊ!~:

7890

Quarta-feira 13

Art. 19 Ao ConSelho de Saúde Cfõ-biStrito
Federal, órgãc? _de deliberação coletiVa integrante da estrutura administrativ<! _cfu Secretaria de Saúde, -criado através do Decreto n"
2225, de 28- de março de i 973, Compete:
1- definlr a pOlítiCa e as _diretrizes gerais
a serem adotadas no setor de saúde;
li- aprovar os planos e programas de saúde;

III-opinar sobre projetas _de lei a serem
encaminhados à

Dezembro de 1989

. DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

casa_ Legíslãtiva do Distrito

Fideial, quando a matéria lhe foi encaminhada·
.
N- definir a inteNelação que deve existir
entre os diversos serviços de saúde, incluindo
os dos setores público e privado;

V- deliberar soPre quaisquer outros assuntos que interessem ao setor de saúde, desde que submetidos à sua apredaç.§o, na forma
regimental.
Art. 2 9 O Conselho__de Saúde do Distrito
Federal terá a seguinte_(:omp_osição:
I - três representantes _da Secretaria de
Saúde;
II- um representante do Ministério da Saúde;
UI- um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
IV- um representante do Ministério da
Educação;
V- um representante do Ministério do Trabalho;
·
vr- um representante dos prestadores de
serviços de saúde 'que não iritegram o Sistema
de Saúde;
Vlf- oito representantes da comunidade.
§ 19 O Conselho será presidido pelo Secretário de Saúd_e, na condição de membro
nato, com direito a voto de qualidade.
§ 29 Os representantes da Secretaria de
Saúde serão escolhidos entre técnicos de
comprovada experiência na_ área çle sa_(lde; _
§ 39 Os representantes da· comunidade
serão indicados pelas entidades oficiais de
moradores, de trabalhadores, de profissionais
de saúde e do segmento patronal.
§ 4° O Goveffiador dÔ Distrito Federal designará os membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho, mediante indicação do
Secretário de Saúde, observadas as escolhas
feitas pelas entidades do Sistema de Saúde
e pelas entidades representativas da comunidade.
Art 39 As reuniões do Conselho de Saúde
do Distrito Federal somente se realizarão tom
a presença de pelo menos dez membros.
Art. 4~ A participação no Conselho, como
membro efetivo ou suplente, é voluntária e
honorífica, nãO gerando direito a qualquer remuneração.
~
·
Art 59 I:: mantido o Conselho de Política
Ambiental do Distrito Federal, com as atribuições e a composição estabelecidas na Lei n~
41, de 13 de setembro de 1989.
Art. 69 As atribuições do Conselho de Defesa do Património Cultural do Distrito Federal
previstas na Lei n" 47, de 2 de outubro de
1989, serão exerddãs pelo Conselho da Cultura do Distrito Federal.

Art.- zo,- O ConSelho de Política de Pessoal
(CW), -e Constituído de duas Câmaras; compostas de cinco membros natos, cinco técnicoS e igual número de suplentes.
§ 1.; Integram o Conselho de Política de
Pessoal (CPP), na qualidade de membros nates;'

1- o S~cretárjo de Administração - Presidente;
II- o Secretário de Planejamento;
ID-o Secretário da Fazenda;
IV- o Chefe do Gabinete Ovil;
V___..: 6 Seqéfi'irio do Trabalho.
§ -29 A Câmara Técnica será integrada por
um representante dos servidores, indlcado peJa entidade representativa de quatro técnicos
espedaJizados, indicados pelo Secretário de
Administração.
§ 3" O Governador do Distrito Federal
baixará~_ato sobre as competências e funcJom:~:
mento--ao ·conselho de Politica de PessoaJ 1
CPP~
Art. 89
restabelecida à vinculação do
CQ1j_selho de Trânsito do Distrito Federal à
Secretaria de Segurança Pública.
t\rí. 9 9 --Quando da ·execução das disposições cOnstantes do art. 19 da Lei n9 49, de
25 âe outubro de 1989, os servidores poderão
optar pela transposição para a Tabela de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
Parágrafo único. O GovE:ffiador do Distrito
Federal baixará os atos necessários à execução dei diSposto neste artigo.
Art lQ, Esta Lei entra em vigor na da'ta
de sua publicação.
Art. 11. -_Revogam-se as disposições em
contrário.

_t

O SR. ~RESIDENTE (Iram Saraiva) Ein-discussão a redação finaJ. (Pausa.)
Não havendo quem peça a paJavra, encerro
a .discussão,
Em votação.
Os Srs. Sen,adores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
• A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.

_0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem23:
___ _(E_m regime de urgência, nos termos
do art. 336, e, do Regimento Interno) _
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF nc 92, de 1989, de iniciãtiva
do Govemad~r_do Distrito Federal, que
--dia a carreira Assistência à Educação na
Furidação Educacional do Distrito Fede-r21;], seus empregos, fJXa. os valores de seus
Salários e dá outras providências (dependendo de parecer).

te_rmos do art. 16, § ~ Q• do Ato da_s Disposições
Coristitucionais Transitórias, o presente Projeto de Lei, que tem como finalidade criar a
Carreira Assistência à Educação na _Fundação_
Educacional do Distrito Federal, seus empregos e ftxar os vaJores de seus salário__s. _
A carreira é composta dos empregos de
Analista de Assistência à Educação, Técnico
de As_sjstência à Educação e Auxiliar de Assistência à Educação, respectivamente de níveis
_ _
superior, médio e básico.
Constam dO projeto três anexoS. NO- AneiXO ·
l consta a dLvisão dos empregos em Oasses
e esses er'n Padrões, com os correspondentes
quantitativos de vagas.
No Anexo II temos os índices que definam
os valores dos salários dos três empregos que
compõem a Catre:tfã. O índice 100 (cem), que
servirá de base de cálculo, tem o valor frxado
em NCz$ 4.173,66 (qUatro mil CeOto e setenta
e três cruzados novos e sessenta e seis centavos), que corresponde ao valor do .saJário de
Ass_istênda à Educação, da 3- Cfasse, Padrão
I. Esse valor será _corrigi~o a partir de novembro de 1989, nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes ocorridos para os ser~
vido~s do Distrito Federal.
ingresso na Carr-eira far-se-á mediante
concurso público e- setã reservado 1!3 (um
terço) das vagas fiXadas no Edital de Concurso
Público para os atuais servidores que preencherem as condições para a ascensão_ funcional.
Na primeira ascensão serão reservados 2/3
(dois terços) das vagas para a clientela inteira
e não será exigido o posicionamento no último
padrão.
O des~ovoM_rnento dos servidores na carrejraJ;;~:x-_se-áatravés ·de progressão entre padrões e_ de_ promoção entre Class_es.
São extintas todas vantagens atualmente
percebidas por terem sido absorvidas pela nova remuneração, com exceção da Gratificação
por Exerdcio no Ensino Especial.
O regime jurídico dos integrantes da Carreira é o estabelecido na Consolidação_ das
,
Leis do Trabalho (CLT).
Durante o período regulamentar o Projeto
recebeu 25 (vinte e cinco) Emendas na Comissão do DF, que passamos a relatar.

o

EMENDAN' 1
Autor; Senador Maurício Corrêa

do Distrito Federal.

Esta Emenda Propõe um -substitutivo integral aõ projeto.
Analisando esse substitutivo, verific_amos
que, em muitos dos seus dispositivos, ele a_carreta aumento de despesas, _contrariando, as~
sim, o parágrafo único, ªooart. 3~, da R.esolução
n9157, desta Cas_a, _continuando com o inciso
f, do art. 63 da Constituição.
Somos, portanto, contrários a esta-Emenda
n9 1.
Por ser grande Q _número de emendas, pas·
saremos a dar às demais parecer por conjunto
de emendas.

TO, Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Seiladores, originqrio do Governo do Distrito Federai, vem a exa~e desta Casa, nos

Analisando esse conjunto de emendas, verificamos que elas acarretam aumento de dt;s-

Soliç:ito ao nobre Senador Antônio Luiz

Maya profira o parecer em nome da Comissão

osR: Ai-rr6N,ó Lciíz MAYA (Poc _

l::MENDAS N•' 2, 12, 13, e 17
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pesas, contrariando__o parágrafo único, do art.

39', da Res_oluÇão n" 157/88, combinado com
o inciso I, do _art. 63 da Constituição._

Soinos, portanto, contrár!ós a essas
das n'~"2, 12, 13 e 17.
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Emen~

EMENDAS N•' 3, 06, 11, 19, 20, 21, 22, 23,

24e25.-

dores_que tiverem com o contrato de trabalho
suspenso oU Cedidzis -por re"quesiçào para ou·
tros órgãos.
COnsideramos justa a proposiÇãO da Emenda, somos portanto de parecer favorável à sua
aprovação.

Condusãõ

Essas emendas contrariam o conceito dO
PJ:Cmo de ca:rreíi'a, alterando a estruturação
concedida em classes com atribuições específicas, a1ém de quebrar a uniformidade adotada
em outros planos de carreira já aprovados para
oGDF.
Somos portanto, coritrários a essas Emendas n" 3, 06, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24
e25.
EMENDAS N" 5, 8, 9 e 10
ESsas emendas conttariam o princípio do

desenvolvimento profissional do servidor den-

tro da Carreira. A ascensão_ de acordo com
esse princípio só poderá ocorrer para o seMdor que atingir o último padrão do emprego
em que se encontra.
Somos, portanto, de parecer contrário a eSsas Emendas n~ 5, 8, 9 .e 1O.
EMENDAN"04
A Emenda propõe a redução do nível de

escolaridade da a~ para 4~ série do J9 grau
para o emprego de nível básico. A Proposição
contraria o critério adotado em outros planos
de carreira já aprovados, como o que criou
a Carreirà Administração Pública aprovada pela Lei n• 5118g do GDF.
Somos pOrtanto, de parecer contÍário a essa
Emenda n"4.
EMENDAN•07

Propõe reservar metade das vagas, ficadas
no Edital de Concurso Público, para os atuais
servidores. O Projeto prevê reservar 113 das
vagas, quantitativo este já aprovado para a Carreira Administração Pública criada pela Lei n•
51/89 do GDF. Consideramos que deva permanecer o mesmo critério já aprovado anteriormente.
Somos, portanto, de parecer contrário a esta
Emenda n9 7.
EMENDAN"l6

A Emenâa propõe que o enquadramento
não deverá ultrapassar 60 (sessenta) dias a
contar da publicação da Lei, enquanto o Projeto ftxa a partir de 1" de janeiro de 1990,
o que consideramos mats conveniente aos
servidores.
Somos, portanto, de parecer contrárlo a es, sa Emenda n9 16.
EMENDAN"l8

Propõe a fonnação de Comissão Paritária
para definir o enquadramento. Consideramos
desnecessária esta Emenda uma vez que o
Projeto já prevê no art. 2 9 -Ó critério de transposição.
EMENDAN"14

A Emenda propõe aumentar o prazo de 30
(trinta) para 60 (sessenta) dias para os servi-

Diante do exposto, somos, de parecer favorável a este Projeto de Lei, por ter no seu mérito
a valorização do servidor público, na medida
em que lhe dá condições de progredir profissionalmente numa Carreira com -regras definidas, e por estar ei-n consonância com a Constituição, atendendo o que determina o seu artigo 39, e não padece de qualquer reparo tanto
no aspecto jurídico, cOmo no de técnica legislativa Quanto às Emendas, conforme consta
do relatório, somos favorável à de n9 14 e
contrário às demais.
É oParecer, sr. Presidente.
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Aprovada.
_
_
Votação, em .globo, das Errieri.das de n~
1 a 1~ e de 15 a 25~que têm pcirecer contrário.

Ein votaçãO.

-

-

Os Srs. SeriãdàreS que as aprovam i:j-t..ieirain
permanecer seritados. (Pausa)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comissão Direi:ora, para a
redaçâo final.

-So-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
bre" ã mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo redação final da matéria, o qual
será lido- pero Sr. 1~ Secretário.
Ê lido o seguinte
PARECER N• 416, DE 1989

Redação final do Projeto de Lei do DF

n• 92, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n• 92, de 1989,
O parecer conclui favoravelmente_ ao projeto
que cria· a Carreira Assistêncía à Educação
e à Emenda no 14, oferecida perante a Comis- · na Fundação Educacional do Distrito Federal,
5
~o~ e contrário às Emendas de n~ 1 a 13 seus empregos, fixa os valores de seus salários
e 15 a25.
e dá outras providências.
Passa-se à discussão do projeto e das
Sala de Reuniões da ComissãO, 12 de deemendas, em turno único-.
zeinbio -de- 1989. - Nelson Carneiro, Presidente-Pompeu de Sousa, Relator-Antônio
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
Luiz Maya- Nabor Júnior.
peço a palavra para discutir.
ANEXO AO PARECER N• 416, DE 1989
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
Redação final do Projeto de Lei do DF
OSR. MAURiCIO CORRM (PDT -DF. n"92, de 1989, cria a Carreira Assfstênda
à Educação na Fundação EduCBdonal
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr.
do Distrito Federal, seus empregos, Dxa
Presidente, Srs. Senadores, peço à Taquigrafia·
os valores de seus salários e dá outras
que faça uma retificáÇ:ão, no sentido de modiprovidências.
fica;r p que eu havia dito quando se votava
o projeto relatado pelo nobre Senador Mauro
O Senado Federal decreta:
Benevides, que tratava da Fundação Cultural,
AJt. lo r:: criada, na Tabela de Pessoal da
para este item relativo à Fundação EducaFundação Educadonal dei Distrito Federal, a
dona] do Distrito Federai.' E acrescento, mais
Carreira Assistêt"rda à Educação, ç:omposta
uma vez, que fico atónito, em virtude da disdos empregos -de Analista de Assistência à
pensa de dois critérios - dois pesos e duas
Educação, T éCnfco'de Assistência à Educação
medidas: os funcionários que integram essa
e Auxiliar de Assistência à Educação, respectiFundação estão sendo injustiçados, tendo em
vamente de níveis superior, médio e básico,
vista 'rue as adaptações que fizemos, através
confonne o Anexo I desta Lei.
dessas emendas, são aquelas constantes das
Parágrafo úrllco. Os empregos integranaprovações realizadas por nós, hoje, no que
~es da Carreira de que. trata este artigo serão
tange à Fundação Hospitalar e até à Fundação
distribuídos, por área de competência gover·
Zoo botânica.
namental, na Tabela de Pessoal da Fundação
Fica, aqui, portanto, Sr. PreSidente, o ineu
Educacional do Distrito Federal, por ato do
registro de tristeza e melancolia diante dessa
Secretário de Educação.
disparidade.
Art _2_o _Os servidores efetivos ocupantes
çle empregos p_er:manentes dé!;$ atuais categoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
rias funcionais da Tabela de Empregos Perratifiçação e a retificação feitas por V. Ex" serão
_man~tes da Fundaçáo Educ~cional do Disatendidas.
trito Federal, integrantes do Quadro de Car·
Continua em_ discussão. (Pausa.)
reira do Pessoal Técnico-Administrativo (QCP.
Não havendo mais quem queira fazer uso
TA), homologado em 4 de maio de }g87, seda palavra, está encerrada a discussão.
rão transpostos na fonna do Anexo II, para
Em votação o projeto, sem prejuízo das
a Cãrreira a que se refere o- art. 19, por ato
emendas.
do Governador.
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram
§ }9 Na transposição referida no caput
- permanecer sentados. (Pausa.)
deste artigo considerar-se-á o tempo de efetiAprovado.
vo exercfclo prestado à Fundação Educaclo·
Em votação a Emenda n? 14, que tem parenal do Distrito Federal.
cer favorável.
§ 29 O aproVeitamento de que trata este
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
_artigo dar-se-á, in~pendentení.ente do númepermanecer sentados. (Pausa.)

-Õ SR. PRESIDENTE ((Iram Saraiva) - -

i
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ro de empregos criados e de vagas em cada
classe ou padrão, revertendo-se ao padrão_ e
classe iniciais ou extinguindo-se, na medida

em que vagarem, até o ajustamento ao quantitativo de empregos criados na forma do Anexo

I.
§ 3~ Atendido o disposto no caput deste
artigo, serão considerados extintos os empregos vagos remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educactonal do Distrito Federal, integrantes das catego-

rias funcionais relacionadãs no Anexo II.
§ 4~

Os servidores ocupantes de empre-

gos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educacional do Distrito Federal amparados pelo art. 19 do Ato
-das Disposiçõ_es_ Constitucionais Transitórias,
passarão a integrar Tabela Suplementar até
que se submetam a concurso, para fins de
efetivaçáo.
§ 5? Os servidor~s a que se refere o parágrafo anterior, que lograrem aprovação, serão
transpostos para a Carreir.:i de que trata esta
Lei, na forma do Anexo II.
§ 6? Os servidores que n'ão lograrem
aprovação no concurso passarão a integrar
Tabela Suplementar com estrutura idêntica à
da Carreira, permariecendo nos níveis e padrões em que forem posicionados até lograrem aprovação, extinguindo-se .os respectivos
empregos à medida que vagarem.
§ 79 Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste
artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao servidor, a diferença como vantagem pess_oa] nominalmente identificável.

Att. 39' Os servidores integranteS da Tabe~
la, de Empregos Permanentes da Fundação
Educacional, não amparados pelo art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão inscritos ex-o!Ddo, em. concurso
público, para fins de efetivação, passando a
integrar a Tabela de que trata o § 4? do art.
2"' desta Lei.
Parágrafo único. Os- Servidores a que se
refere este artigo, classificados no concurso
público, serão transpostos para a Carreira Assistência à Educação na fundação Educacional do Distrito Federal, na forma do Anexo
II desta Lei, permanecendo na Tabela Suplementar os que não lograrem aprovação.
Art. 49 O ingresso na Carreira_ de que trata
esta Lei, far-se-á no Padrão I da 3~ Classe dos
empregos t;le Analista e de Técillco de Assistência à Educação e no Padrão J, da Oasse
Única do emprego -de Auxtliar de Assistência
à Educação, ressalvado o disposto nos arts.
2'~ e 69 desta u~i. rriediante concurso público.

DO CONGRESSO NACiONAL (Seção 11)

Arl 5" Poderão concorrer aos empregos
da Carreira Assistência à Educação na Fundação Educacional do Distrito Federal:
I - para o emprego de Analista de Assistência à Educação, os portadores de diploma
de curso superior ou habilitação legal equivalente, com formação na área específica para
a qual ocorrerá o ingresso;
U- para o emprego de TéCnico de Assistência à Educação os portadores de certifiK
cada de _conclusão de curso de 19 ou 2"' grau
ou habilitação legal equivalente, conforme a
área de atuação;
UI- para o emprego de Auxiliar de Assistência à EduCação os portadores de comprovantes de escolaridade até a a~ série de I •
grau, conforme a área de atuação.
Art. 69 O ocupante de emprego de nível
básico ou médio que alcançar, respectivamen.te, o último padrão da Classe Unica ou da
Oasse Especial e preencher as condições exigidas para ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o emprego de Técnico de
Assistência à Educação ou Analista de Assistência à Educação, em padrão correspondente a salário imediatamente superior.
§_ 19 Aregulamentaçáofixaráasregrasdo
processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de concurso público para ingresso nos
empregos de Técnico de Assistência à Educação e de Analista de Assistência à Educação.
§ 29 A Fundaç8o Educacional do Distrito
Federal reservará um terço das vagas fixadas
em Edital de Cocurs6 Público para os servi~
dores a que se refere este artigo, os quais
terão classificação distinta dos demais concorrentes._
§ 3 9 As vagas referidas no parágrafo anterior, que não forem providas, serão automaticamente destinadas aos habilitados no con·
curso.
§ 49 A exigência de posicionamento no
último padrão da dasse Única do emprego
de Auxiliar de Assistência à Educação e da
Classe J;:special de Técnfco de Assistência à
Educação, não se aplica, excepcionalmente,
à primeira ascensão.
§ 59 Naascensão_dequetrataoparágrafo
anterior, que será realizada no prazo de um
ano,',serão reservados dois terços das vagas
para a clientela interna.
M 7" O valor do salário de Analista de
ÃSsJstência à Educação, da 3~ dasse, Padrão
I, que corresponderá a NCz$ 4.I73,66 (quatrómil, cento e setenta e três cruzados novos e
sessenta e seis centavos), seiVirá de base para
a focaçã_o do valor do salário dos demais integrantes da Carreira Assistência à Educação
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na Fundação Educacional do Distrito Feàeral,
observados os índices estabelecidos na Tabela
de Escalonamento Vertical, co11stantes do
Anexo mdesta Lei.
Parágrafo único. O Valor- do salário pre~
visto neste artigo será reajustado nas mesmas
datas e nos mesmo índices adotados para os
servidores do Distrito Federal, ocorridos a partir de 19 de novembro de 1989.
Art. s~ O desenvolvimento dOs servidores
na Carreira Assistência_à Educação na Fundação Educacional do Distrito Federal far~se-á
através de progressão entre padrões e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. fr' Os concursoS públicOS em andamenta, na data da publicação desta Lei, para
ingresso nas catego_rias funcionais reJacionadas no Anexo II, serão válidos para atenclimento ao disposto no art. 49
Art 1O. São extintas; por- serem definitivamente absorvidas pela nova remuneração fiXada no art 79, a partir da data da transposição
a que se refere o art 2 9 , para os servidores
de que trata esta Lei, todas as vantagens percebidas, a qualquer título, inclusive o Abono
Mensal criado pela Lei n9 4, de 28 de dezembro
de 1988_, c::orn exceç:ão clã Gratificação por
Exercício _no Ensino Especial.
Art. 11. É criada, a partir da transposição
de que trata o art.
para os servidores abrangidos por esta Lei, a Gratificação Adicional
por Tempo de Serviço.
Parágrafo único. A Gratific{l.çêo Adidonal
por Tempo de Serviço será calculada na base
de cinco por cento por qüinqüênio de efetivo
exercício, s-obre o salário do padrão em ·que
o s_ervidor estiver localizado.
Art. 12. O regime jurídico dos integrantes
da Carreira criada por esta Lei ê o previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho e le_gislaçào complementar.
_
Art 13. Os servidores da 1 'abela de Empregos PeiTnanentes da Fundação EducaCional do Distrito Federal que se encontrarem
com os respectivos contratos de trabalho suspensos, terão o prazo de sessenta dias para
optarem pela Carreira de que trata esta Lei.
Parágrafo único. -os servidores que não
optarem na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela, Suplementar de Pessoal, a
que se refere o § 4~ do art 29 desta Lei.
Art 14. O Governador do Distrito Federal
baixará os atas necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. JS. Esta lei entra em vigor em I 9 de
janeiro de 1989.
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (ir;m-Saraiva) Em discussão cr redação fi ria!. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Etn·votã.Ç-ão.Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador

do _Distrito Federal.

-

· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)·::..._

Item24:
(Em regime de urgênda, ·nos termos
do art. 336, c, do Regím_ento Interno) ·
Discussão, em tUrnO 6i1ico, do Projeto

de Lei do DFn~ 93, de-1989, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
cria a carreiraAssistênda Pública à Saúde
do Distrito Federal, seus empregos, fixa

os valores dos seus salários e dá outras
providências \dependendo de parecer.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya, para proferir o parecer da

0r

missão do Distrito Federal._

O SR. ANTÓNIO LCIIZ MAYA (PDC-

TO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, originário do Governo do DiS~
tríto Federal, vema a exame desta Casa, nos
termos do art 16, § 1"• dO AtO-das Disposições
Constitucionais TmhSitõriaS, õ- presente Prci"
jeto de Lei, que tem como fm.:ilídade criar a
Carrelra AssJStêriCia PúbÍica à Saúde do Distrito Federal, seus empregos e fixar os valores
de seus salários.
_
A Cari"eira é composta- dos emptegos d~
Assistente Superior da Saúde, Assistente Intermediário de Saúde_ e Assistente Básico de Saúde, sendo, respectivamente, de níveis superior,
mêdio e básico.
Constam do projeto três anexos. No Anexo_
I temos o Quadro que mostra a divisão dos
empregos em dasses e _essas em padrões,
com os correspondentes quantitativos.
No Anexo II nós temos a forma como será
feita a transposição dos servidores atuais ocupantes de empregos permanentes da Tabela
de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito FederaL
O imgresso na Carreira fár-se-á mediante
concurso público. Será reservado 1/3 (um terço) das vagas fixadas no Edital de_ Concurso
Público para os atuais s_ervidores que preencherem as condições exigidas para ascensão
funcional.
Na primeira ascensão, excepcionalmente,
serão reservados 2/3 (dois terços) das vagas
para· a clientela interna e não será exigido o
posicionamento no último padrão.
O desenvolvimento dos servidores na carreira far-se-á através da progress!o entre padrões, de promoção entre as classes e de ascenção funcional quando o servidor passa de
um emprego para o de nível imediatamente
superior.
No Anexo III termos os índices que defmem
os valores dos salários dos três empregos que
compõem a Carreira~ O índice 100, qué servirá
. àe base de cálculo, tem o valor fixado em

NCz$ 4.173,66 (quatro mil. cento e setenta
e três cruZados novos e sessenta a seis centa~
vos), que corresponde ao salário de Assistente
SU:periof de Saúde, -da 3~ Classe, PadrãO I.
Esse Vãiõr- Será cOrrigido a partir de nevem·
bro de 1989, nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes ocorridos para os servidores do Distrito Federal.
São extintas 3 (três) gratificações atualmente pert"'ebidas por terem sido absorvidas pela
nova remuneração.
· ·
·
O regime' jUrídico dos integrantes da Carreira é o estab~lecimento na Consolidação da
Leis do Trabãlho- CLT.
·
_ Du_rante_ o período regulamentar, a presente
Proposição recebeu 37 Emendas na Cernissão do DF, q"ue passamos a relatar:
EMEI'IDA N' 1

--

--

-.

•-

T

J

'

do art. 39, da ReSolução n~- i57/des.ta Casa,
Coinbinado com o inciso[, do art. 63, da Constituição.
_Somos, portanto, de parecer contrário a ~
sas Emendas de n;s 5, 18, 25, 2'7:.28 e 30.
EMEN[).A,S Ne 4. 8. 9. 19~-20, 21,-

zi 2.3 ~ .31

Essas Emendas contrariam a estrutura dos
planos de carreira já aprovadOs pãrã. o GDF,
criã.fido éxCeção prejudicial do ponto de vista
jurídicO.
· ·
- ·
Somos, portanto,- de parecér"contrârfo a ·essas Emendas nçs 4, 8, 9, 19,20 e 21.
EMENDAS N~ 12. 13. 15, 16, 17. 24. 32. 33,

34 é 35-

Essas Emendas contrariam o conceito do
Plano de. Carreira,_o qual prevê um critério
Esta Emenda: propõe um substitutivo- inte- uniforme de crescimento do servidor dentro
gral ao Projeto.
- da.Ou:reira. Essas emendas criariam·exceções
Na justifici!!Ção, o nobre Senador alega que prejudiciais para o desenvolvimento profissioos sindiCatoS fOram chamados a colaborar na nal dos servidores. _ _ . _ _ . , .
eJ~QQrÇtÇ:âQ do__anteprojeto junto ao Governo
Somos, por essas razões, <;le parecer condo Distritõ Federal. Por três meses os profis- trário a essas Emendas nçs 12, 13, 14, 15,
siOnais da ár~ dos ·sindicatos, junto com a
16. 17. 24. 32. 33. 34. e 35. -- ' - • ·
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, elaboraram um texto que, apesar de restrito, apreConclusão
sentava alguns avanços. Para surpresa deles,
Diante
dõ
exposto,
somos de parecer favo-:
o Projeto ~ncaminhado suprimiu vários pontos importantes para os servidores da institui~ rável a este projeto de lei, na forma como
se apresenta, por ter no seu mérito a valori·
ç_ãQ-::e: preViamente acordados.
Desta forma, os sindicatos dos médicos e zação do seJVidor público, na medida em que
dos odontólogos Uo Distrito Federal, represen· lhe dá condições· de progredir profissiotantes de mais da metade dos servidores de nalmente numa carreira com regras definidas,
nível superior, assim como o Sindicato. dos e por estar em consonância com a ConstiTrabalhadores em Estabelecimentos Hospita- tuição, atendendo o que determina o seu art.
lares do DF, por um substitutivo ao Projeto 39, e não padecer de qualquer eiva tanto no
do Governo, que contemple a totalidade dos aspecto jurídico, COJ'DO no de técnica legislapontos previàmente acordados, além de no- tiva. E, conforme consta do relatório, somos
vos pontos de interesse das categorias profis- de parecer contrário às emendas.
E: o parecer, Sr. Presidente.
sionais envolvidãs.
Anlisando o substitutivo, v:erificamos que,
em vários dispositiVos, ele caracteriza aumenO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
to de despesas, o_que contraria o Parágrafo parecer conclui favoravelmente ao projeto e
9
út'lko do art. 3 , da Resolução nç 157/88 desta
contrário às emendas oferecidas perante a CoCasa, combinado com o inciso I do art. 63
missão, de n,s 1 a 35. da Constituição.
Em discussão o projeto e as emendas, em
_Somos, portanto, de parecer contrário a esta
turno único. (Pausa)
Emenda no 1.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
• Por ser um número grande de emendas, a discussão.
às demais daremos parecer por conjunto de
Em votaçãoo projeto, _Sem prejuízo das
Emendas.
emendas.
Os Srs. Sen_adores que o àprovam queiram
EMENDAS N•' 2. 3. 6. 7. 10, 11.26 e 2~
pe[irúicei" sentados. (Pausa.)
-·
Os servidores de que tratam essas Emendas
Aprovado.
,
já foram incluídas na Carreira Administração
Votação, em globo, das Emendas _de no:os
Pú_blica pela Lei n? 51/89 do DF, ·pelo regime
1 a 35, de parecer contrário.
jurídico "Estatutário" da Lei n9 1.711, de 1952,
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
diverso deste projeto que são "celetista", isto
permanecer sentados. (Pausa.)
é, regidos pela Consolidação das Leis do TraRejeitadas.
balho.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
_Somos, portanto, de parecer contrário a esredação final.
sas Emendas noS 2, 3, 6, 7, 10, 11,26 e 29.
O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -SoEMENDAS N~ 5, 18. 25. 27.28 e30
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
ofereCerido redação final da matéria, que será
Analisando esse conjunto de Emendas veri·
lida pelo Sr. 1~-Secretário.
ficamos que as mesuras acarretam aumento
É Jtda a seguinte
de despesas, contrariando o parágrafo único,
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
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PARECER N• 417, DE 1989
Redação final do Proje_to de Lei do DF

n• 93, de I 989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n~ 93, de 1989,

que cria a Carreira Asslsfênciã Pública à Saúde
do Distrito Federal, seus empregos, fixa os
valores do seus salários e dá outras providên-

cias.
Sala de Reuniões_ da Comissão, 12 de -de-_
zembro de 1989. -Nelson Carneiro, Presf-

dente-PompeudeSousa. Relator-Antônio
Luiz Maya- Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER

N•417, DE 1989
Redaçáo final do Projeto de Lej do DF

n 9 93, de 1989;Cda a Carreira Assistência
Pública à Saúde do Distrito Federal, seus
empregos. fixa os valores dos seus salários e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Arl 19 É criada, na Tabela de Pessoal da
Fundação Hospilatar do Distrito Federal, a
Carreira Assistência P-ública à Saúde do DisM
trito Federãl, constituída pelos empregos de
Assistente Superior de Saúde, Assistente lnterM
mediário de Saúde e Assistente Básico de SaúM
de, respectivamente de níveis superior, médio
e básico, conforme Anexo 1desta lei.
Parágrafo único.- Os empregos integrantes da Carreira de que trata este artigo serão
distribuídos na Tabela de PesOOa1 da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, por ato do
Governador.
Art 2~ Os servidores efetivos ocupantes
de empregos da Tabela de Pessoal da Fundação Hospitalar serão transpostos. na forma do
Anexo 11, para a Carreira a que se refere o
art 19 desta lei, por ato do Goverhadór do
Distrito Federal.
§ 19 O aproveitamento de que trata este
artigo dar-se-á, independentemente do número de empregos criados e de vagas existentes
em cada dasse, revertendo--se à classe inicial
ou extinguindo-se na medida em que vagarem, até o ajustamento ao qualitativo de empregos criados na fonna do Anexo 1 desta leL
§ 2 9 AtendJdo o disposta no caput deste
artigo, serão considerados extintos os empre·
gos vagos remanescentes da Tabela de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, integrantes das categorias funcionais relacionados no Anexo ndesta lei.
§ 39 Os servidores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Pessoal da
Fundação HospitaJar do Distrito Federal, amparados pelo ~ 19 do Ato das Diposlções
Constitucionais Transitórias, passarão a integrar Tabela Suplementar de Pessoal até que
se submetam a concurso para fins de efetivação.
§ 4 9 Os servidores referidos no parágrafo
anterior, aprovados no concurso, serão transpostos para a Carreira Assistência Pública à
Saúde do Distrito FederaJ, na forma do diposto
no caput deste artigo.

§ 5 9 Os servidores que não lograrem
aprovação permanecerão integrando Tabela
Suplementar de_ eessoal, com esb'utura idêntica à da Carreira criadã. p-or esta lei, permanecendo nqs padrões em que foram posicionados até lograrem aprovação, extinguindo-se
os respectivos empregos a medida que vaga~
rem.
§ 6 9 Os servidores da Tabela de Pessoal
da Fundação Hospilatar do Distrito Federal,
não amparados peloart. 19 do Ato das Dispo~
sições ConStifuciohais Transitóiias, serão ins~
crltos de oficio, nO pràzo de dois anos, em
concurso" pUblico para fins de efeti~ação, per~
manecendo em Tabela Suplementar, nas con~
dições de que trata _o § 59 desta lei.
§ 7o Serão reScindidos os col-ttratos de
trabalho dos servidores mencionados no pará·
grafo anterior que não lograrem· aprovação
naquele processo s_eletivo.
§ e~ Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste
--artigo, devendo quando for o caso, ser assegu·
rada ao servidor a diferença, comO Vantagem
pessoal nominalmente identificáVeL
Art 39 O ingresso na Carreirà de que trata
esta lei far-se-á, ressalvado o disposto nos arts.
29 e 6? mediante Concurso público de provas
ou de provas e títulos:
1- no padrão I da 3• Oasse do emprego
de Assistente Superlor de Saúde;
U-no padrão I da 3• Oasse do emprego
de Assistente Intermediário de Saúde;
m- no padrão I da O asse Única do emprego de Assistente Básico de Saúde.
Parágrafo único. O candidato, uma vez
aprovado no processo seletivo de que trata
.este artigo, ~_erá investido no empreg_o-respectivo e deverá cumprir programa de fonnação
inicial, com duração máxima de três meses,
precedendo o início do exercício profissional,
conforme regulamentação.
Art. 4o Poderão concorrer à investidura
nos empregos da Carreira Assistência Pública
à Saúde do Distrito Federal:
I - para o emprego de Assistente Superior
de Saúde, os portadores de diploma de curso
superior, com formação na área especifica para a qual ocorrerá o ingresso;
D-para o emprego de Assistente Intermediário de Saúde, os portadores de certificado
de conclusão do curso de 29 grau ou habili~
taç:ão legal equivalente, quando se tratar de
atividades profissionais regulamentadas, conforme a área de atuação;
III - para o emprego de Assistente Básico
de Saóde, os portadores de comprovantes de
escolaridade até_ a 8" série do }9 grau, conforme a área de atuação.
Art. 59 O desenvolvimento do servidor na
carreira ocorrerá niediante progressão, promoção e ascensão funcional, a seguir defi~
nidos:
I - progressão é a passagem do servidor
de um padrão para o seguinte, dentro da mesma classe, observados os critérios previstos
em regulamentação específica, dentre os
quais o da periodicidade anual;
n ~ promoção é a passagem do servidor
de uma classe para a imediatamente superior

Quarta-feira 13

7897

do emprego a· que pertence; mediante participação em __ cursos regulares de ·qu_aJtficaç_ão
profisSional -de caráter eliminatóriO e classificatório;
UI - as.censão funcional é a passagem do
servidor. na carreira, de um E':rriprego parã o
de nív.e1 imediatamente superior.
§ 19 Quando o servidor atingir, no mínimo, cin"qüenta por cetlto dos pãCirões da classe em que estiver posidoriado, poderá se inscrever nas cursos regulares de qualificação
profissional, para fins de promoção, a serem
realizados anualmente.
§ 2 9 Assegurar-se-á ao servidor localizado
no último padrão da classe a que pertencer,
e inabilitado no curso específico de promoção,
o resgate dos padrões correspondentes ao periodo em que esteve retido, respeitado o limite
do úJtimo padrão da classe imediatamente superior.
Art. 69 O ocupante de emprego de nível
básico ou médio que alcançar, respectivamente, o último padrão da Classe Única, ou da
Oasse Especiãl e preencher as condições exigidas para_o ingresSo pdderá, mediante ascen~
são, passar para o emprego de AssiStente Intermediário de Saúde ou Assistente Superior
de Saúde, em padrão correspondente a vencimento imediatamente superior.
§ 19 A regulamentação fixará as regras do
processo seletivo,- <;empreendendo, entre outras disposições, a obr[gatoriedade de utilizaç;~o de concurso -público para ingfeSso nos
empregos de AsSiStente lnterrnediárío de Saúde e de_ Assistente Superior de Saúde.
§ 29 A Administração reservará um terço
das vagas -~das no Edital de Concurso Públi~
co para os SeiVidores à que se refere este
artigo, os quais terão classificação distinta dos
demais concorrentes.
§ 3~ As -vagas referidas no parágrafo anterior, que não forem providas, serão- automaticamente destinadas aos habilitados no concurso.
-§ 4 9 A exigência de posicionamento no
último padrão da Oasse Única do emprego
de AssJstente Básico de 'S<!úde e da Oasse
Especial de Assistente lnterrilediário de Saúde
não se aplica, excepcionalmente, à primeira
ascensão.
§ 59 Na ascensão de que trata o parágrafo
anterior, que será realizado no prazo de um
ano, a Administração reservará dois terços das
vagas para a clientela interna.
- Art. 79 Os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde no Distrito
Feder~!, poderão optar pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a
proporcionalidade sÇ!]arial respectiva.
Parágrafo único. A opção a que se refere
este artigo obedecerá a critérios que serão
fixados em regulamentação específica
Art. a~ 0 valor do salário de Assistente Su·
perior de Saúde, Padrão I, da 3~ Classe, que
corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro mil,
cento e setenta e três cruzados novos e sesM
senta e seis centavos), servi_rá_ de base para
a fixação do valor do salário dos demais integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde no Distrito Federal, obsezyados _Q$ índices
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efetivo ·exercício, ficândo-JheS aSsegurada a
continUidade de seu recebimento.
Art. 13. Os ·servidores niericionados no
de 1989;
art. 2 9 que se encontrarem, à época da implanII - Abono Mensal criado pela Lei n~ 4,
tãÇOO da Carreira criada por esta lei, coni os
d~
_d.e dezembro de 1988; -- os servidores do Distrtto Federal, ocorridos
respectivos contratos de trabalho suspensos
_ III - Complementação Pecuniária, devida
a partir de ]9 de novembro de 1989.
ou cedidos por requisição para outros órgãos,
pela participação no Sistema Unific'ado e Desterão o p·razo de ses-senta Cltãs para optarem
Art. 9!' Os concursos públicos- em andacentralizado de Saúde - SUDS.
mento, na data da publicação desta lei, para
pela Carreira de que trata esta lei.
Art. 11. O regime jurídico dos servidores
ingresso ou ascensão às categorias funcionais
Parágrafo único. Os servidores da Fundaa que se refere esta lei será o da Consolidação
relacionadas no Anexo 11, serão válidos para
ção Hospitalar do Distrito Federal que não opdas Leis do Trabalho e legislação complemenatendimento ao disposto no art. 29 desta lei.
tarem, na forma deste artigo, passarão a intetar.
grar a Tabela Superior de Pessoal a que se
Art 1O. São extintas, por serem defmitivamente absorvidas pela remuneração ftXada no
Art. 12. A Gratiffcação Adicional por Tem- refere o § 6~ do art 29.
po de Serviço será paga, na base de cinco
art. 8<>, a partir da data da traitSposíçào _a que
Art. 14. O Governador do Distrito Federal
baixará os at?_S necessários à regulamentação
por cento por qúinqüênio de efetivo exercício,
se refere o art. 2", para os servidores de que
trata esta lei, as seguintes grã.tificações e vanta- sobre o salário do padrão em que o servidor desta lei.
gens:
· -= estiver localizado.
Art 15. Esta lei entra em vigor em }9 de
I - Gratificação de Incentivo ao Desem~
Parágrafo únJco. O disposto neste artigo janeiro de_ 1990.
não se aplica aos atuais servidores que já perpenho Médico, Gratificação de Incentivo à AtiArt. 16. Revogam-se as disposições em
cebem a referida gratificação, por triênio de · contrário.
vidade Odonto16!lica, Gratificação de Ações
estabelecidos na Tabela de Escalonamento
Vertical, constantes do Anexo III desta lei.
Parágrafo único._ O valor do salário previsto neste artigo será reajustado nas mesmas
datas e nos mesmos índices adotados para

Básicas e GratificãÇão Especial de· Movimentação, criadas pela Lei no 36, de 14 de julho

za

,,

.t.: ,À-

u - !

--

do

cL.r.csr::

VI::!:c:11!1AÇÁO

;;'··\
õe' 1989)

do

QUANTIDADE

PWR:S.O

!---------------------------+--------------~--------~-+--~--~---+

'

i
I

SUPERIOR DZ

~ÚD~

' {:oJÍVZI. SUPERIOR)

I
'i'

l

I a V

,,

I a VII

1.036
. i. 553

I a

vn

2.071

I-a

v

2•

Esp'ec:'.al
ASS:t:S'rZ!;TE n~'!'ER!~EO:t:f..R!O DE SAÚDE

I

,.

Especfa1
ASSISTE~~

(NÍVEL MÉDIO)

I a VI

10

r a VI

2•
30

La

VII

r. a

VII

518

920

1.53!:1

2.758
3.67à

C.ktvtL. S~~IC.O)

· Úni.ca

I a V

I

I
I

!i

ASS:tS'l'S:~ "'SÁ.SICO DÉ SAÚDZ

i

4-.609

I
I
I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o li)

Dezembro de I 989

u

Quaita-reira

13

7899

de

s:r-ru.r.ç;;.o

SITUJ\('}i.O NOV,'\

A!r::'E!UOR

CJJ.r:P.EIRA ASSISTÊNCIA

-

c:;.TEGO:;{IA

i

FUXCIO~TAL

;~;~~~~iro

do Seg-..::iança. do Trabe.L'S

Cont..;~Jo:

E'::O!":C:':'l!.St.a
~r;'?::-.h~i:::o
r:~:::.:.co.

-

ão Trab]J.lho

I

I
I
I

?a::.-::-l:lcêu.tico
!·~<5::::ico

r:-~.C<le.: or-cj s

Bioquicico

-

o do T.:raba!.Do

OC\l?fi.Cior.a~
ri~:.ç::.-==-.::!pcóta

::ar~;..cmt.a

:Fo;:o-~•.=CliÓlcgo

?sicólogo

:.:~.idco

o:-lfC".<i:.:o

=

Ccr....=:i~ci

ESPECIAL

v

IV
III

17
16

I!

1S

I

14

VII·

13

VI

v

11

IV

10

III

09

II
I

03

socizü..

07
06

-

~;~"t.ricion·{::;ta

I

·E:·íPR~.:;o

- --

1•

I
I

I
].SSISTE~TE

""

z•

:::-.-,cl-•1:

Ei:.-!iot.acári.o
l~nali.::::t:.a. c~ Siste::õla

I Enfe=nci.::o
I
I

E'EDE?.;,::.

I

VI

12
--

,_

r,•:·;;~~~:nl''•

DI.~I':'C

I

19
18

TL-:::1i~ ci=: l..sS'I.!:"Ii:.oS

<~:-=~i r

j

DO

II

20

;..ovos•~do
;..o:!:::i~i::::trador

'Cn f

IV
IU

-

SAÚDE

·

E.::::.:.~í.::;tico
OCo:-~t.Ólogo

I
I
I

C!.ASS'E

v

25
24
23
22
21

Arqui.tcto

I

P?,DRÃO

RE!:'EitÊNCIA

Pb"ELICA À

VII

VI

os

I
I

v

C<
03
02
02

IV
III

II
I

'r

3•

I

SUl?'Z'RICR

s:;;ÜDE

· 7900

DerembioC!e 1989

Quart1i:feira 13

,,
(Art.

2~,

da Lei

:.;J.'l'Ul\Ç.'ÃO NOVA

SI'rUAÇXO .1\Nl'ERIO~

I

--·-

!

I

CA!':E:GORIA Fti'N'CZONA!.

I·

~

I 'r,'J•!nt:<)·

-~

-

Sc:::viçOo co:r.?lcmCnt..:a-rc:s
;Auxilia:- de :Eníe:"';lõ!lçe::;.
. .
,Dcscnbista

RZFERf:~CI.A

ür:

Ii>gc,.~a

..

.. .

de

Coo~nicação

Scé>:al

'

::;~pc~v"i:::.or --~-c !;cguranç::J. G!o Trabitlbo

! Tccn:Lco

}Agente _pe

·-- ....

Raêliologia

C$1

I Operador õe

Teleco~unicações

Cont.=a-Mes~re

I

-

'
c E'let:::ic.iljadO:
:

.·

'Sal:de PÚblica
Técnico ·de iaoora~óric
-·
,Agente de-~ d.nefot.o;'rn.fica e Microfilmag~
Mes:::=e
'de

.

P:=cçrl:!t:~'tl.c!or

Auxiliar Oe

· Y.otorista
J Téc::.ico .de

I

Processaxr~ento.s

·

~e· Da~os

Enfen::ag7~

.

III
II

17
16

.

Admi.'"list=ativo
A:=t.Í!:ic€: Especializado
Age~ te

3"0

.

I

I

I

IV

I

I
I

1'

I

IV

A..'\. IO DE SACOE-

IU
II

VII
VI

v
IV

D

12

III
II

ll

I

--

,

r

l-s

I

II ~SS!STZ!.= "''Tlii''~P.I II
!

2•

v

l

I
I'

I
I

I
V!I

:v r

I
~

~

i

~-

l

I

:n:
de

õe

de l.D59)

~

SlTtJi-.ÇÃO NOVA

I

CARREIRA ASSSIT:ÊKCIA PÚBLICA À SAÚDE: NO DISTRI-·tô. .FEDERAL
.
I
REFE:atN"CJ;~"i."

Crl."l'ZG:O..lUA ?UN'CIONAL

I'

Telefonista

I

Agente de.?ortaiia

6

Auxiliar de ArtÍfice (TAGA)

1

I

I

AuXiliar

Operac5.onal

Serviços Diversos

~

.

~~XERIOR

..

I

!i

"-' I

I

I

I

~
~ i

3•

I

ANEXO

SITüAÇAO

!
I
I

v

14

~

-

!;>!~!>:E:GO -

ESPECD.L

II

29
28
27
26

JB--

!
I

.III

I
VI

21
20
19

I

'

lV

34
3.3.
32
31

'22

'

CL,i).SSE

v

25
24
23

Com~ut.~do::-

Auxiliar e:n Assuntos Educacio:"Jais

j Agent:e

I

'

I

PADR~.O

25 o 39

Auxilia~ üc Enterm~gem dQ ~rabalbo

1

'

'

êe

de

n2

PADR:;\Q

I

CLASSE

I

I

Ei:·!?:l.E"GO

v

"a 105

IV

õe

-

III

ÚNICA

~SSISTENTE BÁSÍCO

DE

SAÚ::lE"

Art:.Í:fico;:
Mot.o::::-ista
Ar;ccmscrista

-

r:t

I

r

I

Dezembro de 1989

,.,

....

''

~

(J:.:tigo.

J._,

de l9S9)

<le

PADRÃO

'CLASSE

SO?ERIOR DE SAÚDE

ESPECIAL

I

v

IV
1•

I:!:I
II

I

I

v

IV
III
II
I

z•
I

VII
VI

v

IV
III
II
I

3•

I

I
v

.,I

l•

1:l0

110

I

2•.

II

VI

].03

IIJ;

82
79
i6
73

IV
III

'70

IV

ÚNICA

-

I

<3
-40

46

II

43
40
33

r·

lOS
lC.;
lCO

••<6

v

IV
III

3) ASSISTENTE BÁSICO DB SAÚDE

124120
J.:J..-6
112-

55
52

v
I

l<O
136

58

VI

I

15-0
155
1S2
1-':-3
.144

67
64

:rr

IIIII

1S4
1$.0
176
·172

91
88

I

,.

188

lCO
97
9<

IV

VI!

'

.'

192

115

v·

I

I
I
I

I

II
I
VII
VI

I

II

UI
II

v

'

I

I

::wa.

'20~

130
1:!5

IV

I

I
I
I
I

VII
VI

Í!:-D!CE
220
2!6
212

!J:I
II

v

ESP;EÓ:AL

--

IV

VI

2) ASSISTENTE INTERNEDIÁRIO DE. SAÚDE

I
'

I

'

7901

-

CARGO

ASSIST~TE

~

<lc

l)

Quarta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

25

I

I
I

I

,l

7902

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavrr;'l, encerro

a discussão.
Em w.>tação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr, GovernadoÍ'

do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 25:
(Em regime de urgência, nos termos

do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensa~
gem n• 313, de 1989 (n' 820/89, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja
a Prefeitura Municipal de Embu (SP) auto~

rizada a contratar operação de _crédito no

valor correspondente, em cruzados novos, a 400.000 Obrigações _do T escuro

Nacional - OTN -de janeiro de 1988,
para os fins que especifica (dependendo

de pare<:er},
Solicito ao nobre Senador Severo Gomes
o parecer da Comissão de Assuntos Ecoriô~
micos sobre a matéria.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB -

flézembi(:,]le 1989
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SP.

Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, através dá presente Mensagem, o
Senhor Presidente da República propõe, cotn
base na Exposição de Motivos n9 243/89, do
Senhor Ministro da Fazenda, que o Senado
Federal autorize, nos termos do que dispõe
o art. 52, Vil, da Constitufção Federal, a Prefeitura Municipal de Embu - (SP) a contratar
operação de crédito· _em valor correspondente
a 400.000 OTI''f de janeiro de 1988, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S/A, na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica Federal - como sucessora do extinto
BNH -, destinada a propiciar a execução de
obras do Projeto Cura.
·
A Resolução n9 93, de 1976, do Senado
Federal carateriza operações com recursOS
dos programas _do BNH - entre as quais o
Projeto Cura - se inclui - como forma dos
limítes ficados pela Resolução n9 62, de 1975,
requerendo autorizações específicas do Senado Federal, devendo a solicitação respectiva
ser encaminhada devidamente instruída com
parecer do Conselho Monetário Nacional.
As características bâsfcas da operação, nos
termos do Voto DIDIP/88/046. do Conselho
Monetário Nacional, são as seguintes:
a) valor: 400.000 OTN de janeiro de 1988;
b) prazos;_
1) de carência máXima: 30 meses
2) de amortização:· 240 meses;
c) encargos:

lidada interna do Município se achava contida
dentro dos limites ftxados pela Resolução, ex·
c:eto quanto ao crescimento real anual. No
entanto, Salvo -melhor juízo, tal limite_possui
relevância maior apenas para efeitos de demo-·cratização do crédito,_situação irrelevante neste caso. Ocorre que a "regulamentação do Conselho Monetário Nacional condiciona, em casos como o que ora analisamos a efetivação
da operação à existência, no agente financeiro,
de margem decorrente de retornos de opera, ções junto ao setor público, tendo como referendai o saldo de 31/12/87.
Do ponto de vista formal, o processo se
.aclla convenientemente instruído, em canso·
nância com o_ que estebelece o parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~ 93, de 1976,
do Senado Federal, achando-se acompanha·
da de parecer do Conselho Monetário Nacional e de informações sobre o perfil de endividamento do município.
Quarito à utilização da OTN para expressar
o valor do fmandamento, importa considerar,
primeiro que tal título público foi extinto como
parte das medidas associadas à implementação do "Plano Verão", sendo seu lugar ocupado, posteridrmente, pelo Bonus do Tescuro
Nacional (BTN}; segundo, que o Senado Federal, através da Resolução n~ 61, de 1989,
defmiu procedimento para conversão de valores expressos em OTN' em BTN.
Assjm, com vistas a ajustar o solicitado à
nova situa_ção, as 400.000 OTN estão sendo
converti<;las em 3343.646 BTN, mediante uti·
Iização da fórmula estabelecida pela Resolução já mencionada [(400.000 X 1,3548) X

6,17)1.
Outrossim, conSiderados os relevantes
propósitos da operação, as evidências de ca~
pacidade de pagamento do Município interessado, e demais elementos aqui considerados,
somos favoráveis ao acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOWÇÁO N• 98, DE 1989

Autoriza a PrefeJ1ura Municipal de Embu -(SP) a contratar operação de crédito,
em cruzados novos, no valor correspondente a 3.343.646 BT!Y, junto ao Banco
do Estado de São Paulo SIA.
O'Senado Federal resolve:
Art. 19 É a prefeitura Municipal de Embu
(SP) autorizada a contratar, nos termos do que
dispõe o art. 21 da Resolução n~ 93, de 1976,
dQ..Sen_®_o Federal, com a redação dada pela
Resolução n9 140, de 1985, do mesmo órgão,
operação de crédito, em cruzados novos, em
valor correspondente a 3.343.646 (trêS milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e qUai-enta e seis) Bónus do Tesouro Nacional (BTN), junto ao Banco do Estado de
~SaQl'ãUlO S/A, el)l sua qualidade de agente
1) juros' 11,5% a.a. p/CEF
financ;eiro da Caixa Económica Federal, desti·
2) correção: 1,0% a.a. p/Banespa
nada à execução de obras do Projeto Cura
3) taxa de administração: 2% sobre cada
no Município.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
desembolso
d) garantia: vinculação de quotas do !CMI
data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as dispOsições em
ICMS.
contrário.
Segundo as informações contidas no pro.t: o parecer, Sr. Presidente.
cessado, à época da proposta, a dívida canso-

O SR. PRESIDENTE (lrarn Saraiva) -O
parecer da CofnisSão de Assuntos Econômicos concluí pela apresentação do f'rC?Jeto de
Resolução no 98; de 1989, que "autoriza a
Prefeitura --MUnicipal de Embu, São PãWO, a
contratar operação de crédito, em cruzados
novos, no valor correspondente a 3343.646
BTN, junto ao Bqhcó do Estado de Sl!o Paulo
S/A",
..
Em discussãb ·o projeto, ·em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprov.::~m queiram
permanecer sentados. (Pausa._) _
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -So~
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final da matéria, o qual
será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
PARECERN • 418, DE 1989

Redação final do Projeto de Resoluç~o
n' 98, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redaç;ão
final do Projeto de Resolução n~ 98, de 1989,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Embu,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 3.343.646 Bônus do T escuro
Nacional - BTN.
Sala de Reuniões_ da Comissão, 12 de dezembro de 1989. - Nelson Çarnefro, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator -Antônio
Luiz Maya- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N• 418, DE 1989
Redação linf!i do Projeto ~e Resolução
n9 _; de J9S!t.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso W, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a segUinte
, DE 1989
RESOLUÇÃO N•
Autoilia a Prefeitura Municipal de Embu. Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados novos, a 3.343.846 Bónus
do Tesouro Nadona!-=- BTN, jvntQ ao
Banco do EstadO de São Paulo - SIA

ó SenadO Federal resolve:
Art. 1, É a Prefeitura Municipal de Embu.
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2 9
daResoluçãon"93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 cfe de·
zembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operaçllo de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a
3343".646 Bônus do Tesouro Nacional BIN, junto ao Banco do Estado de São Pal!lo
S/A,- este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Econômica Federal, destinada à execução de obras do Projeto Cura, no Município.

Dezembro de 1989

Art 2" Esta ResoLUção entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em Votação. -

Os Srs. Seliadores_que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação,

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarelva) Item 2:

(Em regime de Ui'gência, nos termos_
do art._3_36, c, do Regimento Interno)
Votação, em tu_rno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 62, de 1989 (n~
571188, na Casa de--origem}, que estabe-

posto por esta lei, a diferença devida continuará a ser atualizada monetariamente atê a
sua integral e efetiva liquidação.
Art. 2o O_s órgãos e entidades mencionados no artigo anterior a;dotarão as providências administrativas -necessárias para a imediata aplicação desta lei.
Art. )9 O disposto nos artigo.s anteriores
só se aplica aos contratos de obras, serviços
e compras celebrados após a publicação desta
lei.
Parágrafo único. Os contratos celebrados
antes da publicação desta lei poderão ser renegociados tendo em vista sua adequação ao
nela disposto. _
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.

de órgãos vinculados à administrãçã.o pú-

blica, relativas aos contratos que especifica, e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em no·
me da Comissão de Assuntos Econômi·
cos, favorável ao projeto, com emenda
que apresenta.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessao anterior, tendo a votaçao sido _adiada
por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os SrS. Senadores (Jue a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redaç:ão final.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 62, DE 1989
571/88, na Casa de origem)

Estdbelece a obrigatoriedade da incidência de correção- monetária sobre as
importâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos__vinculados à administração pública, relativaS aos_ContrCJtos que especifica, e dá outras proviáên~ias.
. O Congresso NaCional decreta:
Art. 1o As importâncias pagas com atraso
pela adminiStração pública direta e indireta,
fundações e empresas_ sob o controle do poder público e suas subsidiárias, relativas a sa_lários e _obrigações sociais, contratos de Obras,
serviços e c:omprás terão seus valores corrigidos monetariamente, pro rata tempore, a
partir dos respectivOS vencimentos, contratuais ou legais, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais cominações
previstas em ler ou contrato.
Parágrafo único. Havendo pagamento de
qualquer importância sem o acréscimo im-

7903

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Emvotáç:ão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados., (Pausa)
Aprovada.
A mat.éria_ voltará à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Devido à falta de quorum para o prosseguimento da sessão, as matérias restantes da pre·
sente pauta ficam com sua apreciação adiada.
São oS seguintes os Itens com apreciação adiada:

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 74, DE
1989
(Em regime de urgência, nos termos do art

lece a obrigatoriedade da incidência de
correção monetária sobre as importâncias pagas com atraso pelas entidades

(N~

Quarta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

336, c.do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final da matéria, o qual
será lido pelo Sr. 1o Secretário. _

É lido o seguinte
PARECER N• 419, DE 1989
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nr 62._ de
1989 {1} ~7_1188, na Cas~ de origem).
A Coinissão Diretora--apreSenta- a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n? 62, de 1989 (n? 571/88, na Casa
de origem), qú.e estabelece a obrigatoriedade
de incidência de correção monetária sobre as
importâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos vinculados à administração públíc_a, relativas aos contratOs que especifica,
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de de- zembro de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente -Pompeu de Sousa;Relator- Nabor
Júnior- Divaldo Suruagy,
0

ANEXO AO PARECER N'419, DE 1989
Redação fimil da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n9 62, de
1989 (no 571188, na Casa de origem),
estabelece a obrigatoriedade de incidência de correção monetária sobre as im-- portâncias pagas com atraso pelas enti·
- dades e órgãos vinculados à administraçà_o pública, relativas aos contratos que
-especifica, e dá outras providências.

Emenda 0°1
(Corresponde à Emenda

n~

1-

CAE)

Dê-se ao art 3o a seguinte redação:
- ··Art. 3o O disposto nos artigos anteiiõfes só se aplica às importâncias pagas
após a publicação desta lei.
Parágrafo único. As importâncias pagas antes da publicação desta lei poderão ser repactuadas tendo em vista sua
adequação ao nela disposto."

O SR. PRESIDENTE (Jr~rn Saraiva) Em discUssão a redação final. (Pausa.)

Oiscussão, -~m turno único, do Projeto _de
Lei da Câmara_n" 74, de 1989 (n~ 3.457/ÇI9,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, institui a taxa de fiscalização dos
mercadOs de títulos e valores mobiliários e
dá outras providências.

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA,
N• 78, DE 1989
{Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 78, de 1989 (no 3.529/89,
na Casa de origem), .de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre o refinanciamento pela União da divida externa de responsabilidade dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive suas entídade.S da
administração indireta, e dá outras providências (dependendo de parecer).

9
ERQJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
-art. 336, c do Regimen~_o Interno)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de
Resolução n~ 61, de 1989, de iniciativa da ComiSSão Temporáriã., cri8da pelO Re(JUerimento
n~ 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as _operações de crédito
de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito
Federal, dos MunicípioS e de suas respéétiv8s
autarquias (dependendo de parecer sObre o
projeto e sobre o substitutivo).

10
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1989
{Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 62, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
n" 23, de 1989, que dispõe sobre limites glo·
bai_s e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias
e demais entid~des controladas pelo Poder
-Público Federal, estabelece limites e condi·

e

DIÁRIO

s;ões P,ara a c9ncess,ã<? ~- .9'a\a.ntia da União
em operações de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto e· se..
bre o substitutivo).

·

· -

- ·- · --

15
PROJETO DE LEI DÁ 'CÂMARA N; 82: DE
1989
'
'

(Em regime de urgência, nos

t~rmqs_

do

art. 336, c do Regimento Interno)
Discussão, em turno' únic;o; do Projeto. de

Lei da Câmara n" 82; de 19?9 (n~ 3.736/89,
na Casii de origem}, de ini'Ciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a redução de
incentivos fiscais (dependendo de parecer).
~o.....

PROJETO DE LEI OO.OF N' 85, DE !989'

(Em regime de oufgêhci8,' ríos termos do
art. 336, i: do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 85, de 1989, ·de ii1k:iativa do
Governador do Distrito. Federal, q_u~,-altera a
Lei n' 33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
providências (dependendo de parecer).

16
PROJETO DE LEI DO DF N, 74, DE 1989

(Em reglme de

urQ-ên'~ia:

nos termoS

art 336, c do Regimento Interno)

à6 ·~

Discussão, em turno único-, do Projeto, ·de.
Lei do DF n~ 74, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito. Federal, que autoriza
o Distrito Federal a alienar imóveis, tendo
PARECER; sob nry 3_65, de 1989, dã Comissão do
- Djstrjto Federal, favorável ao-Projeto,
com voto vencido dos senaâ:ores Pompeu de
Sousa e Wilson Martins; e contrário à emenda
apresentada perante a Comissão pelo Sen-ador Maurido Corrêa.
·

27
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•3, DE 1989
..

Votação, em primeito turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores, que aCreScEmta parágrafo
ao art. 159 _e afterã redaçãÕ do inciso li Qo
art. 161 da Constituição Federal.

a

28
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 4, DE 1989
.

Votação, em primeiro turno, da_ ~reposta
de Emenda à Coi1stitil'ição n~ 4, de-!989, de
autoría do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Seriaéores~_que acrescenta _um §
69 ao art. 5o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

29
PROJETO DE RESOLUÇÃO

l'i• 86, DE

!989

Discuss_ão, em turno (mico, do Projeto de
Resolução n? 86, aei989, de iniciativa da Comissão Diretora, que dá nova redação ao art.
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617 do Re,mrlamento Administrativo do Sena- do Fed_e~al. · · · · · · · · ·
·
30,
PROJETO DE DECRÊTO LEGIS!ÀilVO
N° 50, DE 1989
.

- (IncluídO' ~ni O idem. d-o Üi~ ~os termos do
art. 376~ do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 50, de 1989 (n" 43/89,
._na_Cãii"1afa .dos D.eputç~dos),,que aprova os
textos dãs COnVenções n?" ,135 ~ 161 e rej~ita
a de n" 143, da Org<;lniza:;ão Internacioné:!l do
Trabalho- OIT (dependençlo de pareCer).
31
. PROJrttl DE bl::i:RETO U:GÍSLAilVO
. . N• 52, DE !989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussao, em iurno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 52, de 1969 (n9 151/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campos
da Gênda e Tecnologia, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o GollemO da Repú_blica da india, em Nova
Delhi, em 22 de julho de 1985 (dependendo
de par~c!;!!}· -

32
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N•5!, DE 1989

(In~i~ido eni Órdeffi dO Dia, nos ternios
do art. 37"6, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 51, de 1989 (n' I 06/89,

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ~cordq :;;obre Cooper_ação Cultural, celebrado entre o Gov:erno da_ República Federativa do Brasil e o Governo da República Sodalista da T checoslováquia, em Praga, em 7
~ ~bril d~ 1989 (Dependendo de parecer).

. OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Na
presente sessão terminou o prazo para apre---sentação de emendas ao Projeto de Resolução
n9 91, de 1989, de iniciativa da Comissão de
CóhStituiÇâo, Justiça e Cidãdania, que suspende, de acordo com a decisão proferida pelo
·supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5
de março de 1986, a execução do parágrafo
único do art. 45, da Lei Orgânica da Magistratura Naciohal (lei complementar n" 35n9),
nos ·termOs do que dispõe o art. 52, inciso
X. da Constituição brasileira em vfgor.
h,g projeto não forain 6fei-ecidas emendas._
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Na
presente sessão, terminou o prazo para apresentaÇão de emendas ao Projeto de Lei do
DF n~ 94, de 1989, de iniciativa da Comissão
do Distrito Federal (apresentado por sugestão
do D!'!putado Francisco Carneiro), que dispõe
l>Obre a criação de Escola Técnica Regional
cto.-_Gã:ma (Região Administrativa ll).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.

Dezembro de 1989
A matéria será incluída em Ordem do Dia,

?portunamen~e.

-Ó SR~ PRESIDENTE (Iram Saraiva)- EsK
gotOu-se hoje o prazo previsto no art. 91, §
4° do Regim~l1;tO lntert"!O, s~m que tenha sido_
interposto recurso no sentido de inclusão em
Ordem do Dia, das seguintes matérias:_
-Projeto de Lei do Senado n~ 59, de J!;i88,
de autoria do Senador Marco Maciel, que prorrciga-o prazo de aPlicação de incentivos fiscais
do Imposto sobre_ a F!enda para empreendimentos localizados nas áreas da SUDENE e
da S.UDAM; e

-Projeto de Lei do Senado no 72, de 1989.
de autoria do Senador Edison Lobão, que indica os. cargos, referidos no _art 84._ in_dso ,XIV,
_d_a Constituição Federal, cujos atas de nomeação pelo Presidente da República, dependem
de prévia autorização pelo Senado Federal.
As matérias foram apreciadas éondusivamente pela Comissão de· Constituição, Justiça
e Odadania. Tendo sido aprovadas, vão à CâK
mara "dOS DePutados.
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa)- Es·
gotouKse hoje o prazo previsto no art. 91, §
4~, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido de inclusão em
Ordem do Dia, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 19Sg,
de autoria do Senador Maurício- Córrêa, que
dispõe sobre o vencimento das contas de serviços· públicos;-Projeto de Lei do Senado n" 81, de 1989,
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que
dispõe sobre o salârio mínimo, e dâ outras
providências;
- J?_rojeto de Lei do Senado__ [i~ 11 Q, de
1989, de autoria do Senador Francisco Ro·
llemberg, que dispõe sobre a propaganda comerei~] de agrotóxicos, pesticidas e produtos
=- _
= __
congêneres;
- Projeto de Lei do Senado n~ 158, de
1989, de autoria do Senador Francisco RoJlemberg_, que dispõe sobre o Fundo Nacional
de Reforma Agrária, e dá outras providências;
- Projeto de Lei do Senado no 357, de
1989, de autoria do Senador Carlos Chiarelli,
que dispõe sobre a criação de zona de preces·
sãméntos de exportação no município de Rio
Grande, no estado do Rio Grande do Sul.
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comíssão de Assuntos Económi·
cos.Tendo sido aprovados os Projetas de Lei
do Senado n"' 60, 119, 158 e 357, de 1989,
serão despachados _à Câmara dos Deputados,
e O ProjetO de Lei-do Senado n~ 81, de 1989,
rejeitado, vai ao arquivo.
O Sr. Ronan Tito a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. Ex•

OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, V. Ex" vai convocar nova sessão e nós
conseguiremos quorum. Apelo, deste microfone da tribuna, aos Senadores que se encontram na Casa·- nos Gabinetes, nos correM
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O SR. PRESIDENTE (Iram' Sataiva) Nada m8is havendo _a tratar, -vou ·enCerrar- a
presente sessão,- con~ocal'ldo os Srs. Seriadores para uma extraordinária,_ <3 realizar-se
hoje, às 18 horas, com a se~inte

dores, para que acorram ao plenário. Além
disso, peço a todos os Senadores fiquem aten·
tos, porque, hoje, temos sessão do Consre:Sso
às 18 horas e: 3_0 minutos, com votação, inclusive apreciaç'ão de vetos, e~ principalmente,
medidas provis6riaS. Numa das apreciações

ORDEM DO DIA

de_ veto_, o Senado vota primeiramente. Por
Isso, precisamos ter um mínimo de 38 votoS
no plenário, senão cai a sessão.

13
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_'dov~_rn_adoi'_do Distrito~F~ÇI~ialt que alt?ia ·~ls
P_ositivos do _Decreto-Lei n9 82, de 26- de dezembro de 1966, tendo
-Piirec-& Favorável, sob no 399, de 1989,·
.da Comissão
· ·
Do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DF N• S1, DÊ 1989
PROJETO DE LEI DO DF 1'1" 73, DE 1989
DlsCliSSa_O; em ~a· único, do 'PrOjeto_,-de
- Lei d_o_DF n9 5-l, d~ f989;de iniciativa do ' - (Incluído em ordem do dia nos termos do
G,oyernado( do .Di.!?trito Fe.deral, que ratifiCa 'art. 281 do Regimento Interno.)
e mantém .o. Ft~ndo .de.De.senvol~ento do " "- Discussão", em turno único, do Projeto de
DistritO Federal--;-:-_f.UNQEFE;. e dá QL!tras pro- · Lei :do DF' n9 73, de 1989, de iniçic:itiva do
vidênçias, tendo
Go'{eJilador do Distrito Federal,_ que dispõe
Parecer, sob no 406, de 1989, da Comissão
feriados_ito-Distrito Federa1~ tendo
-Do oiStrl~- Federal, favorá'.!el ao pro- soOi:e
. ~~~er fayorá.vel, sob fiç 40l,_de 1989,
jeto e às :emendas apresentadas perante a Coda Comissão
missãp de n95 1 e 2.
---:-Do Distrito F~t;leral
PROJETO DE i..EJ~ DO DF 1'1; 62, DE 1989
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es-

Solicito _aos assessores transmitam o aviso

ao Senador que não se encontra aqui, que
esteja em f\1inistério, que não podemos faltar

à sessão do Congresso Nacional, para que
tenhamos ·quorum, a fim de apredãitrios as
matérias.
Era eSte--Q _apélo que eu queria fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência reiterã_ que haverá, hoje, sessão
do Congresso Nacional às 18 horas e 30 minutos. É necessáría a presença dos Srs. Senadores que se encontram em Brasília. Conforme já colocou o Senador Ronan Titã, há vetos
cuja votação se inicia pelo Sén"ado Federal.

(Incluído_ em ordem do dia no:5 termos do
art. ~281 do Regimento Interno.}
DiscuSsão, em turno único, do Projeto. de
!,..e~-- .dO DF n? 62, de 19-89, de jniciativa do

--tá encerrada a sessão.
(Levãnta~se a sessãQ às) 7 horéfS e 55

- • " :IÍiinutOS.)

~

-

~

~

~

~

Ata da 214\1 Sessão, em 12 de dezembro de 1989
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EXTRAORDINARIA-

Presidência do Sr. Iram Saraiva
As lBJiORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS" SENADORES:

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

~(;;IUERIMENTO

N• 729, DE. 1989

Requeremos urgência, nos termos do art. __ _
336, álínea "c", do Regimen~ Interno, para
- o PDF -n~ 96, de 1989, qtie "autoriza a desafetaçãp de domínio de bem de uso comum do
povo, dentro dos lirilites territoriais do Distrito
Federal".
Sala_da.s Sessões, 12 de dezembro de 198_9.
--Mauro Benevides-::- Ronan Tito -_!=díson
LobãO- Mário Mãiii- Odacír Siiares·- António Luiz ftfaya- PomPeu de Sousa- Aluí- zfo Beterra - 11éira Fíl/lo - O/avo Pires Má_rclo Lacer:da __; Mansu~to de Lavor.

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
AVISO DO MINISTRO DO ExÉRCITO
D'Carli - Odadr Soares - Ronaldo Aragão
- Olavo Pires -Jarbas Passarinho- Moisés
S/N, de 11 do corrente. encaminhando esAbrão - Carlos Patrºdnlo - Antonio Luiz
clarecimentos prestados pelo Ministério _do
Ma~ - João <:astelo --:"" ~exandre Costa Exército sobre quesitos constimtes do RequeEdison Lobão - Hugo Napoleão - Cid Sarimento n9 497, de 1989, do Senador Jamil
bóia de Carvalho- Ma1,1ro aenevides -MarHaddad, formulado cOm o objetivo de ob_ter
condes Gadelha -Mansueto de Lavor-l-ouinformações sobre pensão especial de ex·
rival Baptista - Luiz Viana ~Jutahy Magacombatentes.
lhães - Ruy BÇJ;celar- José lgnádo Ferreira
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So- Gersori Cainata ....:....;João CaJmon- Nelson
bre a,mesa, requeyritÚentos que serão. lidos
Carneiro --HugO- ContijO - Ronan Tito o sR. PRESiDÉNTE -(lrani Saralva) --Os
pelo
19 ~e<:retâÍio.
-- Severo GOhi.ês- Fernando Henrique Cardo-reqUerrmentos lidos serãO aPredá-do_s· após a
so - Marcos Mendonça - Mauro Borges ~ão lidos os seguintes
Ordem do Dia, nos termos n~gimentais. (Paulram Saraiva- Irapuan Costa Junior- Pomsa.)
peu de Sousa - Maurício Corrêa - _Meira
REQUERIMENTO N• 728, DE 1989
-Sobre .a mesa, requerimento que s~rá, lido
Filho - Roberto Campos - Márcio Lacerda
~pelo Sr. 1~ Sec;retário..
· --- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins
Requeremos nos termos do art 336, alínea
- Leite Chaves - Gomes Carvalho .....:.... Silvio
"c", do Regimento Interno, para o Ofs n~ 30, _
_É lic!<? o,se.guinte
Name - Jorge Bomhausen - Dirceu Carde 1989, do. Sr. Governador .do Estado do
neiro.
- Ce"i:!rá, Solicitando autorizaçâo do Seria,~o fe~
REQUERIMENTO N• 730, DE 1989
deral, para contratar operação de _crédito exterPl:e$i_dente,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
no juõto ao BID, nO valor e_quivalente .a US$
lista de presença acusa o comparecimento
Requeiro, na forma do art 256 do Regi89,700,000.00, destinados a complementar
de 46 Srs. Senadpres. Havendo número regi- _ r_ecursos para execução do Programa de Reamento Interno _do Senado, a retirada, em carámental, declaro aberta a sessão.
te"r. _Refi,nitivo, do Projeto de Lei do Senado
bilitação de Estradas do 'Est~do do Ceará.
Sob a proteção de Deus, in1di:imos nqSsos
Sala das Ses~~s, 12 de dezernbro de_1989. n9 278, de 1989, que regulamenta o disposto
trabalhos.
- Ronan Tito~- Fernando Henrique Cardoso
no § 5' do artigo 40 da Constitulçáo.
O Sr. 19 Secretário Irá proceder à leltura
-Maurício Corrêa- Edison Lobão- Carlos
sata_das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
do Expediente.
-Senador Iram Saraiva.
Patrocfnfo.

sr.

_:.:_sr:
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -CO
r.equerimento lido será colocado oportuna-

mente na Ordem do Dia. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Díscussão, em turno único, do Projeto
<!e Lef do DF no 51, de 1989, de iniciativa

do Governador do Distrito Federal, que
ratifica e mantém o Fundo de DesenvolvirilE:mto do Distrito 'Federal -FUNDEFE, e dá outras providéncias, tend()
Parecer sob · n~ 406, de 1989, da Co-

missãó
- Do Dlstdto Federal, favorável ao
Projeto e às emendas apresentadas_ perante à Comissão,
1 e 2._

aençz

A matéria foi inclufda na Ordem do Dia em
virtude de dispensa do interstício concedida

em sessão anterior.
Passa-se à discussão" do projeto e das
emendas, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeio aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF N" 51, DE j !Í89
Ratifica e mantém o Fundo de Desen~
volvimento do Distrito Federal- Fundeie, e dá outrils proVidências.

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Votação, em globo, das Emendas n~• 1 e 2, de
parecer favorável.
Em votação.
_
_ __
Os Srs. Senadores que ás aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) [tem2:

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em tUrno único, do Projeto
de Lei do Df n~ 62, de 1989, de iniciatiVa
do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositiy_os do Decreto-Lei nQ 82,
de 26 de çiezeffibro de 1966, tendo
Parecer Favorável, sob no 399, de
1989; da Comissão
-Do Distrito Federal

A rn.3téila foi incluída em Ordem do Dia
em Virtude de dispensa de interstício conce·
dida em sessão anterior.
Passa-se à discussão do projeto em turno
único.
- -

Em discussão. (Pausa)
Não haven-do quem peça a palavra, en-cerro
a da discussão.
·Em votação o projeto.
Os Sr's. s-enadOres que o aprovam queiram
permanecer se[!tados. _(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Cciffiissáo Diietora, -para a
_çedação final.

É o s_egUinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF Ne 62, DE !989
Altera dispositJ'voS do Decreto-Lei nc

O Senado Federãl, decreta:
84 de 26 de dezembro de 1986.
Art. 19 Fica ratificado e, como tal, mantido
õ
Senado Federal decreta:
o Fundo de Desenvolvimento do Distrito FeArl J? O Decreto-Lei n9 82,-de 26 de de·
.deral - Fundefe, criado pelo art. 209 .do Decreto-Lei n~ 82, de 26 de dezembro de 1986, --=-zembro d6" 1966, fica -alterado como segue:
I -O art. 19_9_ paSsa a vi_gorar com a seguinque passa a ter a seguinte redação:
te redação:
"Arl 209. -Fica criadO- o Fundo de
"Art. 199. Fica estabelecido cÓmo
Desenvolvimento do Distrito Federal referencial de indexação dos tributos de
Fundefe, que se constituirá:
córhpetênéia do Distrito Federal o Bónus
1- dos recursos orçamentários que
do T escuro Nacional - BTN Fiscal, instilhe forem destinados;
tuído pela Lei n~ 7.799, de 10 de julho
li- .dos dividendos recebidos pelo Disde 1989 ou outro indexador que venha
trito Federal das empresas de cujo capital
_a suDstituí-lo.
participe;
§ 1o As multas e os juros de mora
III- das receitas auferidas com as apli·
incidirão sobre o valor do tributo indexado
cações dos recursos que os constituem:
na forma deste artigo.
IV- dos re_cursos referidos no incíso
§ 2 9 O disposto neste artigo aplica-se
- também aos débitos parcelados, os insArt. 29 Os prazos; as cOndições Ji.ilanceicritos ou os que vierem a ser inseridos
ras, os critérios de distribuição setorials e as
.em Dívida Ativa, qualquer que seja sua·
nonnas de aplicação do F undefe serão defini--origem."
das em regulamento, obedecido_ as normas
-n-:--o inciso v do art. 206" passa a vigorar
gerais do sistema financeiro. __
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de -com~aseg_i.linte_re~açãO:- sua publlcação.
"Art. 206. ·-·---·'-····-···-·-···
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
V- dispensar a constituição de crédicontrário.
tos tdbutários, a inscrição ou o ajuiza-

rn:·
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ment_o,_bem como determinar o cancelamento de débito de q~alquer natureza para com a fa;!:enda do Distrito Federal,
observados os critérios de custos para
sua administração e cobrança."

Art. 29 É o Governado!- do Distrito Federa!
autorizado a baixar os atas necessários ao
cumprimento desta lei.
_
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDEI"lTE (Iram Saraiva) Item 3:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF no 73, de 1989, de-iniciativa
do Governador do _Distrito Federal, que
dispõe sobre feriados tio Distrito Federal,
tendo
Parecer FavoráVel, sob no 40 i~ de 1989,
d_a ,Comis~o
-Do Distrito Federal
A matéria foi incluída em Ordem do Dia
em virtUde de dispensa de interstício concedl~a em sessão a~terior. - oo=· -== -__
Em cüscussao o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a-diScussãO.
Em votação o proj~to.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação finaJ.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE

LEI DO DF N• 73. DE 1989

·DispÓe sobre feriadOs no Distdto Fe~ -deral.

-O Senado Federal decreta:
Art. 19 São feriados no Distrito-Federal:
(-·Dia 21 de abril, data da fundaçáo de
Brasília;
O- dia 12 de outubro, data consagrada a
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira de Bra·
sília.
Parágrafo único. -São; ig_l:!almenie~fei-ia
dos, a Sexta-Feira da Paíxão e CorpUs Chrlsti,
datas móveis.
Art. 29 Os feriados instttuídos na forma
desta lei ~rão comemorados na própria data.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições ern
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Finda a Ordem do Dia .
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
n9 728, de urgência, lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer-sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incJuída na segunda sessão
ordinária subseqüente.
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O SR. PRESIDENTE (fram Saraiva)- em
votação o Requerimento no 729, de urgência,
lido no Expediente. ·
Os Srs. Sehadores que o aprovam queiram
permanecer sentados._(Pausa)
Aprovado.
A matéria será incluída na segunda sessão
ordinária subseqüente.

ANEXO AO PARECER N' 421, DE 1989

Redaçiío final do Ptojetd de Lei do DF
n~ 62, de !989, altera dispositivos do Decreto-Lei na 82, de 26 de dezembro de
/966.
O Senado Federal decreta:
Art. t· O Decreto- Lei n·, 82, de 26 de dezembro de 1966, é alterado como segue:
1- o art. 199 passa a vigorar com a SeguinO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So·
bre a mesa, redações finais que s"erão lidas te redação:
pelo Sr. 1oSec:retârio.
·
~ ArL 199. É estabeledâó córilo referencial de indexação dos tributos de comSão lidas as segu-intes
petência dó Di:;tríto Federa] o 'Bõnus do
PARECER N" 420, DE 1989
Tesour_o Nacional- BTN-FisCal, instituído pela Lei n~ 7.799, de lO de julho de
Redação final do Projeto tje Lei do DE
1989, ou outro indexador que venha a
n" 51, de 1989.
substituí-lo.
A Comissão DJretóra apresenta a redação
§ 1" As multas e os juros de mora
final do Projeto de Lei do DF n" 51, de 1989,
incidirãO sobre o valor do tributo indexado
que ratifica_ e mantém o Fundo de~Desenvol~
na forma deste artigo.
vimento do Distrito Federal-- Fundefe, e d.;
§ 2ç O disposto neste artigo aplica-se
outras providências.
também_aos-_ débitos parcelados, os insSala de Reuniões_di:l Coiníssão, 1_2 âe decritos ou os que V:ierem a ser inscritos
zembro de 1989.- Alexandre Costa, Presi·
-em dívida ativa, qualquer que seja sua
dente -Pompeu de Sousa, Rela_tor~Mendes
ongem
Cana/e - Louremberg Nunes Rocha.
H- o inciso V do an. 206 passa a vigorar
com a seguinte redação:
ANEXO AO PARECER N" 420, DE 1989
Redaçào final do Projeto de Lei do DF
"Art. 20 6 . ··········-· ..··················~·~·······~···
n? 51, de 1989., ratifica e mantém o Fundo
V- dispensar
a. constituiÇão
. .
- de crê di·
de DesenvoMmento do Distrito Federal
tos t rib utanos, a !nscrição ou o ajuiza_Fundeie, e dó outros providências..
menlo, bem· bcomo
d determinar -o cancelamento de d e ito e qualquer natureza paO Senado Federal decreta ·.
Art. 1~ É ratificado e, como tal, mantido
·ra- cõlil a Fazenda do Distrito federal,
observados oS critérios de custos para
0 Fundo de Desenvolvimento do Distrito F e·
cn'ado pelo art. 209 do Desua
administração
e cobrança."
.
dera! - Funde'e,
1·
-•
creta-Lei n~ 82, de 26 de dezembro de 1966,
Art. 2~ É o Governador do Distrito Federal
que passa a ter a seguinte redação:
- auiOrí:Zado a baíxar os atas necessários ao
·
d t L ·
"Art. 209. É cr,·ado o Fundo de Decumpnmento
e!, em vigor na data de
leiaentra
art. -3" Esta es
senvolvimento do Distrito Federal- Ftin- - sua publicação.
defe, que se constituirá:
Art 4 ~ Revogam-se as disposições em
[- dos recursos orçamentários que
contrário.
lhe forem âeStinados;_
II- dos dividendos recebidos pelo DisPARECER No 422• DE 1989
trito Federar das 'empiesas de cujo capltal
Redação final do Projeto de Lei do DF
participe;n~ 73, de 1989.
m-dasreceitasauferidascõmãsapli·
cações- dos recursos que o constituem."
A Comissão Diretora apresenta a redaçã:o
final do Projeto de Lei do DF n~ 73, de 1989,
Art. 2" Os prazOs, as-condições financeique dispõe sobre os feriados no Distrito Fe- -·
ras, os critérios de distribuição setorlais e _as
dera!.
normas de aplicação do Fundefe serão de$t!·
Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de
nadas em regulamento, obedecido as normas
dezembro de 1989.- Alexandre Costa; Presi~
gerais do sistema financeiro.
dente-PompeudeSousa, Relator-Mendes
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
Cana/e-- Louremberg Nunes Rocha._
--ANEXO AO PARECER N" 422 :-DE 1989
sua publcaç:ão.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
-_Redação finar do Projeto de Lei do DF
PARECER No
, DE
n~ 73, de 1989. dispõe sobre feriados no
421
1989
Distrito Federal.
Redaç8o final do Projetô de Lei do DF
O Senado Federal decreta:
n? 62, de 1989.
Art. 1~ São feriadOs no DiStrito Federal:
1- 0 dia 21 de abril, data da fundação de
A Comissão Diretora apresenta a redaç_ão
final do Projeto de Lei do DF n~ 62, de 1989: -BTa:Sma;11 -o d'la 12 d e out ubro, da ta ~consagra da
q ue altera dispositivo.s do Decre\o·Let'.n" 82,
de 26 de dezembro de 1966.
a NoSsa Senhora Aparecida, Padroeira de BraSala de Reuniões da ComissãO, 12 de de-- silia.
zembro de 1989. -Alexandre Costa, Presi·
Parágrafo único. São, igualmente feria-dente-PompeudeSousa, Relator-Mendes
dos, a Sexta-feira da Paixão e CorpUs Christi
Canafe - Louremberg Nunes Rocha.
datas móveis.
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Art. 2~ Os feriados instituídos Ila forma
desta lei serão comemorados na própria data.

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4o Revogãfn-se as disposições em
contrário.
O Sr. PRESIDENTE. ([ram~Sara-iva) -As
matérias lidas vão à publicaÇ:ao. (Pausa.)
Sobre a mesa r_equerimento que serâ lido
pelo Sr. 1~ Secretári-o.

t: lido e aprovado o seguinte
. REQUERlMENrO N• 731, DE 1989
Dispensa de_ publicação de redação. fmal.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicãção, para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Lei do DF n~ 51, de ) ~ÇJ9, de
iniciativa do Governador do Disti'itõ Federal,
que ratifica e mantém o Fundo de Desenvolvimento do Distrito F ec;leral - Pundef~. e dá
outras proVidências~
_Sala das Sessões, em 12- d_e_d_ezernbro de
1989. -Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE -([ram Safa-tva) Aprovado o requerimento, passa·se à imediata
apreciação da ma(éria.
Em discussão a redaç:ão final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, _está
encerrada a discussão.
- fima1,
Em votação a re d aç:ao
~
0 s Srs. S enadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto
.
- d o Govemador d o
1
"vai a• sançao
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, requerimento que será Ii do peIo
Sr. 1~ Secietãrio.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N9 732. DE 1989

Dispensa de publlcaç:ão-de re"daç_ão final.
Nos termos do art._32l do Regimento Jnter:
no, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Lei do DF n~ 62, de 1989, de
iniciativa do Governador do Distrito Federal,
-que -alte-ra dispositivos do Decreto-Lei 0 o 82.
de 26 de dezembro de 1966.
Saladas Sessões, 12de dezembro de 1989.
_Pompeu de SoUsa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovadoorequerlmento,passa~seàimediata

apreciação da redação final.
Em disc!Jssão. (Pausa)
Não havendo quem peça apalavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
proJetoFederal.
vai à sanção do Sr. Governador
doODistrito
OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
*E lido e aprovado o seguinte
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REQCIERJMENTO N• 733, DE 1989
Nos termos do art. 321 do Regimento lnter,

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Nada inals havendo a tratar, a Presidência vai

no, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final
do Projeto de Lei do DF no 73, de 1989, de

encarrar a sessão, convocando uma eXtraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 15

iniciativa do Governador do Distrito Federa!,

ORDEM DO DIA

minutos, com a SeQUinte.

que dispõe sobre feriados no Distrito Federal.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.

-l-

-Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Ein discussào. (PaUS:Gl.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sançã9 do Sr. GOVernador
do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 74, DE 1989
(Em .regime de urgência, nos termos dq art

_336rc,.-do Regimento thterno)
DiscUssão, etn turno único, do Projeto de_
Lei da tâmara n'-74, de 1989 (n' 3.457/89,

na casa de origem), de inidativa do Presidente
da República, que institui a taxa de fiscalizaÇão
dos mercados de títulos e valores mobiliários
e dá outras prOvidências (dependendo de pa·
recer).

_Dezembro de_1989

-2Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolu_ção no 86, de 1989, de il1iciatiVa da Comfss~o Diretora, que dá nová redação ao art
617 do Regularr_tento Administrativo do Senado Federal.
-3-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 50, DE 1989
(lndt,lido_em Ordem do Dia nos termos do

_art._376, e_,_ do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do ProJeto de
Decreto Legislativo n~ 50, de 1989- {n~ 4:3/89,
na Câmara dos D-eputados), que aprova os
te~s das Convenções no:>S 135 e-161 e rejeita
-a- de n9 143, da Organização Internacional do
Trabalho- OIT (dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minu~
tos)

215~ Sessão, em 12 de dezembro de 1989
3~ Sessão Legislq.tiva Ordinária, da 48~ Legislatura
Extraordinária
Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa.

Ata da

ÀS 18 HORAS E 15JI11NilTOS, ACHAM_-SE
Reli:J.tor: Senador Mauricio Corréa
PRESENTES OS SRS. Sf!YADORES:
O Pfojeto em' eStudo relaciona-se com a
~Aiuízio Bezerra~- Nabor Júnior- Carlos
·definição de área para edificação do Arquivo
De'Carli- Odacir Soares- Ronaldo Aragão
Público do Distrito Federal. Estabelece e auto-OiavoPires-JarbasPassarinho-Moisés
riza a c;l~safetação,_ do c;lomínio de bem de,
Abrão - Carlos Patrocin!o - Antonio Luiz: --usõ comum do povo, da área situada no canMaya -João CasteJo --- Alexandre Costa _
te iro do Eixo Monumental, no Trecho da EstraEdison Lobão -Hugo Napoleão- Cid ·s·ada Parque Indústria e Abastecimento/CruZeiro,
bóia de Carvalho- Mauro Benevides _Marfia Região Adminlstrativa de Brasília-RA I, locacondesGadelha-MansuetodeLavor-Loulizada dentro do espaço territorial do Distrito
rival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy BaFederal. Tal desafetação tem como objetivo
celar- José Ignácio_ Ferreira - Gerson Caa construção <;lo Arquivo Público do Distrito
mata -João Calmon - Nels_on Carneiro _
Federal, a teor do Decreto n~ 11.946, de ] ~
Alfredo Campos- ROrian Tito- Sevel-o Go·
de noVémb'ro de 1989, do Governador do Dismes- Fernando Henrique Cardoso_; Mário
trito Federal, que homologou a Decisão n~
Covas - Mauro Borges ~ Iran Saraiva _
13/88, do Conselho deArquitetura, Urbanismo
Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa-Meira
dé Meio Ambiente do Distrito Federal.
Filho -Roberto Campos- Louremberg NuA proposição foi encaminhada, sob a forma
de mensagem ao Senado Federal, pelo Excenes Rocha- Má rdo Lacerda- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins - Leite Chaves ·lentíssimo Governador _Joaquim Domingos
RorÍZ- Gomes Carvalho - Silvio Name -Jorge
Bornhausen - Dirceu Carneiro.
_Não foram apresentadas emendas ao Projeto, no prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) - A
- No mérito, o Projeto de Lei do DF no 78,
lista de presença acusa O comparecimento
de 1989 ê de grande necessidade e utilidade
porque dota 0 Arquivo Público do Distrito fede 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-dera! das condlções fiSicas indispensáveis a
Sob a proteç:ão de Deus, iniciamos nossos
seu funcionamento, já que lhe compete reco·
trabalhos.
.
_-,_ Jher, preservar e garantir proteção especial a
O Sr. 1~ Secretário irá proceder à leitura- documentos arquivísticos, considerados de
do Expediente.
valor permanente, -produzidos e acumulados
E lido o seguinte
p·eJa Administração Direta. Jndireta e Fundações do Distrito Federal. "Tais documentos,
EXPEDIENTE
uma vez preservados, serão elementos de proPARECER N• 423, DE 1969
va e instrwnento de apoio ao planejamento,
Da Comissão do Distrito Federal, sobre. à ·ªdministração, à cultura, à hist6ria e ao deserivolvfmento -científiCo e tecnol6gico, cdno Projeto de Lei do Distrito Federal n'
?a de 1989, que "autoriza a desafetação sultando aos interesses do Governo e, conseqüentemente, da comunidade".
do domfnlo de bem de uso comum do
Ademais, em razão de o Arquivo Público
povo, dentro dos limites do Distrito Fedeser um órgão destinado a consultas e pesquiral':

sas é importante a sua localização em um
ponto central e de fácil acesso à comunidade,
como o pretendido no Projeto sob análise,
razão pela qual merece ser aprovado.
Quanto às premissas de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica legi$1ativa não
há qualquer _óbice a impedir que o projeto
se transforme em lei.
Ante às considerações expendidas, opino
favoravelmente _à sua aprovação.
Sala das Comissões, 12- de dezembro de
1989. -Mauro Benevides, Presidente -Maurício Corréa, Relator- !MisonMartins-Pompeu de Sousa -Meira Filho -Márdo Lacerda - Ronan Tito - Mansueto de Lavor: - Edison Lobão - Mauro Borges - Lourfva/
Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarava) - O
expediente lido vai à publlcação.
Sobre a-mesa, projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. J9 Secretário.
.I::. !ido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 399, DE 1989
Adiciona parágrafo aO ait. 11 da- Lei
n~ 7.713, de 22 de dezembro de 1988,

para permitir deduções do rendimento
bruto auferido por profissionais autônomO$ nas condlçóes que menciona.

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1• O.art. 11 da Lei n' Úl3, de 22
de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Observadas as
condições estabelecidas no caput deste
artigo, os contribuintes que perceberem
honorários oriundos do livre exercício das
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profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterJnárJo, professor, eco·
nomista, contador, jornalista, píntor, escultor_ e de outras. que lhes possam ser
assemelhadas poderão deles deduzir, para efeito da incidência do impósto:
a) a remuneração paga a terceiros, nas
condições estabelecidas no inciso I deste
artigo;
b) as despesas de custeio necessárias
à percepçflo-dos rendimentoS e à manutenção da fonte produtora.''
'
Art. ~ Esta lei entra em vigor na d~t,a_de
sua publicação.
. , ,. __ _
Art. 3e Revogam-se_ as disposições_ em
contrário.

to à apreciação dos ilustres membros desta
·Casa.
.
-·
-Sala daSSessões,_l2-de dezembro de 1989.
- Seriador José lgnácto Fei"reira.
LEOJSU,ÇÃO CiTADA

LEI N" 7.713,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do imposto de renda
e dá outrds proVJ__'dências.
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biliâ8:de da política· de préÇoS de prddU.tóS vitais ao consumo da população, em _mome!lto
no qual todo deveriªfDOS zelar ao máximo pela
_normalidade do mercado, que é também forma crassa de controle inflacionário.
~(eoi::upado com as conseqüências desastrosas que este desserviço da Cacex possa
ter, e mesmo alertado por vastos setores do
- ComérciO Interno, ém espeCial pelos frigoríficos que importam estoques complementares de carne, procurei reiteramente, nos últi·
mos dias, o Sr. Namir Sa;lek, para sabe-r o
que, efetivamente, está se passando.
Além de não_ obter resposta, não cheguei
sequer a ter o prazer de conhecer_ o ilustre
Diretor da C:acex, pois o mesmo se camuflou
em subterfúgiO$ e e'{ª::;ivas, para não receberme, como dare inadimplente de sua responsabilidade.
Estã ifl.operânda prepotente da Ca"ceX, tem
gerado situações Absurdas, que irão atingir
gravemente, e de imediato, o bolso da popu-

Art. 11. Os titulares dos serviços notariais
- e de registro a que se refere o- art. 236 da
-constituíção da República, desde que mantenham escrituraçã9 das receitas e _das despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da incidência do imposto:
Justificação
1- a remuneração paga a terceiros, desde
O projeto de l<~i visa a restaurar deduções
que com vínculo empregaticio, inclusive Emdo rendimento bruto percebido por profissiocargos trabalhistas e previdenciários;
nais autónomos_ de nfvel superior, relativas a
11- os emolumentos pagos a terceiros;
despesas necessárias à percepção dos rendi·
l~ç~q.
li! -as despesas de custeio necessárias à
mentes e à manutenção da fonte pagadora.
Ao obstar, sem nenhuma justificativ.a, a libemanutenção dos serviços notariais e de reglsti'o.
-- Tais deduções já não são permítidas peta leração de guias de importação, de forma indis~
gislação vigente, ou seja, já-hão são permitidas
Aft.--- 12: No caso de rendimentos recebi- criminada e irresponsável, a Cacex acabará
por- gerar cris~ de--of~t18 e ?i_in~yjtável alta
para cákulo do imposto de renda relativo a
dos ecumuladamente, o imposto incidirá, no
indiscriminada de_ preços.
rendimentos percebidos a partir de janeiro de
mês do recebimento ou crédito, sobre o total
Em poucos dias da senama passada, a arro1989, umã Vez que os dispositivos legaiS que
d-oS rendimentos, dlmíimídos do valor das desba da carne disparou de NCz$ 200,00para
as autorizavam foram revogados pelo art. 3°,
pesas com ação judicial ...
§ 6°, da Lei n~ 7.713, de 22 de dezembro de
tiCz$ 250,00, em alta totalmente inesperada
1988..
e que os menos advertidos poderiam atribuir
(À Comissão de Assuntos Económicos
2. Deve-se reconhecer que a pretensão
à inflação conjuntural. Ao contrário, tratou-se
-Decisão term_inatíva)
dos profissionais autônómos de poderem node aumento totalmente atípico e desvinculado
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
vamente efetuar tais_ deduções é inteir!:lmente
à desvalorizar da moeda_ devido ~xlcusiVa·
projétó lido sera- publicado e remetido à cojusta. São _e.Je_s obrigados, na maioria dos ca·
m-ente do desequilíbrio dos estoqUeis, por obra
mfssão competente.
sos; a·efetuar despesas que superam em mtrlda esdrúxula posição que a Cacex vem toHá
oradores
inscritos.
to os limites de iSenção estabelecidos ·em-lei.
mando.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sílvio
Algo precisa s€r fEiito. Estou encan1Tnhando
E são despesas inevitáveis, condiCionanles __d_a__
Name.
percepção-dos rendimentos. São salários de
. .à presidência desta Casa pedido de informasecretárias, de auxiliares e de "bOys.. , que leções, nos termos do art. 50, § zo da Con?tiO SR. SILVIO NAME (PSDB- PR. Provam boa parte dos rendimentos; é o alugUel
tuição Federal e 216 do Regimento Interno
nuncia o seQuinte discurso.)- Sr. Presidente,
de salas, de máquinas e equipamentos, que
do Senado Federal, para o Ministério da. FaSrs. _senadores, _a Cacex, instituição que tem
cada vez mais onera o locatário; é o material
zenda, ao qual a Cacex funcionalmente está
prestadO tantos serviços aq Brasil, como expevinculada, Via Braco- do Brasil, ·sentido de fazer
de uso e de consumo, que gradualmente eleva - _dita e eficiente cârteira de comércio nacional
saber a este Jegislapvo quais as razões que
a sua participação no comprometimento gloseria profundamente atingido, está, nos últi~
tem causado a inõ-rbsida_âe na liberaÇãO de
bal do orçamento; são máquinas e equipamos dias, comportando-se de maneira absurquais de importação, bem como das medidas
mentos de custo elevado e de depreciação
damente estranha.
rápida, em virtude_ de excesso de u_sQ e a.té
que têm sido tomadas para a normalização
.. Todos.sabemos_dos atropelos e mesmo do
de tais procedimentos, na convicção de que
desgaste que a instituição tem sofrido, em ramesmo de obsolescência.
prevalecerá o entendimento e o bom senso.
zão dos últimos acontecimentos, fartamente
3. Merece, ainda, menção o fato de outras
(MIJito bem!)
classes de trabalhadores já possuírem a rega·
divulgados pela imprensa.
Ua que ora se pleiteia estender aos profissioTodos sabemos, também, que o dia-a-dia
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) nais autônomos de nível superior. To das elas
da economia brasileira não pode prescindir
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid
amparadas pela Lei n~ 7.713, de 22 de dezem-- da Cacex, ou mesmo depender do bom ou
Saldanha Derzi.
bro de 1988. É o caso dos prestadores de
mau homor de seu diretor. A nação é contínua,
O SR. RACHID SALDANHA DERZI
serviços de transporte de cargas e de pessoas,
eas pessoas trabalham e esperam que a burO· (PMDB-::.:..
MS) -Sr. Pre_sidente, eu -declino
que podem deduzir, respectivamente, 60 e 40
crada nã.o atrapalhe.
da palavra.
por cento dos seus rendimentos brutos, indeHoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores" terçapendentemente de comprovaçãp (art. 9~); dos
feira, dia 12 de dezembro de 1989,._ imporO 5J:'. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
garimpeiros, que devem oferecer à tributação
tantes setores nacionais; com Compromissos
a palavra pela ordem.
tão-somente 1O% do rendimento bruto decor~
comerciais vitais â.o Mercado Interno, estão
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) rente da venda de metais preciosoS- por eles
completamente a deriva, porque a Cacex, uniConcedo a palavra ao nobre Senador Ronan
extraídos (art. 10); dos oficiais de cartório, que
lateralmente, resolveu deixar de fornecer as
Tito.
guias de importação, que costuma fornecer
podem deduzir a remuneração paga a emprede meneira sistemática como _se fosse__repargados, os emolumentos pagos a terceiros e
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
as despesas de custeio necessárias- à manuti.ç:ão ditatorial_ e onipotente, que não devesse orderi-t. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Presitenção dos serviços (art. 11); e de outros.
dente, inidalmente, Volto a fazer apelo aos Srs.
_satisfações à coletividade.
4. Essas as-razões que me levam a solicitar
E, por cons;j.iêilcia, o que está em jogo,
Senadores que Se _encontram na CaSa, e tama aprovação do projeto de lei que ora submenpor regras cria~ pela própria CB:Cex, é a esta- bém aos assesSO,res e aos fui1donádoS dos

'--·

•
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Gabinetes, que avisem aos Srs. SenadoreS de
que temos 43 Senadores presentes na Casa

e precisamos da presença de 38 senadores
na sessão do Congresso, hoje, às 18 horas
e 30 minutos, e que o primeiro item da pauta
é a apreciaçãO de um veto de um projeto do

Senado. Portanto, a votação deverá ser inida·
da pelo Senado Federal, e se não tivermos
os 38 Senaâores na CaSa, derrubaremos a
sessão. Este é o apelo que faço neste insta[lte.
Outrossirri, gostaria também de pedir aos
Srs. Senadores que permaneçam em Brasilia,
porque ternos assunto da maior importância

para votarmos amanhã e depois de a_manhã.
Inclusive temos, alguns projetas muito impor·
tantes, que estão dependendo de parecer, so~
bre os quais as assessorias estão trabalhando.
Alguns estão sendo discutidos atê à noite, para
que tenhamos tempo. No entanto, se não tivermos quorum, não teremos a possibilidade de
, apreciar e votar esses projetas.
Neste instante, Sr. Presidente, estOu pedindo a inversão de pauta para a votação de um
projeto que interessa muito à Bolsa e à 0/M.
Se não o votarmos hoje, não haverá tempo
de voltar à Câmara, porque se trata de matéria
tributária, que tem que entrar em votação na
Câmara, pois é oriundo déiquela Casa. Portan~
to, a Bolsa poderá ficar sem a colaboração
da CVM. Por isso mesmo, é importante o comparecimento dos Srs. Senadores no Plenário
agora e também no plenário do Congresso
Nacional. Peço que não assumam ConlproM
misso fora de Brasilia até sexta-feira, porCrue
temos bastante matéria da maior importância
para ser votada.
Agradeço a V. Ex~, Sr. Presidente, e renovo
o convite_ aos Srs. Senadores.

em mais de qU~irOcentOs milhões de dólares,

além de uma conspiração impatriótica, que
-alegando ser o "PJ:ojeto Potássio" antleconômico, pretende desativar a Petromisa, sob o
pretexto de _que é necessário suprimir empresas estatais consideradaS inviâveis.
Conyém, todavia, esclarecer que jamais a
Petrobrás pensou em desativar a Petromisa.
Na opinião do diretor~financeiro da subsi~
diária, Edvaldo Andrade, o fato de a Petromisa
ainda não estar dando lucro já era previsto.
O lucro só poderia mesmo aparecer no final
do próximo ano, quando será duplicada a atuaJ
produção de potássio e de doreto de sódio.
Edvaldo Andrade àfirmou que a Petromisa
é viáveJ, carecendo unicamente de investimentos adequados à sua sobrevivência,
Tendo lutado pela criação e funcionamento
da Petromisa, considero urgente e indispen·
sável que Sergipe deve~se unir contra a sua
impatriótica e estúpida desativação, no inte~
resse:_IJ'lc:!ior de_ assegurar a exeqüibilidade e
o êxito dos projetas do pólo cloroquímico sergipano, elo indispensável para a Consolidação
do eixo químico_ e petroquímica do Nordeste,
base principal para o processo da industrialização regional. _ _ __
com a finalidade de contribuir com esclarecimentos objetivos para o- exato equacionamento desses problemas, requeiro a incorpo·
ração ao texto deste meu con_ciso pronunciamento do editoriãi intitulado "O Potássio é
nosso .. divulgado em, O Jornal do Fim de
-Semana que se edita em Aracaju, e publicado
em sua edição de Q a 8 de dezembro de_ 1989.
Eram estas as oportunas considerações que
desejava fazer sobre o_ assunto. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es-

DOCUMEN1ó A QUE SE REFiRE O

tá marcada uma sessão do Congresso NacloM

'SR. LOURtvAL BAPTISTA EM SEU DIS-

nal para às 18 horas e 30 minutos, como aca~
bou de colocar o nobre Senador Ronan Tito.
É necessária presença dos Srs. Senadores,
sem a qual os vetos não poderão ser apreciados.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. PronunCia o segUinte discurs,o.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo sergipano,
perplexo e indignado, não se conforma com
as campanhas de esvaziamento e liquidação
da Petromisa, subsidiária da Petrobrás, que
opera a mina usina de Taquari-Vassouras que,
no município de Rosário do Catete, extrai do
subsolo, através do ''Projeto Potássio" s'als potássicos, magnesianos e sódicas, representados pelos minérios halita, camalita, silvinita
e taquidritica refinr.!dos conjuntamente na mina, que possui galerias a uma profundidade
de guatrocentos metros.
E inacreditável que a usina de Taquari~Vas.
souras, sobre a qual, desde o início de suas
operações, proferi diversos pr6nunciainento,
e que é a única a produzir potássio no hemisfério sul, se encontre, no momento, atravessando uma grave crise financeira, tendo acumulado junto à Petrobrás, prejuízos estiólãdos

CURSO.'
OQUE

O JORNAL DO FIM DE SEMANA
-Aracaju, de 2_a 8 de dezembro de 1989
OPINIÃO
O POTÁSSIO É NOSSO?- .
A Petromisa; empresa estatal qué- grupos
poderosos p~tendem fechar, conseguiu produzir potássio pela primeira vez no Brasil. A
mina existente em Sergipe é a única no hemis-fério sul. A produção do potilssio, insumo indispensável à agricultura é uma ativfdade forte.mente cartelizé_lda. Existem poucas minas no
inundo, situadas principalmente no Canadá,
França, Alemanha, Africa do Norte e no bloco
socialista apenas na Uniã_o Soviética. Os grupos produtores do potássio, formando um car~
te], estabelecem a política de preços, impõem
controles rígidos sobre um mercado cõtn alto
índice de demanda reprimida, e não deixam
de exercer todas as formas de pressões para
eVitar que ·algumas outras jazidas existentes
_!!Ç>_mundo possam ser economicamente exploradas.
A tentativa de extrair potássio do subsolo
sergipano é uma história repleta de lutas, de
capitulações, de algumas expressivas vitórias
e mUitas conspirações visando a criar obstá-
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culos. Houve por exemplo a interferência ne~
fasta do grupo ~Lume, _U!'Jia arapuca. mOntada
-pelo eSperto vigarista l:Ynaldo Uchoa de Me·
deiros, que conseguiu assumir o_ controle das
-jaztdas. Cassada linalmente a concessão ao
grupo inidôneo, a Petrobrás assumiu o controle do empreendimento através da sua subsidiária, a Petromisa.
Estávamos então no Governo Geisel, que
executava uma bem~suce_dida política de
substituição de importações de produtos considerados estratégicos para o nosso desenvolvimento industrial. Sergipe, através da somação das suas lideranças, reivindicou unido, e
despertou-se assim o interesse do Governo
Federal para o problema do potâssio.
Nessa luta que foi longa, dura, difictl, poderíamos destacar entre outros a participação
de Valter Batista, Aloísio de Campos, Orlando
Dantas, do Governador Augusto Franco, do
Senador Lourival Baptista, de Jacó Charcot
Pereira Rios, Artemísio Rezende, Marcos Melo
e de diversos outroS sergipanos que nao deixaram arrefecer o entusiasmo despertado pela
possibilidade de industrializar os nossos recursos minerais.
Finalmente instalada a mina-usina de Taquari~Vassouras, pela primeira vez se produziu
potássio no hemisfério sul, e, ao Brasil, abriuse a perspectiva de tornar-secaUto-~uficiente
em relação a esse importante mi[Jério, sem
o qual praticamente não existe agricultura mo~
-dema. A mina-usina de Taquari-Vassouras começou a funcionar depois e superadas inúmeras dificuldades, _entre as quais o s_urgimento
de um enorme aquífero subterrâneo que teve
de ser vencido pela criatividade da engenharia
nacional. Hoje, túneis a quatrocentos metros
de profundidade se espalham pelo subsolo
de onde se extrai os sais que se transformam
em potâssiq_.
Q_ Projeto Potássio estã_agOra fna.is uma
_ Vez _ameaçado. A Petromísa, operando no vermelho. seria mais uma estatal deficitária a
agravar o enorme rombo de caixa da Petrobrás.
A grande imprensa, na sua maioria atrelada
_a poderosos interesses económicos, internacionais principalmente, faz uma suspeitissima
campanha contra a Petromisa, apontada co·
mo .empresa deficitária e sugadora de recursos.
Existe, p_or outro lado, o- monopólio de grupo nacional importador do potássio que se
soma aos interesses externos, numa simbiose
perfeita de atitudes antinacionais,
Querem simplesmente fechar a Petromisa,
fazendo com que o Pais volte a importar _todo
o potássio que consome, ga-stando preclosas
divisas.
A Petromisa vem tendo prejuízos porque
o Projeto Potássio não foi ainda diversificado.
A empresa produz apenas o potássio, e apenas
há pouco tempo, o cloreto c(e__s_ódio que está
sendo vendido à Companhia Nacional de AI·
calis, no Rio de Janeiro, para produção de
barrilha. Os demais produtos_são lançados ao
mar. A fábricà de soda dofo, Uma possível
unidade de magnésio metâlico, irão consumir
os sais_ extraídos pela Petromisa e lançados
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ao mar hoje como rejeito por falta de aproveitamento.
A Petromisa é viável, falta apenas que sejarri
realizados novos investimentos para que, am·
pliada e diversificada sua produção, a empresa

possa_suprir com matérias-primas l:lásicas o
nosso nascente pólo clor_oquímico.

é:
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preciso que novamente Sergipe se una

em defesa mais uma vez do interesse nacional,
representado pela necessidade de continuar
sendo produzido o potássio.
A Petromisa, am~aÇ.ada pela incúria do Ooverno, pelo descontrole nos seus próprios gastos, ao promover empreguismo e mordomias,

deve, para sobreviver, também ficar a salvo
do excesso reivindicante de um sindica.lismo

que passou a colocar em segundo plano o
interesse das empresas, tmaginando talvez
que empreendimentos falidos possam continuar sustentando altos salários.
Tudo agora se junta para inviabilizar a Petromis_a, e é preciso desmascarar a conspiração,
antes que seja tarde demais.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, requerimetos que serão lidos pelO
Sr. 1<? Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 734, DE 1989

Requeremos urgência, nos _termos do art.
336. "'c", do Regimento lnterno, para o Projeto
de Lei da Câmara no 76, de 1989- Complementar (no 104/89, na casa de origem), que
estebelece normas sobre o cálculo, a entrega_
e o controle da_s llbe(ll.Çõe~dos recursos dos_
Fundos de Participação e dá outras providên__
cias.
Sala das Sessões, 12. de dezembro de 19.89.
- Marcondes Oade/ha - Ronan_ THQ ::..... Jarbas Passarinho - Feiiiimdo Henikjui::--Cardoso.
REQUERIMENTO N' 735, DE 1989 ~
Requeremos urgência, nos termos do art
336, alínea "c'~, do Re_gimento Interno, para
o Projeto de Resolução n~ 96, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora,_ que dispõe
sobre a remuneração dos servidores do Senado Feâeral, altera as Tabelas de_ referências
de vencimentos de gratificações, e dá outras
providêri.cias.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.
-ROnaTíto -Jarbas Passarinho-Mauricio
CorrêEJ.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Terminada a Hora do Expediente.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Conc_edo a palavra ao nobre _Senador Ronan
Tito._

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG, Pela
ordem. Sem região do orador.) - Sr. Presidente. peço a Inversão da pauta. Requeiro que
o itefD 1_ passe a ser o último, a fim de que
seja elaborado o parecer.
Podemos, passar, então, se V. EX" assim
aprouver, ao item 2 da pauta
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)'- So·
bre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sç. 1o Secretário.
--

__E lido. o seauil1te
REQUERIMENTO!'!' 735CA, DE 1989

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi~
mento Interno, requeiro i,n~ersão da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria constante do
item n~ 1_seja submetida ao Plenário em último
lugar.
.Sala das_ Sessões, 12 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em_apredação o requerimento do nobre Senador Ronan Tito.
Os Srs. Senadores~que o·ap-rovàm queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado, está feita a inversão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem2:

Discussão, eÍn tJ.Jrno únko, do Projeto
de Resolução_ n~ 86. de 1989, de iniciativa
da Comíss5Õ Díretora, que dá nova redação ao att. 617 do Regulamento Adminis~
trativo do Senado Federal

Em discussão _o_ projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussªQ.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação finaL
Ê o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 86, DE
1989
·Dánovaredaçãoaoart. 6J7doRegulamentoAdministrativo do Senado Federal.
O Senado F edE:ral resolve:
O art. 617 do Regulamento Administrativo (Resolução no 58/72) passa a vigorar
cOm a seguinte redação:
- ·M_ P

''Art. 617. Ê proibidO o porte de arma
de qualquer espécie tanto nas dependências do Senado Federal como nas dos
seus órgãos supervisionados.
§ 1o O disposto neste artigo não se
aplica quanto-às pessoas que, por expressa imposição legal, só possam exercer
ás respectivas atividades profissionais, no
âmbito do Senado Federal, portando armamentos nem àquelas desi_gnadas para
prestar segurança pessoal a autoridades,
nadonais ou estrangeiras, desde que,

n

neste último caso, haja comunicação escrita, com antecedência mínima de 48
· {quarenta e ·oito"rhOras, indicandO o número e o nome dos servidores destacado-s para esie fim.
§ 2o Ocorrendo a hipótese preVista
no caput, será lavrado auto de apreensão
da arma, dando-se ciência ao Dire~or-Ge
ral que adotará as providências legais pertinentes ao caso...
: Art. --2~ Esta resolução entra em Vigor na
data de sua publicaçâo.
-Art. 3° SãO Te'{Ogadas as disposições em
cOntrário.

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) -

Item 3:
(incluído em Ordem do Dia nos terrrios
do art. 376, e, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 50, de 1989 (n~
43/89,_ na Câma-ra dos Deputados), que
aprova os textos das CorlVenções n~ 135
e 161 e rejeita ade n~ 143, da Organização
Internacional do Trabalho- OIT (Dependendo de Parecer).
Coiicedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camáta, para proferir o parecer da Comissão de Relações ~riores e Defe~a Nacioni;I.L
OSR.GERSONCAMATA(PMDB-ES.
- Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, esta Comissão é chamada, nos
termos regimentais, a manifestar-se sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n~ 50, de 1989,
que "aprova os textos das Convençõés n"" 135
e_161 rejeita a de n~ 143, da Organização
Lnternaçi9o.al do Trabalho- OIT".
A Convençào n" 135 da OIT, adotada na
5_6• Reunião da Conferência Internacional do
Trábalho (1981), concernente à "Proteção de
Representantes de Trabalhadores'', estabelece
que devem gozar de proteção eficaz contra
todas as medidas que possam ser tomadas
contra eles, inclusive a despedida, quandomotjvadas pelas atividades por eles desenvolvidas, decorrentes da representação, da filiação
sindical ou da participação em atividades sindiCaiS.
A ConvehçãO n" 161, conce_rnente aos ''Serviços de saúde no trabalho", foi adotada na
71 i Reunião da Conferêndã iniernacionàl do
rrabãlho (1985), e estabelece diversas normas relativas aos serviços de saúde no trabalho.
finalmente. a Convenção
143 versa sobre as "Mí_grações em Condições Abusivas e
a Promoção de Igualdade de Oportunidades
e_d_e Tratamento dos Trabalhadores Migrantes"; e foi adotada na 60' Reunião da Conferência-lntei-nacionai do Trabalho (1975}. ·
Os pareceres emitidos pelas Comissões Tfi~
partites, instituídas pelo Ministérto do Trabalho
e pela Comissão de Direito do Trabalho, concluem pela ratificação das duas primeiras
Convenções supraCitadas e pela rejeição da
terceira.
Com f:!~eito, a proteção_ aos represent~nites
dos trabalhadores no desempenho de sua ta-

e

n;

\
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refa sindical, contra quaisquer discrimtna.Ções
que lhe possam ser impostas por parte da
empresa, é questão de primordial importância

dentro do âmbito dos direitos trabalhistas, servindo aos mais fundamentais interesses da

classe trabalhadoras, em conformidade com
a orientação adotada pela Constituição Fed~
ral de 5 de outubrõ de 1988, em seu Título
U, Capítulo U, que consagra os Direitos Sociais.
Também a questão da garantia dos serviços
de saúde no trabalho já se encontra contem-

plada em nossa legíslação, no Título II, Càpítulo II, art. ?Q, inciso XXII, da Constituição FederaJ, e ainda no Capítulo V, Título 11, Seção Jfl,
art. 162 e parágrafo único da CLT. De aco~~o
com o parecer ·elaborado pela Comissão Tripartite do Ministério" do Trabalho, a legislação
brasileira atende_ apenas em parte ao que estabele(:e a Convenção ·no 16 L Sua ratificação
contribuiria, portanto, para a melhoria das
condições de vida do trabalhador brasileiro.
Quanto à ConVenção n~ 143, sobre aS"Migrações em Condições -Abusivas e a Premo·
ção da Igualdade de Oportunidade e de Tratamente dos Trabalhadores Migrantes", manifestou-se a Comissão Trlpartite pela sua rejeição, uma vez que ctmsagra tal diploma legal
normas que vêm a cOlidir com dispositivos
de nossa legislação interna, consubstanciados
no Novo_ Estatuto do .Estr~ngeiro (Lei n9
6.815/80, Lei n~ 6.964/81 e Decreto n"
86.715/81 ), -que prevê uma imigração mais
restritiva, com a entrada do estrangeiro pré-colocado, para suplementação de mão-de-obra,
consentânea com a atual política imigratória
brasileira.
Ademais, alguns dos. benefícfos definidos
no instrumento internacional em tela, como,
por exemplo, a obrigatoriedade, para os países
signatários, de proporcionar aos filhos dos mi·
grantes a possibilidade de receberem educação na língua materna (art. 12), seriam de
difidl implementação pelo Govemo_b_r.:l~.ileiro.
Em suma, trata~se de diploma legal que,
ao contemplar "movimentos migratófios" de
trabalhadores, contrários à politica imigrat6ría
brasHeira e até mesmo desaconselhados para
o Brasil, pela Unpossibilidade de se manterem
serviços de fiscalização, inspeção e de saúde
adequados, dentre outras razões, mostra não
coadurar~se com a realidade de nosso País.
Pelo exposto, stinios pela aproVaÇão~deiS
Convenções n9" 135 e 161, e pela rejeição
da Convenção no 143, da Organização Interna~
cional do Trabalho, conforme dispõe o Projeto
de Decreto Legislativo em anexo.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer conclui favoravetmente ao projeto.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
~m discussão.
O Sr. Ronan nto- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador RonaÍl
Tito.

Dezembro de !989

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG-P..-a
-OSR. RONAN TITO -Ouço V. Ex.•, com
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~ prazer.
dente, Srs. Senadores, quero confessar~me,
neste instante, estou pouco informado sobre
O Sr. Gerson Camata - Ilustre e nobre
o que estamos votando. Quando se trata de Uder, o nqsso parecer acEiita e aprova o texto
ci:lfroborar os termos da Convenção n9 135, de duas das convenções que foram trazidas
da O!T, não tenho dúvida alguma de fazê-lo. e celebradas pela OJT, das quais o Brasil foi
No entanto, quando estamos revogando a signatário, e rejeita urna das duas convenções.
Convenção n9 143, confesso, Sr._ Presidente, _ a de n~ 143. Não havia, não há e a Casa não
-qüe nesse momento, sou possuído de um te- poderia aceitar a Convenção n~ 143 porque
mor, porque a OIT discute sempre esses te- ela colide com a legislação brasileira. A nossa
mas com muita proficiência, com acuídade le_gislélção que trata do amparo do mercado
de tratado brasileiro ao trabalhador nacional
e com a participação dos trabalhadores do
cria ãlgumas limitações ao ingresso de estranmundo inteiro. Nesse momento, estamos Sem
geiros no merCado de trabalho brasileiro. E
um maior conhecimento da matéria. Estou
fizeram !11Uito bem quando assim procederam
tentando ver aqui, e vou ler, inclusive, em voz
alta, para ter o auxílio dos Srs. Senadores, o os legisladores brasileiros. É con1um e sempre
nos defrontamos com casos comci esses, o
que consta do parecer do Senador Gerson
Camata, ex~Oovernador de Estado, economis- Brasil aceita a entrada, a migração, a imigrata e que, por'isso mesmo, conhece muito bem
ção para o nosso País de trabalhadores estrangeiros quando eles têm já a colocação garano assunto.
tida, contrato de trabalho determinado anterior
"A ConvenÇão n" 161, conceménte aos
à data da entrada do cidadão ou do trabaserViços de- Saúde no trabalho", foi adolhador estrangeiro no Brasil e em área na qual
tada na 71 ~Reunião da Conferência lntero Ministério do Trabalho ateste que não há
nacfónal do Trabalho (1985), e estabedesemprego naquela especialidade de trabalece diversas normas relativas aos servi- lhador~ brasileiros. O que a Convenção n~
ços de saúde no trabalho."
143, da Organização Internacional do TrabaNeste sentido, creio que o Brasil precisa lho, pretende - e é urna Convenção redigida
urgentemente adotar - e dai o meu conflito
sob os auspícios de trabalhadores do mundo
--.-a Convenção no 161, porque temos, Sr.
inteiro -é que o Brasil abra as suas fronteiras
Presidente, casos incríveis com relação à
a trabalhadores de todos os pa:íses, sem impor
questão das condições do trabalho dos nossos
condições de entrada çl~les no mercado de
operários, dos nossos trabalhadores. TIVe a
tiabaUio. Ora, isso colide com a legislação brahonra de ter sido Secretário do Trabalho do
sileira. Para _que essa convenção pudesse yir
Dr. Tancredo Neves, quando.Governador do
a ser aceita pelo Brasil, precisaríamos revogar
EStado de Minas Gerais, e, lá, pude presenciar,
alguns dispositivos da legislação protecionista
testemunhar, denunciar, trabalhar, inclusive,
do mercado de trabalho brasileiro. Acredito
qu_e, em futuro bem próximo, haverá necesem cima de casos incrive~, alguns dos quais,
tenho impressão, a própria Organização Intersidade até da abertura des~- mercado brasinacional do Trabalho tem conhecimento.
leiro de trabalho. O .mundo inteiro caminha
Vou denunciar apenas um caso, aqui, que
para esse tipo de abertura económica, aberacOitteCiu- na cidade de Nova Serrana, em
tura também trabalhista. A legislação tr~
que uma microin4ústria de calçados localizalhista no mu-ndo inteiro vai-se tomando quase
uniforme, quase igual; há uma uniformização
v;a-se num cubículo, embaixo de uma escada.
E cOmpreensível devido à pobreza da empresa
das escolas de formação de mão-de-obra proque dava "condições" de trabalho para seus
fissional no mundo inteiro, a ciência é quase
toda igual. O que o estudante de--Medicina
trabalhadores, quase todos meno(es de 18
aprende nos Estados Unidos, aprende no Braanos, e que trabalhavam num cubículo sem
sil; o engenheiro aprende aqui o que aprende
qualquer movimentação de ar, renovação de
na Europa. Creio que no futuro poderá haver
oxigênio e com cola de .~apateiro.
isso. Mas, pode-se notar que outros países,.
_Ora,_ sabemos que a cola de sapateiro é
cujos trabalhadores também foram signatáinebriante. Ela possui o tolueno, que é um
rios dessa convenção da Organização lnt_emasolvente, e por isso mesmo ela é usada, inclucional do Trabalho, impõem restrições à entrasive, __desgraçadamente, pelos menores aban~
da de estrangeiros no seu mercado de trabadanados, etc. para Sl!bstitutr, muitas vezes, o
lho. Se não impõem condições legais, pelo
alimento pois eles sentem fome, cheirando
menos impõem até f:Ondições de entrada de
aquilo - como disse -.que é inebriante, e
estrangeiros em seu território. N6s nos defronacabam viciando-se.
tamos sempre com isso: as restrições que,
Isso aconteceu na cidade de Nova Serrana,
por exemplo, o Governo dos Estados Unidos
corriO estou contando. Eles, trabalhando ali
impõem à entrada de imigrantes da América
e sem querer buscar o vício, estavam, todos,
Latina, ou os que se vão daqui para lá, dentro
viciados porque ao aplicar a cola no trabalho,
do s_eu mercado de trabalha ou até dentro
por falta de renovação de oxigênío, eram abri.:
do seu território. Negam visto, põem obstáculo
gados a respirar o tolueno, solvente que é ineno visto, pedem exigência de emprego fixo
briante, repito. Por isso, todos os funcionários
para concedê-lo; o Consulado americano soli·
menores de 14 anos, estavam, naquele mocita declaração de rendas como comprovante
mento, viciados.
de que o cidadão brasileiro ou latino~ame
O Sr. Gerson Camata - Permite-me V.
ricano vai aos Estados Unidos, mas com comEx' um aParte?
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promtsso de retomo ao Brasil. ou aq p_aís do
qua! saiu. Na Europa, vimos até um recrudes--

cimento, agora, de um movimento de ultradireita que pretende preservar, ainda mais, o
mercado de trabalho, impondo discrimin·aç:ões a trabalhadores oriundos do Oriente Mé·

dto. Recentement~. está um best sefler no
Brasil, o livro "Cabeça de Turco", que focaliza
bem esse quadro de restriçã_o num país como
a Alemanha que aceita os alemães viQ._dos da
Alemanha Orientai, pondo, porém, afgumas
discriminações_a._os traPalhador_es vtnsi.Q~-. da

Turquia. O escritor se tra'{estiu .de_ tral?J!J.Pa<!-or
turco e_ viv.eu _as humilhações que_ um trabalhador oriundo da Turquia Vive na Alemanha

capitalista, democrática. Essas restrições são
normais. EnqUanto, por eXemplo, trabalhado·
res do mundo todo, representados na Organi·
zaçáo Internacional do Tra.baJf')o, pedem aber~
tura para esse mercado de trabalho, ~ próprios sindicatos brasileiros, a meu ver, teriam
restrição a uma abertura muito amp_Ia do mer·
cado de trQbaJho brasileíro a trabalhadores do
mundo inteiro. Há, ainda, uma outra exigência
nessa Convenção n'1 143, que, além de obrigar
o país signatário a abrir o mercado de trabalho,
obriga, também, que o Brasil - se viesse a
aceitar a Convenção - ministrasse cursQS_ da
língua materna para os filhos_ dos trabaJha·
dores estrangeiros que ingressassem no seu
mer<:ado de trabalho. Temos difkuldades de
ministrar curso de português a todos os filhos
de brasileiros. C:onió- õ Brasil iria se sofisticar
diante de tantas dificuldades naturais que en·
frentamos para ministrar curso de espanhol,
se viessem trabal_haQores paraguaios, ou curso de japonês, - Senador Severo Gomes:se viessem trabalhadores japoneses e co_rea·
nos, para ministrar essas aulas aos seus filhos;
ou de árabe, vindo os trabalhadores do L.lbano,
que sãotantos_eJª-o_Pem-vlndos ao_Pa!s? Acre·
dito que é· uma Convenção para, no futuro,
ser abrigada pela legislação brasileira, mas,
no momento atual, não é a ma(s oportuna.
Era essa a interVenÇão, como a permissão
de V. Ex", que queríamos fazer.
O SR. RONAN mo -.Agradeço a V.
Ex"~ n-obre Sehador, e cor:n esses esdarecí~
mentes .de.vo__ djz~r que me sinto suficieritemente esc:lare<::ldo para votar_a matéria. Acho
que v. fx'l tem toda razão.
O Sr. Jarbas Passarinho- Concede-me
V. EX" um aparte?
O SR. ROI'IAN TITO - Ouço o Líder
Senador Jarbas Passarinho.
OSr.Jarbas.Passarinho- Tiveaoportu~
ntdade de, durante três anos, freqüentar as
reuniões da orr- Organizaçáo !riternadonai
do Trabalho. Aqui estávamos falando, apenas,
que ela resulta d_e entendimento-dos_trabalhadores. É precis_o complementar isso: é tripartite. São os trabalhadores, os empregadores
e os representantes governamentais. Deu~se
até um fato muito curioso comigo, eu tinha
caído em desgraça com relação a um jorna~
lista muito expressivo no Brasil que tinha uma
função- no meu entender, descabi4a na._Pr~
vidêrlcia, quando eu era Ministro do Trabalho_

• :e Previdência Social- e a eliminei. Mas como
--tinha ele uma coluna muito lida, especialmente na área social_ resolveu, então, fazer-me de
objetívo permanente de seus ataques. Eu par- tia, com uma_ pequena delegação, para a 152"
Conferência e esSe cidadão, que não era muito
afeito às letras nacionais e estrangeíras, achou
que eu ia com 152 membros na comHiva e,
então, se falou no ·•avião da alegria'' e eu tive
um momento dado pela televisão, que me
deu um minuto para resposta, e eu pedi apenas que o Sr. lbrahim Sued fizesse um"'- distin. ção entre 152• Cohferênda e 152 inembros
na comitiva o .que' não era verdadeiro. Mas,
tivemos a oportun_idade lá _de conjugar os tra~
vemos uma atuação homogênea; já nessa altura vi muita interferência do sindicalismo
americano, através do George Meany, que pre·
tendeu atrair a delegação trabalhista brasileira
para o seu âmbito, homem que tinha ficado
famoso por uma coisa que me parece muito
triste: John Kennedy quando foi candidato,
esperou por uma audiência com ele duas horas e meía_ para que ele, George Meany, o
recebesse, uma vez que era o Presidente da
-maior organizaÇãO trabalhista sindical americana que era a AFL~CIO. Bom, é evidente que
muitas das convenções da OIT não são ratifi. cadas normalmente por todos os Governos,
há grandes dificuldades, e a dificuldade, que
foi salientada pelo nobre Relator, Senador Ger·
son Camata, ê específica no caso e até impressionante porque esta Convenção 143, c_omo
está no Relatório, complementaria dois convê·
nios jã ratificados pelo Brasil: a Convenção
- no- 9_7, que trata de trabalhadores migrantes,
promulgada em 66, e a Convenção no 111,
--que discrimina matéria de emprego e profis·
são, promulgada em 68,- esta segunda, já
quando eu era Ministro do Trabalho. Mas,
ocorre que exatamente países como o Japão,
por exemplo, e outros mais começaram a ter
uma política de imigração e de migração. O
Japão, por exemplo, a essa altura, defendia,
em Genebra, o princípio de ·qüe âeveiia criar
resistências à migração ou emigração do seu
trabalhador nativo, exceto se ele já tivesse mais
de 60 anos de idade. Ele não queria perder
o- principal da força atlva de trabaJho na sua
pujahça m·aior. Então; c;riou restrições para
a própria saída do território japonês para ou·
-tros paises. O exemplo a que se referiu o Senador Gerson Camata. nobre Senador Ronan
Tito, é também muito expressivo, porque é
a mão-de-obra servil que a Alemanha, a Suíça
e a França rec_ebiam de pa1ses como a Tur~
quia, Espanha e Portugal. Deste último chegava a haver o clandestino, que saía no fundo
falso de um caminhão para poder trabalhar
__ na França ou na Afemanha. Os turcos, de um
modo geral, chegavam à Alemanha e, embora
pagos pelo valor mais baixo, aquilo significava
para eles um rendimento alto. Era inuito comum, nas férias, saírem dirigindo os automóveis alemães -Mercedes Bens- dando abaJroada trn tudo qUe era lugar porque não sabiam dirígir os automóveis. Essa era uma càracterização de uma certa elevação de status;
o trabalhador vinha para o país desenvolvido
e saía c_omo se fosse classe média - média
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ou até alta. Ocorre que, naquela altura, os em·
pregos de remuneração mais baixa ê que
eram, exatamente, oferecidos à mão-de-obra
migrante; o natural daquela área tinha os empregos melhores. O garçom d~ ]?are~ e restau·
rantes, o pessoal cuja mão-de-obra podia ser
também braçal, podia-s_e_ ter certeza de que,
na Suiça, na Alemanha, como na própria
França, ele não era natural daqueles países.
Começaram a surgir essas difkuldades._O_ene~
bra, por exemplo, passou a ser uma cidade
freqüentada por estrangeiros em gi"ande
quantidade, uma vez que ela recebe várias or·
-ganizações internacionais, não só" a OIT, mas
também a Unesco, cujas reuniões nos anos
-paréS são realizad.:}s em Genebra, nos anos
ímpares, s_ão as da Organização MundiaJ de
Saúde, e várias outras organizações intemac::ionais, como a do Desarmamento, tudo isto
está lá em Genebra, e causou uma espécie
de xenofobia, _O_ habitante d_e __ Genebra não
aceitava mais aquela presença, aquela intromissão que passou a ser agressiva para ele,
inclusive quebrando os seus atas supostamente de polidez, porque achei muita impoUdez em muita cotsa. Aliás foi surpresa· para
mim, quando visitei a Suíça pela primeira vez,
constatar que as mulheres não tinham o direi·
to ao voto, não podiam votar.
O SR. RONAN mo- Em que ano?

O Sr. Jarbas Passarinho....:._ Em 1967
1968-lembrei-me de Bertha Lutz no Brasn:
E mais .ainda, quando o Santo Padre Paulo
VI foi reZar uma missa em Genebra, a pedido
da OIT, foi cercado da maior segurança que
jamais se viu em qualquer momento na Suíça,
porque havia uma tentativa de matá-lo, porque
Sua Santidade tinha a ousadia de plsar ho
cantão de protestantes tradicionais históricos
como Calvino. Então, isSo levOu-me a peflsar
um pouco, quando dk:emos: lsso é a Suíça
da América do Sul.
Seria o Uruguai, a Costa Rica e a Suíça
que, em pleno ano de 1968, ameaçava matar
um Papa, e ao mesmo tempo não daVa direito
de voto às mulheres. É evidente que há lados
altamente favoráveis no desenvolvimento sul~
ço, como dvilízação realmente admirável. Mas
a noSsa: colocação lá foi sempre cautelosa em
relação às aprovações, porque as aprovações
se fazem por maioria de votos. Entre a· aprovação da convenç~o e a ratificªção,_ passam-se,
às vezes, muitos anos, porque os países têm
políticas -que, muitas vezes, como salientou
o Relator da matéria, o nobre Senador Gerson
Camata, Conflita com aquilo que foi aprovado
a_nív~l universal. E hoje, vemos que a bandeira
de eleição do Sr.le Pen, ria França, POr exempl'?, -~ e~amente atacar a presença dos imigrantes na f::'Tança, crfaiidO problemã de quali·
'dade de vida. De modo que eu aChõ que essa
colocação feita pelo Relator, nobre üder, ela
deve ser acolhida por nós porque ele mostrou
um conhecimento em profundidade da maté·
_r@ ~: soube defen~er perfeitamente porque
que nós, apesar de ainda termos feito dois
convênios no ser:t~do próximo, devemos repe·
lir a aprovação, ou seja, a ratificação da Con·
venção n? 143.
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O SR. RONAN TITO - Agradeço aos
Senadores Gerson Camata e Jar.bas Passarinho, os apartes esclarecedores.

Sr. Presidente, eu que me sentía pouco

in~

formado para votar a matérla, devo confessar
que não s6 me sinto desinformado, mas estou

pronto até para dar uma conferência sobre
o assunto depois de apartes tão brilhantes,_
profundos e elucidativos.
Agradeço aos dois Senadores e -a

Sr. Presidente.__

V.

Ex.',

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito,
o Sr. Iram Saraiva, }"'Vice-Presidente, dei·
xa a cadeira da presidência, que é ocu·

pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secre·
--

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Continua em dlscussão a matéria. (Pausa)

Não havendo mais quem peçã a palavra,
encerro a discussão.
Em votação o" pr9jeto. __
Os Srs. Senadores que o ãpró\/aní queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 50, DE 1989
(NQ 43/89, na Càmara dos Deputados)

Aprova os textos_ d~ Conl(_ençôes n"'
135e 161 erejeitaadenP 143, da Orgam~
zaçlio lntemacional do Trabalho- OJT.
O Congresso Naclonalodééf€ta:Art. 1>- Ficam aprovadas as seguintes
Convenções adotadas pela Organização Internacional do Trabalho- OIT:
f - Convenção n 9 135, adotada durante a
56• Sessão, em 1981, concernente a "Proteç:ão de Representantes de Trabalhadores";_
D- Convenção n" 161, a dotada durante a
71 ~Sessão, em 1985, concernente a "Serviços
de Saúde do Trabalho".
Art. 29 Fica rejeitada a Convenção n" 143,
adotada pela Organização Internacional do
Trabalho - OIT, durante a 60• Sessão, em
1975, concernente a "Migração AbusivasTrabalhadores Migrantes - Promoção de
Jgualdade_de Tratamento". . . .
_
Art. 3Q Este deáetO legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O Sr. Ronan

O-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 1:
(Em -íegime de urgência, nos termos do

art. 336, c., do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do Pfojeto
Lei da Câmara n~ 74, de 1989 (n'
3.457/89, na Casa de origem), de iniciaUva do Presidente da República, que institui a taxa de fiscalização dos mercados
de titules e valores mobiliários, e dá outras
providências (dependendo de parec_er).

~de

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

tán'o.

missão de Valores MobHiários, fruto de um
acordo entre as partes, e que, por isso mesmo,
nós poderemos agora, nes_te ínstãnte, votar,
eVidentemente com essa emenda.

nto -

Conceâb a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito, para emitir parecer pela Comissão de
Assuntos EconômJcos.
-

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
emitir parecer. Sein re~ão do ora.dor.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu me havia antecipado no parecer mas é necessário que se
fortaleça esta Comissão - a CVM -, para
que fiscalize devidamente a Bolsa de Valores,
a fim de que não ocorra o que aconteceu
recentemente no caso Naji Nahas, quando somente depois do acontecido tivemos a grita.
No entanto, devo dizer também que, não
só. esta Casa, mas também a Câmara dos Deputados, consultando as partes, decidiram fater o acordo.
No regime democrãta quando se consegue
sentar frente a frente - patrão e empregados
,......, neste caso, aqui os investidores de bolsas,
os que erriitern seus títulos para serem nego·
dados, os presidentes de corretoras, quando
todos eles se assentam e podem discutir o
assunto e chegam a um acordo, eu posso
até dizer que chegamos a uma lei aceitável.
O projeto vindo do Governo, com suas taxas, assustou verdadeiramente as partes. Por
isso mesrpo, ~ntreí_ ern cantata telefônlco, da.da a piemência do tempo, e hoje temos uma
outra tabela que eu poderia submeter ao Plenário.
Também foi sugerido pelas partes que se
criassem uma comissão quíntupla, para fisca·

o_,.embro de 1989

lizar a Comíssão de Valores Mobiliários. Essa
comisSãO qufntup!a seria constituída por um
Membro do GovernO que, dUrante dois anos,
seria do Banco Central e dois anos do Mfnis·
tério da fazenda. Isto, no primeiro item.
No segundo ite_rf!, a Associação BrasUeira
das COmpanhias Abertas -Abrasca, foi quem
mais falou nesse projeto.

A Andib também indicaria um elemento para a fiscalização. A própria Comissão Nacional
das Bolsas de Valores fornecia um elemento
para qu~ constasse dessa lista quíntupla.
o qt;l!nto item refere-se à-CO-missão de Valores Mobiliários.
-Então, vOu repetir, porque- ficou um pouco
confusa a minha leitura.
Ositens.são: 1-um membro do Governo;
2 ~ l1Il1 membro da Assodac;ão Brasileira
de Companhias Abertas - Abrasca; 3 - o
da Andíb; 4 - o da Comissão Nacional das
Bolsas 4~- Viilor~s; e, 5 -O da Comissão de
Valores Mobiliários.
Assim, teríaiTIOs um comi;são quíntupla,
que fiscalizaria, para que não ocorressem, cOmo aconteceu no passado, fatõS. desagradá~is como eSse do Naji Nahas, tão notório,
e que essas coisas possam ser percebidas an-tes que ocorram.
C_om_relação a isso, também, depois de discutirmos com as partes, chegamos a uma tabela que difere bastante da que veio do Governo.
ASSim, prop-omos o segúinte:

Emenda nQ 1 - CAE
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 74,
de 1989 (Projeto de Lei,n" 3.457-A, de
1989, na Câmara dos Deputados), que
"institui a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários e
dá outras providências".
(Do Senhor Ronan Tito)
As fãbelas i!I, b e c, a que se refere
o indso I do artigo 4~ do Projeto de Lei
da Câmara n~ 74, d~ 19_89, e--~Úabela
D, a que se refere o inciso ll do mesmo
artigo, passam a ter a seguinte campo·
siçáo:

Sr. Presldente, peço

DE 1989.

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
CoriC:edo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
-

-

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora nos resta votar
,O item que era o primeiro e que passoti a

terceiro. '
O SR. PRESIDENTE (Pompeú de Sousa)
-Beatamente.
OSR. RONAN TITO- Fui escolhido Re·
lator de uma emPnda do projeto sobre a Co-

fabe1a "A" (Art. 4g, I)

Taxa Progressiva, ()e Acordo cõm o Patrlm&nio Liquido do-CCiltribulnte

Contribuinte

Cla.sse

~do

Patrimônio

liquido em- BTN

como::mtlia abertas

até 10.000.000

SOC 1edades benef i Cfár ias
d>? 1ncentivos f i3cais

até

de 1o.ooo.oo1 a so.ooo.OOõ
acima de 50.000.000
1. ooo. 000
de 1.000.001 a 3.000,000

-acima de

3-.ooo.ooo

V;:tlor da
Taxa
em BTN

1.500
3.000
<.000

700
1.300
2.000

LEl Nº

DE 1989.

, ')f.
Tabela

HA~

Crmtribuinte

Ta:-.a EstabelO?.-eida em -:unção do Valor do Registro

Classe do Patrimônfo

Valor da

Líquido em BTN

Ta51a

vestimenta~.

lorês

P.

FteglSlro de emissão de ações para dlstrl-buição pública
Registro de emissão de dcbê1turcs para
- dTstribuição pUblica

---·de 500,001 a 1 .500.oo:::J
_·ac iml:f~<Ji?' 1. 500~000

de futuros. distri-

3.000

-Registro de distribuiç50 sécundârio
Registro de ofertaS pUbllca-s de cr;mpra,
venda e per:mu~a de va_lores mlbi I iários

e

e
valores mobiliârios- capital estrangeiro

carteiras de títulos

9.500
2}

1) Patrimônic liquido relativo a 31 de de~embr-o do ano
anterior, corwertído em BTN pelo valor_ em vigor
na d3ta;
O valor da taxa para os Fundos MUltJos de Açôes,
Fundos de Cunversào, Fundos de lnvest imentos
e
Carteiras e1e T'itulos e Valores Mobi 1 iârlos - Capi
tal estrarg~!lro, cujos patrimónios líauir!os sejam
tnfer i ore!; a 5. 000.000 BTN será correst:lOr1dente a
O, 11. do resnectlvo património líQJido.
--

Tabela

~a- ..

Valor da Taxa

-·em- BTN

Prest<:'ldores de serviços de Al•ditoria
independente - P~S03 n3tura1
Prestadores <:!e serViços de _a'-ões escriturais, de custódia fungí\el e de
emissão de certificados

500

3.000

Prestadores de serviços de a(minislracB.o de carteira, d.e consultor de
v31ores mob1liârios e em outras atividades correlatas.
·

Pessoa natural

hbela
Taxa Progressiva, de Acordo

com

EMENDA N" 2- CAE .
Inclua-se, onde couber,
Pfojeto de Lei
da Câmara n" "74, de 1989 (Projeto· de lei
n-:3.45 7 ·A. de_ 1989. na Câmara dos Deputados), o segUinte artigo:

no

200

~00

Pessoa jurídica

~cw

-(Art. 4Q, I)

o Número

oe

Estabelecimentos do Contribuinte

Contribuinte

NQ de Estabelecimentos
(sede e filiais}

Prestadores_ de serviços
de Auditoria independen-

até 2 estabelecimentos
3 ou 4 estabelecirr.ertos
~ois de 4 estabelecimentos

Os valores apurildos na forma desta
Tabela estarão limitados ao má:-;imo
equivalente
a 100.000 BTN, por
registro

-- · Justificação
A Emenda ao PLC n« 7 4, ae 1989, que ora
propomos, visa a apresentar algumas alterações nas Tabelas que acompanham o Projeto
originaL Decorre de entendimentos entre a
CVM e a· próprio mercado, que -entenderam
por reformular alguns dos itens constantes das
Tabelas anexas ao referido Projeto. A razão
da alteraçã_o proposta provém de análise m~is
aprofundada que demonstrou que os valores
da jaxa, em determinados casos, meredam
ajustes, quer pela não incidência da_ taxa _sobre
DànCOs ni.últfplos Com carteiraS di:: 1nvestiméntos, quer pela inversão do valer a ser cobrado
. aos prestadõres de serviços de admi_nistração
_.de carteira_ e _d._e_s:_onsu}tor de valores mobi·
liárlos de pessoa natural para pessoa j~rídi<:a.
-Senador Ronan Tito.

{Art. 4Q, I)

Contribuinte

Pessoa j11r ídiçg._

0,64

tJo caso dO "'valór -da coot'r"fb\Jição,
calculada na forma desta-- Tabela,
resultar - inferior'
a duzentos e
cinqUenta
e
cinco
BTN,
preva
lecerâ es\~.

-I)

Fundos mútuos de ações;
fundos de conversão. fun-

te.

0,16

11.000

com carteira de investimento

2)

0,30

1. 000

até 500.000

buidoras e bancos mult tplos

Observações:

0,30

Registro de emissão ele bônus de subscrição para diStribuição públlc~~

L'Oisas deva-

dOS de investi mentes

Al lquota

Tipo de Operação

em BTN

in~

7915

Tabela "O" {.A.rt. -4Q, II)

(Art. 4Q, I)

TaM Progrf"ssiva, _de_JI;_c~rdo ç.um o F'3tr lm~nlo Liquil)O cJn C:ontrituinte

Corretoro.s, bancos de
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Valor da Taxa
em BTN

1.000
2.000
3.000

"Art. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, será s_ubordinada em sua
organização, desempenho de suas funções, arbitragem do número de fl,lncio~
nários e remuneraçã..o de seu. pessoal a
um Cori.selho Supervisor constituído por
membros representantes, e respectivos
suplentes, das seguintes entidades:
1- Governo (Banco Central do Brasil
e Ministério da Fazenda); .
11- Associação Bras_ileira das Campa- nhias Abertas- Abrasça; _____ _
m- Anbid - AssociaÇão Nacional de
Bancos de Desenvolvimento;
IV -Comtssão Nacional das Bolsas de
Valores - tr·n;v;
--·V- Comtssão de Valores Mobiliários.
§ 1? A" representaÇãO dO Góv_emO será indicada alternativamente em cada biê_:

)

~

7916
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

nio entre o Banco Central do BrasU e o
Ministério da Faieilda.
_
§ zç Cada membro do Conselho Superior terá gestão bienal.
Sr. Presidente, essas emendas servem co·
mo relatório e como discussão da matéria a
um só tempo- não sei nem se estou inovando, aqui, em termos regimentais.
No ano passado, Sr. Presidente, no dia 15
de dezembro, fiz um desabafo çlestá. tribuna
O ano legislativo inicia-se em 15 de fevereiro,
temos todo o ano para debater matérias .como __

essa que não tem a menor condição de ser
ava1fada numa última hora, no apagar das luzes. No entanto; o Govemq, nq Ministério da

Faz.enda, com -técnicos 'da melhor qualidé!de,
poderia apresentar projetas dessa natureza,
com tempo hábil para discussão, apreSentação de emendas etc. Pelo con~ário, _o :objeto
chega aqui, sem tempo para ser discutido,
sob pressão. Vou votar ~ lei, Sr. P~sidente,
mas devo dizer a V. ~que se política· é: arte
de "engolir sapo", fern hora que estamos en_, . _
golindo aqui "gato de fasto''. -.
Que não se dê a esta Casa o titulo de leviana,
pelo amor de Deus. Enviem ProjetqJà;_ respeitando a Casa, dando tempo para que os Senadores e .a__sua assessoria os estudem devida·
mente, e não_ responsabilizem _o ·seriado nas
próximas vezes, quando enviarem projcitos
dessa magnitude, s_ern tempo hãbil_para discussão e ainda dizer: - ora, m.as ·!:1_-Bolsa
vai ficar sem fiscalizaçãO._ E sõmos, n6s, por
acaso, os responsáveis?-ü_STrresponsáVeis eu
·
sei quem são.
Sr. Presidente, vamos Votar essa tnátéria,
para que não recaia sobre o Congresso Nacio-nal, mais urna vez, a responsabilidade por não
votar essa ou aquela matéria. Agora, Vai um
pedido aos técnicos do Governo: pelo amor
de Deus, chega! Enviem projetes. em tempo
hábil para serem discutidos, primeiro na Câmara e depois no Senado. Um projeto com
essa magnitude, com essa complexidade, para nós que não somos inidãdos, traz dificuldades da maior monta.
Este relatório foi feito graças a uma entendimento, no qual usamos o fax, o telex, o telefone e, principalmente, a paciência. Mas, pelo
amor de Deus, parem de abusar da nossa
paciência.
J:: o parecer, Sr. Presidente.

nirSsão de ValoreS-MObiliários sobre as Bolsas
_de Valores.
Por diversas vezes nesta Casa, nos· últimos
dois anos, _e nisso pareci até demais incisivo,
-declarei que o_ Banco Central estava sendo
um ahtiOde marginais. E V. Exf' viram o que
ocorreu com um diretor chamado Juarez. que
terminou saindo, porque manipulara, inclusive, a Bolsa; com o prõprio Elmo Camões e,
hoje, os jornais dizem do comportamento de
um diretor que, em razão de irregular e ctiminoso c.omportarriento, eStá sendo demitido.
Há mais de ano, aqui, também denunciei
esse compbrtamEmto ae Naji Nahas, que, diretor _de um banco de especulação, tinha como
presidente o próprio Elmo Camões, que' veio
a ser Presidente do Banco CentraJ, por sua
indicaçao; por seu aliciamento. E. ao mesmo
tempo, outro, chamado Amoldo Wald, que era
se_u _advogado, que o defendia nas situações
mais corrtptClmet,edoras; era Presidente da
· Caixa de Mob[lização," isto é, fiscalizava a própria Bolsa de VaJores.
Então, Sr. Presidente, não há setpr no País
·em---que -a ·maiginalidade seja maior do que
nesse setor financeiro e bancário. Temos presidentes e diretores. de bancos que são verdadeiros marginais. Os crimes, aliás, estão ocorrendo. Hoje, são_ os bancos que participam
dos grande~ cometimentos ilícitos internacionais, Aliás, são diversos os bancos que procederam, temerariamente, nesses cas_os de falsifiCação de guias de exportação.
· No setor da Bolsa de Valores, o Brasil é
urh_Pafs_de pessoas pouco versadas nos_conheddos ardis intema_cionais. Noss.os empresários, de modo geral, são de fazer pena, Sr.
Presidente. Estou dizendo isso não para comprometer ninguém, o pessoal daqui não sabe
nem andar no exterior. Então, chega um marginal, como o Naji Nahas, um homem hábil
no manejo internacional das grandes jogadas
de Bolsas, e prepara um crime dessa natureza.
E, se, pOr circunstância especial, não tivesse
ocorrido antes; seria um tombo muito maior
no País.
Então, a Bolsa tem que ser fiscalizada, disciplinada; inclusive temos até que regulamentar
de maneira mais eficaz. a sua atividade.
Por tudo isso, o projeto é oportuno, já chega
_até atrasado. Agora, vamos ver se teremos
pessoai em condiç!o de fiscalizá-la ou, então,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto, com a apresentação de duas emendas.
P:assa-se à discussão do projeto e das
emendas, em turno único.
Em diScussão.

LEI NQ

torna-se outro instrumento fomentador de crimes, de deson~stidades e de violentações da
Lei do Colarinho Branco.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SQusa)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação o projeto, em turng_ único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em-vOtação as emendas._
os Srs. senadores que as aprovam queíram
permanecer" sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final das emendas do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, parecer que será !ído pelo
Sr. I~ Secretârio.
~ lido o seguinte

PARECER J'!' 424, DE 1989

Rec!ação final das Emendas do Senado
ao Projeto deLe! da Cârriara_ nP 74, de

1989 (nr 3.457/89, na Casa de origem).
A Comiss!o Diretora apresenta a redação
final das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n"" 74, de 1989, (no 3.457/$9,
na Casa de origem), que institui a Taxa de
Fiscalização dos mercados de títulos e valores
mObiliários e dá outras providências.
SaJa de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator -i'laborJúnior.
ANEXO AO PARECER N" 424, DE 1989

Redação final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmdra n" 74, de
I 989 (n' 3.457189, na Ca5a de origem),
instítui a Taxa de FiscalizaçãO dos mercados de títulos mobiliários e dá outras pro-

vidências.
EMENDAN" 1

(Corresponde à Emenda n" 1 -

.01:- 1989.

, DE

_ Tãxa Progressiva, de Acordo com o Patr1mõnio liquido dO ContriOulntc
Contribuinte

O S-R. PRESIDENTE (Pornpeu de Sousa}
-Concedo a palavra ao r~obre_Seriador Lefte
Chaves.
·
·

Comoarih1as abertas

Classe do Patrimõnio
t. íquido em BTN

até ]O.QOO.OOO
__ _
-de 10.000.001_ a 5d.OOO.OOO
acima de 50.000.000

OSR. LEITE CHAVES (PMDB.:.._ PR. Para
I

Sociedades beneficiárias
de incentiyos f_iscai~

J_ ___ _

CAE)

Dê-se a seguinte redação às Tabelas do Pro·
jeto de Lei da Câmara n? 7 4, de 1989:

T<lbeh "A" (Ar~. 4Q, I}

OSr.Lelte Chaves-Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

discutir.} - Sr. Presidente, também destaco
a importância deste projeto, que visa a propiciar meios a uma fiscaJização efetiva da C_o-

Dezembro de 1989

atê l.OOO.c«:l

de 1.000.001 a 3.00(Y.ooo
ac lnia de 3, Oúo. 000

Valor da
Taxa
ern -BTN
1.500

3.. 000

<.000

700
1.300

2.000
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Tabel~

DE 1989:
Ta~a

Tabela kA" (Ai"'t. 4Q, l)
Taxa Progrcss iva, de Acordo c.cm_ o Patr tmôn lo Líquido do Contr ib!J inte

Contribuinte

Classe do

Patri~ônio

Corretoras, bancos de in·
vcstimentos, bolsas de
valores e çle futuros. dis~
tribuhioras e bancos multiplos com cürtelra de
invest imenLo

até ._?9;?,-goo

_,

1.000

carteiras

títulos

de

Registro -de emissão de debêntures para
dis:trlbuir;:ão pública.

0_,30

Registro de em1s_são de Oõnus de. sul;lscrição para distribuição pUblicn
·

·ó. ia·

R~.gistr:-o_ de ofNL.t~Çit.!l ica~ _ç!~-' 1~mpr~. _
•venda e permut€1 de _v.::~ lares. mo~Jl.1arios

Fundos mútu_bs de. aç:ões;

fundos de convP.rsão, fundos de investimentos e

ifl íquota

- - - - - 0,64
---Registro-de distribuição S€';Lindárla

3.000
4:000

acim·a -_de· 1. 500. ObO-

Estabelecida em Função do Va_lor do Registro

Registro de E>mis§ão de ações par_a distribu~pão públ tca, .
_ _
~

Taxa
em BTN

de 500.001 a 1.500,000

{Art._ 4Q, II)

. Tipo de Operacão

Valor da

Liquido em BTN

"O~

7917

Observações:

9.500

acima de 5.000.000

1)

e

valores mobi 1i árias - ca-

pitãl estrang8iro
2)

Observações:
1} Patrímõnl0 l1Quido relativo a 31_ de dezembro do a.no
anterior. convertido em BTN pelo valor em vigor

na data;

-a)

2)

O valor da taxa para os Fundos Mútuos de A~ões,
Fundos de ConvGrsão, Fundos de Investimentos
e
Carto1ras de Títulos e Valores Mobiliários- Capl
tal estrange>iro, cujos patrimônlos 1 íQ.Jidos sejam
inferiores a 5,000.000 BTN será corn~spondente a
O, lX do respcct Ivo p:1tr imõnio 1íquirlo.

3)

Não haverA superposi~ão ou·Qupla cobran~a de Ta~as
de Fiscali;.a.,;ão.

500

Prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia fungível e de
emissão de certificados

3.000

Prestadores de serviços de administração d_e carlelra, de consultor de
valores mobil lários e em outras atividades correlatas.
ressoa natural
Pessoa jurídica

Inclua-se, onde co~ber, no Projeto de Lei
da Câmara n9 -74, de 1989 (Projeto de Lei
n9 3.457-A, de 19.89, Oá Câniara 'dos Deputados), _o_segulnte artigo:
"Arl
A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Será subordinada em sua
orQanização, desempenho de suas funções, arbitragem do número de funcio- _
nárlos e. remuner~ção de s~u. pe:ssoal a
..~:J-m- Conselho Supervisor constit~ído por
membros -·repre-sentantes, e respectivos
sUplentes, das seguintes entidades:
I - Governo (Banco Central do Brasil
e Miil.lstério da Fazenda);
·
· II- AsSOciação Brasileira das COmpanhias Abertas (Abrasca);
111- Anbid - A~sociação l'i_acional de
Bancos de Desenvolvimento;___
IV- Comissão Nacional das Bolsas de

·zoo400

Observação: Não haverá_ supE>rposição ou dupla
branoa de Taxas de Fisca 1ização

Não h~vorá superpos ição ou dupla co
br.anca du Taxas de Fiscal i~Ç_ão.

EMENDAN'2~

Valor da TaXa
em BTN

Prestadores de servi~os de ~uditoria
independente - Pessoa natural

Os valores aPüf"af.loS ·n.a-rorma·-óesta
Tabel,a er.tarão limitados ao máximo
equivalente
a
100.000 BJN,- por
registro.

(Corresponde à Emenda nG 2 - CAE)

Tabela "B" (b.rt. 4Q, I)
Contribuin_te

No__ ~~caso J:ici- valor da contribuição,
·calculada na- forma desta Tabela,
.resultar
1nfe_r1or
a
duzentos e
cinqüentn
e
cinco
BTN,
pr~va
lecerã _este_:::

Valores (CNBV);

co

· V- Comissão de Valores Mobiliários

(CVM). -

.

§ 19 A representaçãoUo Governo seTabela

"C~

(Art. 4Q,

I)

Taxa Progressiva_, de Acordo com o Número de E.stabelecimentos do Contribuinte
Contribuinte-

NQ de Estabelecimentos
{sede e fi 1iais)

Prestadores de ~ervlços
de Auditoria indepl'!f"ldcn-

até 2 esto;Jbelec.lmentos
3 ou 4 estabelecimentos
mais de 4 estabéiecimentos

te.

Valor da Taxa
em BTN
I

.Ooõ

2.000
3.000

Pessoa juririica

Observação: Não haverá superpostçào ou dupla cobrança de Ta~as de Fiscaliza
ção.

•

rá indicada alternativamente em cada biênio entre o Banco Central do Brasil _e o
Ministério dg~ Fazenda.
§. 2° Cadã membro dá Conselho Superior terá gestão bienal."
. O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Em discussão. (Pausa.)
Em votação a redação final.
ús Srs. Senadores que a aprovam qUeiram
fiéiln'ali.ecér. sentãdos. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
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DO CO!iGRESSO NACIONAL
(Seção li)
- -· -- - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
n~ 734, de urgência, lido no Expedtente, para
o projeto de Lei da Câmara n" 76, de 1989

-Complementar.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqUente.

~

ÓSR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Assessoria não me pode informar sobre

a informação que V. Ex~ tem por canais incem~
petentes. Vamos tentar apurar.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Aprovado.

A matéria constará da Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma
sessão a realizar-se hoje, às 19 horas e 20
minutos. A apreciação dO veto começará pelo
Senado e ê absolutamente indispensável que
os Srs. Senadores compareçam.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Tem a palavra o nobre Senador Ronan
Tito.
O SR. RONAI'I TITO (PDMB -MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi·
dente, náo quero patet:er lamuriento nen suplicante permanente. Mas volto outras vez a
insistir com os Srs. Senadores que se encon·
tram na Casa, nos gabinetes, nos corredores,
nas comissões e também com os funcionários
de gabinete para lembrarem aos Senadores
que acaso tenham saído, que nós temos sessão do Congresso e· necessitámOs da presença da maioria dos Srs. Senadores para abrir
a sessão. Por isso mesmo, estou fazendo apelo
veemente a todos os Senadores que compareçam ao Congresso Nacional, para que possamos abrir a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 36, DE I 989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
DisÇussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 36, de !989 (n' 1!2189,

Discussâo, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n_9 78, de 1989 (n9 3.529/89,
na Casá de origem}, de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre o refmanciamento pela União da dívida externa de respon~
sabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, indusive suas entidades da
administração indireta, e dá outras providências (dependendo de pareceres}.

3
PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 155, DE 1989

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c.
do Regimento Interno)

O Sr. Jarbas Passarinho --sr. PreSidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-

PA Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, é só para saber exatamente
a hora que a reunião do Congresso começa,
porque ela não poderia começar antes de nós
terminarmos aqui - e me parece que a Câmara ainda estava funcionando. V, Fs- tem informação? Parece-me que a sessão da Câm.~ra
prosseguia, e n6s estávamos com uma sessão
marcada para às 18 hor<'s e 30 minutos...

PROJETO DE LEI
DO SENADO N' !52, DE I 989

(Trãfnitaiido em conjunto
com os Projetas de Lei do Senado
n" !55 e 238, de 1989)

DisCuSsãO, e;, turno -ú~ico, do Pro}eto
Lei do Senado n? 152, de 1989, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
participação dos trabalhadores nos lucros
9u resultados das empresas e dá outras provi~
dências (dependendo de parecer).

de

ª

5
PROJEfO DE LEI
DO SENADO N• 238, DE 1989

(Tramitando em conjunto
com os Projetas de Lei do Senado
n" 152 e 155, de 1989)

na Cijmara dos Deputados), que aprova a conDiScussão, em turno único, do Projeto de
cessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodi~ Lei do Senado n" 238, de 1989, de autoria"
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
fusão sonora em onda média, na Cidade de
dispõe sobre a participação dos trabalhadores
Imperatriz do Maranhão, tendo
PARECER PRELI1'11NAR, por pedido de dili- · urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
einPresa, nos termos do art. 79, inciso XI da
gência.
COnstituição Federa1 e define participação nos
2
ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para os efeitoS -do § 49
PROJETO DE LEI
do art. 218 da Constituição. (Dependendo de
DA CÂMARA N• 78, DE 1989
parecer.)
(Em regime de urgência,
6
nos termos do art. 336, c.
do Regimento interno)
PROJETO DE RESOLUÇÃO

-Apelo que a Mesa aqabou de fazer e reforça.

-Concedo a palavra' ao nobre Senador Jarbas'PasSarinho.

4

O SR. JARBAS PASSARINHO - A

questão da competênci~ i? foi discutida no
priiriiêlrõ turno, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, esta Presidênc-i~ vai encerrar a presente sessão, designando para a próxima ordinária a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em votação o Requerimento n~ 735, .de. _
urgência, para Projeto de Lei do Senado no
96, de 1989,lido no Expediente.
permanecer sentados. (Pausa.)

-pela aprovação das Emendas n~>s 2 e 3,
oferecidas ao substitutivo, e apresentando Su_ bemendas à Emenda n~ 1, de Plenário, apre~
sentada ao substitutivo.

com

(Tramitando em conjunto
os Projetes de Lei do Senado
n•' 152 e238, de 1989)

Discussão, em tu_rno único;· do Projeto de
lei do Senado n" 155, de 1989, de autoria
do Senador Edlson.Lobão, que dispõe sobre
a p-articipação' dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, da Comissão de Assuntos Soci~;tis, concluindo:
-pela aprovação do projeto nos termos
de substitutivo que oferece;

•

N• 61. DE 1989

regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
(Em

Discussão, .em turno único, do Projeto de
Resolução n" 61, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária, criada pelo Re_querimento
n"' 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
d'~ qualquer natureza, dQS Estados, _do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias (dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo).

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62,.DE 1989

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c.
do Regimento Interno}
Discussão, em turno úntco, do Projeto de
Resolução n~ 62, de 1989, de inicfativa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
n9 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal, e estabelece límites e condiçõeS parã a- concessão da garantia da União
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em operações de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto e so-

bre o substitutivo).
8
PROJETO IJE LEI
DA CÂMARA N" 82, DE 1989
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 82, de 1989 (n~ 3.736/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a redução de
incentivos fiscãis (dependendo de parecer).
9
PROJETO DE LEl DO
DF N' 74, DE 1989

(Em regime de urgência,
nos termos do arl 336, c,
do Regimento Interno)
Discussáo, em turno único, do Projeto de

Lei do DF no 74, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que autoriza

o Distrito Federal a alieilaf imóveis, tendo _____ _
PARECER, sób- na 365, de 1989, da Cernis~
são do
-Distrito Federal, favorável ao projeto, com
voto vencido dos Senadores Pompeu de:sousa e Wilson Martins; e contrário à emenda
apresentada perante a Coriiissão pelo Senador Maurício Corrêa.

10
PROJETO DE LEI DO
DF N' 85, DE I 989

(Em ·regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n·' 85, de 1989, de iniciativa deiGovernador do Distrito Federal, que altera a
Lei n" 33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
providências (dependendo de parecer).

11
PROJETO DE LE1 DO
SENADO N' 189, DE 1989

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei do Seriado n" 189, de 1989, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que

altera e acrescenta dispositivos à Lei n" 4215,
de 27 de abril de 1963, que "dispõe_ sobre
o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil" (dependendo de parecer).

12
PROJETO DE LEI
DO SENADO N' 381, DE I 989

(Em regime âe urgência,
nos termos do arL 336, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto ae
Lei do Senado no 381, de 1989, de autoria
do Sen-ador Maurício Corrêa, que prorroga o
prazo de oçupação de imóvel funcional localizado no Distrito Federal (dependendo de parecer).
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18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"51,de1989·

(lncll,lído em Ordem do Di~
nos termos do art. 376, c
do -Regimento Iil.terno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 51, de 1989 (n~ 106/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texPROJETO DE LEI DO SENADO N' 389, DE
to do Acordo_sobre Cooperação Cultural, c: ele1989
- -brado entre o Governo da República Fede(Em re9ime de urgência,
rativa do Brasil e o Governo da República Sonos termos do art. 336, c,
cialista da Tchecoslováquia, em Praga, em 7
do Regimento Interno)
de abril de 1989 (dependendo de parecer.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
19
Lei do Senado n"' 389, de 1989, de autoria
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATNO
do Senador _Márcio Lacerda, que dispõe sobre
N" 52, DE I 989
a tramitação de medida provisória, e dá outras
providências (depehdendo de parecer).
(Incluído em ordem do Dia,
nos termos do art. 376, c,
13

do Regimento Interno)

14

Discussão, em turno único, do projeto de
-Decreto legislativo nQ 52, de 1989 (n~ 151/86,
(Em regime de urgência,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texnos termos do art. 336, c,
to do Acordo sobre Cooperação nos Campos
do Regimento Interno)
da Ciência e Tecnologia, ·celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
Discüssão, em turno único, do Projeto de
o Governo da República da Índia, em Nova
Lei do DF no 95; -de 1989, de inidativa do
Delhi, em 22 de julho de 1985 (dependendo
Governador do Distrito Federal, que cria, no
Tribunal de Contas do Distrito federal. a Car- -de parecer).
reira Administração Pública, com seus respec20
tivos cargos, fiXa os valores de vencimentos
DiscuSsão,
em
turno
·único, do Projeto de
e dá outras providências (dependendo de paLei do Senado n" 286, de 1989, de iniciativa
recer).
da Comissão DiretõT'à, que altera e acrescenta
dispoSições à Lei n~ 6.815, alterada pela Lei
15
n~ 6.964, que define a situação jurídica do
es~angeiro no Brasil e dá outras providências,
OFÍCIO N• S/18, DE I 989
tendo
•
(Em regime de urgência,
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 355, de
nos termos do art 336, c,
1989, da Comissão
do_Regimento Interno)
-de CóiiStitUiçãõ, -Justiça e Odadania.
PROJETO DE LEl DO DF N" 95, DE 1989

Oficio n~ S/18, de 1989 (n° 933/89, na origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito externo no
valor de seis _milhões de dólares, destinada
ê importação de equipamentos franceses visando o reaparelhamento da Polícia Civil daquele Estado (dependeitdo de parecer).

O SR. PRESJDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão. __
(Levanta-sea sessão às 19 horas e 15 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GD SiWÓM DE CARVALHO NA SES"
S<iO DE M2-á9 E QUE, ENTREGUE
À REVI&i'O DO ORADOR; SERVI PUBU"
OtDO POSTER/ORMEN'TE

16
Votação, em primefro turno, da Proposta
de Enlenda à ConsUtuiçiio n" 3, ·de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e o_utros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação Cio inciso U do
art. 161 da Constituição Federal.

. 17
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n? 4, de 1989, d~
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um §
6" ao art. 5? do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Sr. Cid Sabóia de CalValho (PMDB
-CE Para discutir.) -Sr. Presidente, apenas
para me situar. É esse Projeto de Lei n" 31/89?

q

SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-E o Projeto de Lei no 31/89 exatamente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOE-Qual é a redação?

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-A redação do vencido.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOE onde está? Eu' não disponho de uma orientação; tenho apenas a indicação, eu tenho ape-

I
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nas aqui: "Discus-são, em turno suplementar,

prio projeto ·indicar como contabilizar essas

do Projeto de Lei..."
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

importâncias; que os rendimentos serão escriturados em verba tal, consignação tal, subcon-

- Estou encaminhando a

signação que fosse -

v. Ex" a redaçâo.

0 SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO-

estou. apenas citando

exemplos arredios do que seria uma escritu-

ração-, de_acordo com o Código de Contabilidade Pública. Então, deveria constar exatamente o modo de escriturar, para evitar odesvia dessas importâncias. Estou concordando
e vou votar favoravelmente a essa alienação
exatamente por isto, por causa de os recursos
deverem ser utilizados para o campo da educaçào, que é um campo básico e da maior
importância aqui, no Distrito Federal, como
em quaJquer parte do Brasil.
Estamos, localizadamente, falando do DisOSR. CID SABÓIA DE CARVAUiO- tritõ Federal, porque a matéria é proveniente
Pois não.
da Comissão- do Distrito Federal e se refere
O Sr. Mauro Benevides- Esclareço a
exclusivamente à Capital do País, ao Território
V. Ex" que essa proposlçáo é da lavra do emi~
do Distrito Federal.
nente Deputado Augusto Carvalho, que, nos
Sr. Presidente, pergunto se ainda há algum
termos da Resolução n" 157, teve _a sua trami- . modo de se apresentar emenda a essa matação autorizada pela Comissão do Distrito Fe- téria?
dera!. Entende o Deputado pelo PCB que os
recursos decorrentes da alienação desses
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senaimóveis serão revertidos para a área educa- dor Cid Sabóia de Carvalho, permite V. Ex•
clonai do Distrito Federal. Esta, a destinação
outro aparte?
explicitada no texto da proposição do DepuO SR. CID 5ABÓIA DE CARVAUfO tado Augusto Carvalho.
Pois não.
Eu gostaria de conhecê-la para discuti-la, Sr.
Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente, há unia indicação aqui de
que a verba apurada com alienação dos imó~
veis terá determinad.., utiJização. Não estou en~
centrando aqui, nesta redaçào, qual a destina~
ção dessas verbas.
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me
V. Ex' um aparte?

Deie~b1e

1989

demos fazer mais nada. Assim, discutir o quê?
Vamos aprovar ou não: não PÇ.detos emendar mais nada.
r
O SR. PRESIDENTE (Antônio, Luiz Maya)
- É a discussão do texto do substttivo apresentado, e não a votação.
O SR. CID SABÓIA DE~ ALHOE esse texto não pode mais ser a~erado.
()SR. PRESIDENTE (AntliniJ Luiz Maya)

- Aten~ão, está em turno supl_e~entar. PareceMme que V. Ex". tem razão.laos atender
ao Regimento~
-

O SR. Cll> SABÓIA DE
VALHOSe possível, gostaria de emen~r o art. 2~. já
menc~?nando ~escrituração e_ oc~nd,o ~ palavra recurso p·eJo termo ·--pt duto', rendas" ou coisa parecida.

O SR. PRESIDENTE (Ant io Luiz Maya)
- Vou esclarecer a V. EX'
Nos termos do art. 282, § 2f• "poderão ser
oferecidas emendas no turnb suplementar,
por ocasião da discussão da1 matéria," - é
isso- que ·estamos fazendo -/''vedada a apresentação do novo substitUtivo integral".
Emendas podem ser feitas. /
O SR. CID SABÓIA DE{ CARVALHOEntão, Sr. Presidente, peço Vénia a V. Ex~ para
apresentar uma emenda ao art. 2°, o que farei
imediatamente.

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHOO Sr. Mauro Benevldes - Nobre SenaMas não está aqui: "Na redação do vencido
dor, a inte!Venção de V. Ex~ é, sem dúvida
para o turno suplementar... "
alguma, muito oportuna, porque, na elaboO SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) ·
"Art. 19 O Distrito Federal alienará,
ração do decreto que vai regulamentar essa
-Pois não, a Presidência aguardará. (Pausa.)
no praxo de noventa dias, a contar da lei, o Sr. Governador certamente vai disciplinar
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
publicação desta Lei, os imóveis residen- a destinação desses re_cursos com base no
GD SABÓM DE CARVALHO NA SESdais de sua propriedade e de propriedade que prevê o art. 2 9 da lei. Sabe V. Ex" que
SÃO DE 6·12·89 E 1:/(JF, EfFTREGUE
de_ autarquias, empresas pública, sacie- os itens educação e segurança são cobertos,
À REVISÃO 00 ORADOR, SERM paEJu.
dades de economia mista ou fundações orçamentariamente, com recursos da União.
0\00 POSTER/ORMEI'ÍTE. .
públicas do Distrito Federal, e efetuada Essa receita adicional para esses dois itens
a residéncia oficial do Governador.
deverá constar no decreto que disêiplinará es~_
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Art. 2" Os recursos provenientes da se diploma legal, já que as verbas destinadas
(PMDB - CE. Para urna questão de ordem.)
alienação dos imóveis a que se refere esta à educação e à saúde, e igualmente à segu-Sr. Presidente, tendo em vista que o avulso
Lei serão inteiramente utilizados na recurança pública, aí não previstas, são da respondiz: "Discussão, em turno suplementar, do
peração e construção de escolas, hosp1•
sabilidade da União. É o que dispõe a Lei
Projeto de Lei do Senado n~ 162, de 1989,
-Complementar, de autoria do Senador Fertais, centros de saúde, hab1taçôes popu~"-- Maior brasileira.
lares, bem como em obras de saneamen~ ~.~SR. CID SABÓIA DE CARVAUIQ-,- -nando Henrique Cardoso", e _há _um substitutivo do Senador Roberto Campos, que não
to báslco."
Vejo aqui muitos problemas. Por exemplo: "Os
foi aPresentado aos Senadores presentes. reRealmente o art. 2" atende a...
recui'Sos prbvenientes da alienação," não acho
queiro que-_se considere nulo todo o procediOSr.MauroBenevides-Aumadestina- que sejam propriamente recursos; recurso é
mento anterior, e que a matéria seja consideçào espedfic~. com enfoque inicial para a área aquao que se reseiVa no Estado para a aplicarada como não incluída em pauta, porque os
de educação.
ção, quando o Estado vai aplicar, quando o
Srs. Senadores não dispuseram do substitu'o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO__ Estado vai receber, tem que falar em produto, tivo
para a col'!1petente análise.
produto proveniente da alienação dos imóveis,
Na verdade, o que se está conhecendo é
Apenas, Sr. Presidente, quero deixar registrado via _de regra, faJamos dos recursos quando
que entendo que, pelos princípios da contabi- se trata de verba para a aplicação pelo Estado. tão-somente 6 proféto oi"iginaJ de autoria do
]idade pública, o projeto deveria indicar o mo- Aqui é o contrário: é o Estado que vai receber, Senador Fernando Henrique Cardoso, quando
do de contabilização desses recur5;0s, porque e não propriamente aplicar. Há algumas im- a matéria foi aperfeiçoada por um substitutivo
do Senador Roberto Campos.
.
acontecel-á que, com a alienação dos imóveis, perfeições.
Então, mesmo com o adiamento, a Casa
evidenterpente, a escrituração pUblica será a
Por isso, Sr. Presidente, faço uma indagação
estará prejudicada, porque ela conheceu, innormal, a comam, poderá haver uma dificul- à Mesa: ainda há como consertar isso?
devidamente, a matéria.
dade mais tarde para t:~Ue ess_a verba seja realmente utilizada no sistema educacional do
O SR. PRESIDENTE_ (Antônio Luiz Maya)
Assim, requeiro a V. Ex~ que, resolvendo
Distrito Federal.
- A Mesa informa a V. Ex• que, regimen- esta questão de ordem, considere como nuJo
Nomeumododeentender-nãoparticipei talmente, foi aberta a possibilidade de apre- o procedimento desta tarde, e novamente indisso, porque não sou da Comissão do Distrito sentaçâo de emendas no dia 28 de junho pas- clua a matéria de modo correto, na primeira
Federal, e, na pressa com que as matérias sado e o_ prazo encerrou~sé a 4 de agosto
reunião da próxima semana, o que corresponaqui são tratadas, não resta tempo para uma do mesmo ano.
deria ao adiamento que consagrará o defeito
po!Ventura cometido, o defeito porventura
atuação mais formal, mais marcante daquilo
ri-SR. ciD SABÓIA DE CARVAUiO .que tramita urgentemente -, deveria o pró- Então, estamos discutindo para q-uê? Não po- ocorrido nesta tarde.
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DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

O SR. PRESIDENTE (1\ntônio Luiz Maya)
-

Nobre Senador, o substitutivo está sendo

analisado pelo próprio autor que o apresentou
em plenário. De modo que vamos aguardar.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPorque, se não houver o substitutivo do Sena-

dor Roberto Campos em exame, mantenho
a questão de ordem, Se ele houver sido apresentado, eu retiro a questão de ordem.
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Art. 3~ Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em
contrárlo.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1989.
-Nelson Cameiro- Iram Saraiva -Alexandre Costa -Mendes Canale.

enquadrados, ressalvado o disp-osto no Art.
19 do ADO da Constituição Federal.

Art 2? A Subsecretaria de Administração
de Pessoa! providenciará a republicação do
QUadtõ a que ·se refere o artigo anterior, com
as alterações ir:troduzidas por este _ato.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-

Quadro de Pessoal C.L.T. do Senado
Tabela Permanente

Nobre Senador, o que está s_endo debatido

é o substitutivo_- votação do substitutivo, da
redação do vencido.

· 1-

Código-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, solicitaria a V. Ex- um pouco
de calma, enquanto resolvemos aqui, à luz
dos autos. (Pausa.)
Sr. Presidente, realmente está havendo uma
irregularidade e estamos votando a matéria
erroneamente. Daí pOrqUe mantenhõ a questão de ordem, para que V._ Ex!' anule, declare,
de oficio, como- nulo tudo _o que ocorreu a
respeito desta matéria, e novamente reinclua
a matéria numa próxima sess_ão, para podermos discutir o substitutivo do Senador Roberto CamPos, porque não é esse substitutiVo
que está em discussão. Acabamos de constatar agora.

Nc.
Nr.

Ficando também, Sr. Presidente, sem nenhum
efeito, o requerimento do Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

-

Perfeitamente.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado a V. EXi' Pela compreensão.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
I'!• 35, DE 1989

Altera a atual estrutura do Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federai. instiluído pelo Ato da Comissão Diretora nP 8,
de30dejunhode 1976, edáoutiasprovidências.
A Comissllo Diretora do Senado Federal,
no uso de sua competência regimental e tendo
em vista o disposto no Ato da Comissão Dire-tora n~ 8, de 1976, reSolve:
-Art. 19 A atual estrutura do Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federal, instituído pelo Ato da Comissao Diretora nP 8, de 19"76,
fica alterada na forma do Anexo deste Ato.
Parágrafo único. O"enquadramento resultante da alteração prevista no caput deste artigo observará os padrões administrativos rmpostos pela sistemática da classificação de
cargos, não implicando qualquer majoração
retributiva ou garantia de estabilidade para os

SF-A~-NM-012

de ser v i dores
de servi dores

Nr. de
Nr. de
Nr. de
Nr. de
Nr. de
Nr. de

servi dores
servidores
servidores
ser v I dores
servidores
s_erv i dores

de
de
de
de

servidores
servidores
servidores
ser v i dores

de
de
de
Nr. de
Nr. de

servidores
servidores
ser v i dores
ser v I dores
se_rv i dores

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-A proposição de V. Ex" será atendida devidamente, sendo retirado da pauta da Ordem do
Dia o projeto em apreço, para apreciação ein
outra oportunidade.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

GRUPO: Ati v idades do llp?'O _l_P~islativo
C<:~tegoria Funcional --tssistente Legislativo

1.2-

O Sr. Gomes CaJValho -Sr. Presidente,
o que está no processo não é o substitutivo.

Fe~eraT

TOTAL DE

_

Classe Especial
073
03ô

Classe

~c

..

- Rer.

036
088
011
001
005

NM-33

-

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-31
NM-30
NM-29
NM·28

-

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

MA-27
1\t.i-26.
NMn25
NM·24

-

Ref,
Ref.
Ref.
Ref.

"E>"

oco
oco

054
000

Classe

tJM·35
tJM-34

- Ref. NM-32

076

Classe

- Rer.
- Rer.

-~~

..

000

oco
oco
oco
oco

NM-23
NM-22
NM-21
NM-20
-Ref. NM-19

EMPREGOS: 380

GRUPO - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional- Assistente Legislativo
Classe - "Especial" - Cõdtgo - SF-ALNM-0!2

Referência- NM-35
N9 de ocupantes: 073
001. Osvaldo Soares
002. Félix Alberto MeJio Sant'anna
003. Elíiabeth Coelho
004. SimOne de Almeida Belchior
005. Jacqueline Mousinho Macário
006. Ana Lúcia Mariz Duarte
007. Elizabeth Gusmão Curvo
008. ldelma Aparecida de Oliveira Rezende
009. Francis.ca Maria Dantas
010. Maritza Mesquita T. Coelho
011. Maria lzabel Reis Sada
- 012. Maria de Lourdes Ramada Bastos
013. Maria Hortênçia S. Vieira
014. Silio Rodrigues Júnior
015. Ana Maria Giovenard L. e Silva
Ó16. Elizabeth Henrique da Silva
017. Sónia Maria de O. Fernandes
018. Wanderley ESpinola Pessoa_
019. Leila Pereira de B. Camargo
020: MarcOS "Sãntcis Parente -Filho
021. Edemar Lucas do Amaral Júnior
022. Maria de JesUs Pimentel
023. Marcello AugUsto C. Varella
024. NarciSo Mori Júnior
025. Afonso Celso Vieira de Queiroz
026. Teresa Motta Igrejas Lopes

027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036_.
037.
038.
039.
040.
041.
042.

04-3.
-044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052~

053.
054._
055.

056.057.
058.

Jorge Luiz Peçanha Almeida
Edna Mady Zenni de Carvalho
Luiz Cláudio Woelffel Neumann
Jvani:Se Xavier Reis Carnib Bezerra
Frederico Arthur Cordeiro Carneiro
Raimunda de Maria D. Almeida
-Helena Celeste Ribeiro- L. Vieira
Everardo Alves Ribeiro
O"éuS<:~ Maria Gonçalves Marfmorl
SjtlviÕ Vie lia P. Neto
Carlos Ricardo A. de Uma
Elder de Paiva Borges
Idalina Maria de A.R. Cavalcante
Maria Albertina Castro Morais
Maria do Perpétuo Socorro Souza
Athur Bernardo Bezerra de Castro
Manuel Ricardo Hollanda
Wesley Carlos Mohn
Maria Mariete de A. Arruda
Will de Moura Wanderley
Alexandre Soares de Carvalho
Francisca do Socorro A. Porto
Expedito Eufrásio da Silva
LUciano Araújo Siíva
Joabsõn MartinS Cahu Júnior
Zllda Santos AJVes-ROSailgela Alves de Araújo
Vera Lúcia Correa Nasse Silva
Maria Letída de S. TOpes
SaiViano Inácio dos Santos
-Gilson Cintra
Leoni; t\zevedo Passos
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Õ3i.'o ROs&n-geJa Ôel G. Akãntafe~
tgor _Marcos_ ~O.ChEi Stepansky
038. Tânia Te'fEtià N'eiva SOUtO
009. Otto_da Silva Maia
061. Aris-elmo· Sant'.imna · ·
01 d. José Soare;> Càrpp~IQ
0:39. Jussúa_ Gregprio Perpétuo
-011. César Tõrtes.-- .
062. Izabel Cristina A Rõdi-igúes
040:' Sandra Andrada de SouZa
063. NeStor Sá Xisto·_',
- ·
041. Efty 'Raymutida Ramirez
012. Dionísiq.~pafeêidO :dá SiiVa042. E1izabeth da Silva Madeira
064. Sylvio PetiüS -Júnlor
013. Elinuel Santos Porto
065. Maurilio Wax. de Araújo CUnha
014. Luiz sergio de VaSconcelos
043. .Qécio Gomes
_~
066. Mary Cruz Pereira·
Õ15~ Marco António Tavares
044. Oáudia Baptista de Resende
016. Mônica Weinert _de Abreu '
067. Dirceu Vieira MachadO FilhO
045. Aureniçe Oliv.eira C. Brandão
017. An:tônioA_ntunes Fernandes
068. _EviuidrO :Jorge Cimhâ Chaves
046. Célia Regina Pe(jssé
018, Pedro·aandeira éle Mello Filho
069. l)"iifiilà tâlãdO BastOs
·
047. Célia-Regina França Pessoa Santos
048. Fuad Madi 070. Dejalma Reis da Silva
019. M::;trC'Os César Sgreccia
049. SWãl'ii Deodato de Abreu
071. Aldo Assumpçáo Zag6nel dos Santos
02.0. Deusimar Mousinho Lima
072. Vandyck Jomas _dã SHVã 021. Breno Jerõnimo Costa
0'5Cl: lrleíi."e Martins Pinheiro
051. -Gei'a:Jd6 Luiz Freire
073. Môrika Meyer de Moraes
022. Elizabeth Cristina Alves da Silva
052.-. Else Rosiene Maia
GRUPO - Atividades de Apoto Legislativo
023. Givon Siqueira Machado Filho
Categoi"ia FunciOnar-- AsSfsteTtte Legislãtivo ~ 024:-- Francisco dos Santos
053. Maria dÕ Sçl_cor~o lima de Araújo_ .
Clase - "Especial" -_Códig-o - SF-AL025. Luiz Cài'los Graf)jeiro
054. Rita de CàsSia -da S. Roberto
NM-012
. .
. ..
026. - Jo.Seorge Elias Batista
055~- Riiimunda Fátima M. da Cunha
Referência- NM-34 __- __ _
__ 027. Luiz de Aragão Cardoso
056. Gláucio Ribeiro de Pinto
028. -A.lvimar Alves de Sousa
N· de ocupantes; 036
057. Maria JoSé dos Santos
__ _
0~9:"'_ Silvana Viana de Oliveira Cavalcante
05_8. JOO:q-ui"na Maria Carvalho F'acchinetti
001. Maria Elisa Borges J.eveaux
030. Sílvoimar Alves de Oliveira
059. Antônio Cesar N. de Moura
002. Sónia Maria de AthaYde Tavares
003. Vera Silva
031. Carmem Montoro Ventura
060.-- Ana Teresa Melo Pereira
032. Luiz F emandes Vieira
004. Leila Silva
061. Evelin da Silva Ortega
W3., Antônio Raimundo Santos Correa
005. José AntóiilO-M.:i.dlado Cordeiro
062. Rafael de Freitas L C~nipos·
0.34._ Raimundo]'lonato Freitas
06~- Marco Aurélio Rodrig4es Camargo ~
006. Uane Rezende Valente
007. -Tânia María Gomes -de Oliveira
064. Hilton Arcoverde G. de Medeiros
035. António Carlos Gomes Furtado
- 036. Edevaldo Lima de Albuquerque
008. Maria CriStina R. C.. de Carvalho
065-. Dermeval de Melo R. Filho
GRUPO - Atividade de Apoio Legislativo
009. Luiz Roberto de Proença Rosa
066. Glóda Ester 'Chagas de Medeiros
01 O. Adalberto de Menezes Dantas
067.- José Maurício F. dos Santos
Cci:tegoria Funcional- Assistente Legislativo
068. Mêrdá Màrla Augusto Aires011. Maria Esméria da Costa Silva
Classe - "C" - Código - SF-AL-NM-0 12
RefeTência - NM-32
069. Elba Pereira Lima
012. AntôniO Rosalvo P. âe V. Torres
_N~ de ocupantes: 088
070. Mariá Cristina Portella de Azevedo
013. Irene fagurldes Silva
Oút.- Vera Camargo Gondin
071. -Margari_9a Maria Biito SilVa
014. Fábio Rezende Scaltori Coutinho
002- AirtOn Cesar de Vasconcelos Azevedo
·072. Humberto Caetano de Almeida
015. Valéria Rodrigues Tolentino
016.- Marcos André de Melo
003. Maria Consuelo de Castro Souza
073. Carolina Soares Mattozinhos
074. Regina Teixeira Sipriano
004. Maurício Gomes de Araújo
~
017. Edena Diniz Vianna
=-005. Rosane Melo Rodrigues de Figueiredo
_
_
075. Dalila A Borges
018. Ronald Bezerra de Menezes Júnior
006. _ Eloisã Amaral de V. Monteiro
076. Mônica Abn:thim Santoro Nogueira
019. Eliane Ribeiro de Castro
077. Gáudia Silva Fontenelle
007. Rilvana Cristina Melo Machado
020. Noraldino Ribeiro de C. F'rlho
008. Elenir Pereira de Moraes
078. Erika Freire Vath
021. Joaquim Alves Ferreira
079. Mário Augusto_ de Q.J. Pereira
022. João Dias da Costa Filho
009. Sônia Maria de Souza Mendes
080. Ana CiiStiba Correa 'Miranda
023. Gerusa LenlOs Costa
010. JOSé-Antônio Perz Júnior
081. Helena Freife Pereira
024. Ilda Josefa Elias Campos
Oll. Agnaldo Scardua
082. Newton Magalhães Lopes
025. José Evancfro Cúneiro Gondin
012. Marcelo Rui Veríssimo
013. Ednaldo Magalhães Siqueira
083. Delma Moreira Domingos
026. Edgard Augusto de Magalhães
014. Flávia Mondin Leívas
027. Olga Maria Pretti Haynes
084. Maurila Rodrigues da Costa
085. Andreit Maria TeiXeira-da-S. VarQas
015._. -DiVino Martins da Silva
028. Carlos José Esteves
086. Luiz do NasCimento Filho
016. José Eduardo Guimarães_A1ves
029. Manuel Pessoa Mendes
017. Maria da Graça L Benevides
087. !rineu Teixeira
030. José Luiz de Araújo
088. Lúcia Lee Wãnderley Pa[va Caram
018. Mârio Solon Ribeiro de Oliveira
031. Dulcidia FrancisCa R. Calhão Vale __
019. Manuel Lúclo _de Jesus Leal
032. Esdras Oliveira Uma
GRUPO - Atividades de Apoio LegislativO
020. Wandertey Gera,ldo G. Souza
033. Willy Barcelos Jess
Categoiia Funcional- Assistente Legislativo
021. Eunice Soares
034. Tadeu Miguel Osmala
Oasse- "C.. - Código- SF~AL-NM-012
022. -· Ângela Mat-ia Bragança Oliveira
035. _José Antônio da Silva
Referência- NM-31
036. Otoniel da Fonseca Do ria
023. Marisa Lemos de Abreu
_N~ de ocupantes: 076
024, _-João António Pereira da Costa
001. Edilson Jovino de Araújo
GRUPO -:- Atividad~ de Apoio Leg_islativo
025. Carla_-Romano Cavalcanti
002: Carlos Frazão da Silva
Categoria Funcional- Assistente Legislativo
026. Simone Fi,gueira Dourado
003. Marcos Túlio Gomes Cordeiro
Gasse "C'- Código- SF-AL-NM-012
02':?, -~rly Cerqueira Carneiro
-004. Cels6'I)Ja.S aos Santos
Referência - NM-33
028. Francisco Mário Ribeiro Barros
N? de ocupantes: 036
_
005. Rejane Te~eira Moreti _
- 029. , Maria Lúcia ~ªrreira Milet O. Beraldo
006. Aluí:zío Lulz-do NasCimento
001. Luiz Augusto Almeida Cãsf:fo03_0. Adilson Viana de Azevedo
007. Alexandre Inácio Ladeira
002. Domingos Mourão Neto
- 031. Edna Maria Ribeiro Machado
-- ·o6á.- --Marcos Antônio da Costa
003. Tatiana Tamara de Araújo Arruda
032. Gáudio Antônio M. de Freitas
oo9: Jane Alves Agu11eras
004. S6nia Mãiia _dos Santos Patu
0_3.3-- Cláudia Gania Franco Montenegro
010. -Jqaquirri <J.3idino de Oliveira
005. Antônio Fernandes de Moura Sobrinho
034. Márcia Maria de A. Carvalho
01 I. Galdiná Galdino da Silva
006. Goulart Costa Marques
035. Fernando Antônio A. Reis
- _ 012. Mônica Monteiro Cocus
007. Jorge Batista Nunes
036. Shei!a" Rodriques dos Santos
059.

Sylvio Petrus

060. Eusanete Barcelos L Satit'anna-

Dezembro de 1989
013. Girlaine Souza Leal
014. Letida Duarte Nogueira
015.

Márcio Seixas de Araújo

016. José Marcos Ferreira Fonseca
017.

Anna Carolina Rabelo de Lucena

018.

Márcia Falconi de Ca!Valho

019.

EUfr-àsio Pereira da Silva

020.

Ocero Elias de Uma

02L Maria de Cássia F'relre Goní'es
022. Ana Ribeiro da Silva
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023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.

Saulo Nóbrega Rosas
Hélito Pessoa de Oliveira
Carlos -ROberto de Almeida
Samuel Porto de Sales. Filho.
Helena Castelo Branco Rangel
Josane \Fitar de O. Carneiro
SérQio Murno-sa-u·zaRosa
JoSé Raimundo Neto
Raimunda Ferreira Madel
032. aeber de Azevedo Silva
033. Gerson de SoUza O/na Filho
034. José Ferreira Leite
035.

Whildaker Campos de Abreu

036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
04 7.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.

Roberto tionzaga Silva
Helane Macedo Pereira
Taide Aragão Campelo
Sirilão Pereira da Cruz
Leda Maria Sampaio Pinto
Otávio Lira Neto
João Alberto Faria Alvin
Aline Bokel Schoellkopf
Gislayne Gonza9a Machado
Antônio Andre de Azevedo Santana
Frederico Augusto Rondon Neto
Elizabeth Therezinha Valod
Kairala J_osé Kalrala Filho
Adriane Alves Aguileras
Evangelina Albanezi
Roseroeire Rodrigues de Carvalho
Sôriia Cristina Lopes
Jorge da Silva Macedo
Marcos Aurélio da Silva Lima
Vera Lúcia Miranda Leite
Rita de Cássia SantoS Benevenuti
Edval Ferreira Silva
Erika Cristina Callai Outra
Vaneide Nascimento
RonaidO Henrique Gior"dani
Valéria Sirriões Maia
Eunice lgnácio dos Santos
João Pereira Dantas
José Pearoaa Costa
lsmail Pereira da Silva
Maria Lúcia do V. C. Guimarães
Antõnio Lemos Passos
Jose Ivan de_ Oliveira
José de Souza Ribeiro
Edmilson Pereira da Silva
Alclone Valadão de Paula
Carlos Edmundo de Oliveira
Aguinaldo António Pereira
Fátima Pinto Antônio Pereira
Jovanes Elias Batista
Sildia de LeUice da Silva MOraes

GRUPO :....:Attviaades de Apolo LegislativoCategoria Funcional- Assistente Legislativo
Qasse - "C'' ~ Código - SF-AL-NM-0 12
Referência - NM 30
N~ de ocupantes: 011

001. Fábio Melo de Souza
ooz-~ MaOoei-ROdrigues D'Abadia
003. Tânia Toledo Tenório
004. Irene Ferreira Costa
005. Pedro Gonella Filho
006-. Undo~ute Antônio de Moraes
007. Deuselia Vasconcelos de Oliveira
008. Ronaldo Medeiros
009. Cl_áudio Cunha de Oliveira
010. Letícia de Matos Pereira Teixeira
_ 011. Marcus AugUstus Bastos Lopes

015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022_
023.
024.

Paulo Gutemberg Santana
Leandro Antony Júnior
José Edimilson de Oliveira
Luiz Cláudio de P. Fernandes
Vanessa Aparecida de Souza
Alexandre Sada de Faria
Leomar Diniz.
Richard Jorge Alberto Garcia Posse
&indra Maria de Siqueira
Fernando Passos de Mendonça
Q~. Andrea de Castro Rego Milet
026. Wellington Franco O. Júnior
027. Ana Maria Ribeiro de Castro
028. Rosana Costa de Jardim Üsboa
029:- Maria José Fagundes Barbosa

GRUPO - Atividades de Apoio Legislativo _
Categoria Funcional- Assistente Legislativo
Classe- ''C"- Código -SF-AL-NM~012
Referência - NM-28
N" de ocupantes: 005
001. Dagmar de Andrade Vrleforte
002. Lena Mary Hartung de Oliveira
003. Maria de Fátima Carneiro Cavalcante
004~- Kátia Asfora Oliveira
005: Romilda de Souza Macedo
GRUPO --Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional- Assistente Legislativo
Classe- "B"- Código- SF-AL-NM-012
Referência - NM-25
N9 de ocupantes: 054
001. 08udete_Farias dos Santos
002. Álvaro Araújo Souza
003. Elaine Cristina de França Laus
004. Nara Maria Esteves Fonseca
005. Crisalva da Costa Pedrosa
006. Geovani Simões de _Macedo
007 ~ Carlos Roberto de Araújo
008. Consu1eo Mantovani Peixo_to
009~ Elizeu Giovani Breda Toso
01 O. Rogério Caro ca Cavakante
011. Ramon Albuquerque Zelaya
012. Nicéa de Oliveira Coimbra
_Q13. Giovanni Pretti
014. Oemilton Barros de Moraes Trindade

030.

Erich Mohn

031. Estelita Pereira Pereira da Silva
032. Maria de Fátima Cam·argo

033. PatríCia Sãint Oãii-Ci3S-iTvelra
634.

035~-

036.
037.
038.
039.
040.
041.

042.
043.__
044____,__
045.

046.

Rita de Cássia Jerónimo Trindade
Edilson Alves
Cariorita Luiza de Souza Gomes
Edilzie Seabra de Alvarenga
José de-Ribamar 8. Carvalho
Valdelice de Almeida Pereira
Célia Elias Silva Araújo
Carolina Maria P. Lindoso
Maria Lúcia Barreto Guimarães
Cássio Ruy capara!
ZYimlra Maria Oliveira P. da Silva
Pilar Montes Reis
Maria Goiaci Alves Carvalho
Nilza Carvalho G. Figueiredo
Alniir Lira da Silva
Adalberto Paulino Cid
Ana Luzia Silveira
Oáudia Patricia Duarte R.N._ de Lima

047.
048.
049.
050.
051.
052. Wesley-SLOOu Pimeritel
053. Cáries Eduardo Fernandes Costa
ü;i4. Tânia Regina Girardi Alves

Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal
Tabela Permanente
- GRUPO: Atividades de AÕQiO legislativo
1,4- Categoria Funcional- Assistente de Plenários
Código - SF-AL-NM-014

Classe HEspecial H
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

Oc-3
000
000

- - Re[. NM-30
Ref. NM-29
ReL NM-28

-

Classe HD"
Nr. de servidores
Nr. d~ servidores
Nr. de ser v l dores
Nr. de servidores

000

000
030
000
Classe.

Nr.
Nr.
Nr.
-----Nr.
Nr.

de
de
de
de
de

servidores
servidores
servidores
servidores
servidores

-"

Ref.
Ref.
Ref.
Rer.

f'.M-27
NM-26
NM-2.5

NM-24. -

"r."
002
004
012
000
000

--- Ref.

--

NM-23
~~ef. t.JM·22
Ref. ~-21
Ref. f'.M-20
Ref. NM-!.9

Classe "BM
Nr. de servidores
Nr. de servidores .
~lr. de_ ser v i dores
Nr. de servidores

7923

000
000
000
000

-

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM- 18
NM-17
NM-16
NM-15

7924

Quadro -de Pess.oa i CL T do Senado Federa 1
Tabe 1a Peronanente

Classe "A"

Nr. de servidor-es

Nr. de servidores
Nr. de serv !dores
Nr. de servidores

000

-

Ref. NM- 14

000
000
oQo

-

Ref. NM-13
ReL NM-12
Ri?f. NM-1_1 __ _

3- GRUPO- Serviço de Transporte Oficial e Portãria
3.1 -Categoria Funcional -Agente de Transporte Legislativo
Código_- SF-TP-~·1201

Classe "EsPt.-cial"

TOTAL DLEMPREGDS: 051
GRUPO: Ati_vidades de Apoio _Ltlgislativo
.
Gategoria ~unç_ipft_al ':"_Assintmt_e de _PlenárlOS
Classe "Especial" - C6.di90- SF-AL-NM-014
Ref erênc 1a - NM-3~

Nr. de servidores
Nr, de servidores

_o

Classe

O"ãlva Quitéria Rãhgel Llma

r-.F~UPO: AtiviçJaçles de ApolO L1~gislativo

.

Categoria'Funcional -_ Assi~tP.nte de Plenarlos
Classe_ -~·~çff- _Código- SF·AL-t-.tA-014

001.

a·o2.
003.
004.

-

servidoreS
servidores
servidoreS
:servidores

-

Francisco_Ferreira Mrmje~ .-Josê Ferre i r a Mendes
·SebaSrlão Fernançles

012
000

Nc. de servidores

005

000
Classe

NM-3(1

NM-29
NM~28

-- Ref.
-

Ref . NM-27
NM-26
Ref. NM-25
Ref. NM-24

"a~

-

NC. de servidores
Nt·. de servidores
_ Nr. de servidores
Nc. de· servidores
Nc. de servidores

Possidônio Aparecido _Gotnes
005_, -Már-io Machado de Sou~:!! __ .
006. José_-Audí.l io Ferrei ré• l.ima
007. PedrO Ferreira Lima
008. Antônio Soares da Si õva
009. Milton Antônio da Si"v.l
010. José MenC!es da Silva
011. Mllton Batista de Souza
012. José Manocl do Nascimento

NM-33
_NM· 32
NM-31

Classe "C"

/

Nc. de servidores
Nc. de servidores

012

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-23
NM-22:
NM-21
NM-20

-- Ref.
- Ref.
000 - Ref.
000 - Ref.
000 - Ref.

NM-18

000
000
000
000
000 --

---

1\t.l-19

Classe "A"
Nr. de
Nr. de
Nr. de_
Nr. de
Nr. de

GROPO: Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional: Assistente de Plenários

servidores
servi dores
servidores
servidores
servidores

000

000

NM-17

NM- 16
NM-15
NM-14

TOTAL DE EMPREOOS: 058

Oasse- "D"- Código- SF'AL-NM-014

Referência - NM 25
N9 de ocupantes:_030
001. Afons_o José dos Santos
002: Afonso Rodrigues Viana
003. f'iilza Rodrigues da Silva
004. Maria Lúcia Antônio de Oliveira
005. Rui Soares Moreira
006. Belcina Rodrigues de Abreu
007. Josefa Lima Nascimento Paixão
008. Sandra da Silva Rodrigues
009. Nilda Maria dos Santos
010. Edvaldo Oliveira de Carvalho
011. Shirley Veloso Alves da Cruz
012. Donizete Lameu Moreira
013. Milton Miranda dos Santos014. Júlia Martins de P.aula
015. Neuza da Silva Rbsa
016. Luiz Gilson Santos Uma
017. !deva! Rodrigues de Uma
018. Ricardo Augusto da Silva
019. Damião Pedro de Oliveira
020. Waldir das Chagas · .
021. Maria Aparecida S. de Carvalho
022. Joel Pinto tapella
023. Valter Henrique da Silva
024. Euclides Alves da Silva
025. Marli José Batista
026. Antonio Fernando Ferreira Leite
027. Valdir Pereira de Vasconcelos
028. Sérgio Murilo Gomes Dada
029. Egesiel Magalhães Siqueira
030. .Washingtori Cardoso de Souza

--

040
Ref.
009~··· Re,f.
Ref.
000
_Ref.
000
Ref.
000
.Ref.
000

.Nr. _de &erv_idores.

Referência - NM-21
ocupantes~

--,Nr· de
NC. de
-ur. de
Nc. de:

- Ref. NM-35
- , Re:f. NM-34

··o"

Nc. de servidores,

001. João Ferreira Lima ~
002. _.Maria de Fátima F. P1acido Rodrigues

N2 de

001
000

Nr. de servidores

NQ de ocupantes: 003

003.

Deze;,bro de i 989
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_9_F:_UPO: SeiViços de Transporte Ofidal e Portéuia
Categoria Funcional-Agente de Transporte
·Legislativo
aasse- "D" -

Código -

SF-lP-NM-1201

Referência - NM- 33
N9 de ocupantes: 040
001. Antônio Ramos dos Santos
002. -Sebastião Antônio Fagundes
003,_ Aldemar Melo Monteiro
004. MoiSés Quinini Neto
005. José Bezerra Primo
006. Eurípedes Antônio de Araújo
007. Marival GuaJberto Ribeiro
008. Roosewane Delfina Dias
009. -Jurandy de Jesus Cavalheiro
01 O. Valde"cy Carmo de Ãmorim
.011. Paulo Roberto Vieira Xavier
012. José Alves dos Saflios
013. Raimundo Cordêiro Moror6
014. Azanan Fernando Ferreira
015. Pío José da Silva Neto
016. Wlison João de Campos
017. Valdir Mourão
018. Luiz da Silva
019. Luiz Gonçalves de Souza
020. ·Edilson Freitas Lobato
021. -l'auiO -AfOnso de O. Uma
022:. Lourival Nobre de Carvalho
023~ Páulo Mineiro Malaquias

024.- RobertsorlBarbosa da Silva
025. Alan Silva
026. _ Luiz Cârlos do Nascimento" Scilgueiro
027. ArnaldO de Oliveirã Coirélã 028. Florlsvaldo doS Reis
029. · .)Qr!:je Lulz cje Oliveira
030. Douglcis Gomes de Melo
03-f. Josê PE:reirã dOs Santos
032. Antônio Geraldo Souto
033. Gabi'lel Alves da Silva 034. -LeoiléSio-Fernando V. Xavier
035. · FE:man_d<?__f\~gUsto da COnCeiçãO
036. José de Farias Souza lirna
037. José Brun da Silva
03_8. DorgiVal !{odrfgt,u~s Lacerda
039. Ama,ury de J4$:US .Mac.ha.do
040. Antônia Morei!-21 Saritos
GRUPO:- Serviços de TraÍ1sporte Oficial e Portaria
CategOria Funcional-Agente de TransP.orte
Legislativo

aasse- ''C'- Código -SF-lP-NM-1201
Referência - NM-27
N-1 de oc:upates: 012
001. Addson Fernandes_Spiuca
002. Zenilson Vieira Batista
003. Francisco de Assis lzildio
004. Yonaldo Felismina Gomes
005. HumbertO Américo
006. Aldemir da Silva Reis -

DIÁRIO Dó CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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007,
008.
009.

O1O.

Cieto Coutinho Unia
Joaquim Firmino de Melo Filhô'

_L~j;Ji_slativO
Oasse- "C"- Código -SF-TP-NM-1201

Gilberto KJot Vieira

Referência - NM-25
No de ocupantes: 005

Oceró Barbosa da Silva

011. Raimundo Santos
012. Geraldo Felipe de AraújO
GRUPO: SerViços de Tr8i-tspórte Oficial-e Pofw
taria
Categoria Funcional ~Agente de Transporte

001. 'Mário Silvestre· Araújo de Sousa
002.- -José Roberto Ramos

003. Valdimir Felix da Silva
004. José Santana Fumero
005. Auridecio Alves Caldeira

Quadro de "PeSsoa I CL r do Senado Federa 1

'·•

labe1a Perlf'lanente

1- GRUPO- Atlvidades de

~lo

Legislativo

1.5- Categoria Funcional- ..1\gente de SegJrança Legislativa
Código - SF-AL-NM-015

Classe ·Especial"
Nr. de servidores

001 000 -

Nr. de ser v ldor_es

Classe
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de servidores
de servidores
de servidores
de servidores
de seíV!dores
de servidot·es

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de servidores
de servidores
de servidores
de servidores

Ref. NM-35
Ref. NM-34

"OM

000 000

Ref. N~-33
Ref. NM.:32
M-1..:31
Ref . NM-30

-

-Rer.

ooo·-~

000 000

-Ref ~ NM- 29

-

000. - 'Ref. NM-28

018 -

Ref. NM-27

082

-

Ref. NM- 25

ooo -

Rer. NM-24

053 - - Ref. NM-26

Classe "B"
Nr. de
Nr. de

servI dores
servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

000
000
CXXl
000
000

Classe "'A

Nr. de servidores_
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de ser v !dores
Nr. de servidores

.-

Ref .- NM-23
Raf. NM-22
Ref. NM-21
Ref. NM-20
Ref. -M.i-19

M

000 - Ref.
Ref.
000 - Ref.
000 - Ref.
000 - Ref.

()(XI

NM-18
NM-17
NM-16
NM-15

NM-14

TOTAL DE EMPREGOS: 160 _..
(*)

Classe

MA~---

OS vagas.

GRUPO - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional- Agente de S~gurança
Legislativa
Referência - NM-25
NQ de ocupantes: 082

006.
007.
008.
009.
01 O.
011.
012.

001. Osvaldo Ferro Fllho
002. José Flores Alves Júnior
003. Luiz Carlos Alvarez Barbosa de Souza
004. Fra"ncisco Geraldo Soares Cavalcante
005. Fem-afido -Aritblilo Pereira Gomfde

014.
015.
016.
017.

Oasse- "C" - C6digo - SF-AL-NM-0 15

01.3:

Adaury Sardella
Victor Ramon de Paiva
Jairo Duarte Costa
Joaquim Miguel O. da Mata
Nivaldo Lima de Albuquerque
Carlos António Isac
Roberto Castro
Luiz-Fa~stino Lopes Neto
Joel Elias Chaves
Vivaldo Palma Uma
Sérgio Teixeira· Sipriano ··
Josias Rodrigues de Oliveira

018.
O19.
020.
021.
022.
023.
024.
__ 025.
026.
027.
028.
029.
030.
03"1.
032.
033.
034.
035.
036.
037.

Quarta-feira 13
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João Pereira dos Santos
Ja"ime Miranda Parca
Gáudio HiláriO de Souza ·
Afonso Geraldo Bindá Palmeira
Edmil~n Morais de Arnorin
Newton Souza Rodrigues
Paulo Mendonça
Heyw~rd Gaivão dos_ Santos
Paulo Ricardo Duarte Feijó
Renato Janiques
Juliberto Pinheiro da Silva
Romão Batista de Souza
Raimundo Rodrigues de B. Neto
José de Melo Tavares
Maurício Ribeiro de -Souza
Genibaldo Ricardo da Silva
Domingos Caldeira dos Santos
Hermes Alves
Edilson l'ii-es de Uma
José Joaquim Alves
038. Pedro Vieira Cardoso
039. _ Nildemar Cursino Silva
040. Carlos cezar Soares da Silva
041. José Rodrigues de Oliveira
Q42, José Gilmar da Silva
043. _ Adelino Usboa Amarai
044. Dolair Julião da Silva
045. Rubens de Araújo Lima
046. Rubens Antôniõ Dias
047. José Maria Mota
048. _ António Carlos da Silva Lima
049. Sebastião Ltiiz Vinhal
·
050. Hilton Eudides S. Rodrigues
051. Orlando Mendes de Vasconcelos
052. _ Davison Bandeira de Bãrros
053. Evandro Luiz Perissê
054. Milton Gomes de Urna J_únior
055. Eduardo-Torres 056. .Jako Borges de-Souza
057. Elizabete TenóriO Lopes
058. Atila Mohn ·
·..
059. Magda Ramos F'reitas
060. Oãudio Luiz Salgueiro de Carvalho
061. RaimundO dos Santos Pilho
062. Carlos Roberto Mello da Silva
063. Wasfiiilgton LUÍz Re"iS cté' d!iYeira
064. David Alves de Carvalho 065. José Carlos Batista
.
066. Adalberto José Carneiro Filhq
067. Luiz Akira Vamada
068. Ademar Bento dos SarltoS
069. Guilherme Ferreira da Costa
070. Heraldo Moura Coutinho071. José~de Assis C. BiÕa
072. Jorge Antônio Pinto Barbosa
073. Andrelito Alves dos Santos
074. Nicolaou Bohvakiades
015~ Shirley da Silva Vieira
076. GercíilO da Costa N. Filho
077. Edson Frechiani
·
O?a Marcelo Nunes Gonçalves
079. Davy Castro da Matta
Ç>OO. Arynette Vidal de Marins Filho
081. Fernando Luiz M. de Moura
082. Fianklin Soares de Aiaújo

7926
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Tabela Per-:nanente
2- GRUPO- Serviço-Aux11iai!ÕS
:?.1- Categoria Funcional- /•gei'lt~ Actnlnistrativo:
Classe

~EspE'C'ial-

Nr. de servidores
Nr. de servI dores
Nr. de servidores
Classe
Nc.
Nc.
Nc.
Nc.
Nc.

de
de
de
de
de

000

-

003
000

-

Ref. NM-32
Ref. NM-31
Ref. NM-30

··eH
000
000
000
000
OOl

ser v 1dores
servidOres
servidores
servi dores
servidores

--

NMM29

R!;! L
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

-

-

NM-28

1\tA-27
f'.tA-26
NM-25-

Classe "B"
Nc.
Nc.
Nc.
Nc

D~~~mbro de
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000
000
000

de servI dores
de servidores
de serv1dores
de servidores

000

-

Ref. NM-2>1
Ref. r-.M-23
Ref. NM~22.
Ref. NM-2.1

-

-

Classe "A"

000
000
000
000

Nc. de servidores
Nc. de servidores
Nc. ele servidore_s
de servidores

..-.

-

-

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-2.0
NIA-19
NM-18
NM-17

19?9

GRUPO.-:- Se~ç9~ _Auxt1iares _
Categofla Fundonat"-:- Datilógrafo
Oasse_- "C''"- Código - SF-SA-NM-802 _
Referência - NM-25
N9 de ocupantes: 020 ·
001. Maurício Orlando Verissimo
002. Oáudia Guaraciaba Pohl
003. Unda Mansur Mendes
004. Maria do _Carmo C da Silva
005. Senhora das Neves Lucas Sales
006. Maria de Fátima Silva
007. Mary Jane Alves da Silva
008. Rayrnundo Franco Diniz
009. Flávia Regina M. de O. Fuski
010. José Soares de Oliveira Neto
011. Dilton Batista Rodrigues
012. Benício Tavares Cunha Melo
013. M_aria d-ª---Cir_ªç-~ R. Nascimento
014. Gracilan de Carvalho Almeida015. Marlse Cristina Tavares
016. Lais da Rocha VareUa
017. Jngrid Bergman F. Bezerra
018. Regina Pedrosa de Oliveira
019. Regina Coeli Gonçalves de Oliveira
020. Adriana T~~!~ Sobral ·

TOTAL DE EMPREGOS: 003
GRUPO- Serviços Auxiliare~
Categoria Funcional::- Agente AdministrativO
Classe- "Especial-- Códiç:oo- Referência- NM~31
NQ de ocupantes· 003
001. Laudel i na Cotr tn
002. Mar i a__ de N~aré dOs ~ -. BâCe Tar
003. Maria Virgínia Ladelia Rosseto-~
Quadro de Pessoal Cl T do Senado Federal
Tabela Permanente
2 -GRUPO - Serviço Auxi 1 i ares
2.2 - Categoria Funcional - Datilôgrafo
Código - SF-SA-HM-802

-

servidores
ser v 1dores
servidores
serv !dores
servidores

(iQ(f

000
000
OOl

-

-"-

Ref.
Réf.
RSf.
Ref.
Ref.
Ref.

.... tg
NM-28
NM-27
NM·26
NM-2.5
NM-24

de
de
de
de
de
de
de
de

OOl
000
000
000
000
000
DOO

servidores
servidores
servidores
servidores
servidores
ser v 1dores
ser v i dores
servi dores

000
Class~

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr'.

de servidores
de servidores
"de .Sc;lrvidore~
de servidor~
de serv tdor:-es

TOTAL DE EMPREGOS: 020

----

Ref.
Ref.
Réf.
Réf.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-24
NM-23
NM-22
NM-2.1
NM-2.0
NM-19
NM-18
NM-17

"'ti."
000
000
000

-

Ref. NM-16
ReT. NIA· 15
Ref. NM-14

··' üOO"·..:;_.i;tef.._
-.

002
000
000

-oco
000

OC2
Classe "BM

Nc. de servi dores
Nc. de servi dores
Nc. de servi dores

000
000
000

Nc. de servidores
Nc. de servidores
Nc. de servidores

~A~

oe-c!

oco
OCQ

--

-

Ref. NS-25
Ref. NS-24
Ref. NS-23
Ref. NS-ZZ

Ref.

Ref. NS-19
Ref. NS-18
Ref. NS-17
Ref. NS-!6
Ref. NS-!5
.NM: 1>1

-~eeL

TOTAL DE EMPREGOS: 00>1

NM~13

bõo"'·:-~-- Ref. N._i-tz

Categoria Funcionar- Mêdico
Clnsse- Especial -CódigoReferência -"NS-25

SF~NS-901

Nº de ocupantes: 002.
001. Rachel Elisa Collins Campedelli
00?. João Gilvan Roch3
GRUPO- D.Jtras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional -Médico
Clac;se- "C- -:-:_Código- SF-N:"i-901
Referência - NS-20
NO: de ocupantes: 002

001. Maria Silva Sucuplra
002. Cid NogJeira

NS~21

Ref. NS-2.0

GRUPO- Outras Atlvidades Cl~ Nível Superior

Classe "B"
Nc.
Nc.
Nr.
Nc.
Nc.
Nc.
N1·.
Nc.

Classe Especial
Nc. de servidores
Nc. de servidores
Nc. de servi dores

Classe

000
000

~lée!ico

Código - SF"NS-'301

"C~

de servidores

de
de
de
de
de

5 - GRUPO: Outr?..s At ivtdade·:; de Nível Superior

5.1- Categ0ria Funcional-

Classe "CM

flef. NM-32
Ref. NM-31
Ref. ~-30

000

Classe
Nc.
Nc.
Nc.
Nc.
Nc.
Nc.

000
000

t9)
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Tabela PerJI!l.rente

Nc. ,de ser v i Qores
Nc. de servidores
Nc. de ser v 1dores

Classe "EspRcial"
Nr , de ser v i ctores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

ANEXO (flrt
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5 - GRura:

Outras At ividades de Nivel Superior

Código - Sr- NS 909

Classe Especial
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de servidores
de servidores

Nr.
Nr.
N<
Nr.
Nr.

de ser v i dores

de ser v I dores
de ser·vidores

001

000
OOJ

OOJ

Classe

OCl
000
000
000

de servidores
de servidor·es

de servidores

'oco

de servidores

Nr. de ser v i dores
Nr. de ser v id0res
t~r. de servidor-es
Nr. de ser v I dores
Nr. de s~rv r dores
~Ir'.

de servI dores

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de servidOres
de
de
de
de
de

~cft

Classe ftBft
00'
000
000
000
000

Classe "A"

servidores
servidores
servidores
servidores
serv !dor·es

000
000

-ooo
oco
oco
oco
oco_-

-

NS-:?5

--

-Ref.

-

Ref. NS-21
Rer. NS-20

-

RcF. NS-24
Ref. N$~:?3
RM. NS-22

--- Ref.
- Rcf.
Ref.
-

-

---

--

-

NS-19
NS-18
NS-17
NS~

16
Ref. NS-15
Ref. NS-14
Ref. NS~ 13
Ref. NS-12

Ref.

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NS-11

NS- TO
f>.4-09

NS-08
NS-07
NS-06
NS-05

TOTAL DE EMPREGOS: 002
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Tabela Perm~nente

Tabela Permanente

5,4- Categoria Funcional- Odontólngo
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5 - GRUPO - OJtras o\t i v idades de Nível Superior
5.9- Categoria Funcional- BitJliotecârio
Código - SF
Nr. de servidores
tlr. de servI dores
Nr. de servidores
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

oc
C1e
de
de
de
de
Nr. de
Nr. de
Nr. de

servidores
servidOres
servidOres
servidores
servidOr-es
servtdores
serv1dores
servidores
servidores

de
de
de
de
de
de
de
de
de

servidores
servidores
servido!'es
servidores
servidores
servidOres
servidores
servidores
servidores

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nc.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Classe Espeçial
00)
001
000
Classe ~B"

000
00)
000
000

000

cc.o..
OOJ
oco
oco

Classe

- Ref. NS-21
- Ref. NS-?.0
- Ref. NS-19
- Ref. NS·18
-.l~eL NS-17
- Ref. NS-16
- Ref. NS-15
- Ref. NS-14
- Ref. tlS-13
- Rer. NSn 12
- Ref. NS-11-- Ref. NS-10

~,,~

OCO-

oco
oco
oco
oco
oco
oco
OCO
oro

.;..

Ref.
Réf.
Ref.
Ref.
Raf.
Ref.
Ref.
Ref.
FreT.

NS-09

NM-08
NS-07
NS-06
NS-05
NS-04
NS~Q3

NS-02
-NS-01

TOTAL DE EMPREGOS: 001

GRUPO- Outra~ Atividades de Nível Superior
Categoria Functooal -Odontólogo
Classe- ··s .. - Código- SF-~S-909
Referência- NS-16

GRUPO- Outras Atividades d~ Nivel Supi'Jrior
Categoria Funcional - 8ib11:>tecârlo
Classe- "Especial"- Código- 3F
Referência - NS-20

Nç de ocupantes: 001
001. Manoel Goncalves de Ar:u.,jo

N2 de ocupantes:
Quadro de Pessoal CLT llo Senado Federal
Tabela PermJnente

001. Maria Eugênia S. de Castro

5- GRUPO: Outras Atlvidades de Nível Superior
5.5 -Categoria Funcional - f.ngenheir·o
Quadro de Pessoal C.l.T. do Senado Federal
Tabela Permanente

Código- SF-NS-916
Classe Especial
001
000
000
000
Classe ~c~
000_
serv !dores
servidores
001
servtdo1·es
OOJ
servidores
oco
servidores
oco
Classe "uservidores
OC1
servidores
oco
servidores
oco
servidores
oco
servidores
oco
Classe "11"
servidores
oco
ser v i dores
oco
ser v i dores
oco
ser v i dores
OGU
0(.0
servidores
servidores
servidores
oco

Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de ser v i dores
Nr. de servidores
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de
de
de
de
de

Nr.
Nr
Nr.
Nr.
Nr.

de

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de
de
de
de

de
de
de
de

de
de
de

oco

-

--

ReL NS-25
Ref. NS-24
Ref. NS-23
Ref. NS-22

Rcf. NS-21
Ref. NS-20
Rcf. NS-19

o - Ref. NS-18

-

--

Ref. NS-17
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

Ref. NS-11
- -Ref. NS-10
Ref --NM ·09
Rêf- NS-08
Ref. NS-07-

-

Ref

:-NS=-os

Ref~

TOTAL OE EMPREGOS: 002
GRUPO- Outras AtividadeS de· NíVel Superior
Categoria Funcional - Engen"'!;lro
Classe- "C'" ...;. ·código- SF-'-1~~916
Referência - NS-20

NQ de ocupantes:
001. Jorge Martins Vlllo.s Bons

NS- 16
NS-15
NS-14
NS-13
NS: 12

NS-05

6 - GRUPO: Artesanato
6.1- Categoria Funcional- f'.rtifice de Estrutura Oe Obras e Metalurgia
Código - SF-ART-NM-701
Classe Especial
Nr. de servidores
041
- Ref. NM-30
Nr. de servidores
001
- Ref. Ntl-29
Nr de servidores
000
- Ref. NM-28
Classe "D~ - Mestre
Nr. de servidores
033
- Ref. NM-27
Ur. de servidOres
- Ref. NM-26
Nr. de ser·v i dores
OC2
- Ref. NM-25
Nr de ser v i dores
OC2
- Ref. NM-24
Nr. de servidores
OCI
- Ref. f-1.1-2;3
Classe "C" - Contramestre
Nr. de servidores
-_.Ref. NM-22
035
Nr. de servidores
- Ref. NM-21
Nr. de ser v 1dores
- Ref. NM-20
Nr. de servidores
- Ref. NM-19
Nr. de servidores
- Ref. MI!- !8
Nr. de ser v i dores
- Ref. MA-17
Classe ~a" - Artifice -Especializado
Nr. de servidOres
000
- Ref. NM-16
Nr. de ser v i dores
000
- Ref. NM-15
Nr. de servidOres
- ReL "tM-t4
Nr. de servidores
000
- Ref. NM-13
Classe "A"- ArtHice
- Nr. de serv !dOres
000
- Ref. NM-f2
Nr. de servidor_es
000
- Ref. NM-11
Nr. de servidores
000
- Ref. 1\t.l-!0
Nr. de servidores
000
- Ref. NM-09
Nr. de servidores
OQO
- Ref. NM-08
Nr. de servi dOres
000
- Ref. NM-07

oco

oco
oco
oco
oco
oco

oco

TOTAL OE EMPREGOS:

121

7928

Quàrta~felra

Grupo ~ Artesanato
Categoria FunCional -

H

DIÃRfd bO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
022.

Artífice de EstrutUra

de Obras ·e Metalurgia

_ _

Classe - ''Esp-e-Cial" - COdiQ'o NM-701
Referência - NM-30
N9 de ocupantes:041
001. Vitorino- de Souza Cid
002. Rômulo Rodrigues da Silva
003.

Francisco Chagas Grangeiro
Manoel Espiridião Pereira
Francisco Maltins de FreitaS
José Carlos de Faria Véilençã.
Diomedes Ferreira Gomes
Leonardo Cortes Almeida
Jaildul Honorato de MedeirÕ_s
José Antônio Valadão ·
Antônio Messias da CuTihà ·
Pedro Rodrigues Soan~s· ·. ·
Onofre Soares da Cunha
Fernando Rodrigues da Silva
Francisco Bazflio Cavalcante
Cícêfo Belo da Silva
José Alves de Almeida
Grupo - Artesan;:tto
Categoria Funcional - Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia
Classe -"D" -'Código- SF-ART-NM:701
Referência - NM-25
N9 de ocupantes:002
001. José Henrique da Silva
002. Felipe dos Reis Barros

Antônlo Ferreira Sales

Armando Perelra da Silva
Carlos_Alberto Branquinho
JOse-Martins Gonçalves
FranciSco -carias de Souza
Francisco Ferreira de Lima
Jairo Rodrigues de OlveÚ·a
Dolival Moraes Pessoa

017. José Duarte da Silva_
018. JOsé Nunes Rodrigues
019. Antônio Amâncio Filho
020.
021.

Ortlllo Bento Borges

025. Rãufinci-Bernardes
026. Raimundo Manoel do Nascimento
027.
028.
029.030.
031.
032.
033.
034.
035.
- 036.
037.
038.-039.
040:
041.

004. Antônio de Oliveira Souza
005. José Adauto Aragão Cp.mpelo
006. José Bezerra Filho
007. Miguel Fernandes $ales
008. Raimundo Ferreira Filho
009. Albino GonÇalves Patrão
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

GRUPO - Artesanaiã
"'Ca't13g0ria'F"unçional- Artífice de Mecânica
Classe - ~o" - Código -:- S~-1.R'r-NM-702
Referencia - NM-27
· · ·

023. Jackson Ribeiro de Carvalho
024.

SF-ART-

Vicente Fernandes

Calbí Alves de Souza
Geraldo Ferreira de Sá

Nº de ocupantes: 01 r
001.
·oo2.
003.

000,
005.
006.
007,
008.

009,
010.
011.

Lu1:z José Correa- JúniJr
Jorg_e Emídio Y~tura
João MarQues Neto
.Yastoaldo Barbosa da 31 lva
- Edson Barbosa- Per e i r a
Antônio l?i.o Silva Vasconcelos
Iran! Ribeir_o dos Santos
Ar i. Cardói;o da Silva
José J?.erelra da Silva 'Fi lho
Antônio Pereira Outra
Jos~ ~enr íQUe Filho

GRUPO -- ArtesahàtO
Categoria -Fõnc;'1on~_l - __ [l.rt ífice_ de Mecãnlca
Classe - "O~ -- Códf9o ..:.. SF-ART-NM-702
. Referência -_NM-25•;-

-~

N2 oc-upantes: 001

001.

Walter Alves dos Santcx:.

Quadro de Pessoa 1 CL r do Senado Federa 1
Tabela Pernanente

Quadro de Pessoa 1 CL r do Senado Federa 1
Tabela Per:nanente

6 - GRuPO - ArtE!s<ináfo"
6.2- Categoria fUncional- Artít'lce de Mecânica
Código:- SF-ART-NM--702

Dezembro de 1989

6 - GRUPO - Artesanato
6.3- Ca_tegori(l Functol!a-1 --Artrfice de Eletricidade~e Coi]lunicação
Código - SF-AfU-Nf.!-703

Classe Especial

000
000

Nr. de servidor·es
Nr, de servidr.lres
Nr, de ser v idor.es _

Classe
Nr,
Nr.Nr.
Nr,
Nr,

de
de
de
de
de

ser~t.idores

servidores
serv !dores
servi dores
servi dores

ooo_

-o-

-

--

Classe -Esoecial-

Ref. NM-30
Ref. NM-2.9
Ref. Nfo!·28

Nr. de ser v i dores
Nr, de servidores
Nr, de servidores

- Mestre

---

01 r
000
001
000 "
000

ReL
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-27
NM"26
NM-25
NM-24
NM-23

de
de
de
de
de
de

servidores__
ser v ! dores
ser v t dores
ser v i dores
ser v 1dores
servi dores

000
000
000
000
000
000

---

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

Nr.
Nr,
Nr.
-Nr.
Nr·.

de
de
de
de
de

NM-=-20
NJ,F\9
NM-18
R8f. NM-17

serviq'ores
servidores
servidores
servidores
ser't_i.dores
Classe

~-22

NMn21

-

Ref. NM-30
Ref. f'-l4-29 '
Ref. NM-28

-

Ref. NM-27
Ref. 'NM-26
Ref. NM-25
1'-tA-24
Ref. NM-23

Classe "O" - Mestre

Classe "c- - C::rr tramestre
Nr.
Nr,
Nr.
Nr.
Nr.
Nr,

000
000
000

Nr-,Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de
de
de
de
de
de

Nr,
Nr.
Nr,
Nr.

de
de
de
de

006

ooo- OO_i 000
000

"c- -

serv iQor-es
servidores
sel"vidores
ser v tdores
serv !dores
servidores

- Ref.
- Ref.
- Ret.
- Ref.
- Rer.

002
000
000
000
000

ooo-

de
de
de
.de

servidores
ser:_v i dores
servidores
servidores

000
000

000
000

-

Classe
Ref.
Re!f.
Ref,
Ref.

NM-16
Nf.FT!J
NM-14
NM:-13

~a~

de
de
de
de
de
de

servidores
ser-v i dores
servidores
servidol"es
servidores
servi dores

TOTAL DE EMPREGOS: 012

000
000
000
000
000
000

--

Rer.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

NM-12
NM-11

NM-=:_iO_

MA-09
NM.::.08
NM-07

"-'·W

NM-l9'
NM-18

- Artlfice Especializado

servidores
ser v i dores
servi dores
servidores

Classe "A" -Artífice
Nr,
Nr.
Nr.
Nr,
Nr.
Nr.

NM-2~

NM-21

Ref. NM-17

Classe "8"- Artífice Espec I a 11<:ado
Nr.
Nr.
Nr·.
Nr,

""'·

Contramestre

000
000 ~

-~

-

000
DOO

Ref. 1\M--tB
"Ref. NM-15
Ref. NM-14
Ref. NM-13

Classe "A" -· Art if ice
Nr. de
Nr. de
Nr. de
Nr --=-Çie
}Jr·. de
Nr. de

ser v i dores
servidores
servidores
servi dores
servidores
servidores

TOTAL DE BPRE.GOS: 013

OQO

-.Rei.

000
000

Ref.
Ref.
-" R.ef'.
-: Re(.
Ref.

000
000
000

-

-

JIIA-12
NM-1 I
NM-10
N/.1-09
NM-08

NM-07

Dezembro de 1989
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NS:.017

Per.n~nente

6 - GRUPO - Artesanato ,
6.4- Categoria Funcional ~ A~tiftce de Carpintaria e Marcenaria
Código - SF-ART-NM-704

Referência - NS-19
N9 de ocupantes: 002
001. IlyRQctriguesAives
002. Rejane Paraízo de Azevedo

Classe "E.spE-CiaT"

Nr. de servidores

002 000 000 -

Nr. de servidores

Nr. de servidores

GRUPO - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional - Adjunto Legislativo
Classe - "Única" - Código - "SF -AL·

Ref. NM-30
Ref. NM-29
Ref. NM-28

NS.()17

Classe_ ''D" - Mestre

Nc. de ser v i dores
Nc. de ser v t dores
Nc. de servtr.lor:es
Nc. de servidores'
Nc. .de servidores

',.

022

ow
000
000
DOO

-

Reif. N!.f-27

Ref. NM-2_6
Ref. NM.:.25
Ref. NM-24

- Ref.

NM-22

Classe "C" - Contramestre
Nr.
Nr.

de servidores

Nc.
Nc.

de ser v1dores
de serv 1dores_

DOO
UD9
DOO
DOO
DOO
000_

de ser v i dores
Nc. de servidores
Nc. de ser v i dores

Classe "B" - Artiffce
Nc.

de servidores

Nc. de ser v i dores
Nr. de servidores

Classe

Nc. de servidores

Nr. de ser_vi dores
Nr. de ser v 1dores

Nc. de ser v i dores
Nr. de servidores

Nc. de serv 1dores

"A~ ~·

Ref. NM-~2

Ref. NM-2.1
Ref. NM-Z:O
Ref. NM"J9

Ref. NM-18
Ref. NM-17

Especializ;~:do

DOO
000
000
DOO

Nc. de servidores

---

--- 8ª-.f-

NM-16
Rêf. NM-15
Ref. NM_:-14
Ref. NM-13

Artifice

wo

000
000
DOO
DOO
000

-

--

Ref. NM-12
Ref. NM-11

Ref. NM-10Ref. {'!t.t-09
Ref. NM-08
Ref. NM-07

TOTAL DE 8MPREGOS: 033

Referência - NS-17
N 9 .de ocupantes: 053
__
001. AI ex Pcielra' de-Andrade- ·
002. André<} Góes Bakaj
003. Maria de Fátima dos S'antos Maia
004. Solange Sotello Pinheiro Calmon
005. Maria Bethânra Si~ dos Sanios
006. Denise de Baere Cavalcante D'Aibu-querque
007. Qáudia Fernanda de Abreu Azevedo
008. . Sônia Myrian Santillo Moraes
009.- Rose }'v\_ary Prado Porto
01 O. José de Al\iai-enga
_011. Maria Lúcia de Castro
012. MaX-Silveira Vieira
013. Selma -Maria Simões
014. Ana Gonçalves de Araújo
015. Jeanete Jane Maia Ribeiro Pinheiro
016. Maria Hollanda Barroso
017. ~ra Cecília de Moraes Leite
018. June Coutinho Viana
019. Wânia Maria Fiuza Teixeira
020. Silvana Studart Ui1S de Albuquerque
021. Silvio Feihâiides Sóares
_õ.?Z. Cândida de Medeiros Mariz
023. Maria Célia Dória Rocha
024. Maraia de Araújo de Maria
025. Maia J..úcia Bezerra
---õ26. José EvandrO-camarso dOiidiffi
027. - Maria de Lourdes Lima
02a Marcos Thãdeti-de Brito Loinanto
029. Eliane Delmonte
03Q. Sérgio Mãione Alves
031. José Raimundo Santos
032. Antônio Carlos Vieira
033. Normali Aragão Soares
034. Flávio Romero Moura da Cunha Lima
03.5: Luiz Carlos Carneiro Monteiro
036~- Marinaldo Juarez da Silva
037. Jaime S<Mte
038. Anna Thereza Ernanny Cabra!Br.aile
039. Gilda Elizabeth Nogueira Bandeira040. João Roberto Pereif-a de Baére Júnior
041. Henrique César Rocha Neves
042. Udia Marieta Sentes Carreira
043. Maria Syrlei Donãio
044. Antônio de Pádua Aranha de Araújo
045. José Delaney Xavier Vieira
046. Antônfo Noberto de Aragão Campelo
047. Evandro Louredo Araújo
048. P.aulo Emilio Xavier Vieira
039. Y.amar Anjos de Brito
'050. Maria de Fátima Melo Pereira
-os-1. Wagner Teixeira
052. F1orisvaJ Lúcio da Silva
053. Maria Laura Monteza de Soúza Carneiro
Victor
o

GRUPO - Artesanato
categoria FunciOnal - Artifice de carpintaria e Marcenaria
Classe- ~c .. ·--côdigo- SF-ol.RT-NM-704
Referência- NM-21
NQ de

ocupan-tes: 009

001.
002.
003.
004.

FrancTscó ·JUS:t i no dã iC'cr•a
Francisco Segundo
Antônio Aleixos Mateus
Edival Jovino de Araú_jc
Edvaldo de Oliveira
Pedro Miguel Leal
Joaquim Aires CiQUeira
Francisco carnaUba de Souza
Agenor da Silva Santarém

005.
006.
007.

008.
009.

Quadro de Pessoal CLT do Senadado Fe-

deral
1'~ela Pennanente
1 -GRUPO: A.tividades de Apoio Legislativo
1.1-Categoria Funcfonal- Adjunto LegiS~
lativo

aasse Espectai
Nr. de servidores
Nr. de servidores

002-- Ref. NS-19
000- Ref. NS-18

Oasseánica
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

053- Ref. NS. I 7
001- Ref. NS-16
000- Ref. NS-15
. 000-Ref.NS-14

TOTAL DE EMPREGOS: 056
GRUPO -,- Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funciona]- Adjunto Legislativo
Classe - "Especial" - Código - SF-AL-

7930
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ATO DO PRESIDENTE
N• 269, DE 1989

Dezembro de T989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
. cada no Dtârlo _do Congr.isso Nacional, Se-

çã_o II, de 11 de novembrO ·de 1989.

- Contratante: Senado F cderal

__ _

- - - "6/:ijetO: AdequàÇáo'dO"reàjUsle- do Ccintraío

Senado Feder_al, em 13 de dezembro de
O Presldente do Senado Federal, no uso
1989. -SenadoiNeJSon Cameirõ, Piéldente.
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
ATO DO PRESIDENTE
da COnl.issão Diretora n~' 2, de 1973, e tendo
N~' 271, DE 1989
em vista o que consta no processo- n~>
b Presidente do Senado federal, no uso
017274189-3, resolve designar Francisco Ze- ~a sua competência regimental e regulamennor Teixeira, Técnico erri LegisJação e Orça- tar, em conformidade com a delegação de
menta, Casse "EspeciaJ'' ,· Referência NS-25,
competência que lhe fOi OutrOgada pelo Ato
do Quadro Permanente do Sehado Federal,
daComissãoDiretoráil~'-Z,de 1973,edeai::orpara responder pelo expediente da Secretaria
do com a decisão da Comissão Diretora em
de Serviços Especiais, durante o afastame!lto ___ sua 3(}.' Reunião Ordinária, realizada em de
do titular no período de 1 _a_-3_0-1-90.
novembro de 1989, resolve nomear·Stelina
Senado Federcrl, 13·de dezembro de 1989 Mariª_Martins Pinha, Claudia Coimbra Oiniz.
-Nelson Carneiro, PreSidente.
Marta Elda Fernandes Melo, Adelaide Soares
·de Oliveira Veiga, Silvana Lucia Rios Safe de
ATO DO PRESIDENTE
Matos, Roseli Silveira, Genoveva Maria AlmeiN• 270, DE 1989
da de Oliveira, Maria de Fátima Pereira Jaegger, Sueli Angélica do Amaral e Eliane MaO Presidente do Sei!ãOO-Federal, no uso
nhães Mendes, para o cargo Bibliotecário,
da sua competência re.!:Jimerital e regulamenCasse "B", Referência NS-14, do Quadro Pertar, em conformidade 'com a delegação de
manente do Senado Federal, em virtude de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e de acor- aproVaÇãO em CohcurSd Público homologado
em 9 de novembro de 1989 e publiCado no
do _com a decisão da Coinissáo Diretora, em
sua 30" Reunião Ordináiia, -realizada em 9 de Diário do Congresso Nacional, Seçào II,
novembro de 1989, resolve nomear Marco An- de 11 de novembro de 1989.
Senado Federal, em 13 de dezembro de
tonio Pereira da Silva, Vanda Maria Barros
1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Mendes, Silvia Maria de Carvalho, Isabel Cristina Sousa CãfdóS__O, Janete Carvalho Freitas,
SCIBSECRErARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Denise Costa Lisboa, Raquel Rocha LOpes,
DEMATERJAL E PATRIMÔNIO
Eloiza Correia, Urania Bueno da Silva e Maria
~TODETERMOADITWO
Antonía da Conceição, para o cargo de Erifermeíro, Oasse "B", Referência NS-14, do QuaEspécie: Segundo Termo Aditivo ao Cohdro Permanente do Senado Federal, em virtutrato n• 041/88
Contratada: lndaiá Brasil ~guas Minerais Ltde de aprovação em COnCurso Público, homologado em 9 de novembro de 1989 e publida.

9

aoÍndice_Nadona! de Preços ao Consumidõr
(INPC), faixa de re"nda restrita.
Data da Assinatura: 30~ 11 ~89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José

Passos Pôrto. Peia Contrat.:i.da: Afrânio Rodrigues de Ca~lho.
Publique-se em 12-12-89. -Dr. José Pas-

sos Pôrto. ·
Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Admíriistração de Material e Património.'-"-~-'···-·-

_~:

ATO DO PRESIDENTE
N• 272, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no us_o
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade_ com a delegaçêo de
competênciã qUe lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diret6ra n9 2, de 1973, e de acordo co;n a decisão da Comissão Diretora, em
sua 30• Reunião Ordinária, realizada em 9 'de
novembro de 1989. resolve autorizar a contrataÇão de lstvan Vajda, Van ira Tavares de Souza,
Patricia de Queiroz C. Zimbres, UJf Gregor B'aranow e Jean François -Cieaver, para exercer
o emprego de Tradutor -Intérprete, Casse
"8", Referência NS-14, do Quadro de Pessoal
ClT, em virtude de aprovação em Concufsà ·
Público, homologado em 9 de novembro de
1989 e publicado no Diário do Congresso
Naclo~l §_~~o· 11, de _11 -~e novembro d,e.
1989.
-- Senado Federal, 13 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Camelro, Presidente do
Senado Federal.
o

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIV

QUINJ:A-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1989

BRASILIA- DF I

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l - ATA DA 216• Sessão. em 13
de dezembro de 1989

-Projeto de Lei da Câmara n~ 86/89
(n" 2.013/89, na Casa de origem, do Ministério Público Federal), que cria a Procura-

.1.1. ~ABERTURA

dOJia Regional do Trabalho da 17• Região

1.2 -EXPEDIENTE

aéitdas.

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-N~s 347 a 349/89 (nos 9n1, 902 e
909/89, na origem), restituindo autógrafos
de projetas de lei sancionados.

1.2.2 -Mensagens do Governador
do Distrito Federal
-N~s 151 e 152/89 (n..s f41 e 142/89,

na origem), restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados.
1.23 -Oficio do Sr. 1 "·Secretário
da Câmara dos Deputados
Encaininhando à revisão do Senado Federa/ autógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de Decreto Legislativo n~
68/89 (no 119/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre _o GovernO da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino-Hachemita da Jordânia, subscrito em Amã.
-Projeto de Lei da Câmara n" 84/89
(n~ 1.753/89, na Casa de origem), que altera o texto. d,a Consolidação das Leis do
Trabalho .....:.. CLT, revogãndo seu· art. 86,
com base no indso IV do art. 7~ da Constituição FedeJ!al.
-Projeto: de Lei da Câmara n" 85/89
(n~ 3.217/89: na Casa de origem), que dispõe sObre o ~bano de faltas de estudantes,
nas condiçõ~s que especifica, e dá outras
providên+

da Justiça do Trabalho e dâ outras provi-

-Projeto de Lei da Càmara n" 87/89
(n~ 3.151/89,na Casa de origem), que dispõe sobre o controle de solventes volâteis,
colasdesapateiroesimilares,quetêmsido
usados como produtos inebriantes e/ou
embriagadores e proíbe a fabricação de
material escolar, brinquedos e vestuário
impregnados com produtos odoríferos.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 88/89
(no 4.988/85, na Casa de origem),"Que dis- -

b~i~~~~jrea~ rt~~~=~z~~!~::c~~~~~o~l~~:

tras pro dêndas.
-Projeto de Lei da Câmara n1 89/89
·(n~ 84/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza
a-reversão ao Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, do terreno que menclona.
-Plojeto de Lei da Câmara n1 90/89
- - (n" 4.288/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho
Nacional do Carvão, e dá outras providêndas.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 91/89
(no 188/87, na Casa de origem), de inicia-_
ti va do Senhor Presidente da República,
que concede anistia às pessoas envolvidas
nos fatos que menciona.
1.2.4- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n~ 86/89, que
dá nova redação ao art. 617 do Regula-

menta Administrativo do Senado Federal
(redação final).
'
-Anteprojeto de Lei do Distrito Federal,
que cria ·no Governo do Distrito Federal,
_ um Grupo de Trabalho para redefinir as
RegiõesAdminlstrativas_do Distrito Federal
(conduinclo pelo PDF 97/89).
1.2.5 -Comunicações da Presidência

-Prazo para tramitação e recebimento
de emendas, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 68/89.
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto_ de Lei do DF n" 97/89. __
- -Arquivamento do Projeto de Lei do
Df n~ 64/89, por ter recebido parecer contrário qüanto ao mérito da Comissão a que
foi distribuído e abertura de prazo de 48
horas, para interposição de recursos por
um décimo dos membros do Senado no
sentido da tramitação da matéria.
1.2.6 - Reguer1mentos
- N~ 736/89, de urgência para a Mensagem n" 326/89, relativa à proposta-para
que a República Federativa do Brasil, atravé;:; do Ministério da Aeronáutica, possa
ultimar a contratação de operação de crédito externo, no valor de até oitenta e cinco·
milhões de francos belgas, para os fins
que--especifica.
- N~ 737/89, de urgência para a Mensagem n" 182/89, relativa à propostá' para
que seja autorizado o Governo do Estado
_d_o_ Eiaui, em caráter excepcional, a emitir,
mediante registro do Banco Central do
Brasil, Letras Fmanceir'as do Tésõilro do
Estado do Piauí (LFTPl) destinadas a substituir 1.200.000 Obrigações do Tesouro do
Estado do Piauí·( OLP!), que serão extintas.
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PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federar
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA

Oiretor Administrativo

Semestral .•.... _................... ----~~----......... NCz$ 17.04

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso .......................

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

1.3 -

bas Passarinho. À Comissão Diretora para
redação final.
__ Redação final do Proje~o de Lei do Senado n~ 45/89. Aprovado à sanção.

ORDEM DO DIA

Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n~ 45, de 1989 (n~ 3.-931/89,
naquela Casa), de autoria do Senador Ronan Tito, que institui, para os Estados, Distrito Federal-e Munidpios, compensação

financeira pelo resultado da exploração de
petróleo ou- ·g--ãs natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétri-

ca, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. Aprovado
o projeto com alterações, após parecer favorável da comissão competente, tendo
usado da palavra os Srs. Dirceu Carneiro,
Nelson Carneiro, Roberto Campos e Jar-

>. . . . .

~ ~--------·· NCz$ 0,11
..

T1ragem: 2.200-exemplares..

1.3.1 - Matérias apredadas após a
Ordem do Dia
..,...Requerimentos nos 736 e 737/89, li·
dos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.
- ~ Redação final ao Projeto de Resolução n 86/89. Aprovada.' À promulgação.
6

13.2 -Discursos após a Ordem do

Dia

SEJYADOR ODAC!R SOARES- Materiá publicada no jornal Alto Madeira, sob
ó título "Mundo cão do PS do HB".

SENADOR MÁRCIO LAcERDA - Integração do Brasil com os seus vizinhos laljno-amerícanos.
1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2 -ATA DE COMISSÃO
3 - ATA DE SUBCOMISSÃO

4 - MESA DIRETORA
5 - LíDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
I; - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 216" Sessão, em 13 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr, Pompeu de Sousa

ÀS 20 HORAS E 50 MiNÚTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS 51<5. SENADORES:

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
De'Carli- Odacir Soares- Olavõ PiresAlmir Gabriel - Jarbas Passarinho -Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antônio Luiz
Maya -João Castelo -Alexandre Costa -Edison Lobão - Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides - Carlos Alberto - Marcondes Gadelha - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - :João Lyra
- Divaldo Suruagy - Louriva_l Baptista Jutahy Magalhães- Ruy Bas::eiar -.Gerson
Camata - João Calmon --Nelson Carneiro
-Hugo Gontijo - Ronan Tito -Severo Õo·
mes- Fernando Henrique CardOso -Mar-

c:cis Mendonça -Mauro Borges- Iram Sarai·
~ lrapuan Costa Junior -Pompeu de
Sousa -Maurício Corn~a - Meira Filho Roberto Campo_s - Louremberg Nunes Ro·
c fia-- _Márdo Lacerda - Mendes Canale 1
Rac:hid Saldanha Derzi- Wilson MartinsLeite Chaves- Gomes Carvalho -Silvio Na·
me - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin.
va

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de pre?enç:a acusa o" comparecfmento de 50 Srs. Senadores. Havendo núme-

ro regimental, declaro aberta a sessão.
-Sob a prÕteção de Deus, inidamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário irá proceder à leitura
do Expediente.

É 11do o seg\linte

EXPEDIENTE
Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetos de lei
sancionados:
N" 347/89 (nc 90 11_89, na origem). de 12
de corrente, -relativa ao Projeto de Lei da Câmara nc 73, de 1989 (n~ 4.056/89, na- Casa
de origem), que cria ·a Adicional de Tarifa Aero·
portuária e- dá outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei n" 7.920, de 12
de dezembro de 1989)

Dezembro de 1989

N" 348/89-(n" 901/89, na origem),-de 12
de corrente, relativa ao Projeto de Lei de Con~
versão n" 33, de 1989 que estipula o valOr
dos direitos a serem pagos a -associaçOes des-

portivas pelo uso de suas demoninações e
símbolos, na Loteria Esportiva Federal. (Projeto que se transformou na- Ld no 7.~21, de
12 de dezembro de 1989)
N' 349/89 (n' 901/89, na origem), de 12

de corrente, referente ao Projeto de Lei n" 78,
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo

a abrir ao Orçamento_ Fis_cal da União crédito
suplementar até o limite de NCz $
1.390.000.00~00_;-par.:i

Quinia~fétra
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os fins 'que especifica.

(Projeto que se transformou na Lei no 7.924,
de 12 de dezembro de 1989)

Restituindo autógrafos de projetos de lei
sancionados:
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posição de Motivos do Senhor Ministro de Es- ritos_ do artigo 49. inciso L da Constituição
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor- FederaL
ÃpfOveito a oportunidade parã ie"ilovar a
do ComerCiai entre o Governo da República
Federativa do_ BrasiJ e o Governo do Reino --Vossa Excelência, Senhor Presidente, os proHache:mita_ da Jordânia, subscrito em Amã, testes, do meu maís profundo respeito - Roa 15 de junho de 1989.
berto de Abreu Sodré.
_ 2. O AcordO_ em apreço tem como finali_.. --ACORDO COME.RdAL ENTRE O GOVERNO
dade dinami_zar as rela~es comerciais com
DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO
a Jordãnia, país com que mantemos relações
_políticas da maior correção.
. _
REINO HA.CHEMITA DA JORDÂNIA
___I?ra~gia, 30- 9~- agosto de 1989. -José SarO Governo da República Federativa do Braney.
sil

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N" DOP-VDPC/
DOC/DAI/236/PAIN LOQ A 12, OE 3 DE
AGOSTO DE !989, DCTSR. MINISTRO DE
ESTADO DAS RElAÇÕES EXTERIORES

N' 151189-DF (n' 141/89, na orígem), de À sua EXc_elência o Senhor
12 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do ~sé Sarney .
DF n~ 80, de 1989, de iniciativa do GOvernador
Presidente da República
do Distrito Federal, que dispõe sobre reajuste
Senhor Presidente,
dos vencimentos, salários, proventos e demais
Tenho a honra de submeeter à alta consideretribuições dos servidores civis da Adminisraçã_o de Vossa Excelência o anexo Acordq
tração Direta, AutárquiCa e FundacíOiial do
Comerdal entre o Governo da República FeDistrito Federal, e dá outras providências.(Proderativa do Brasil _e o Governo do Reino Hajeto que se transformou na Lei no 62, decJ2 __cberriita dá Jordânia concluído com o Goverde dezembro de 1 989)
nojord~mianoemAmã,a 15dejunhoc;le 1989,
N' 152/89-DF (n' 142/S9, na origem). dé
resultad_o da conçlusão satisfatória das nego12 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
ciações levadas a cabo pela Embaixada em
DF no 63, de 1989, de iriiciativa da ComisSão Ama com o Gõilenlo da Jordânia.
do Distrito Fed~ral, que autoriza a institiuição
2. O AcordO segue o padrão brasileiro de
da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá
Acordo-Quadro, que precisa a natureza e o
outras providências. (Projeto que se transforalcance dos Acordos comerciais firmados pemou na Lei n" 63, de 12 de dezembro de
lo BrasiL tnclui cláusula relativa à concessão
1989)
do tratamento da Nação Mais Favorecida
(NMF), ·o que o torna mais significativo do
ponto de vista_d_o intercâmbio comerc_ial e das
Ofício
relações econômicaS, na medida em que o
embasa uma disposição politica dos Governos
Do Sr. 1"-SeCretáriO da Câmara dos -Deputabrasileiro e jordaniano em realizá-lo.
dos, encaminhando à revisão do Senado autó3. _O Acordo insere-se na política externa
grafos dos seguintes projetes:_
, brasil_ei_ra com relação ;;lOS países árabes do
Oriente Médio e tem como finalidade dinamizar as relações comerciais com a Jordânia,
país com que mantemos relações políticas da
PROJETO DE DECRETO
maior correçào, mas cujos vínculos de ordem
LEGISLATIVO N' 58, DE 1989
econômico-comerciais longe estão de refletir
(N" 119/89, na Câmara dos Deputados)
aquela realidade.
Aprova o texto do Acordo Comerdal
4. A balança comercial bilateral, em 1988,
entre o Governo da República Federativa
mal atingiu OS$ 30 milhões. Tonle-se em con~
do Brasl'l e o Governo ·do Reino Hachesideração que hou\fe tempo -em que só em
mita da Jordimia, subscrito em Amã, em
potassa a Jordânia exportoU para o Brasil
15 de junho de 1989.
200.000 toneladas, equivalentes aproximadamenfe a US$ 20 milhões. P"ela inexistência
O Congresso Nacional decreta:
de canalizador comercial semelhante ao AcorAtt. 1~ Fica aprovado o téxfo do Acordo
Comercial entre o Governo da República Fe- do _ora_ assinado, Jordânia _viu-se afastada
derativa do Brasil e o Governo do Reino Ha- do mercado brasileiro, -quando seu produto
chemita da Jordânia, subscrito em Amã, em é de alta q!Jalidade, com preços competitivos
e de importação necessária pelo Brasil. Abre15 de junho de_ 1989.
Art. 2" Este decreto _legislativo entra em se assim novo mercadO para empresas brasileir~ não s9 cqm relação à potassa, mas tmavigor na data de sua publicação.
- bém ao fosfato.
MENSAGEM N' 450, DE 1989
-----5. Em vista do exposto, e considerando
Excelentíssimos Senhores Membros do a importância do Acordo para a consolidação
Cor'igrêsso Nacional
-do comércio bilateral, quero trer que o Acordo
Em conforffildade com o disposto no art.
Comercial entre o Governo da República Fede49, inciso I, da Constituição Federal, tenho rativa do Brasil e o Governo do Reino Hachea honra de submeter à elevada consideração mita da Jordânia merece ser submetido à
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex- _aprovaç-~o do Congresso Nac!On-al, nos ter-

a

ª

e

- O GOverno "do Retno Hachemita da Jordânia
(doraVante denominados ''Partes Contratantes·),
Desejosos de consolidar as relações de a mi-zade que existem entre os dois países e de
desenvolver as relações comerciais em bases
de igualdade e de vantagens mútuas, e
Convencidos de que a cooperação comer~
dai ê essencial para promover os objetivos
de desenvolvimento em ambos países.
Acordam o seguinte:
L

ARTIGO I
As Partes Contratantes coiiceder-se-ão

o tratamento de nação mais favorecida no que
concerne às mercadorias originárias e fornecidas diretamente do território da outra Parte.
Em particular. o tratamento _de nação maís
favorecida será aplicado a:
a) taxas alfandegárias e outros gravames
e taxas relativas à importação e exportação
de bens;
b) regulamentos e formalidades;
c) emissão de licenças de importação e de
exportação;
- d) autorização de pagamentos.
2. _O~ __estabelecido no § to do presente
Acordo não se aplicará:
a) às vantagens, concessões ou isenções
que qualquer das Partes Contratantes tenha
concedido ou possa vir a conceder a países
limítrofes, no intuito de faciJitar o comércio
fronteiriço;
b) às vantagens, concessões ou isenções
que qualquer das Partes Contratantes tenha
concedido ou possa vir a conceder a países
com os quais tenham acordado uma união
aduaneira, zona de livre comérçio, zona monetária ou comunidade económica, já estabelecidas ou que possam vir aser estabelecidas.
- c)- -às preferências concedidas por qualquer
das Partes Contratantes a bens importados
sob programas de ajuda estendidos à Parte
por qualquer terceiro país, corporação ou associação ou qualquer organização internacional, e
d) às preferências que o Reino Hachemita
da Jordânia conceda ou possa vir a conceder
no futuro a qualquer país árabe.
ARTIGO II

1. Durante o periodo de vigência do presente Acordo, as Partes Contratantes envida~
râo esforços para aumentar o volume de comércio entre os dois países, levando em consideração os produtos incluídos nas listas "A"
e "'B" _C1nexas ao presente Acordo.
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As anexas listas "A" e "'B", contudo, sao

.:"~penas

indicativas, e não exaustivas ou limita-

tivas, dos bens e mercadorias possíveis de intercâmbio entre as Partes Contratantes, e poderão ser periodicamente a~alizadas.

-leis e Os regulamentos em vigor em cada país,
e
b) proceder ao intercâl]lbio de todas as_ informações úteis ao desenvolvimento do comércio entre os dois países.

ARTIGO III

1. As Partes Contratantes se reservam o
direito de submeter a importação de qualquer
mercadoria a certicado de origem emitido por

órgão autorizado para tal fim pelo Governo
do país de origem.

2. As Partes Contratantes 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.
ARTIGO IV

1. O intercânibio comercial entre as Partes
Contratante.S-reali:zar-se-á conforme as disposfções do presente Acordo e obedecerá às
leis e regulamentos em vigor ql.le regem a
importação e exportação em cada país.
2. As transações comerciais, conforme o
disposto no presente Acofdo, sêr.ão efetuadas
com base nos contratos firmados, de um lado,
entre pessoas físicas e jurídicas da República
Federativa do Brasil e de outro lado, por pessoas flSicas e jurídicas do Reino Hashemita
da Jordânia. As pessoas físicas e jurídicas a
que se refere este parágrafo ser~o integralmente responsávefs pelas transaç6es comerciais por elas efetuadas.
ARTIGO V

De acordo com as leis e regulamentos de
seus respectivos países, e segundo as condições acordadas entre suas autoridades competentes, as Partes Contratantes autorizarão
a importação e a exportação, com isenção
de direitos alfandegários;üxas e impostos similares, não relacionados com o pagamento
de serviço, dos seguintes produtos:
a) amostras e material publicitário destinados a gerar pedidos de mercadorias e a sua
divulgação comercial. As amostras não poderão ser vendidas nem ter qualquer valor comercial;
b) os importados sob o regime de admissão temporária, destinados a atividades de
pesquisa e experiência científica;
c) os importados sob o regime de admissão temporária, destinados ;às mostras de feiras e exposições;
-d) os importados sob o regime de admissão temporária, destinados a reparos e à reexportação, e
e) os originários de um terceiro país, transportados através do território de uma das Pé!rtes Contratantes com destino à outra Parte
Contratante.
ARTIGO VI

A fim de estimular o desenvolvimento_do
intercâmbio comercial, objeto do presente
Acordo, as Partes Contratantes decidem:
a) permitir a organização de feiras e exposições em seus territórios, de acordo com as

ARTIGO VIl

As Partes cOriiratantes, com o objetivo de
facilitar o fluxo comercial de trânsito no âmbito
deste AcOrdo, se comprometem a:
a) facilitar o livre trânsito de produtos originários do território de qualquer uma das Partes
com destino ao território de um terceiro país,

e
b) facilitar o trânsito de produtos origi_nários

-aá fefritário de terceiros pêlíses e destinados
- ao território de qualquer uma das Partes Contratantes.
ARTIGO VIII
Ambas as Partes Contratantes se comprometem a tomar as providências necessárias
no sentido de assegurar que os preços dos
-produtos e mercadorias a serem comercializados no âmbito deste Acordo sejam estabelecidos com base no preço do mercado internacional. Para os produtos com relação aos
quais n~o se conseguir atribuir um preço de
mercado Internacional, serão atribuídqs preços competitivoS~COm base em produtos similares e de quaiidãde análoga.
ARTIGO IX

Os pagamentos referentes às trocas COmerciais objeto do presente -Acordo efetuar-se-ão
em qualquer moeda livremente conversível,
através do sistema bancário e conforme a legislação e normas de política vigente reparos
e à reexportação, e
ARTIGO X

Nada no presente Acordo pode ser interpretado como afetando direitos ou obrigações
ro!$Uitantes de convenções internacionais de
que urna das Partes Contratantes seja parte.
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gue suscetíveis de fortalecer as relações comerciais entre os_ dois paf~~s.
ARTIGO XIII

As Partes Contratantes envidarão esforços
para resolver, através de negóciação, quais-quer problemas, divergências ou diferenças
resultantes da execução .do presente Acordo.
ARTIGO XIV

As Partes Contratantes poderão solicitar por
escrito, por via diplomática, alterações ou revisões ~o presente Acordo.
ARTIGO XV
presente Acordq entrará -em vlgof- na
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 do presente
Acordo entrarão em vigor na forma indicada
pelo parágrafo 1 do presente artigo.
3. O presente Acordo permanecerá em vigor por um pertodo de três anos e será automaticamente prorrogado por.per!odos adicionais de dois anos, a menos que uma das Partes
Contratantes o denuncie. por escrito e por via
diplomática. A denúncia surtirá efeito seis meses após a data da respectiva notificação.
4. A denúncia do presente Acordo não afetará as obrigações _c;:_-ontratuais assumidas durante a sua vigência, salvo se as Partes Contratantes convierem diversamente.
Feito em Amá, aos
dias· do mês -de
de 1989; c_Qi'respondente aos dias do mês de Ramadan de 1409, em três
exemplares originais, nas línguas portuguesa,
árabe e inglesa, sendo todos_ os textos legalmente autênticos. Em caso de divergência de
interpretação, o teXto inglês prevalecerá.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil: Félix Batista de Faria.
Pelo Governo do Reino Hashemita da_J.ordânia: Ziyad Annab.
-

1.

b

ARTIGO XI

ANEXO A

1. O Governo da Rep-ública FederatiVa do
Brasil e o Governo do Reino-Hashemita da
Jordânia designam respectivamente o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério
- da Indústria e Comércio como executores do
presente Acordo.
_
2._- 0- Governo do Reino Hashemita da Jorq~nia terf! o direito- de designar por escrito,
a qualquer momento, qualquer outra entidade,
organização ou Ministério em substituição ao
Ministério designado nô parágrafo precedente.

liSfãJiJdicaüva de produtos originários
do Reino Hashemita da Jordânia
a serem exportados para a ~epúb!ica
FederatJ"va do Brasl1_

ARTIGO XII

1. Uma Comissão Mista, composta por representantes das Partes Contratantes, poderá
ser coTistituída com o objetivo de zelar pelo
bom funcionamento e execução do presente
Acordo.
2. A Comissão Mista se reunirá a pedido
de. qualquer das Partes Contratantes, alternadamente nas capitais de ambos países.
3. A Comissão Mista poderá recomendar
aos dofs Governos todas as tnedidas que jul-

Setor
-Produtos alímentfcios:
Legumes_e frutas - Ovos - Óleo vegetal
(oliva, milho, soja, palma)- Manteiga vegetal
--: Manteiga vegetal (margarina) - Suco de
tomate e concentrados - Legumes congelados e enlatados- PastÇI de tomate -Suco
de fruta natural - Sucos de frutas naturais
concentrados- Fermento em pó e fermento
-:-Pasta e doce de gergelim -Fermento se"co
e úmido - Cigarros·-- Batata frita e pipoca
-Massas (macarrão, espaguete e lazanha)
- Água mineral - Bebidas. gasosas - Sal
de COrrlida -Milho em flocos -TabacoRaçãc;> (forragem para aves domésticas) Comida para criança com leite - Molho de
tomate - Mel._
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Doces:

Goma de mascar - Doces - Chocolates
-BiscOitoSTcom rechei_o ou sem) - aeiallria
- Pastas e cremes.

BebMas:..__ , ___
Cerveja -

Conhaque -

_,

__

._

Vinho__- AI coo! -

"Whisky" -

"Arak" Vodka.

Gim -

Gmento:

__

'Omento' "por(eand" (cinza e branco):
Produtos de mineração:
Caolim- FosfatO cru.
Fertilizantes químicos:

Potassa_ (potassa cloridi"íca) -Fosfato de
amónio- Fertilizantes mistos (NPK com so-

lução).

___ _

_ _

Desinfetantes e ins_eticidas:_Produtos quími~

cos e cosméticos:

_

_

turas agrícolas plásticas- Mam.ifaturados sanitários Ptá.sticos - Portas plásticas - Esteiras plásticas- Cordas e fios plásticos - Sapatos plásticos -Saltos plásticos -Escovas
e- vcissOUrãS -Seringas e vasilhas Pãra uso
médico.
--:=,·arenSílíos domésticos:
_Fogões a gás e fogareiros - Fogões de
COzinha- Máquinas de lavar- Fogáo (tradicional) a querosene- Palha de aço- Refrigeradores e instrumentos de refrigeração Escadas de alumínio -Aquecedores solares
-Fogões elétricos --Aquecedores elétricos
· -Carrinhos para bebé- Utensílios de alumínio- Panelas e frigideiras tipo tefal-Antenas
para televisão - Fogões a óleo - Bateria
de cozinha e de banheiro.
Peças e partes para· veículos:
Filtros para carro - Baterias líquidas.
Bens de capital e máquinas:
Britadeiras, peneiras e misturadores para cimento e areia - Utensflios de alumínio e carpintãria - Perfis de aluminio.
Material de construção:
Mármore - Azulejo - Pasta fixadoras de
vidro-- Madeira processada - Venesianas
de madeira - Portas de madeira prontas Lã mlileral - Pii:ls superfícies de mánnore
para cozinha - Tijolos de areia - Azulejos
de cerãmica - Peças sanitárias de cerâmica
---:Superfícies de vidro -Tubos de ferro Estruturas e seus equipamentos- Suportes
de metal e andaimes de aço -_Maçanetas
de portas e janelas- Reservatórios e tanques
de aço - Recipientes de estanho - Arame
farpado -Travessas de metal - Pregos Radiadores - Aquecedores centrais de uso
doméstico - Peças_ sanitárias de aço inoxidável - Fios e cabos elé_tricos - Edifícios
pré-fabricados- materiais pré-fabricado_s Estruturas químicas para revestimento e ligas
de cimento - Fitas - Baterias - Malhas
de feiro para conSti'ução - Transformadores
fluorescentes - Campainhas elétricas - Malhas de aço.
Produtos de couro:
Couro curtido- Bolsas de senhoras- Sapatos de courO -Sapatos esportivos- Solas
ae couro e de plástico - Couro artificial Cintos e bolsas de couro ~Alças para bolsas
- Malas e acessórios.
Mobl1ías:
Mobília de madeira e de aço _.__ Cadeiras
- Estantes e arquivos de metaL
FósforosTFósforos.
Artesanato:
Lembranças Orientais e madrepérola.
Lustres
Aros plástkos para óculos
CorrenteS de ouro e_ Jóias

Óleo de _l_ubríficação - Alumínio florídico
- HipOclorito_: à e sódio - Áddo fosfórico Solvehtes para pintura - Detergerites químicos, detergentes orgânicos para lavagem, detergentes para lavanderia- Colas e matérias
adesiv.:~s- Sabões de várias espécies- Produto_s de p~limer.ização - 9'?génío ~. Acetileno - 0XJdo mtros-o - Ac1do sulfunco Carbonato de cálcio - Desinfetantes e fnsetlcidas.
Produtos de polimerização - Oxigênio Acetileno - Óxido nitroso - Ácido sulfúrico
- Carbonato de cálciõ ...;... Desinfetant.es_ e ír1seticidas.
Artigos de papelaria e produtos de papel:
Papel para computador e papel eletrônico
digital- Material para impressão de embalagens - Cadernos eScolares_---..,. Canetas esferográficas - Caixas duplas para embalagem
- Fita gomada - EnVelopes - Papel sanitário e de toilette - Papel para dgarro Sacos de papel - Cartões (semi-Rraft, aglomerados, revestidos, gofrados) - Embalagens <:arrugadas.
_
Produtos fármàcêuticos e cosméticos:
Produtos farmacêuticos humanos - Produtos farmacêuticos veterinários - Cremes
para barbear e dentais - Taleo para recémnascido - Cosméticos - Vacinas e soros
-Seringas-- Cápsulas de gelatina- Caixas
de plásticos para cons_ervação de remédio_s
-produtos semimedlcinais para cabeça, face
emãos.
·
Tecidos e roupas feitas:
Tecidos de lã penteada- Têxteis de lã~_
Linhas de algodão e mistas - A - linhas
de _costura e decoração- B -linha industrial
para costura- Tricô -Roupas interiores e
exteriores- Tecidos de lã sintética e industrial
-Tapa-cabeças -Meias- Colchas. de CÇIma e toalhas- Tapetes e carpetes- Cobertores de lã e industriais - Fronhas, travesseiros, roupa de cama e mesa- Elástico largo
em rolos- Tecidos não _l_a_n_osos.
Produtos plásticos:ANEXOB
Grânulos plásticos - Canos e mangueiras
Lista indicativa de pÍvdutos orlgínários da
para água - Canos de irrigação ....;. Cilindros
plásticos- Tubos, envases e acessórios elétri- República Federativa do Bras11 a serem expor~
tados
cos -Utensílios domésticos e melamina paro o Reino Hashemita da Jordânia
Venezianas de plástico - Sacos plásticos --=Poliestireno (folhas, caixas, sacos)- Tampas Itens:
de garrafa - canudos de plástico-- Calças
Animais vivos - Carnes e preparos -Proplásticas para criança- Esponjas -Caber- dutos lácteos - Peixes, crustáceos e prepa-

e
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rados - Cereais e preparados - Frutas e
verduras- Açúc_ar e preparados- Café, chá,
mate, c:acau e seus preparados, e especiarias
- RaçãO animal - Extratos~ essências ou
cõilúmtrados de café, chá ou mate- Molhos,
-Cõndimentos e temperos, compostos - Sopas e caldos- Bebidas e tabaco- Sementes
oleaginosas -Borracha natural ou Sintética
_::. Dormentes - Polpa e resíduo de papel
- Fibfas têxteis - Minerais ferrosos à base
de minerais refugos- Combustíveis minerais_
- Petróleo e derivado~ - Óleos e gorduras
animais e vegetais - Oleo e gordura vegetal,
endurecida - Óleos animais e vegetais, processados - Elementos químicos e campo~
nentes- Manufaturados de borracha- Papel
e cartão, e artigos de papel e cartão - Fios
têxteis, tecidos etc.- Manufatt.irados minerais
não-metálicoS- Ferro e aço - Metais nãoferrosos- M~nufaturas de metal- Máquinas
não-elétricas- Máquinas elé-tricas- Equipamentos de transporte - Mobiliário - Vestimentas- Aparelho e instrumentos científicos
-Tintas de escrever ou de desenhar, tintas
de impressão e outras tinta-s - Velas, drios,
pavios para lampa"rinas e artigos ·semelhantes
- F erro-cério e ·o.utras ligas pirofóricas Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes - Pedras preciosas e semipreciosas - Material de es.c::ritório_ - Aviões
- Pára-quedaS e suas partes - Aparelhos
_de ortopedia - Instrumentos de música Brinquedos, jogos, artigos para divertimento
e esportes.
(À Comissão de Rel~ões_ Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE LEI DK CÂMARA
N• 84, DE 1989
(No 1. 753189, na Casa de origem)

e

Ntera o texto da Consolidação das Leis
do Trabalho (QT), revogando seu art.
86, com base no inciso IV do art 7o da_
Constituição Federal.

O CongressO Nacional de~reta:
Fica revogado o art. 86 da Consolidação das Leis do Tré:!balho, aprovada pelo
Decreto-Lel no 5.4!)2, de 1~ de maio de 1943.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-s~s disposições em
contrário.
~
LEG!SLAÇÁO aTADA
CONS77TGIÇAO DA REPÚBLICA
· FEDERA 77VA DO BRASIL
Art. J9

·~·~···~··~··---~-~~~-~~-~i!Tãiõ!J-----··

Dos/Direitos e Garantias Fundamentais
··~·~·~~ ····~~ -~

··· ~·oori'üL:õiiDos Direitos Socíais

-·-··"--·""'""'"·"·~----

........,..,..,..._..

_.

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição sgcial:
·····-·~········~-------·.,--:-c--·

N- salário mínimo, fiXado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas ne-

"

7936

Quinta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRE$SO NACIONÁL (SeÇão II).

cessidades vitais básicas e às de sua famíJia,
como moradia, alimentação, educação, saú·
de, Jazer, vestuário, higiene, transporte e previ·
dência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vetada
sua vinculação para qualquer fim;

CONSÕUoAÇAõôAS-LEIS Õo TRABALHO
Aprovado pelo Decreto Lei n" 5~452, de ·1 ,, de maio de 1943

TÍTULO 11
Das normas gerais de tutela do trabalho

CAPÍTULO lU
Do salário mtnimo

SEçAO n
Das regiões e sub·regiões

···-·---··---~

Art. 86. Sempre -que, ém unia -região, sê
verifiquem diferenças de padrão de vida, deter·
minadas por circunstâncias económicas de
caráter urbano, suburbano, rural ou marítimo,
poderá o Ministro do Trabalho, mediante proposta da Secretária de Einpre9o e Salário
(SES), e ouvido o Conselho Nacional de Política Salarial, autorizá.Ja a subdividir a região,
de acordo com tais c-ircunstâncias.
§ 1~ Na hipótese deste artigo, ser~o insti·
tuidas subcomissões locais, subordtnadas,.às
comissões de salário mínimo, a quem propo·
rão o salário mínimo local, revogado pela J..ei
n• 4.589, de 11-12-64 (DOO, 17 de dezembro
de 1964).
§ 2° Enquanto não se verificarem as dr·
cunstãncias mencionadas neste artigo, v_ígorará nos municípios que se criarem o salário
mínimo fixado para os municípios de que tenham. sido desmembrados.
§ 3o No caso de novos municípios forma·
dos pelo desmembramento de mais de um
município, vigorafá neles, até que se verifi~
quem as referidas circunstâncias, o maior sa·
lário mínimo estabelecido para os municípios
que lhes deram origem.

__ -_ -··

-~-

_,

--

~--=··-

.- ---·--
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--

terior, será autorizado pelo diretor do respectivo estabelecimento escolar, atendidos os re-

quisitos desta lei.
Arl 2o As faltas somente poderão ·ser
abonadas quando se tratar de competíção esportiva oficial, no âmbito estadual, rlacional
'Ou· internacional, e até o máximo de 2 (duas)
-vezes por ano.
_
Art. 3." A autorização a que se refere o art.
19 desta lei abrangerá o período estritamente
necessário ao comparecimento do estudante
à competição, incluídos os dias de viagem.
Art. 4° o estudante interessado ou a enti.dª_de patrocinadora da compettç:ão deverá forinular o pedido de abono de faltas, observadas
as seguintes formalidades:
a) deverá ser feito ao diretor do estabelecimento em que o estudante estiver freqüen·
- tando o curso;
b) deverá ser apresentado com antecedên·
ci~ de, no mfnimo, 15 (quinze) dias do Inicio
da competição;
_-~c) deverá ser acompanhado de autorização
do pat ou responsável pelo estudante, quando
.este for menor de 21 -(vinte e um) anos.
Art. so Para o_ efetivo abono das faJtas, ao
término da competição o aluno beneficiário
deverá apresentar prova de c_omparecimento,
mediante atestado fornecido pela entidade pa·
troCinadora.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na daia de
sua publicação.
Art. 79 RevoganÍ·se as disposições em
·contrário.
(À Comisslib de _Educação.)
PROJETO DE i.Ei DÁ CÁMARA
N• 86, DE 1989
(N:?-2.0~3/89, na Casa
Origem)
(Do M_~nistério Público Federal)

de

Cria a ProCuradoria Regional do Traba----lho da 17~RegiâQd8Justiça do Trabalho
-e dá outras proVIdências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 9 Fica criada como órgão do Ministério.Plíblico do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho -da 17' Região, que terá
sede em Vitória, com jurisdição em todo o
território do Estado do Espírito Santo.
Art. 2~ Para atendimento da composição
da Procuradoria Regional do Trabalho da 11•
Região ficam criados, no Ministério Público
do TrabaJho, 8 (oito) cargos de Procurador
do Trabalho dez· Categorta, que serão-Preen~
chidos na conformidade da legislação em vigor e 1 (um) cargo em comissão de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido
mediante designação do Procurador-Geral da
Justiça do Trabalho dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Trabalho.
Art 39 Fica criado o Quadro de Pessoal
dàPmc_ui'ãdoria Regional do Trabalho da 17•
Região, na forma-do Anexo 11 desti lei, cujos
cargos serão preenchidos de conformidade
com à legislação vigente, sendo·lhes entre·
tanto aplicados os mesmos valores de reajus·
tamento, critérios de gr~tificações e condições
de trabalho ftxados no Decreto·Lei n"' 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, comas alterações
posteriores.
Art 4 9 O Chefe do Ministério Público da
União, ouvido o Procurador-Geral da Justiça
do Trabalho, adotará as providências necessárias à instalação da Procuradoria Regional
dQ Tr®alho_da 17~ Região.
J\rt. 59 O orçame-nfu f1SC~fdã União para·
oexeTcício financeiro de 1990 cónsígnará dotações necessárias para atender às despesas
iniciais de organização, instalação e funcionamento da Procuradoria Regional do Trabalho
da 17~ Região.
Parágrafo único. As dotações de que trata
ó Cãpilt deste artigo serão consignadas em
favor do Ministério Públic_o_do Trabalho.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7 9 Revogam-se as disposições- em
contrário.

ANEXO I I

<lei nt:

do

de 19

PROCURADORIA REGIONAL DO TRAEJALID DA 17l'l REGIÃO

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

QUADRO PERMANENTE

Grupos

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 85, DE 1989
(N~

3.217189, na Casa de origem)

O Congresso Nadonal decreta:
Art 1o O abono das faltas de estudantes,
de qualquer nível de ensino, para participação
em competições esportivas, no País ou no ex·

Código

Número

. __de Cargos
Outras ati v idades de Nível

Superior

(PRT~ J7il-SA·~~)

- Q.ltras at ividades de Nível
Médio

Adminis_trador

PRT-17"-~NS.-923

_2

Administrativo
l!at i lógrafo

PRT-17I!.·SA-801
PRT·J7<l-SA-802

'8

(PRT-17il-NS-9Ó9)

Serv tcos AuK i 1i ares

Dispõe sobre o abono de faltas de estu·
dantes. nas condições que espedfk:a, e
dá outras providencias.

Categorias

(PRT-17<'~-N!.!-1000}

Serviços de Transporte e

Portaria

(PRT-17li-TP-120Q),

f1gente

/,LfX. oPerac. Serv. UívE!rSOs PRl'-Jiil:-NM-1000
.1g:nte de Mecanização e

f·poio

PRT-J7il-NM-1000

HoJor1sta Dffcfal

PRT-17<'~-TP-1201

.<\gente de Portaria

PRT- J7f.!- TP- I 202

2
2
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(Lei n9

NUmero

, dP.

ne

Carg('l

material escolar, brinquedos e vestuário impregnados com produtos odorfferos

de 19

Código

rrocurador Regional do Trabalho

PRT- !7il-L)AS- 101,4

Assessores
Secretár1o Regionai

PRT-17~-LT-DAS-102 2
PRT- !7ª-L T·DAS-101. 2
PRT·!P-LT·-DAS·IOI.l
PRT-171'1-LT-DAS·IOI.I

Dwetor Divisão r,dnJinlstrativa

Dlr·etor Divisão f•rocessual

MENSAGEM N" 005

__ Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de um Procurador para cada Juiz. Essa
DO SENHOR PROCURADOR-GERAL
previsão objetiva atender ao desempenho das
DA REPÚBLICA
atribuições legais que lhes são c-ometidas,
Senhor Presidente.
consoante o disposto no art. 167, incisos [
Nos termos do art 127, § 29 da Constituição
a IX da Lei n~ 1.341, de 30 de janeiro de 1951
da República Federativa do Brasil, tenho a
(Lei Orgânica do Ministério Público da União).
honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
1/l Criação do Cargo de Procurador Rea elevada consideração do Congresso Naciogional
nal, o anexo anteprojeto de lei, que dispõe
O cargo em comiss_ão de Procurador Regia~
sobre a criação da Proc_uradoria Regional do
nal da 17" Re-gião visa a proporcionar trataTrabalho da 17" Região, com sede em Vitória
mento idêntico aquele dispensado aos Procu- Espirita Santo, e os cargos que especifica,
radores gue exercem atividades de direção em
acompanhado da correspondente justificativa.
outros Orgãos Regionais, propic-iando-lhes
A medida se faz necessâria, haja vista que
uma remuneração compatível com a responjâ. se encontra em tramitação perante esta Casabilidade e complexidade_ d_e_ suas atribuisa o Projeto de Lei ~-1.456, de 1989, que
ções.
cria a 17• Região da Justiça do Trabalho e
N. Criação ·do Quadro de Pessoal
o respectivo Tribunal Regional do Tiãbalho.
O Quadro de- Pessoal exprime as necessiNa oportunidade, reitero a Vossa ExcelênCia
dades administrativas essenciais ao funcionatestemunhos de apreço pessoal e da mais alta
mento da Procuradoria Regional do Trabalho
consideração. - José Pavio Sepú!Veda Perda 17• Região.
tence, Procurador-Geral da República.
Busca-se promover, no âmbito da PRT Excelentíssimo Senhor
17• Região, alterações estruturais no seu QuaDeputado Antonio Paes de Andrade
dro de Pessoal, providência que vem ao enDigníssimo Piesidente da Câmara dos Depucontro da pc:rticular e premente necessidade
tados
de dotar-se o Ministério Público do Trabalho
Nesta
de uma estrutura compatível com o plano políExcelentíssimo Senhor Presidente da Câtico de seus encargos junto ao Poder Judiciámara dos Deputados
rio, bem como com suas elevadas responsaTenho a honra_de_submeter à elevada aprebilidades administrativas perante a sociedade.
ciação dos membros do Poder Legislativo,
To do o trabalho de composição qualitativa
com fundamento nos_arts.l27, § 2~. da Constie quantitativa dos grupos de Direção e Assestuição Federal, a inclusa minuta de proposta
soramento Superiores assim como a compode criação da Procuradoria Regional do T rabasíção quantitativa de pessoal constante do
lho da I 7• Região; com- sede em Vitória ~ __ Quadro Permanente, obedecem critérios clbjeEspírito Santo, e dos cargos que especifica,
tivos e a necessidade de se situar o Ministério
pelos motivos a seguir aduzidos:
Público do Trabalho, no contexto político e
l Criação da Procuradoria Regional dó
econômico_ do momento histôrico e em suas
Trabalho
limitações, mas sem perder de vista a circunsA criação da Procuradoria Regional do Tratância de que, por suas funções políticas, o
balho da 17• Região, decorre da exigência
Ministério Público, tanto quanto o Poder Judiconstitucional contida, no art, 112 -que sus- ciário, deve estar aparelhado para agir no âmcitou a criação, pelo Tribunal Superior do Trabito trabalhista.
balho, dessa mesma Região (Projeto de Lei
de abril de 1989. -José Paulo
Brasília,
nn 1.456, de 1989)- e da competência legal
Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da Reoutorgada ao Ministério" Público, que deter- pública.
mina às Procuradorias Regionais do Trabalho
(À Comissão de Constituição, Justiça
exercerem suas atribuições dentro da jurisdie Cidadania.)
ção do Tribunal RegiOnal respectivo (art. 747,
do Decreto-Lei nn 5.452~ -de 1~ de maio de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1948.)
1'1"87, DE 1989
ll Criação dos Cargos de Procurador do
(N• 3.151/89, na Casa de origem)
Trabalho de 2~ Categoria
O riúmer6 de cargos de Procurador, 8 (oito),
Dispõe sobre o controle de solventes
que ficam criados no MinistériO Público do
voláteis, colas de sapateiro _e similares,
Trabalho, foi fixado em razão do número de
que tên7 Sído usadOs como produtos ineJuízes que comporão o Tribunal Regional do
briantes e/ou embriagadores e prolbe a
DE-10 DE ABRIL DE 1989
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O Congresso Nacional decreta~
Art. 1o Os solventes voláteis, como éter
sulfúrico, benzina, benzeno, tolueno, clorofórmio e similares, bem como os produtos que
os contenham, passam a ser controlados de
acordo com esta lei.
Art 2° Toda a venda dos produtos mencionados no artigo anterior, quer pelo fabricante, quer pelo atacadista ou varejista, será
efetuada mediante nota fiscal numerada em
3 (ti'és) vias, sendo uma destinada ao comprador, outra ao vendedor e a terceira à autoridade sanitária competente.
Parágrafo úníco. As notas fiscais deverão
cohter o nome do vendedor ou da firma correspondente, o seu CGC ou CPF e o endereço.
Deverão conter também o nome, endereço
e carteira de identidade do comprador.
Art. 3o Ficam proibidas as vendas de tais
produtos aos menores de 18 (dezoito) anos
de idade:
Art. 4~ Sempre que as condições técnicas
o pennitirem, as indústrias fabricantes de colas de sapateiro, colas de aeromodelismo e
similares,_deverão usar solventes de odor não
inebriante na fabricação de tais produtos.
Parágrafo único. Não sendo passivei o
cumprimento do disposto no caput deste artigo, de\'erão as referidas indústrias acrescentar
às colas substâncias de odor repelente ou nauseante. em concentração 'ldequada, de modo
a· dissuadir o usuário da aspiração direta e/ou
excessiva de tais colas.
Art. 5< Ficãin proibidas a fabricação e a
venda de qualquer material escolar, brinquedos, vestuários e calçados. com componentes
odoríferos ou similares capazes de induzir o
Usuãdo à sua aspiração.
Art. 6~ Os transgressores do disposto
nesta lei ficam incursos em crime e sujeitos
as penas específicas contidas no Capítulo lll
da Lei n~ 6.368, de 2_1 de outubro de 1976.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em
contr~rio:

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 88, DE 1989
(No 4.988/85, na Casa de origem)

(De Iniciativa do Senhor Presidente da República)

Dispõe sobre a regularização de registros imobiliários das terras que espeCifica,
e dá outras Providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. In Sem prejuízo do julgamento que
vier a ser proferido na Ação Dedaratória de
Nulidade n" L053nO, promovido perante a
Seção Judiciâria da Justiça Fede(a! no Paraná
e ein grau de apelação no _Tribunal Federal
de Recursos, sob oN 30.197-PR, serão validados os registras imobiliários em riOme dos
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atuais possuidores de boa-fê, de áreas de terras localizadas no imóvel denominado "Fa·zenda São Jorge", desmembrada do "Imóvel
Chapim", Município de São Jorge do Oeste,
'_ -.

Estado do Paraná

\ .• ·_,__,__.Art:·· .2.·' A

.

~lide~ção de que trata o artigo

·, · ·a._nterior atingirá unicamente os registras dela
;·\ Objeto, ainda que a União resulte vencedora_

!

\Qa. i"i!>f@_rida ação, com a

conseqUente execu-

. çãõ-da.Sentença e cancelamento das trans_crições sob Os n"' 10.769 e 10.770 do Livro 3-N,
fls. 205 e· 206,- do Registro de Imóveis da Co-

marca de Palmas, Estado do Paraná, e demais
transcrições ou matrículas delas decorrentes.

Art. 3~ A vafi-dação

de que trata o 3rt.

1'

desta lei implicar~ a cobrança, pelo _Instituto
Maéional de ColOnização _e Reforma Agrária
Incr~ do valor corrigido por quanto adquiriu,
entre \outros, da então Sup-erintendência das
Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, o '1móvel Chapim".
Art. 4~ Para a validação autorizada pelo
art 1-' desta lei, observar-se-á o seguinte procedimento:
1- o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária -Incra, convocará, por carta, sob registro postal, caso não o façam, espontaneamente, os atuais possuidores das terras aludidas nesta lei para que, no prazo de_
30 (trinta) dias, habilitem-se com a apresentação dos titulas de que são portadores e demais documentos que legitimem sua posse;
II- o Instituto Nacional de Colonização- e
Reforma Agrária - Incra, convocará, ainda,
por edital, publicado no órgão oficial da União
e do Estado e em, pelo menos, um jornal
de grande circulação na capital do Estado,
terceiros porventura residentes~m local incerto ou não sabido para que, no prázo ·de 90
(noventa) dias, identicamente se habilitem na
forma prevista no Tnclso anterior;
lii- são de decadência os prazos referidos
nos incisos anteriores;
N- esgotados esses prazos, d Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra, organizará a relação dos possuidores
habilitados e publicá-la-á para conhecimento
de terceiros interessados, que terão o prazo
de 15 (quinze) dias para impugnação ou reivindicações;
V- inocorrendo qualquer impugnação, o
Instituto Nacional de Coloni:zação e Reforma
Agrária -Incra, procederá a uma justificação
administrativa surriária da posse e bo_.il-fé, expedindo tttulo hábil para averbação no registro
de imôveis e do qual constará o valor da tem~
nua;
Vl- ocorrendo qualquer impugnaçào de
natureza administrativa, o processo terá a tramitação ordinária com vistas a ·qué -se defina
a situação de legitimo possuidor;
VII- a averbação do instrumento especifico de validação no Registro.de Imóveis com~
petente implicará, para todos os efeitos legais,
o domínio definitivo da área objeto do título
respectivo;
VIU- são requisitos para a validação:
a) não ser a área individual supérior a
2.500ha (dois mil e quinhentos hectares)
(Constituição Federal, art. 188, .§ 1");

b) prévio assentimento do Conselho de Defesa Nacional (Corlstituição Federal, art. 91 );
c) a existência de benfeitorias;
. _IX- das_ decisões do IJ"!Stituto l"/ac:ional de
Colonização ·e- Reforma Agrária - Incra. negando a validação, cabe,rá recurso ao .~inistro
de EstadO EXtraordinário para Assuntos Fundiários, dentro de 10 (dez) dias da ciência do
interessado;
X- O controle judicial do procedimento
vaiidatório_limitar-se-á aos aspectos formais
e de__ admissibilidade .à habilitação, devendo
qualquer outra questão ser discutida em ação
própria, caso em que_ os litigantes serão excluídos_ do procedimento administrativo, que
prosseguirá em relação aos demais justificantes._
Art. 5< _ As terras cujos registras não forem
validados nos termos desta lei terão sua situação definida de conformidade com a sentença
qUe for proferida na ação mencionada no art
1~desta lei.
-Art. 6~ A aceitação dos benefícios concedido_s por esta lei importará em renúncia pelo
interessado, seu cônjuge, herdeiros ou sucessores, a qualquer eventual direito ou pretensão
de r_eparação contra a União ou o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-Incra.
Art. 7o Enquanto se processarem os ates
de regularização previstos nesta lei, ter-se-ão
cõmo subsistentes _os registras imobiliário::;
existentes, para o exclusivo efeito _de garantir
terceiros, relativamente a obrigações para
com ele_s assumidas.
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em,
contrário.

MENSAGEM Nc 128, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do
CóJiQ'resso Nacional;
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a_ honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de_ Motivos do Senhor Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
Fundíái'ios, o anexo projetO de lei que "dispõe
sobre a regularização de registras imobiliários
das terras que especifica, e dá outras provi·
dêilcias".Brasília, 25 de fevereiro de 1985. - João
Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 004185, DE
21 DE FEVEREIRO DE 1985,150-MINISc
TRO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.
Excelentissimo Senfior Presidente da Repú·
blica.
Tei1ho a honra de submeter à consideração
de Vossa Excelência a proposta de edição de
lei, dispondo sobre a regularização de registres
imobiliários de terras localizadas no imóvel denom1hado "Faienda São Jorge", "no-Município
São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, objeto
das transcrições n"" 10.769 e 10.770, do Regis·
to r_ ®Jmóveis da Comarca de Palmas, naquele
E:Stado.
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2.. A "Fazenda São Jorge" foi desmembrada do imóvel denominado "Chapim" que
inicialmente pertencia à Companhia Estrada
de Ferro São Paulo- Rio Grande, por revalidação de direito originário de concessão do
Governo Imperial, através do Decreto n~
10.432,
9 de novembro de 1880.
3. -Por força dos Decretos-Leis n'.s 2.073 1
de 8 de março e 2.436, de 22 de julho, ambos
de 1940, os bens daquela Companhia foram
incorporados ao património da União e passaram à administração da então Superintendência, hoje Coordenadoria, das Empresas lnc.orporadas ao Património Nacional- SEIPN.
Em 1950, aquefa Superfiltendênda deu em
pagamento à Clevelândia Industrial e Territorial Uda. - CfrLA -a gleba '·Missões" e parte
da gleba "Chapim", tendo a CITLA. alienado
a parte da gleba "Chapim" a António Coilceição Paranhos e a José Rupp, através das escrituras públicas transcritas no Registro de Imóveis da Comarca de Palmas, às fls. 205 e 206,
do Livro_3-N, sob os n...s 10.769 e 10.770.
5. Antônio Conceição Paranhos e José
Rupp deram o nome de "Fazenda São Jorge"
àquela área adquirida e iniciaram sua colonização em 1952, alienando numerosas parcelas, urbanas e rurais, a terceiros, hoje seus
titulares.
6. O Tribunal de Contas da União negouse a registrar o ato da antiga SEIPN, que dera
em pagamento à Citla a gleba "Missões" e
parte da gleba "Chapim", por ocorrência de
desatendimento a formalidades legais, denegação de registro essa mantida pelo Congresso Nacional em virtude do C)ue a União Federal
ajuizou Açãõ-orâinária, dedaratória de nulidade_ da e$ctitura, cujo registro fora denegado
pelo TCU, a qual-tomou o n~ 1.053, na Seção
Judiciária do Paraná, da Justiça Federal, que
a julgou procedente, tendo havido interposição de recursos, em face dos quais o conhecimento da matéria foi devolvido ao Tribunal
Federal de Recursos, onde está tramitando.
7. Pendente o litígio, a SEIPN vendeu as
mesmas glebas litigadas ao Instituto Nacional
de Imigração e Colonização -lnic, hoje sucedido_ pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária -Incra, conforme escritura
de 9 de maio de 1958, às fls. 61-62 do livro
492, do 23.; Ofido de Notas retificada em 2.6
de outubro de 1966, por escritura lavrada às
fls. 14, do livro 683,-ao 221 Oficio -de Notas,
ambos da cidade do Rio de Janeiro.
8. Estes fãtos geraram iniranqüilidade,
que o Incra busca saná-la, tendo sido a matéria
bem analiSada, chegando-se à conclusão de
que somente serão superados os obstáculos
de natureza jurídica, bem como atendidos os
relevantes_ aspectos do interesse público, da
política administrativa, económica e soda! do
Gciv~rno, através de ato legal de teor do que
acompanha esta Exposição de Motivos, propi·
dando a salvaguarda dos interesses da União,
das partes envolvidas e da justiça social, tendo
como objeto a função social da propriedade
da terra.
9. Nos árts, 1o, 2", e 39, resguardadas a
harmonia e a independência dos Poderes Judidário e Executivo, abre-se a possibilfdade
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de compor o múltiplo conflito de interesses
e no art. 4 ·, dota-se o Incra de meios para
atuar decisivamente, na esfera administrativa,
dispondo os arts. 5~, 6~ e 7~ a respeito dos
pressupostos e condições de exeqüibilidade
das medidas objetivas a atingir.
1O. Os procedimentos seráo adotados
com a plena salvagarda dos direitos legítimos
das partes em conflito, e com a finalidade última de sanar a tensão reinante na área, que
deve ser eliminada, como imperativo do inte~
resse público.
11. Esta e a- essência do incluso Projeto
de Lei que, se acolhido por Vossa Excelência,
dará ao Pode"r Executivo um instrumento legal
capaz de contribuir para a solução dos problemas fundiários "identifiCados naquela região
do Estado do Paraná.
12. Em aprovando Vossa Excelência o anteprojeto de lei anexo, solicitaria fosse encaminhado à deliberação do Congresso Nacional,
na forma do § 2° do art. 51 da COnstituição.
Renovo a Vossa. Excelência, na oportuni·
dade, os protestos do meu mais profundo respeito. - Danilo Venturini, Ministro de Estado
Extraordinário para Assuntos Fundiários.

de arç_ar com contribuições pé1ra garantia de
juros do capital nelas investido:
Considerando que a Companhia Estrada de

Ferro S. PaUlo - Rio Grande deve ao Patrimônio Nacional importância superior a
3.000.000.00 de libras; que recebeu a titulo
de adiantamento para ser deduzida do excesso
da receita bruta;

Considerando que foi com tais recursos,
provindos do Tesouro, que a mesma empresa

adquiriu ações de outras sociedades que fa-

zem parte do seu aceJVo;
ConsiderandO que tem sido infrutíferos os
esforços empregados pelo GoverTIO para entender-se com os portadores de obrigações
da Estrada de Ferro São Paulo....;... R1o Grande,
uns desconhecidos e ausenteS- outros. na
sua grande maioria, já_~gor_a substituídos por
especuladores e intermediários que adquiri·
ram títulos a baixo preço, a firil de obterem
lucros con1 sacrifício da economia nacional;
Considerando que em assembléia geral realizada em 31 de março de 1937, cuja ata foi
publicada no Dfárfo Oficial "'/00 de Jode abril
do mesmo ano resolveu a empresa fazer daÇao em pagãmentõ de todo o s-eu ativo_ aos
obrigacíonistas, reservando, porém, porcentagens para os acionistas, o que não se justifica
LEGISLAÇÃO CITADA
de vez que os prejuízos acumulados não só
CONSTITUTçAO DA REPÚBUCA
diminuiram consideravelmente o valor dos
FEDERATIVA DO BRASIL
"debentures" como também anularam o valor
dasações;
Art. 89_ ~Ao Conselho de Segurança NaConsiderando que essas ifÇÕes rião reprecional compete;
sentam capital subscrito e sim_bonificação distribuída aos incorporadores pelo valor das
concessãos obtidas;
Art. 171. A lei federal disporá sobre as
Considerando que o capital efetivamente
aplicado no Brasil pela Companhia exceção
condições de legitimação -da posse e de preferencia para aquisição, até cem hectares de
feita das contribuições da União se reduz a
terras públtcas por aqueles que as tomarem
Frs. 282.173:500, resultado da emissão de
produtivas com o seu trabalho e o de sua
"debentures" de 500 francos cada um dos
família.
quais 212.175 já foram resgatados com os
Parágrafo único. Salvo para execução de
recursos fornecidos pelo Tesouro Nacional no
planos de reforma agrária, não se fará sem
serviço do pagamento das garantias de juros;
prévia aprovação do Senado Federãl. alienaConsiderando, portanto, que do capital realção ou concessão-de terras públicas com área
mente aplicado no Brasil ainda restam por
superior a três mil hectares.
-pagar Frs. 161.091.000 relativoS a 322.182.
..................................................~~···----····· .................... ~~··debentures" ora em circulação;
Considerando que é de relevante interesse
para a eécinomía do país e, portanto, de utilidaDECRETO-LEI N' 2,073 DE 8 DE MARÇO
de pública a manutenção e desenvolvimento
DE 1940
das ativídades de tajs empresas, sob a orientaIncorpora ao patrimônio da Onião a Esção-e responsabilidade do Governo;
trada de Ferro São Paulo -Rio Grande
Considerando que se impõe desde logo a
e a_s_empresas a ela filiadas
direção dessas empresas por agentes do poO Presidente da Repúbllca usando da atrtder público, para que se resguarde seu patribuição que lhe confere o art. 180 -da Constimônio -e se asSegure o direito dos credores;
tuição, e
Constderando que o valor de 150$0 (cento
Considerando que todo o acervo da Com- e cinqüenta mil réis) atribuído a cada debenpanhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio
ture_é_superior ao da sua cotação atual:
Decreta:
Grande e empresas a ela filiadas teve origem
direta ou indireta em operações de crédito
Art. 1? Ficam incorporados ao Patrimônio
realizadas no estrangeiro e em contribuições da União:
dos cofres públicos do Brasil;
a) toda a rede ferroviária de propriedade
da Companhia Estrada de Fe-rro São Paulo
Considerando que o patrimônio atual da
empresa, excluída a inversão do produto de - Rio Grande ou a ela arrendada:
b) todo o acervo· das Sociedades "A Noite",
''debentures" emitidos no estrangeiro, só se
pode ter formado com receitas e lucros sone- "Rio Editora" e "Rádio Nacional".
gados, de vez que as linhas férreas sempre
c) as terras situada nos Estados de Paraná
foram deficitárias, tanto que teve o Governo
e Santa Catarina, pertencentes à referida" Com-
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panhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.

Parágrafo único. Ficam igUalmente inÇOrporadas ao Património Nacional todas_ as entidades ou empresas dependentes das enumeradas nas alíneas a e b ou a elas financeiramente subordinadas,
Art. 2" Ficam rescindidos os contratos
existentes entre a União e a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Gr.ande."nãQ tendo esta direito a nenhuma reclamação por
atra.zo ou falta de pagamento _de .garantia dos
juros.
_
"'~
. _,.
Art. 3~ Comciiridenização dos ateS -ª-cima
enumerados, O Mínistêrio. da Fazendã depositará no Banco do Brasil a importância de
48.300:00$0 (.quarenta e oito mil e trezentos
contos de réis.) em apólices de juros de 5%
ano, ao par, destinada ao resgate das debentures à razão de 150$0 (cento e cinqüenta
mil réis), cada um.
Art. 4'' A quantia a que se refere o artigo
anterior só poderá ser levantada pela Companhia Estrada de Ferro S. Paulo- Rio Grande,
de acordo com _g_representante dos debentu~
ristas e mediante plena e irrevogável quitação
à União.
Art. 5o Para tomar posse dos bens incorporados ao Patrimônio Nacional como estabelece o art. 1~ e seu parâgrafo único, nomeará
o Governo um Superintendente, cuja ação se
regerá pelas instruções que lhe são dadas pelos Ministros da Fazenda e da Viação.
Art. 6" Revogam-se as- disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de março de 1940:
1 l g~ da Independência e 52° da República.

ao

DECRETO-LEI N·· 2. l 36;

DE 22 DE JULHO DE l 940
Incorpora ao patrimônio dii UniãO todo
o ativo existente em território nacional da
8aJZJ1 Railway Co_mpany e erilpresas a ela
filiadas e dispõe quanto à apuração e liquidação do seu passivo
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 180 da Constttuição e,
Considerando que a Brazil Railw_ay Compa·
ny. constituída no Estado de Maine, Estados
Unidos da América do Norte, para financiar
realizações industriais no Brasil, envolve na
sua administração e atividades altos interesses
nacionais;
Considerando que a mesma Companhia
tem sido impontual nos seus pagamento_s aos
credores da massa de capitais que para tais
empreendimentos levantou nas Salsas de Paris. Londres e Bruxelas, acarretando com isso,
desde muito, descontentamentos. dúvidas e
·confusões nocivos ao crêdito público.
Considerando que os subscritores dos diversos empréstimos contraídos pela Brazil Railway Company e suas filiadas ao empregarem
suas economias nos empreendimentos referidos, confiaram na tutela que aos seus interesses asseguraria- a administração pública do
Brasil;
Considerando que, desde 18 de julho de
1917, acha-se a Brazil Railway Company
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sob o regime de uma concordata que não
teve homologação da Justiça brasileira e vive
sob a administração de pessoas ~ujo mandato
ê de duvidosa legitimidade;

Cohsiderando _que esses administradores
têm tratado ao seu arbítrio, não só os interesses do crédito e da economia do Brasil, como

também os cabedais dos debenturistas e _credores da empresa:
Considerando que nos mats recentes balanços da Brazil Railway Company se verifica
que__o.s seus administradores, embora tenham
embolsado, há mais _de vinte anos, os valores
representativos do resgate total das obriga-

ções _-da Sorocabana Railway Cornpany da

Corr:ipagnie Française du· POrt_ de Rio Grande
do Sul e Compa_gnie ·AUxiliai ré de Chemins
de Fer au Brésil, sob -os mais especiosos pretextos deixaram atê agora de atender aos compromissos assumidos, entrando em conflito
público com seus debenturistas e permitíndo
que continuem a circular, em condições desmoralizadoras para o crédito do País, os títulos
de dívida das mencionadas empresas;
Considerando que esses valores de resgate
orçaram em cerca de dois milhões de libras
esterlinas, para a Sorocabana Railway Company, em mais de duzentos e oito milhões
de francos franceses para a Compagnie Française du Port de_ Rio Grande do Sul e em
mais de duzentos e_ vinte milhõ_es de francos
belgas para a Compagriie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil:
Decreta:
Art. 1~ Ficam incorporados_ao património
da União, com as ressalvas do art. 5°, os bens
e direitos existentes em território nackmal, da
Brazil Railway Company e as seguintes empresas dela dependentes: Empresa de Armazéns
Frigoríficos, Southern- Brazil Lumber and Colonization ·comt:iany', ·companhia lndúslriaS
Brasileiras de Papel, Brazil Land Cattle and
Packii1g :comçiany, Corhp'anhla Port of Pará,
Companhia Estrada de Ferio São -Paulo Rio
Grande, Southem São Paulo Railway Company, Co"mpanhia I"'.ogiana de Estrada de ferro, Sorocabana ltailway Company. Companhia
Estrada de Ferro Norte do Paraná, Compagnie
Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil e Compagnie du Port do Rio Grande do Sul.
Art. 2? com a exceção mencionada no §
29 deste artigo, a administração das referidas
empresas será confiada a um Superintendente
de livre nomeação do Presidente da RepUblica
e subordinado ao Ministério da Fazenda.
§ 1~ Para cada uma das empresas referidas no art. 1~. nomeará o Superintendente,
como delegado seu, um diretor ou gerente,
aos quais cabe a representação ativa e passiva
da entidade, ficando extintos todos os mandatos de administração que nas mesmas vinham sendo exercidos. Das nomeações que
fizer de diretores ou gerentes, dará o Superintendente conhecimento ao Departamento Nacional da Indústria e Comércio.
§ 2~ Continuarão diretamente subordinados ao Ministério da Viação e Obras Públicas
os serviços portuários e ferroviários, não só
das empresas referidas no art. J9 deste decreto--lei, como também os de outras anterior-
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mente incorporadas ou ocupadas pelo Goverdoado à União Federal, através do Titulo Defino Federal.
nitivo de Domínio e Posse, expedido em 30
Art. 3a O SuPerintendente nomeado fará
de março de 1977, registrado sob o n~ R.l,
da Matrícula n~ 2.872, às fls. 291, do Livro
o levantamento do ativo e do passivo de cada
n~ 2-B-1, do Cartório de Registro de Imóveis
uma das empresas, normalizando, o mais cedo possível, a atividade das mesmas.
da Comarca de Cáceres, em 29 de abril de
Art. 4~ O superintendente constituirá o
1977.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de
seu serviço de controle da administração das
empresas por meio de re_qui$içâo de recursos
sua publicação.
Art 3~ Revogam·se as disposições em
e de empregados de_ cada um~ delas, consideradas as suas possibilidades e de acordo com
contrário.
as instruções mencionadas no art. 9"
Art. 5" Continuarão sob o regime jurídiCo
Mensagem n~ 1 1 1, de 1987.
para eles Vigentes na data anterior a deste
Excelentíssimos Senhores Membros do
decreto-lei os bens e serviços das empresas
Congresso Nacional:
_mencionadas no art. 1o que já estiverem-resgaNos termos do art. 51 da Constituiçáo Fede~
tados ou incorporados ao património dos Esral, tenhO a honra de submeter à elevada delitados. F'icará também inalte(ado o sistema de
beração de Vossas Excelências, acompanhaadministração já decretado para as empresas
do de Exposição de Motivos do Senhor Minisanteriormente incorporadas ao património da
tro de Estado da Fazenda, o anexo projeto
União ou ocupadas pelo Governo Federal.
de lei que "autoriza a reversão ao Município
Art. 6" O Presidente da República nomeade Cáceres, Estado de Mato Grosso, do terrerá uma Comissão que, sob a direçâo do Supe- · no que menciona".
·
rintendente, fará o levantamento e avaliação
Brasília, 27 de abril de 1987.-JOSÉ SAR~
de todos os valores e bens pertencentes às
NEY.
empresas Incorporadas.
Art. 71 O Ministro da Fazenda fica autoriEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS I'!' 56, DE 9
zado a negociar, terminado o levantamento
DE ABRIL DE !987, DO SENHOR MIdé que trata o artigo arlterior, a liquidação amiNISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.
gável das importâncias que forem reconhe~ddas como legais e legitimamente devidas.
INTERINO,
Art. a~ O Superinfetídente procederá à veExcelentíssimo Senhor Presidente da
República
rificação do montante dos lucros obtidos pela
-Brazil Railway Company, ou pela Sorocabana
No anexo processo, cogita-se da reversão
ltallway Company, Compagnie F rançaise du
ao Município de Cáceres, de terreno com área
Port do Rio Grande do Sul e Compagnie Auxide 216ha, situado naquela municipalidade.
liaire de Chemíns. de Fer au Brésil, com __o
2. Fora esse terreno doado à União Federesgate de obrigações destas últimas por pre- ral pelo aludido munidpio, mercê da Lei Muniços inferiores aos que foram .Pagos pelos co- dpal n~ 257 de 18-2-66 e dc1 EscritUra Pública
fres públicos. restituindo a estes as importânde Doação transcrita no Cartório RI da Cocias de que foram ilicitamente desfalcadas.
marca de Cácere"S, EstadO de Mato Grosso,
Art. go Pelo Ministério da Fazenda serão Matrícula n~ 2.872, em 29-4-77.
expedidos no prazo ele 6Q.dias da publicação
3. Tratando-se de doação sem encargo,
deste decreto-lei, instruções para a adminis- aceitou-a a União Federal, através da Procuratra_ção de cada uma das empresas incorpo- dada da Fazenda Nacional no Estado de Mato
radas e dele dependentes, nos termos do art. Grosso, considerado o Título Definitivo de Do2"
mínio e Posse da Prefeitura de Cáceres em
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
30,5-77.
contrário.
4. Destinou·se essa área à construção de
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1940, II 9~ novo aeropOrto da cidade.
da Inde-pendência e 52° _da República.
5. Ocorre, porém, haver o Ministério da
Aeronáutica se desinteressado do imóvel doaÀ Comissão de Constituição, Justiça
do, razão por que cessíonário anui a reversão
e Cidadania,
daquele bem ao município doa_gor.
6. O ServiÇo do Património da UNião e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
a Secretaria Geral deste ministério opinam faN" 89, DE 1989
voravelmente àquela medida.
(n~ 84/87, na Casa de origem)
7. Acolhendo esses parecQres, teriho a
(De iniciativa do Senhor Presidente da
honra de submeter à elevada apreciação O€'
RepúbUca)
Vossa Excelênda o anexo projetq de mensagem ao Co-ngresso Nacional, acompanhado
Autoriza a reversão ao Municfpio de Cáde anteprojeto de lei, que consubstancia a meceres, Estado de Mato Grosso, do terreno
~ida proposta.
que menciona.
Aproveito _a oportunidade para renovar a
O 'COngresso Nacional decreta:
Vossa Excelência os -piõtesiOS do meu mais
Art. ]9 Aca o Poder Executivo autorizado profundo respeito. - João_ Manuel Cardoso
a promover a reversão ao patrimônio do Muni- de Mello, Ministro da FaZei-tda~ [nteflno.
cípio de Cáceres, Estadci -de Mato Grosso. do
À Comissão de Constituição, Justiça
terreno com a área de 216ha (duzentos e de·
e Cidadania
zesseis hectares), situado naquele Município,
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 90, DE 1989
(no 4.288/84, na Casa de origem)

Autoriza o Poder

E~:ecutivo

a criar o

Conselho Nacional do Carvão, e dá outras
providências.

O Cong"resso Nacional decreta:
FiCa ó Poder Executivo autorizado

Art. 1~

a criar o Conselho Nacional do Carvão, órgão

autónomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, com a finalidade de supe-

rintender as atividades rei ~cionadas com o

abastedmeiltO-naciOnal de carvão.
P.arâgrafo-únlto. -En-teõde-Se por abaSteCi-mento nacional de carvão a pesquisa, a lavra,
a produção e_ o beneficamente, a importançáo,

a exportação, o transporte, a estocagem, a
distribuição, o comércio, o uso e o consomo

do carvão e de seus subprodutos; e a importação de combustíveis sólidos, inclusive coque.
Art. 2"' Esta lêi entra ein vi90r na data de
sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
c_ontrârio.
(A Comissão de ConstituiÇão, JUstiça
e Cidadania)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 91, DE 1989
(no 188/87, na Casa de origem)

(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Concede anistia às pessoas envoMdas
nos fatos que menciona/.
O Congressõ Nacional decreta:
Art. 1~ É concedida anistia a- todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nos
episódios ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, no dia 25 de junho de 1987, relacionados
com o atentado ao Presidente da República
e sua comttiva, que possam configurar infrações penais de qualquer natureza, capituladas
na Lei de Segurança Nacional.
Parágrafo único. Em decorrêncía dO disposto neste artigo, serão arquivados os procedimentos policiais e jiJdidais em andamento.
Art 2" Esta lei entra em vigoi' na data de
sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
cqhtrário.
MENSAGEM N· 234, DE 1987

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos te:rmos_ do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter elevada deliberação de Vossas EXcelências, acompanhado
de exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estados Chefes- dos Gabinetes Militar
e Civil, o anexo -prOjeto de lei que "concede
anistia a pessoas envolvidas nos fatos que
menciona".Brasília, 7 de agosto de 1987. -JOSÉ SARNEY.

EXPÜSIÇÂÜ DE MOTIVOS N' 5, 'r::iE 7 DE
AGOSTO DE 1987, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO CHEFES DOS GABINETES MILITAR E CiVIL

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Atendendo a recomendação de Vossa Excelência, temos a honra de submeter à sua superior consideração o projeto de lei que concede
anistia às pessoas envolvidas nos -episódios
ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, no
dia 25 de junho de 1987, no atentado ao Presidente da República e sua comitiva.
2. A -anistia é ato de magnanimidade e
visa proporci-onar o apaziguamento dos ânimos sociais.
3. Encaminhando ao Congresso Nacional
o anexo projeto de lei, estará Vossa Excelência
oferecendo excelente exemplo à Nação e contribuindo, de forma de_cisiva, para a consolidação da democracia 110 Pais.
Aproveitamos a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência protestos do nosso mais
profundo respeito.
__ General-de-Brigada Rubens Bayma Denys,
Ministro-Chefe do Gabinete Militar e Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional
Ronaldo COSta Couto, Ministro-Chefe do Gabinete avi!.
À Comissão de Constituição, Justiça e Odadanla.
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-§ 1" O disposto neste artigo não se
aplica quãnto às pessoas ·que, por expres-sa imposição· legal, só possam exercer
as respectivas atividades profissionias, no
âmbito_do Senado Federal, portando armamentos, nem àquelas desigriadas p<:~ra
prestar segurança pessoal a autoridades
nactonais ou estrangeiras, desde que,
neste último caso, haja comunicação escrita, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, indicando o número
e o nome dos servidores destacados para
este fim.

§ 29 Ocorrendo a hipótese prevista
ho -caput deste artigo,- será lavrado auto
de apreensão da arma, dando-se ciência
-ao- Diretor-Geral, que adOtará as providências legais pertinentes ao caso."
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.

_ Sehado Federal
PARECER N• 426, DE 1989

Da ComissãO do Distrito Federal, sobre
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal,
que "cria, no Governo do Distrito Federal,
um GrupO de Ttabalho para redefinir as
Regiões Administrativas do Distrito Fede-

rar.

PARECERES
COMISSÃO DIRETORA
PARECER N• 425, DE 1989

Redação final do Projeto de Resolução
n• 86, de 1989•. _

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto Resolução n~ 86, de 1989,
que dá nova redação ao art. 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, em 13 de
dezembro de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente -Pompeu de Sousa, Reia"tOr - Nabor
Júnior- Diva/do Suruagy.
ANEXO AO PARECER I'l-425, DE 1989.

Redação final do Projeto de Resolução
n• 86, de 1989.

·

Faço saber qUe o Senado Federal_aprovou,
e eu,
, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28- do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOWÇÃON•

, DE 1989

D~ nova redação ao art.

617 do Regulamento.Adminisfrdtivo do Senado Federal.

O Senado Federal resolve~
Art. 1~ O art. 617 do Regulamento Administrativo (Resolução no 58, de 11 de novembro de 1972), passa a vigorar com a seguinte
redação:
'"Art. 617. Éproibidooportedearma
de qualquer espécie, tanto nas dependênci_a_s do Senado Federal, como nas dos
seUs órgãos supervisionados.
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Relator: Senador Pompeu de Sousa
O Anteprojeto é de autoria da ilustre representante do Distrito Federal, Deputada Maria
de Lourdes Abadia, e foi encaminhado de
acordo com os:- termos do_ parágiafo único
-do art. 2~ da Rl'!solução do Senado Federal
:-o de no 157,_de 1~ de novembro de 1~88, cabendo, portanto, a esta Comfssao examinar preliminarmente a matéria e decidir sobre sua tramitaçã,o.
-~ _
_
_
A proposição tem como objetWo criar "um
Grupo de Trabalho, _constitufdo por representantes 9o Governo do Distrito Federal para,
no prazo de 90 dias, redefinir as regiões administrativas de acordo com a atual realidade
do Distrito Federal''.
A Deputada sugere, a_inda, que a proposta
elaboradapel~ Grupo de Trabalho para ~edefi
nição das regiões Administrativas dever.â ser
amplamente_debaUda num prazo de 30 (trinta)
dias; e ftxa em 10 (dez) dias após os debates
o prazo para que o projeto de lei das novas
Regiões Administrativas do Distrito Federal seja devidamente encaminhado.
Na justificativa, a Deputada, apesar de não
entrar" em detalhes concretoS, cita a existência
de constantes problemas e sérios conflitos
..gerados pela dicotomia entre a legislação vigente e a realidade, face ao crescimento urbano_ e rural dos últiõs 1O anos".
·
Alega também que uma revisão territorial
do Distrito Federal adaptada à realidade "facilitará muito a gestão governamental no planejamento participativo, minimizando, assim,
problemas existentes e maximizando· os recursos -disponiveis, atendendo, dessa· forma, dS

--
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reais necessidades e reivindicações destas comunidades".
Como o anteprojeto não s·e refere a nenhum

pagamento para os integrantes do Grupo de
Trabalho, pressupõe-se que eles serão servidores do_ GDF, o que não implica em aumento
de despesas.

setn perder de vista também a infi1,.1ên~ia das
d~ades do entorno. ,
. . .
.
Acredito que uma proposta definindo a nova
divisão territorial para o Di1>trito Federal através
das suas Re_fliões Administrativas, tendo em
vista a atual realidade, facilitará muito a gestão
governamental no planejamento participativo,
minimizando assim problemas existentes e
maximizando os recursos disponíveis, atendendo dessa forma as reais necessidades e
reivindicações destas comunidades.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro
de 1989.. ~.Mauro Benevide5r Presidente. Pompeu de SouSa, Relator. -Jv1árcio Lacerda
- Edison Lobão - Wílson Martins - .MauridO Carrea - Jl1eira Fi1ho - Ronan Tito Ma_uro Borges - Louriva/ Bapti§ta.

D.e;z~bro çl~ 1989

REQUERIMENTO

N• 736, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea "c", do Regimento Interno;· para
a Mensagem n~ 326, Cle 1989, refaf.i\ra- a proposta pãrã que a República Federativa doBrasil, através do Ministério da Aeronáutica, possa
ultimar a contrataÇão de operação de crédito
externo, no valor de atê oitenta e cinco milhões
de francos belgas,_ para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1989.
- Ronan TitO - Jaibãs PaSsarinho ~ Maurido Coaêa- Díiceu Carneiro.

Diante da argumentação apresentada pela
representante do Distrito Federal, consideramos oportuna a discussão da redivisão territorial e administrativa da Capital da República,
e não vemos, na proposiçtio, óbices legais ou
constitudonias que impeçam a sua tramitação. O nosso parecer é, pais, favorável, a que
REQUERIMENTO
a proposição tenha seguimento como um proN• 737, DE 1989
jeto da Comissão Cio Distrito Federal.
A única obseNação que fazemos _diz resRequeremos urgência, nos_ termos do art
peito _à técnica legislativa que sugere a divisão
336, alínea :'c", do Regimento lnternÔ, para
do art. 4o do anteprojeto em dois artigos, cona Mensagem n" 182, de 1989, relativã à proforme redação para tramitação que apre.Seh- -- -b SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
posta para que seja autorizado o Governo do
tamos _a seguir:
--=.:..:.O-ExPediente lido vai a publicação. (Pausa.)
Estado do Ptaui, em caráter excepcional, a
Do Expediente lido, consta o Projeto de Deemitir, mediante registro do Bànco Central do
PROJETO DE LEI DO DF
creto Legislativo n~ 68, de 1989,- que por se
Brasil, Letras FinanCeiras do Tesouro do EstaN' 97, DE 1989.
tratar de matéria referente a Ato internacional,
do do Piauí (LfTPl) destinadas a substituir
(apresentado por sugestão da Deputada Maria
em obediência ao artigo 376, "C", do Regi1.200.000 Obrigações do Tesouro do Estado
de Lourdes Abadia)
mento Interno, terá perante a Comissão de
do Piauí (OTPJ), que serão extintas.
Relações
Exteriores
e
Defesa
Nacional,
o
prazo
Cria, no Oovemo do Distrito Federal,
Sala das Sessões, em 13 de dezembro de
de cinco dias para recebimento de emendas,
um Gri.Jpo i/e Trabalho para redefinir as
1989. - Ronan Tito - Jarbas Passarinho após
o
que
a
referfda
Comissão
terá
quinze
Regiões Administrativas do Distrito FeMaurício Corréa - Dirceu Qmeiro.
di~-~ prorrogdveis por igual periodo, para opideral.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nar sobre a matéria. Findo esse prazo, sem
O Senado Federal decreta;
-Os requerimentos que acabam de ser lidos
parecer, a proposição entrará na Ordem. do
Art. 1 Fica criado, no Governo do Distrito Dia nos termos do art 172,11, C, do Regimento serão apreciados após a Ordem do Dia, nos
Federal, um Grupo de Trabalho, constituído Interno. termos regimentais.
por representantes do Governo do DF para,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de
Sousa)
no prazo de 90 dias, redefinir as Regiões Admi-Passa-se à
nistrativas de acordo com a atual realidade -Do Expediente lido. consta, ainda, o Projeto
de Lei do DF n-· 97, de 1989, apresentado
do Distrito FederaL
Art. 2o A nova proposta das Regiões Ad- -por sugestão da Deputada Maria de Lourdes
ORDEM DO DIA
ministrativas, elaborada pelo Grupo de T raba- Abadia, como conclusão de parecer da Comissão do Dtstrito Federal, que deverá, nos
lho, deverá ser encaminhada às Secretarias
e órgãos do Governo dO DF para um amplo termos regimentais, aguardar perante a Mesa (Em regime-de urgência, art. 336, c, do Regidebate entre as Instituições Públicas e Priva- Orecebimento de emendas pelo prazo de cinmento Interno)
das, Entidades de Classes e Organizações Po- co--sessões-Ordinárias.
Discussão, em turno único, do s_ubstipulares.
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Art. 3~ Fica determinado o prazo de 30
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Senado no 45, de 1989 (n' 3.931/89, nadias para os debates e 1O dias para .o encami- A Presidência comunica que, nos termos
quela Casa/, de aUtoria do Senador Ronhamento do projeto de lei das novas Regiões
do art. 254 do Regimento Interno, por ter rece- nan Tito, que institui, para os Estados,
Administrativas do DF.
bido Parecer contrário, quanto ao mérito, da
Distrito Federal e Municípios, c-ompenArt. 4o Esta Lei entra em vigor na data
Comissão a que foi distribuído, determinou
sa_ç~o fmancetra pelo resultado da explode sua publicação.
o Mquivcimento do Projeto de Lei do DF n"
ração de petróleo ou gás natural, de reArt. 5~ Revogam-se as disposições em
64, de 1989, de iniciativa da ComJssao do
cursos hidrícos para fins de geração de
contrário.
DiStrito Federaf(apresentado por sugestão do
energia elétrica, de recursos mineraiS em
Deputado Augusto Carvalho), que determina
seus respectivos territórios, plataforma
Justificação
a eleição de um Diretor-Representante dos
continental, mar territorial ou zona econóA legislação queo define as atuais Regiões
funcionários para a diretoria de todas as Emmica exclusiva, e dá outras providências
Administrativas do Distrito Federal e seus limipresas sob administração direta ou indireta
(dependendo de Parecer).
tes geográficos está dtstante da atual realidade
do Governo do Distrito Federal, e dá outras
O
parecer
da Comissão de Assuntos Econóurbana, populacional, económica e social do
providências.
micos concluí:
Distrito Federal.
De acordo com o disposto no parágrafo
Constantes problemas e sérios co_nflitos são
1 ~ pela aprovação das seguintes alteraúnico do art. 254, fica aberto o prazo· de 48
sistematicamente gerados pela dicotomia enhoras, a partir deste momento, para a interpo- ções propostas pela Câmara dos Deputados:
tre <1 legislação vigente e esta realtdade face
sição de recurso por um décimo dos memA) supressão da palavra ''metalífera", consao crescimento urbano e rural dos últimos
bros do Senado no sentido da tramitação da tante no inciso 11, § 2 9 , do art. 6 9 do projeto
10 anos.
de lei do Senado, _e__ ainda no § 3" do mesmo
matéria.
Daí a urgência de um estudo aprofundado
artigo, não se reproduzindo no arl13 do subsO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
das atuais áreas urbanas e rurais, das caractetitutivo da Câmara;
- Sobre a mesa, requ_erimento que serão lirísticas de c_ada ddade satélite, da grande con8) redação do art. 1', do substitutivo da
dos pelo Sr. 1" Secretário.
centração de populações carentes em deter·
Câmara, ein substituição ao art. 7~ .do projeto
São lidos os seguintes
minadas áreas, da 'l'ocação de cada uma delas,
de lei do Senado;
Q
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C) acréscimO, éomO art._ 9' do projeto de
lei do Senado, das disposições constantes do
art. 15, do substitutiv_o da_ Câmara dos Deputados e renume_ração dos demais artigos;
29 pela rejeição das demais

alterações propostas pela Câmara dos
Deputados em seu substitutivo.

O SR. DIRCEU CARNEIRO-Com todo

prazer ouço V. Ex'

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Dirceu Carneiro, quando fizemos aprovar, na
Constituinte, o _artigo que previa a compensação financeira de lucros cessantes ou imj:)OstoS que deixariam de: ser gerados, pensamos fias -áreas alagadas por represas, para
a geração de energia, que deixariam de produzir arroz; feijão, milho ou de servir de pastagem
para o gado, e, -~esta forma, não recolheria!"
\CM sobre essa produção, e a compensaçao
finançeira seria sObre esse imposto. Fizemos
os cálculos, fizemos um estudo bem detalhado - e tivemos assessoria do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica -, OuvimoS' os técnicos, debatemos e, depois, chegamos a determinado número, baseados no
acorCio binacionoil com a ltaipu que previa in·
denização de 3% para o lado paraguaio e 3%
para o Iado brasileiro. Havia aqueles que queriam 10%, outros, 20% , outros achavam que
4% era o justo, como mexer num acordo bilateral não é fácil, determinamos, então, 6% ,
porque ai cumpriríamos: ficariam 3% para a
margem do Paraguai e 3% para a nossa marM
gem. Por_outro lado, esse projeto apena~ pr~vê
compensações financeira_s._ .Pode o dmhetr.o
ser utilizado na correção de distorções ecologicas, mas o espírito não é este. Então, no
caso da termelétrica...
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que estes sào os esclarecimentos que V _EX'
pediu.
O SR. DIRCEU CARNEIRO - O caso
do carvão, mesmo que seja uma extração subterrânea, liquida com o lençol freático e não
se pode explorar agricultura na superfície.

O Sr. Ronan Tito -Principalmente porque é das piores poluições que existem. Vi
- Em discussão o substitutivO.
um estudo, inclusive no seu Estado, sobre a
questão da poluição. Em mais de novecentas
O Sr. Dirceu Carneiro -Sr. Presidente,
variedades de eucalipto, apenas uma espécie
peço a palavra para discutir.
conseguiu sobreviver, porque a poluição ali
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
é tremenda. Pensamos também em prever um
- Concedo a palavra a V. Ex•
percentual para o Municipio e para o Estado,
porque ocorre, nas mineradoras em geral, e
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB não só nas de carvão, como principalmente
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.)nas de ouro, a silicose a cegueira prematura
Sr. Presidente _e Srs. Senadores::
e uma série de outras seqüe\as que ficam nos
Eu queria levantar alguns pontos a propómineradores. E as mineradoras, principalmensito da matéria que estamos apreciando agora.
te as que estão operando no meu Estado E o faço para receber ·esclarecimentos dos
eu citaria a de Morro Velho -, penduram isso
eminentes Senadores que trabalharam essa
no INPS e deixam. Num encontro que tivemos
questão e produziram o projeto e os pareceres,
mm mais de uma centena de prefeitos, um
esclarecimentos a respeito de outros setores
deles contou, em termos dramáticos, o que
que constatei não estão abrangidos.
--está acontecendo, e ele não tem recursos. Sou
Não tenho nenhuma diferença de abordaum agricultor, nobre Senador, e planto milho,
gem quanto ao mérito desta questão. Consoja e outros produtos; pago 17% sobre o
cordo haja um' ressarcimento, haja algum meproduto final, todo ano. No entanto, nos lemcanismo de compensação dos prejuízos acarbrava há muitos anos o nosso Presidente Arretados pela cessação de produção nessas
thur Bernardes que minério dá só uma safra.
áreas alagadas, ou atingidas por mineração,
Ent_retanto,_ quando falamos em colocar 2%
O SR. DIRCEO CARNEIRO - Mesmoou algo nesse sentido. Também indagaria a
sobre um miné_I:iO, acham isso um absurdo,
na
questão
petrolífera,
da
extração
do
petróleo,
respeito de geração de energia por termoelemas não acham um absurdo taxar 17% sobre
não é objeto do projeto?
tricidade.
o arroz e o feijão que comemos. Na verdade,
Esta circunstância, este modo de gerar
o impacto ambiental, social e político que dá
O-Sr~ Ronan Tito- Não, não é, por quesenergia também produz uma riqueza que é
urna mjneração de ouro é terrível. Nada disso
tões de ecologia. Poderá ser ocupada. Trata-se
usufruída por grande número de munlcípios,
foi inventado, todos es_se_s percentuais, todos
da ocupação de áreas que, se agricultadas
por uma sociedade, ou Estado. E ela produz.. ou .cuidadas para o pastoreio, poderiam gerar
esses estudos são fruto do trabalho de mais
efeitos ambientais negativos, complicados.
impostos, riquezas etc. é: só este o espírito
de um ano de peregrinação. Fui ao Pará discuPortanto, também não é justo que uma detertir a questão com o Secretário da Indústria
da norma constitucional. V. Ex" tem inteiraraminada área arque com todos os sacrificios zão, quando diz que a termelétrica produz im- e do Comércio; estive no Paraná, num encon·
decorrentes da poluição ambiental e· d_e rejeí- pacto ambiental, e estou disposto a somar
tro em que tínhamos cento e tantos prefeitos;
tos desses produtos utilizados na combustão com V. Ex', no dia em que propor um projeto
estive em Minas Gerais, onde visitei diversas
e todos os demais ust,Jfruam do beneficio, que neste sentido, levando em conta o impacto
regiões. E tudo isso foi, depois, objeto de amé a energia disponível.
pla negociação, de amplo debate com as mi-ambiental e não mais as perdas por geração
Por outro lado, parece-me que há algum
neradoras. Ainda hoje recebi uma comunica~
de recursos. No que tange à pergunta de V.
desencontro em relação aos critérios que se
Ex- sobre a questão carbonifera, acertamos, ção da Companhia Vale do Rio Doce, de que
adotaram para ressarc;Ir os municípios que
gostariam de pagar zero. Darei a V. Ex" mais
inclusive, com a Bancada de Santa Catarina,
deixaram de produzir nas áreas alagadas, agoda Câmara dos Deputados que na compenum exemplo, para cessarmos os esclarecira já na hidroeletrlcidadé, em que se estabele- sação financeira - e isso aparece no item
mentos. Vejamos o caso-de Minas Gerais; proceram proporções em ··relação à geração de 3 do relatório "que está com V. Ex" - fizésSeduzimos a bauxita em Poços de Cald8s; passaenergia, e não em relação a áreas alagadas.
mos a sup~essão de qualquer outra miner;,~ão
mos para São Paulo. À época, era cobrado
O que é realmente motivo de compensação e suprimíssemos á palavra "metalifera". Quer
1% de IUM sobre -uma tabela de oito dólares,
são as áreas alagadas, e ni;o a propordonaM dizer, qualquer outro tipo. Então, asbesto, carque era um negócio aleat6iio sobre a tonelada
lida de da energia gerada a maior ou a menor, vão e todos os outros minérios receberão _.de bauxita. Exportava-se para São Paulo. A
dado que certas hidrelétricas contêm reserva- compensação financeira:. Isso foi acertado e
energia elétrica, nós a vendíamos e continuatórios bem menor_es com grande capacidade confesso até que, inicialmente, não estava premos vendendo em grosso para São Paulo,
de produção de energia. Outras há que têm visto no projeto. Mas depois foi acatado. V.
sem um tostão de tributo. Depois, eles nos
um reservatório enorme e com uma baixa ca- -Ex" faz outra iridagação. Sobre a geração vendiam o alumínio, que é 65% de energia
pacidade de produzir energia. Então, aí os efei.- -de energia - e é só sobre faturamento da
e o resto é bauxita, e nos cobravam 17%.
tos são totalmente inversos.
Isso é permitido, Sr. Senador! Temos, agora,
energia - será feita uma tributação de 6%
Eram estas;·sr. Presidente,.as questões que sob~e ~ssa geração; 3% vai para o Estado;
que preservar esses recursos, para a recom·
queria ressaltar, além do aspecto do ·carvão: 3%_, para os inunicípios. E s_erá repartida para
poSiçãO do meio ambiente e aSsfStência das
se o carvão está contemplado explidtamente, _os. municípois proporcionalmente à área alapessoas que, na mineração, conforme disse
ou está num grupo mais amplo de minérios gada, e vai justamente ao encontro do espírito
muito bem V. Ex._!, muilas_ vezes são conta·
a que o projeto faz referência.
giadas pela silicose, provocando uma séi:ie de
da lei. Qual o espírito? Essa área alagada podedoenças aos mineradores. Estes, os esclareci·
O SR. RONAN TITO - Permite-me V. ria estar produzindo arroz, feijão, milho, pro- porcionando pastagem para o boi, etc. Parece
mentes que queri~ prestar a V. Ex"
EX' um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
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O SR. DIRCEU CARNEIRO - Muito
obrigado a V. Ex'
O Sr. Gomes Carvalho - Permite-me
V. EX um aparte?
&

0 SR. DIRCEU CARNEIRO com prazer.

Ouço V-

O Sr. Gomes Carvalho- Gostaria ape-
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Grande do Norte e outros recebem recursos
da exploração do Petróleo. Entretanto, constato aqui que essa referênda, aliás dispensável na ementa, está corrigida
pelo art. 10 do Projeto d_o Senado,_ que expressamente diz:

O Sr. Jarbas Passarinho- (Fora dO microfone)- Mas não foi ltdo pelo Relator.

''No caso da exploração de petróleo
ou gás natural, a compensação financeira
será efetivada mediante pagamento da
indenização prevista nas Leis no 7.453,
de 27 de dezembro de 1985, e 7,525,
de22dejulho_de 1986."

O Sr. Gomes Carvalho- Sr. Presidente,
passarei a ler O relatório, com muito prazer.

nas de fazer um adenda aos brilhantes esdarecimentos do ilustre Senador Ronan Tito, à sua
preocupaçãoquantoàexploraçãodopetróleo.
No caso da exploração do petróleo, ou gás
natural, a compensação financeira será efetivada mediante pagamento da indenização
-Quer dizer, este texto não precisava figurar
prevista em leis anteriores, as Leis nos 7.453, no projeto, pqrque se referia apenas a recursos
de 27 de dezembro de 1985, e 7.525, de 22
hídrico_s, de geração elétrica, e çle recursos
de juJho de 1986, de autoria do nosso ilustre minerais nos seus respectivos territórios.
Talvez essa referência a recursos minerais
Presidente Nelson Carneiro. Este esclarecimenta é necessário, porque 0 projeto de lei justificasse a inclusão desse artigo, mas, como
é oriundo do Senado, de iniciativa do ilustre
o texto nunca é reproduzido integralmente nos
Senador Ronan 1ito, aprovado, aqui, nesta CaEstados~ _criOu-se essa perplexidade, que agosa, por unanimidade, e que, remetido à Câma- ra fica esclarecida -pela íntegra deste projeto.
, ra dos Deputados. recebeu 0 substitutivo, em Quero, er'n -lOUvOr do que já se fez, dizer que
que se pretendeu mexer na questão _do petró- - - uma das duas leis citadas inclui no seu art.
leo, que, aliás, foi uma preocupação, agora, 7?, a seguinte exposição:
"Ressalvados os recursos destinados
do nosso Presidente Nelson Carneiro. No enao Ministério da Marinha, os demais retanto, no parecer que terei oportunidade de
ler, estamos rejeitando essas questões. Devo
cursos previstos neste artigo, aqueles
ainda dizer a V. Ex• que sou daqueles que
destinados ao Estado e aos Municípios,
agregam às suas preocupações os problemas
no caso, serão aplicados pelos Estados
ecológicos, e_darei igualmente meu apoio, naou Territôrios e Municípios exclusivamente em energia,,pavimentação de rodovias,
quilo que for necessário, ·quando se discutir
uma lei neste sentido.
abastecimento e tratamento de água, irriO SR. DIRCEU CARNEIRO_ Agradeço
gação, proteção ao meio ambiente e saao nobre Líder Senador Ronan TitO e ao Senaneamento básico."
dor Gomes CarVãTho :-ãs -intervenções. Cr~io
_ _Teve_ a lei_ que _regulou o pagamento dos
que já registrei as suas preocupações. A Casa rowlties o cuidado de coibir que eles fossem
ouviu as colocações dos nobres aparteantes, aplicados em outros fundos que não aqueles
de modo que encerro, aqui, minhas conside- que constem expressamente da lei. Infelizrações.
mente, não vejo esse texto no projeto do SenaO Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente,
do nem no substitutivo.
Sr. Presidente,_ de qualquer forma, quero
peço a palavra para discutir.
tranqüilizar os Mu~icípios e os Estados que
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
recebem royalties pelo petróleo, e me associo,
-Concedo a pal<wra ao nobre Senador Nel- _como já o. fiz na Constituinte, àqueles que !uson Carneiro.
tam para que_ também as terras inundadas,
no Rio de Janeiro_,_ pela antiga Light sejam
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. S_ena- indenizadas, recebam também royalâes pelo
prejuízo causado aos Municípios do interior
dores, a ementa do texto do Senado, mantida
do Estado.
pela da Câmara, levou a uma situação de exSão estas, Sr. Presidente, as considerações
pectativa e até de crítica ao que foi divulgado
que queria lazer n"es-te momento em que afasentão. Porque a ementa diz o seguinte:
to as_ preocupaÇões_ de quantÕs, pelo Brasil
"Institui, para os Estados, Distrito Fedeafora~ r:ec_ebem, desde 1985, royafties peiã exral e Municípios, compensação financeira
ploração do petróleo.
pelo resultado da exploração de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
fins de geração de energia elétrlca, de -.Continua_amatéria em discussão.
recursos minerais em seus respectiVos
-Não havendo mais quem queira fazer uso
territórios, plataforma continental, mar
da palavra para discutir o substitutivo da Câterritorial ou zona econômtca exclusiva, mara dos Deputados, está encerrada a discuse dá outras providências."
sáo.
VamoS pôr em votaçãO-a matéria.
Realmente, os munidpios que desde 1985,
por todo o Brasil, recebem os ''roya!ties" pela
O Sr. Nelson Carneiro - Qual é o pareexploração do petróleo, tinham receio, já que
cer, Sr. Presidente?
não conheciam o texto, de que também se
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
estivesse modificando a situação desseS Esta- O paie<:er já foi dfStiibúído e a·presentàdo
dos e Municípios. Não só o Estado do Rio
em resumo.
·
de Janeiro, mas Sergipe, Pará, Paraíba, Rio

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Relator, Senador
Gomes Carvalho.
-

O SR. PRESiDENTE -(PomP-eu de Sousa)
-V. Ex" tinha desistido, segundo me informou
-a Assessoria da Mesa. (Pausa.)

PARECER DE PLENÁRIO
O Sr. Gome-; Carvalho (PR. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Prest~
dente, não pretendo polemizar com V. E.xa,
mas quero dizer a V. Ex• e aos Srs, Senadores
que tive a honra de ser o Relator do projeto
aprovado por unanimidade nesta_Casa. O pro·
jeto foi remetido à Câmara dos Deputados,
onde já existiam vários projetas; depois de in·
tensa movimentação naquela Casa de leis, fez·
se a aglutinação dess_es projetas nesse substitutivo que está distribuído, encaminhado aos
Srs. Senadores.
Lembraria ao Sr. Pi-esideinte e aOs Srs. Senadores que este projeto foi amplamente discutido na Comissão _e, depois no Plenário, haja
vista que re_cebemos 24 emendas de Comissão e, depois, mais 15 emendas de plenário,
que, sem dúvida alguma, vieram aprimorar
o projeto do Senado na sua origem.
_
Sr. Presidente, Srs.. Senadores, o parecer
é o seguinte, na íntegra:
_Coube-nos examinar, no mérito, o Substitutivo da Câmara dos Deputados n~ 3.931-B,
de 1989, ao Projeto de Lei do Senado no 45,
de 1989.
Trãta o projeto em questâo da participaç-ão
no resuJtado, ou compensação financeíra aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios
e órgãos da administração direta da União,
pela exploração do petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para geração de energia
e!étrica e de outros re·cursos minerais, de que
trata o § 1~do art. 20 da Constituiçao da República Federativa do Brasil.
Consideramos desnecessário discorrer sobre a importância_ e a re[eváncia da matéria,
por s_e tratar de projeto já amplamente an~li
sado e discutido no âmbito de suas Comissões
Têcnicas e aprovado pelo Plenário deste Senado." Vale lembrar que a ele foram oferecidas
15 emendas na Comissão _de Assuntos Económicos e 24 de Plenário, perfazendo um total
de 39 emendas que contribuíram sobremaneira para seu aprimoramento. Cumptida sua
tramitãção regimental na Casa ReviSora, retorna agora à Casa_ de origem para apreciação
final.
O Substitutivo ora- em apreço, oriundo da
Càinara dos Deputados, modifica substancialmente alguns dos dispositivos por nós considerados fundamentais, quando da eleboração,
análfse. discussão e aprovação do texto por
esta CaSa, ao mesmo tempo em que incorpora
outros que cOnsideramo_s relevantes ao aperfe"içoamei-tto do projeto originaf
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Em recursos minerais, primeiro, alumínio, nós, neste caso, acatamos a emenda do subsferro maganês, sal-gema e potássio: 3%.
titutivo colocado pela Câmara Federal.
Segundo, para as demais substâncias minenal, a qual mereceu a aprovação desta Casa,
O Sr. Ronan Tito -Permite-me V. Ex'
rais ferUiizantes, carvão, ouro: 2%.
ressaltam as modificações nos percentuais reum aparte?
Terceiro, pedras preciosas, pedras coradas
ferentes à compensação pela utilização de reOSR. NELSON_ CARNEIRO-Concedo
lapidáveis, carbonados, metais nobres: 0,2%.
cursos hídricos e pela exploração de recursos
o aparte- ao nobre senador.
No caso de recursos minerais, a distribuição
minerais e nos critérios de sua distribuição
entre os beneficíários, a alteração do critério se daria da seguinte maneira: 45% para os
O Sr. Ronan Tito - O meio por cento
Estados e Distrito Federal; 50% para os munide aferição da compensação referente à utílié sobre a faixa do Estado. O percentual é sobre
cípiOs; e 5%" para um fundo de pesquisas de
zação de recursos hídricos, calculada sobre
a faixa do Estado. A argumentação, nobre Serecursos minerais no próprio- Estado. Esses
a energia fornecida e não sobre a produzida,
nador Nelson Carneiro, é a seguinte: são sete
a inclusão de diversos órgãos da administra- 5% constam de uina emenda do ilustre Senamunicípios ao todo. Um derramamento de pedor Fernando Henrique Cardosci, aprovado
ção direta da União entre os benefidários das
tróleo na descarga que aconteça em janeiro
aqul, no projeto original.
indenizações (DNAEE, DNPM, IBAMA e Minisprejudica toda a estação.
Eram estes os esclarecimentos Sr. Presitério da Ciência e Tecn"ologia), entre outras·.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sou a
dente
e
Srs.
Senadores.
Além das modificações acima mencionafavor. QUeria apenas essa resposta. Não tenho
das, que atingem o Projeto em sua configuO Sr. NelsOn Carneiro- Peço a palavra,
nenhuma oposição, desde que saia do Estarlo.
ração básica aprovada, pelo Senado, destaca- Sr. Presidente. É para um adenda.
_
Não queria que tirassem dos Municípios.
mos o fato de ter a Casa Revisora, no caso
O Sr. Ronan Tito - Perfeito. Há uma
a Câmara dos Depu~ados, descar~cteriz.ado_ _ 0 SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa)
o texto, de estrutura s1mples e conc1sa, como
_ Com a palavra 0 nobre SenadOr NelSOn -emenda cujo autor, Deputado Francisco Dornelles, está presente. Obedecendo àquela sisconvém a um texto desta natureza, incluindo
Carneiro.
temática de sua tributação. o ICMS reparte dispositivos característicos do momentO posO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB terior de sua regulamentação.
75% para os Estados e 25% para os MunicíRJ. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- pios. A parte- que fica para os Estados tem
Pelo exposto, somos pela rejeição do Subsdores, desejaria um esclarecimento do nobre que obedecer a essa sistemática.
titutivo n"' 3.931-B, da Câmara dos Deputados,
Relator, porque agora S. Ex• se referiu a uma
e pela aprovação do Projeto -erri s_ua forma
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito
compensação, que seria retirada também do
original, i'eComendando" sejam incõrporaâas
petróleo, para aqueles Municípios que não re- obri$Jado a V. EX
ao mesmo quatro das contribuições da Cci:macebem royalties, mas que têm portos, onde
ra, por nós consideradas de interesse ao apriO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
atracam navios petroleiros, que, em regra, gemoramento de seu texto:
- Continua em discussão a matéria.
as
suas
terras
e
que
mereralmente
inundam
1) A supervisão do§ 3~ do art. 6° (qUe ex-ciam uma compensação.
O Sr. Roberto Campos-- Sr. Presidente,
duia do pagamento da compensação finanMinha dúvida é se essa compensação seria p~ço a-palavra para discutir.
ceira o ouro definido em lei_ Como ativo finantira-da daqueles recursos que são, hoje, já pelas
ceiro ou instrumento cambial, dispositivo suO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-- leis anteriores, des~inados aos Municípios.
primido pelo Substitutivo;
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
2) A inclusão do art. 1"', em substituição
O Sr. Ronan Tito - Não, retirados do
OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
ao art.7~, do Projeto original, o qual estende
Esta"do.
-Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoaos municípios, nos quais se locallzarem instaO SR. NELSON CARNEIRO - Pelo que res, acredito que há alguns aperfeiçoamentos
lações marítimas ou terrestres de embarque
leu o_ Relator, ficou no meu espírito esta dúvida introduzidos no projeto da Câmara que devee desembarque de petróleo ou gás natural,
parte da compensação financeira referente à
que eu gostaria de esclarecer, porque o Estado riam ser acolhidos pelo Senado. Refiro-me,
exploração daqueles recursos naturais;
teffi, llõ caso do petróleo, 1,5%. DesseS -1,5%" _em particular, ao art. 4o do substitutivo da Câ3) A supressão da palavra metalífera, no
é qUe sErão retirados esses recursos para os mara, que especifica o seguinte:
inciso 11, § 2Q do art. 60, acatando emenda suMunicípios que, não sendo produtores nem
'"A compensação financeira corresponpressiva desta expressão no Substitutlvo da
estando beneficiados pelas leis estaduais, sederá a um percentual do valor da fatura
-·
-- -riam Ou não prejudicadOs.
Câmara; e ·
do fornecimento, excluídos os tributos e
4) A inclusão do art. 15, como art. g-; do
Não conheço o texto do Senado e gostaria
empréstimos compulsórios."
de um esclarecimento, apenas para poder
projeto origínal, que prevê a transferência, peNa versão do Senado não existe essa exdulos Estados_, _de 25% (vinte e cinco por cento)
transmitir aos Munidpios fluminenses e aos
são,
o que impltc8:ria- fazer-se íncidir os royalda parcela das compensações a eles atribuido País.
das, a todos os seus munLcípíos, observadas
O Sr. Gomes G:arValho - Permite-me tfeS sobre a fatura de fornecimento, mais tributos e empréstimos compulsórios. Seria uma
as necessárias adaptaç_ões das referências ao
V. Ex' um aparte?
contribuição financeira a incidir sobr_e outros
SR. NELSON CARNEIRO_ Concedo encargos tributários ou resultantes de empréstexto do Projeto original do Senado e com
0
a conseqüente renum_eraçã_o dos demais arti. o·aparte-·ao t1obre-Senador.
timos compuisórios.
gos.
--PrOporia a restauração des_ta expressão:
Incorporadas essas contribuições da Câma- -- O Sr. Gomes Carvalho - Nobre Presira Revisora, apfíffiOTéi-se o Projeto or'iQ:irial desdente Nelson Carneiro: no projeto original do
"Excluídos os tributos e empréstimos
ta Casa, o qual merece nossa aprovação.
seri-ado, no art. 7", estava disposto:
cOnipulsórios."
Para melhor compreensão do Sr. Presidente
'"Art. 7? No caso de exploração de
Também no art. 89 do substitutivo da: Câroae dos Srs. Senadores, vou ler um pequeno
petróleo ou gás natural, a compensação - ra há uma medida cautelar de disciplina finanresumo· de c:omo ficaria:
financeira será efetivada mediante paga- ceira, que me parece útil.
Para recurs_os_ bidricos, 6% de energia, senmento
de indenlzação prevista nas leis ... "
O art. 8" reza:
do que, desses 6%, 3% iriam para os muni''OSrec-u-isos provenientes da compenSerão previstas nas leis já mencionadas, que
cípios alagados, a serem distribuídos_ propor-sação financeira serão utilizados pelos
são as de autoria de V. Ex• A Câmara, ao analicionalmente, como já explicou o nobre autor
Estados, Distr'ito Federal e Municípios,
do projeto, Seri_ador_Ronan Tito; os outros sar o projeto do Senado, em seu substitutivo,
em programas aprovados pelos respec50% destinados aos Estados e Distrito F'ecfe- colocou vártas qoestões, e uma das questões
tivos órgãos legislativos"- e af há o treral; 25% para todos oS Municípios, preservan- ali apresentadas é exatamente a que trata des-.
sa matéria que V. Ex• acaba de levantar, e
cho que eu gostaria de ver aceito, pelo _
do, assim, um dispositivo constitucional.

Entre as modificações qtJe, no nosso entender, alteram o texto em s_ua concepção- origi-
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Senado- ..vedada a aplicação dos recur~

berto Campos coloca muito bem essa questão

sos em pagamento de dívidas e no quadro permanente do pessoaL" (Muito

de que qualquer sobrecarga de tribulação significa descaminho, vulgarmente entendido, de

bem.! Palmas)
Parece uma medida disciplinadora útil.
No tocante às alíquotas, eu gostaria de fazer
duas ponderaçõe~

Na Câmara,_ reestudando o assunto e ouvidas entidades interessadas, particularmente as
exportadoras de minérios, chegou-se à conclusão de que a alíquota aplicável ao minério
de ferro deveria ser reduzida de 3 para 2_%.
Parece que 2% é_ um limite de tolerâi1ciaque poderia ser absorvido no mercado inter-

nacional sem perda de competitividade.
Sugeriria, portanto, a- aceitação da alíquOl:a
de 2%, ao invés de 3%,

No tocante ao ouro, temos problema de
outra natureza. Todos sabemos que a tributa-

ção sobre o ouro é altamente ilusória, Trata-se
praticamente de moeda. Qualquer tentativa de
se extrair, rendimento tributário de ouro resulta, pura e simplesmente, em "descaminho;
A Câmara reduziu a a!íquota aplicável sobre
o ouro de 2% para 0,5%. ~ uma tributaÇão,
digamos, um pouco simbólica, mas qualquer
tentativa de tributação real sobre o _ouro não
representa incremento de receita, e sim simplesmente descaminho.
Pergunto se o nobre Relator poderia considerar a aceitação desses dispositivos sugeridos pela Câmara.
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de-SouSa)
- A Mesa concede a palavra ao nobre Sr.
Relator, Senador Gomes Carvalho, para que
S. Ex' esclareça se incorpora ao seu parecer,
de vez que aplaudiu, pelo menos uma das
sugestões do nobre Senador Roberto Campos.

O Sr. Gorries Carvalho (PR. Para esclarecimento. Serii revisão- do orador.) --Sr. Presidente, V. Ex' eStá-antecipando o meu relatório.
Srs. SenadoreS, aplaudimos as três primeiras proposituras do nobre Senador Roberto
Campos, mas lamentamos ter que dizer a S.
Ex<' que, no que d[z respeito a minérios, especialmente ouro, temos que rejeitar. Lamento
ter de discordar do ilustre Senador Roberto
Campos. Estudamos pro-fundamente este assunto e, como Relator, não gostaria de acolher.
Acolho as tres primeiras e rejeito a posterior,
Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE; (Pompeu de Sousa)

-
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Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Jarbas
Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA.)- Sr. Presidente, acompanhei as propogjturas do nobre Senador Roberto Campos
e, realmente, fiz coro, ainda que silencioso,
às palmas do Relator, quando aceitou as duas
primeiras colocações.
Quanto à terceira, que é a questão do ouro,
gostaria de salientar que o nobre Senador Ro-

maneira _equivocada, como contrabando. No.
meu Estado, por exemplo, como na legislação
vigente atê agora, se permitia fazer a taxação
qu_e aprouvesse ao Governador do Estado, ele
taxou em 7%; conseqüentemente, o ouro de
ltaituba, no Pará, está saindo pelo Amazonas,
que taxou em 1%.
Agora, em compensação, parece-me que
ficamos em uma -situação difícil, na medida
em que saímos de 2 para 0.5%. Se ainda houvesse -_estamos votando a matéria em regime de urgência- a possibilidade de um turno
suplementar, eu apresentaria emenda para
-que se· SUJ5stituísSe, ao menos, o 0,5 por 1%,
pa-ra poder ter m.:iis realismo. Uma vez que
há substitutivo da Câmara, estou em dúvida
se haveria, no cãSo, ·um turno" suplementar
Com substitutivo próprio do Senado ou se a
proposta que faz o Relator não se trata de
substitutivo, mas apenas de emendas ao substitutivo da Câmara.
É a pergunta que faço aos hermeneutas
do Regimento.
O Sr. Ronan Tito- Senador Jarbas Passarinho, V. Ex'-rile pefrriite um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com

que estou utilizando para tentar sair de um
impasse, se o Relator- dO Sen<:1do apresenta
um substitutivo ao-su_bstitutivo da Câmara, então, haveria turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa)
-Haveria uma subemenda.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Haveria turno suplementar, onde se poderia apresentar emenda. Agora, se - como entendo
- não se trata de apresentar substitutivo e,
apenas, analisar o substitutivo da Câmara adotando ou n~o emendas, então, me parece_que
o artifício que eu gostaria de utilizar não _tem
cabimento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O art. 287 diz literalmente _o seguinte:

··o substitutivo da Câmara a projeto
do Senado será considerado série de
emendas e votado, separadamente, por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e
itens, em correspondência aos do projeto
emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositfvos, obedecido o dispost0
no parágrafo único do artigo anterior."
O SR. JARBAS PASSARINHO- V.~

prazer, nobre Senador Ronan Tito.

é um magnífico ledor do Regimento. Agora,

O Sr. Ronan Tito- Vou tentar esclarecer.
Ficamos a tarde toda discutindo, inclusive,
com os regimentalistas do Senado Federal,
que são excelentes, e fomos informados de
que só tinhamos duas opções: ou aceitaríamos o 0.5% ou ficaríamos com 2%, porque
não há um meio termo colocado nem no
substitutivo nem no projeto' original. E, neste
momento, não poderfamos inventar um 0,5% .

o que eu diria mais, nO momento, é qUe ficamos nesta solução: ou aceitamos - e neste
caso pela sugestão do Senador Roberto Campos - o texto da Câmara ness_e_ ponto, ou
voltamos ao texto original do Senado.
Não haverá como compatibilizar entre 2%

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se
V. Ex" me permite, realmente todos sabemos
que quando uma Casa toma a iniciativa de
um projeto, e na outra Casa, como revisora,
esse projeto é alterado, à Casa original só cabe
aceitar ou nã_o.

O Sr. Ronan Tito- É verdade.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas,
como se tratava aqui de um artifício regíriiental, que era o segundo turno, se houvesse,
por parte do Relator, a apresentação de um
substitutivo ao substitutivo da Câmara, então,
um subst.11Utivo qUe-implicaria votação em turno suplementar. se-ria cabível a apresentação
de emendas. É, por isso, que dirigi a pergunta
à Mesa, um pouco certo de que não é, mas,
vamos dar trabalho aos assessores.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Pelo art. 285 do Regimento Interno, está
esiabeiecido:

"A emenda da Câmara a projeto do
Senado não é suscetível de modificação
por meio de subemenda."
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex'
refere: por meio de subemenda. Não perguntei
se por mero de subemenda. A minha pergunta
foi se o Relator - note bem qual o artifício

e0.5%.

~

··:··

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-- Exatamente. Conc::ordo plenamente com
V. Ex'
Co_otin_ua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Votação, em globo, das alterações propostas pela Câmara dos Deputados que lograram
parece( favorável da Comissão de Assuntos
Económicos, em primeiro JufJar.
O Sr. Ronan Tito- Voto contra as emendas em globo oferecidas pela Câmara e acato
apenas as emendas aceitas, não pela Comissão, mas, pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-É o que está dito aqui, nobre Senador.
Votação, em globo, das alteraç_ões propostas pela Câmara dos Deputados que lograram
parecer favorável da Comissão de Assuntos
EcOnôinlcOS, no caso o parecer do nobre Relator.

O SR. JARBAS PASSARINHO-Incluidas aquelas que S. Ex" aceitou; agora, verbalmente.
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
- Podemos considerar em globo, já que foram aceitas e incorpo~adas ao parecer.
O SR. JARBAS PASSARINHO-S. Ex'
incorporou ao parecer.
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pelos concessionários de serviço de energia
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
elétrica, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
-Já que foram incorporadas ao parecer, conMunicípios, em cujos territórios se localizarem
sideramos, então, incluídas.
instalações destinadas à produção de energia
Votação:, em globo, das emendas.
elétrica, ou que tenham áreas invadidas por
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
_ águas dos respectivos reservatórios.
permanecer sentados. (Pausa.)_
____§_ 1° A distr(bl,.li_ção da_ compensação fiAprovadas.
nanceira de que trata este artigo· será feita da
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
seguinte forma:
- Votação, em globo, das disposições do
1- 50% (cfnqüenta por cento) para os Essubstitutivo da Câmara dos Deputados com
tados e para o Distrito Federal;
parecer contrário da Comissão.
ll-50% (cinqüenta por cento) para os MuOs Srs. Senadores que as aprovam queiram
nicípios.
permanecer sentados, (Pausa.)
§ 2 9 A distribuição da compensação fiRejeitadas.
nanceira, referida no § 1~ deste artigo, será
A matéria vai à Comissão Dlretora, para a
aplicada também aos royalties devidos ao Braredação final.
sil, conforme previsto no Anexo C, item IU-4,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) do Tratado de ltaipú, assinado em 26 de mar- Sobre a _mesª, parecer da Comissão Dire- ço de 1973, ~ntre a República Federativa do
tora, oferecendo a redação final da mªtéria, Brasil e a República do Paraguai, bem como
o qual será lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
os documentos interpretativos subseqüentes,
aplicando-se igual critério a futuros aproveitaÉ lido o seguinte
-mentos hidrelétricos fronteiriços internacionais.
PARECER N' 427, DE 1989
Ari--3~ O Va for- da- compensação financeira corresponderá a um fator percentual do
RedaçiJo final do Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1989 (n• 3.931189, na Câ· valor da energia constante da fatura, excluídos
oS tributos e empréstimos coinpulsórios.
mara dos Deputados).
§ 1~ A energia de hidelétrica, de uso privaA Comissão Direto'ra apresenta a feâação
tivo de produtor, quando aproveitada para uso
final do Projeto de Lei do Senado n? 45, de
externo de serviço- público, também será gra1989 (no:> 3.931/89, na Ornara Cfos 15"eputa- vada com a aplicação de um fator de 6% (seis
dos), que institui, para os Estados, Distrito Fepor cento) do valor da energia elétrica corresderal e Municípios, corripensação financeira
pondente ao faturamento calculado nas mespelo resultado _da exploração de petróleo ou
mas condições -e preços do concessionário
gás natural, de recursos hídricos para. fins de
do serviço público locai.
geração de energia elétrica de recursos mine_§,29 __ Compete ao Departamento Nacional
rais em seus respectivos territórios, plataforma
de Aguas e Energia Elétrica- DNAEE, fiXar,
continental, mar territorial ou zona económica
mensalmente, com base__nas tarifas de supriexclusiva, e dá outras providências.
mento vigentes, uma tarifa atualizada de refeSala de Reuniões da Comissão, 13 de de- rência, para efeito de aplicação das compenzembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presisações financeiras, de maneira uniforme e
dente-PompeudeSousa, Relator-Mendes -__equalizada, sobre toda a hidreletricidade proO:male - Louremberg Nunes Rocha.
duzida no País.
Art 4~ .t: isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica:
ANEXO AO PARECER N• 427, DE 1989
I - produzida pelas instalações geradoras
Redação final do Projeto de Lei do Secom capacidade nominal igual ou inferior a
nado n•45, de 1989 (n' 3.931189, na CJ.
10.000 kw (dez mil qUilowatts);
mara dos Deputados), insiitw: para os Esl i - gerada e consumida para uso privativo
tados, Distrito Federal e MunicípiOs: comde produtor (autoprodutor), no montante corpensação financeira Pelo resultado da exrespondente ao se_u consumo próprio no proplora~ão de petróleo ou gás natural, de
cesso de transformação industrial; quando
recursos hfdrtcos para finS de geração de
suas instalações industriais estiverem em ouenergia elétrica, de recursos minerais em
tro Estado da Federação, a compensação será
seus respectivos territórios, plataforma
devida ao Estado em que se localizarem as
continental, mar territorial ou zona econôinstalações de geração hidrelétrica;
mfca exclusiva, e dá outras providências.
III- gerada e consumida para uso privativo
de produtor, quando a instalação consumiO Congresso Nacional-decreta:
dora se localizar no Munidpio afetado.
Art 1~ O aproveitamento de recursos híArt. 5o Quando o aproveitamento do po·
dricos, para fins de geração de energia elétrica
e dos recursos mfnerais, por quaisquer dos tendal hidráulico atingir mais de um Estado
regimes previstos em lei, ensejará compen- ou Município, a distribuição dos percentuais
referidos· nesta Lef será feita proporcionalmensação financeira aos Estados, Distrito Federal
e Municípios, a ser calculada, distribuída e apli- te, levando-se em consideração as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse públicada na forma estabelecida nesta Lei.
co regional ou local.
_
Art 2° A compensação pela utilização de
Parágrafo único. O Depaitãmento Naciorecursos hídricos, para fins de geração de
nal de Águas e Energia Elétrica - DNAEE,
energia elétrica, será de 6% (seis por Cehfo)
sobre o valor da energia produzida, a ser paga elaborará, anualmente, os estudos necessá-
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rios à operacionalização dos critérios estabelecidos no caput deste arp_go:
Art. 6~ A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de
aproveitamento ec-onómico; -será" de até 3%
(três por cento) sobre o valor do faturamento
líquido resultante da venda do produto mine·
ral, obtido após a última etapa do processo
de beneficiamento adotado e antes de sua
transforJTiação industrial.
§ 1~ Para o efeito do cálculo de compensaçãCr financeira de que trata o caput deste
artigo, entende-se por faturamento líquido o
total das receitas de vendas, excluídos os tributos incicentes sobre a comercialização do produto mineral, assim como as despesas com
transportes e seguros.
§ 2" O percentual a que se refere o caput
deste artigo variará de acordo com as seguintes classes de substáncias minerais:
l-minério d~ alumínio, manganês, sal-ge·
ma e potássio: 3% (três por -cento);
II- ferro, fertilizantes, carvão, ouro e demais substâncias- inül.erais: 2% (dois por cento);

~·

~··~~

~

Ilf- pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonatos e metais- nobres: 0,2-%
(dois décimos por·cento).
§ 3° A distribuição da compensação fi.
nancéii'a de Cjue trata este artifi6 SE!rá reita da
seguinte forma:
I-45% (quareiita e cinco por cento) para
os Estados e Distrito Federal;
H-50% (cinc1üenta por ·Cento) para os Municípios;
lll-5% (cinco por cento) para a constituição de_ um Fundo de Pesquisa de Recursos
Minerais no Estado de origem do minério, na
forma da lei.
Art. 7~ O art. 27 e seus §§ 4o e 6~. da Lei
n" 2.004, de 3 de outubro de 1953, alteiada
pelas Leis- n" 5 3 .251, de 2 de setembro de
1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985
7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigo-rar com a seguinte redação:

e

''Arl 27. A sociedade e suas subsi- diárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito
Federa_! e Municípios, correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor do
óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás
extraído de seus respectivos territórios,
onde se fvcar a lavra do petróleo ou se
localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de
óleo bruto ou de gás natural, operados
pelo Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás,
obedecidos os seguintes critérios:
t - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;
D- 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;
m-10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás n_atural."
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É também devida a compensaÇão-:

financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto
betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (dnco por
cento) fixado_ no caput deste artigo, sendo
1,5% (um e meio por cento) aos. Estados e
Distrito Federal e 0,5% (meio por cento) aos

Munidpios onde se localizarem instalações
marítimas ou terrestres de embarque ou de-

sembarque; 1,5% (um e melo por cento) aos
Municípios produtores e suas respectivas
áreas

geoeconômic:~s;

1% (um porcento) ao

MiniStério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades
econômicas das referidas áreas e 0.5. (meio
por cento) para constituir um Fundo Especial

a ser disbibuído entre todos os Estados, Territ6rios e Municípios.

§···s~·-õ-;·Eta-ro;:r~ttó;i;--~-M~~~~l;i~;
centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e
lacustres se fizer a exploração do petróleo, xis·
to betuminoso ou gás, farão jus à compen~
saç:ão financeira prevista no caputdeste artigo,
Art. se o pagamento das compensações
financeiras previstas nesta Lei, iriclusive o da
indenização pela exploração do petróleo, do
xisto betuminoso e do gás natural será efetua·
do, mensalmente, diretamente __aos Estados,
ao Distrito feder.if:a6s Municípios e aos órgãos da administraÇão direta da União, até
o úJtimo dia útil do mês subseqüente ao do
fato gerador, vedada a aplicação dos recursos
em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Parágrafo único. O não~cumprTmento do
prazo estabelecido no caput deste artigo implicará correção do débito pela variação diária
do Bónus do Tesouro Nacional - BTN, c:iu
outro parâmetro de correção monetária que
venha a substituí-lo, juros de mora de 1% (um
por centq) ao mês e multa .de 10% (dez por
cento) aplicável sobre o montante final apurado,
Art. 9'-' Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela
da compensação financeira que lhes ê atribuída pelos arts. 2~. § 1", se, § 3~ e 7~ desta
Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuiçao de recursos estabeleddos
em decorrênda do disposto no art. 158, inciso
IV e respectivo parágrafo único da Constitui·
ção, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do
recebimento da compensação.
Art. 1O. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 90 (noventa)
dias da data de sua publicação.
Art I 1. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação,
Art. 12. Revogam-se os§§ 19 e :2,9 do arl
27 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953,
na redação que lhes foi dada pela Lei n~ 7 .453,
de 27 de dezembro de 1985 e as detT'.ais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
...=..Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento
n9736 de 89, de urgência, lido no Expediente,
para a Mensagem n" 326, de 1989.
Em vota_ção.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pe11nanecer Sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
~-A-matéi'iõ3 ·a que se refere o requerimento
será incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.

ri)

n' 86.

de 1989.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, , Presidente, nos termos do art. 48, itern
28-do Regimento lilierilo, promulgo a seguinte
RESOLUçAO N•

.-DE 1989

Dá nova redação ao art 617 do Regula·

mentoAdmínis_trativo do Senado Federal
O Senado Federal resolve:
Art. 1o O art. 617 do Regulamento Administrativo (ResOlução n" 58, de 11_ d~ novembro de 1972), passa a vigorar corO a seguinte
redação:
-

"Art. 617. Éproibidooportedearma
de qualquer espécie, tanto nas dependências do Senado Federê!l, como nas dos
seus órgãos su_p.§:[VIsionados.
§ 1? O disposto neste artigo não se
aplica quanto às pessoas que, por expressa imposição legal, só possam exercer
as respectivas atividades profissionais, no
àmbito do Senado Federal, portando armamentos, nem àquelas designadas para
prestar ~egurança pessoal a autoridades
nacionais ou eStrangeiras, desde que,
neste último caso, haja comunicação es~
- crita, com antecedência mínima de qua·
renta e oito horas, indicando o número
e o nome dos servidores destacados para
este fim.
§ 2? Ocorrendo --a hipótese prevista
no caput deste artigo, será lavrado auto
de apreensão da arma, dando-se ciência
aó Diretor~Ge"ral, que adotará as providências legais pertinentes ao caso,"

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Se_cretário.
É lido e aprovado o seguinte

1'1• 7;18, DE 1989

-Pompeu de Sousa.

1989

Recfação fjnal do Projeto de Resolução

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nos termos do art. 321 do Regimento interno, requeiro àispensa de publicação, para imediata discussão e votação da redaç:ão final do
Projeto de Resolução n~ 86, de 1989, que dá
nova redação ao art. 617 do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1989.

de 1989

~ANEXO AO PARECER N'425.DE

- Passa~se à votação do Requeriment_o n"
737, de 89, de urgênd<l, lido no Expediente,
para a Mensagem n" 182, de 1989.
Em votação.
Os Sfs. --seTiâdores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
'Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento
será_ incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.

REQOERJMENTO

Dezem~ro

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

--Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria, constante do Expediente da presente sessão.
Em discussão_ a redação final. (Pausa)
t:ião havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

_t: -a segu!.n~e--~ reda_çào ~naJ_ aprovada:
PARECER 1'1• 425, DE 1989

Redação final do Projeto de Resolução

-n~ 86,

de 19_89.

--

A ComisSão Diretora apresenta a redação

fmal do Projeto de Resolução n9 86, de 1989,

queclá-nova teâação aO'art. 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Sala de Re1,1ntões da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Nelson Carneiro; Presidente -Pompeu de SpusaF Relator- Nabor
Júm'or- Diva/do Suruagy.

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Há oradores inscritos.

Concede a palavra ao nobre Senador Odac.ir So_ares,_
Q SR. ODACJR SOARES (PFL - RO.
Pronunda o seguinte dissurso.) __:_ Sr. Pregj.
dente, Srs. Senadores, transcende a interesses
meramente jorna1ísticos a matéria intitulada
"Mundo cão do PS do HB - Doentes agonizam nos corredores", velculada pelo jornal Nto Madeira, edição de I O e 11 do corrente,
na qual o repórter Rubens Coutinho aborda
a crise pela qual passa o Hospital de Base
de Porto Velho. Também transcende limites
humanos o nív-el d~_ dediçaç?o que a reportagem índica ser esperado dos funcionários daquele hospital.
m-esina forma _como aÇiride aos pacienteS e seus familiaies ouvir q'üeiXas doS servidores do hospital com respeito a salários e
condições de trabalho, também agride ao fundonáiio ter-- que dedicar~se à saúde de seus
clientes e, ao mesmo tempo, não poder, por
absoluta falta de meios, prover a sua mesma

oa
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ou a saúde de seus próprios filhos. Os salários

pagos pelo sistema oficial de saúde do Estado
tornam inviável ã alir'neiltação necessária e
condições higiênicas de habitação. Sem que
se atenda tais itens, impossível haver saúde.

Cómo é que se- Sentiria- qualquer um de nós,
ao ter que dar a nosso semelhante, por dever
nosso de oficio, algo de que não dispomos
para nós mesmos e que sabemos não poder
alcançar?
Pode um profissional da saúde ter bom àni-

Que a conta da doença e do restabelecimento do Hospital de Base seja pois debitada,
como deve ser, a seu único responsável, ao
governo Jerónimo Santana.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito
bem!)
DOCUMENTO A Q/.JE SE REFERE O
SR. ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO:

fno para o exercício de sua profissão, no mo-

mento em que ele sabe que a estrutura e todas
as circunstâncias do sistema em que opera

~- ~-MUNDO CÃO NO PS DO HB
DOENTES AGONIZAM NOS CORREDORES

são adversas a esse exercício e fatalmente
Porto Velho, domingo 1O, segunda-feira,
anularão qualquer es[orço?
11-12-89
Nenhum ser humano tem yocação natural
A situação dos doentes internados no Hospara o papel de Sisifo. Rolar pedras simplespital de Base deverá ser agravada a partir de
mente por vê-las rolando, contraria frontalamanhã, quando os funcionários da instituimente a natureza humana. Lutar contra forças
ção, que já deflagraram uma "operação tartaque sabemos superiores às nossas é sempre
ruga", -prometem paralisar de vez as atividades
absurdo. Ninguém tem vocação Para o absurrétVindlcando _melhores salários e condições
do, podendo embora suportar situações que
de trabalho. Na manhã de ontem, no Pronto
dele se abeirem, ou áté mesmo o alcancem,
SoCorro do RB, o quadro era o pior possível:
Isso circunstancialmente_ e por tempo limítadoentes agonizavam nos corredores pedindo
do. Esperar -de médicos e enfermeiros que
"pelo amor de DeUs" para serem atendidos,
se dediquem de corpo e alma a tratar de males
as enfermeiras e auxiliares reclamavam dos
que, por circunstâncias de atendimento ou pesalários e os parentes dos pacientes davam
la própria natureza dos mesmos não podem
declarações iradas contra a atual administraser curados, é esperar de homens algo que
.
ção.
não é humano.
Doentes de todas as idades se amontoam
A revolta da população de Porto Velho, justa
a cada minuto nos corredores do Hospital.
por demais, deve entretanto ser canalizada paUns, com mais sorte, encontram colchões vera os governantes, não para o pessoal do Hoslhos, sujos e infectados para deitar; outros são
pital de Base. Só o servf_ço médico ou de_erifercolocados no chão, independentemente da
{nagem bem aparelhado, bem suprido e bem
enfermidade. Lamentos e choros já viraram
remunerado admite culpabilidade de seus
rotina no PS, onde segundo uma auxiliar de
membros por negligência, desídia, insen_sibienfermagem, '"se morre mesmo pela falta de
lidade ou qualquer mau atendimentO. Esse,
atendimento" (Página 4 do 1~ Cad.).
em definitivo, não é o caso do sistema hospitalar do Estado de Rondônia.
Outra denúncia do jornalista é que os funHB PODE PARAR AMANHÃ~:
cionários do Hospital de Base permanecem
PACIENTES
SOFREM NO PS
longe dos doentes, em salas bem ventt1adas.
Será isso condenáVel? A resposta é, mais uma
OS 1LihCiolláriOs do Hospital de Base estão
vez, não. Ou poderíamos nós, por qualquer _ ameaçando uma nova greve a partir de segunrazão, exigir que alguém se exponha perm-ada-feira. Na verdade, os servidores da instituinentemente _a contrair do_enças que, pelo meçãojá estão parados, numa operação "tartarunos nas condições em que aquele órgão vem
ga". Com isso, os"'doentes se amontoam nos
operando, são incuráveis? Não podemos secorredores do Pronto Socorro, onde o mau
quer tachar de des_umano aquele que age para
cheiro e a sujeira só se assemelham a peixarias
preservar sua própria saúde, sua integridade,
e açougUes em fim de feira. EnqUanto os
sua vida, mesmo agindo contra _outrem ou
doentes agonizam nos corredores, as enferdeixando de agir em favor dos mesmos. Táts
meirâs e auxiliares "batem- papo" descontraiatas ou omissões se inserem no capítulo das
darriente em salas fechadas e bem ventiladas.
coisas que o Direito e os Costi.liTies-dassificam
Na _manhã de ontem, os repórteres_ dOA/to
como legítima defesa, e nada mais tenho a
Madeira procuraram O diretor do Hospital de
acrescentar a esse parágrafo.
Base, médico Geriival Queiroga, em seu gabiRecupere-se o Hospital de Base, dando-lhe
nete. Na portaria, uma funcionária explicou
condições reais de operação; instaure-se ·um
·que 6 dlretor nunca vai ao hospital aos sábasistema efetivo de prevenção contra infecÇões
dos e domingos.
:H.ospitalares; treiOe-se aâequãdamente o pesNo início-de sua administração no HB, Que isoal de apoio; remunere~se condignamente
roga convidou o repórter Rubens Coutinho,
a todo o pessoal - médicos, enfermeiros, do Alto Madeira, para visitar, "a qualquer dia
ciândentes, burocratas, faxineiras; dê-se a"ese qualquer hora", as dependências da instituise pessoal o mínimo de assistência patronal
ção para "avaliar as mudanças introduzidas''.
e social que se deve dar a quem deve dar,
O que a reportagem constatou, na manhã
pOr sua vez, o melhor de si à população, então,
de ontem, é bem diferente "das mudanças
introduzidas" de_ Queiroga. No decorrer, um
e só então, se poderá acusar esse ou aquele
de indiferente, de desidioso.
homem com a perna literalmente apodrecida
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pedia a -um PM para ser atendido; um jovei-n
se contorcia de dor em cima de um colchão
sujo, com a mão no abdômem ferido, aguardando a aplicação de medicamento. Até crianças agonizavam, sem atendimento nenhum.
Fora do Pronto Socorto, a PM se mantinha
de prontidão para entrar em ação caso os
ãnim_os dos parentes dos doentes se exaltassem.
Uma auxiliar de enfermagem do Hospital
resumiu bem a situação daquelas pessoas:
"'Aqul morre mesmo". Uma enfermeira· foi
nl.ãiS :&rarida em suas declaraÇões: "b problema é saladar'. Mas a auX11iar de enfermagem
insistiu que "o pessoal não está recebendo
sequer apagamento do mês e não pode pagar
a passagem do ônibus para vir trabalhar"'.
Já se tomou um instinto natural de quem
penetra no Hospital de Base o gesto de "respirar pela boca", para não inalar o mau cheii-o
dos corredores. "Isto aquí náo pode continuar.
O governador precisa toma-r providência imediatamente. O que-estão fazendo aqui é uma
desumanidade, uma falta de respeitO aO cidadão", desabafou o pai de um ·paciente internado no PS e que pediu par-a não ter o nome
citado temendo represálias ao filho. (Rubens
Coutinho)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO lAcERDA (PMDB -

MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os povos de todo o
mundo vivem um momento de indiscutível
magnitude no campo das suas mútuas relações internacionais. Os recentes acontecimentos no leste europeu estão a exigir profundas refl&õ.es de todos nós. Afinal, as bruscits
mudanças na cena polítfca hão de provocar,
a curto e médio prazos, alterações de grande
porte nos âmbitos económico, soda! e cultural
das nações envolvidas, com reflexos inevitáveis em quase todas as sociedades do mundo
contemporâneo.
Nesse passo, a América Latina, agora mais
que antes, não pode ficar desatenta. Precisamos, nós, os povos latino~americanos, traçar
as linhas mestras -da nossa ação integralista
dividindo-a em três campos: o primeiro, em
relação _aos países desenvolvidos, independente dos regimes económicos e políticos aí
aáotados; o segundo, no contexto do Terceiro
Mundo, ao qual estamos diretamente vinculados; e finalmente, o terceiro, quanto ao próprio
inter-relacionamento na América Latina, a neCessária construÇão solid"árJa do nosso futuro,
enquanto povos integrados geograficamente,
n1Uito embora, quase sempre·, distanciados
por diferenças de ordem histórica, cultural e
económica, ainda, qUe, paradoxalmente, nesses mesmos aspectos, muita Coisa noS a~se
melhe e nos aproxlme. Srs. Senadores, nesta oportunidade pretendo situar minha despretensiosa análise apenas
no univerSo !"estrito da integração do Brasil
com os seus vl~nhos latino-americanos.
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Aliás, nunca é demais lembrar, tal preocu-

pação não é nova. Ainda na terceira década
do século passado, Simon Bolívar antevendo

o poder de opressão a ser exercido pelos Estados Unidos da América, buscava a criaçãoda República dos Andes. Era a visão de um

dos nossos- maiores estadistas a prõpor a inte·
grldade e independéncia desse imenso território, onde a natureza depositou fantástico po·

tendal de riquezas.
Um século e meio depois, permanecemos
apenas solidários ·nas nossas múltiplas dificuldades. O sonho de Bolívar, com relação ao
estado-continente.- continua apenas um sonho. Enquanto isso; tangidos pelo dinamismo
do mundo moderno, seguimos nossa_ sina de

meros fornecedores de matéria-prima e de
mão-de-obra baratas.
A constatação dessa realidade foi o elemento motivador dos membros da Assembléia Nacional Coristituinte quando deliberclram inserir, no· texto da atual Carta Politica do nosso
País, o parágrafo ú-riico do art. 4~, nos seguintes
termos;
--- =
"A República Federativa dÕ Brasil buscará a integração ~c-oilomica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações."
Hoje, quando vemos raiar a última década
do século vinte, toma-se imperioso fincar os
alicerces dessa nova comunidade que há de
surgir entre o Atlântico e o Pacífico, unindo
os povos de quatorze países num esforço comum, sem o qual não recuperaremos-o longo
tempo perdido desde a época em que aqui
apertaram os nossos colonizadores, espanhóis e portugueses.
Todavia, Sr. Presidente, Sf-s. Senadores, não
podemos mais incorrer no erro já seCular de
buscar o processo de integração com base
exclusiva nos aspectos económicos. A econo-mia, por suas tantas facetas, provoca naturais
conflitos de interesse e, à falta de laços mais
fortes, tais como aqueles decorrentes da interação cultural, faz estancar todo e qualquer
fluxo desenvolvimentista cuja base resida na
simples relação de trocas.
Nesse sentido, entendemos ser impossível
implementar qualquer projeto integracionista,
bilateral ou multilateral, sem a indispensável
consideração às peculiaridades culturais, políticas e históricas dos povos latino-americanos.
Assim agindo, estaremos partindo das nosss
afinidades, das nossas convergências e, é claro, no instante em que aflorarem as dúvidas
e os conflitos de interesses, tão naturais quanto inevitáveis, teremos condições para superar
as dificuldades decorrentes do egoísmo nacionalista de cada povo para atingir o objetivo
malar, qual sej<l, o de somar esforços n·a consecução de projetas só realizáveis se intentados de forma conjunta.
Convérri ressaltar não s_er recente a Preocupação com o aspecto cultural no processo
integracionista dos povos latino-americanas.
Pelo contrário, desde 1886, nada menos que
102 aCordos foram celebrados entre os países
da América do Sul nos campos educacionais

e culturais. A prova mais evidente dos obstáculos aí enfrentados está no fato da não ratificação de _66 deles.
A explicação para tamanho descaso é uma
só:__as au_toridades_lém muito tempo para o
trato das questões políticas e económicas
mas, lamentavelmente, pouco ou quase nada,
para o conhecimento de tudo relacionado à
educação e à cultura. O que não se percebeu,
ainda, ê estar justamente aí o chamado "nó"
do problema.
A América Latina a cada ano mergulha mais
e mais no abismo de uma terrível dívida social
onde, _entre outraS variantes, o analfabetismo
cre-scente se destaca mais na condição de
ameaça do que, propriamente, como um problema a ser resolvido. Infelizmente, os governantes latino-ameriçan_os, ao longo das_ últimas décadas, não se _deram conta da lmportimcia dos investimentos no setor educacional.
E educação, Sr. Presidente, Srs: Senad_ore_s,
nãQ_é apenas um meio para se tirar as pessoas
do estado de _ignorância e habilitá-las a uma
Prolíssão pela qual melhor possam· obter o
sustento prõprío e o das suas respectiva~ famílias. Educação é algo_ de importànda maior,
é o caminho mais quto para integrar essas
pessoas à sociedade como um todo, é, em
derradeira análise, o processo pelo qual se
pode dotá-las do instrumental de c-onhecimentos com o qual ser-lhes-á possível entender os múltiplos aspectos culturais onde se
assenta o sentimento da própria nacionalidade.
Neste sentido, a integração latino-ame~;ka
na só se dará quando aos nossos povos for
possibilitado conhecer e entender a sua maior
riqueza; a própria cultura, assim entendida a
soma das tantas culturas que, ao longo de
cinco séculos, os europeus, os asiáticos, os
orientais, os negros e os índios nos legaram.
Quando atingtimos esse estágio teremos,
tairibém, alcançado o conhecimento pleno da
nossa maior força, uma força escondida no
interior do nosso inconsciente coletivo: o sentimento de latinidade.
A América Latina de hoje é o resultado de
quinhentos anos de espoliação e dependência. No início da colonização e até bem pouco
t_gmpo atrás as potências exteriores queriam
apenas nossos minerais. Depois, de forma sucessiva, década após década, aviltaram os preços dos nossos produtos, exploraram a nossa
força de trabalho e chegaram aos dias atuais
impondo a cada um dos povos !,:)tino-americanos a fortna de opressão_ Tnã.is absurda,
violenta e desumana: a de exportadores de
capital.
Para que se possa avaliar a dimensão_ desse
problema," basta ler:nbrar que só na década
de 1980 os países latino-americanos pagaram
- de jUros, relativos a uma dfvida sempre crescente, maiS de 300 bilhões de dólares. Se me_ta.de desse dinheiro tivesse sido aplicada na
construção de esColas e a outra metade na
formaçãO e remuhêrãÇ:ão de professores, o
analfabetismo na América Latina estaria reduzido a praticamente zero.
Jsso, é evidente, não interessa aos modernos
coloniZadores. A escravidão à qual está sub·
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metida a maioria da nossa gente não é mais
a do trabalho forçado e sem remuneração,
à base da chibata e dos guilhões. É pior. Quando a humanidade alcança vitórias fantásticas
nos campos cientffic6-e tecn6fógico, os governos dos países mais desenvolvidos não hesitam em escravizar nações inteiras suprimind.o-lhes exatamente o direito que lhes é fundamental nesse instante da evolução humana:
o direito ao conhecimento, á luz do saber.
_Todavia, a preocupação que ã.gora manifesto não é recente. Já em 1945, durante uma
co~ferência aos estudantes chilenos, o eminente intelectual Victor Raúl Haya de La TOrre
dizia:
"Estimados companheiros da nova ge·
ração, seu problema não é o imperialismo
económico, como pensam e como estão
estudando. Já escrevi que Isso está superado. O problema é Hollywood. Senhores,
nas próximas décadas, o problema da
América Latina, quanto ao desenvolvimento, é a presença dos meios de comu·
nicação, _que se vão aperfeiçoando no
mundo desenvolvido, porque a econo·
mia, a técnica e a ciência, vamos absorvê-las e vamos torná-las até mais eficiente. Mas o que não vamos poder superar,
--pelo menos durante muito tempo, é o
modo como esses povos utilizaram sua
própria cultura e vão utilizar as técnicas
modernas para projetá-las por todo o
mundo. Esse imperialismo de Hollywood,
não vamos superá-lo. A América Latina
não terá uma Hollywood."
De La Terre tinha razão apenas em parte.
Ao contrário do que esperava, não absorvemos e nem tornamos mais eficientes a téi::nka
e a dência dos desenvolvidos. A industriali·
zação ganhou contornos de verdadeira ideologia e aumentou a nossa dependência tecnológica. Passionais de índole e de sangue, nós,
latino-americanos, somos nacionalistas exaltados. Por querermos estar à frente do nosso
vizinho com ele não somamos esforços. Ao
contrário, regionalmente, no campo do desenvolvimento tecnológico disputamos um absurdo campeonato da segunda divisão. A nossa industrialização é, sob todos aspectos, tardia, pois Já do outro lado do Atlântico e -do
Pacifico já se Vive a era pós-industrial.
No entanto, De La Torre estava certo com
relação ao imperialismo cultural. Mais de quatro décadas __çi~Qols, Hollywood_ continua presente no dia-a-dia dos latino-americanos. E
não é só. Nacionalistas extremados no que
tar19e à convivência com ·os nossos irmãos
de fronteira, sem exce_ção, estamos permanentemente abertos à avalanche cultural dos
desenvolvidos, seja ela p-or intermédio do cinema. das séri_e_s televisivas, das músicas, da alirrient<ição, dos ritos religiosos
mais incrível que possa· parecer, até m·esmo pelos
logotipos de produtos e marcas.
I:. indiscutível o processo de alienação cultural do povo latino-americano. Sobre esse aspecto, faço questão de transcrever o pensamento de Felipe Herrera, ex-presidente do
Fundo de Cultura da Unesco, quando disse

e. -pOr

Dezembro de 1989

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

(Cadernos da UnB. Seminário Sobre Integra~
ção Latina, 1982, p. 19):

"Em primeiro fugãr, quero menciciúai
que as técnicas que determinam a produção, a_ circulação e o consumo de bens

e serviços constituem um reflexo cada
dia mais acentuado do que acontece nas
sodedades técnica e industrialmente
mais adiantadas. Muito se discutiu sobre
a necessidade de contar com técnicas

intermediárias,_ criadas e desenvolvidas

em função de nossas "próprias necessidades. Entretanto, é verdade que este planejamento, sem dúvida extremamente

válido, não. é mais que uma expressão
de boas íntenç:ões,já que, de fato, aevoJu.:ção económica e tecnológica latino-americana, se realiza com base na crescente
absorção do khow·how estrangeiro. ln·
clusive utilizamos o conceito de knowhow, e não o conceito espanhol ou português da "sapiência", ou-dócónhecirriéntõexterno. Dizemos know-how.lsso implica
que as perspectivas de uma melhoria
quantitativa ou qualitativa de riossas atívldades dependem muito do exterior. E
creio que o pfoblema também é claro
para grande parte de nossos estudiosos
e de nossos técnicos, e por isso o conceito da cooperação horizontaL Utilizar as
experiênds que temos entre riosSáS países transformou-se em um dos grandes
motivo_s de nossa integração. E, no caso
brasileiro permitam-me referir as alternativas que o Brasil, com base no etanol.
na biomassa, está procurando encontrar
nas fontes energéticas tradicionais, e como, para a América Latina, se abrem
perspectivas, especialmente para aqueles
países dependentes dos produtos convencionais.
Em segUndo lugar, o fato de o sistema
de produção e consumo estar influindo
grandemente, por uma ciênc[a e tecnologia externas, determina o que, genericamente, poderíamos definir como forma·
ção de recursos humanos, particularmente o sistema educacional, em suas
diferentes formas, que está também fortemente influenciado por modelos externos. Se as possibilidades de desenvolvimento modernizante, conforme o crité·
rio prevalente, estão subordinadas a estilos económicos e técnicos de sociedade
mais desenvolvidas, conseqüentemente,
deve-se procurar adotar fatores que são
pré-requisitos para esses estilos. Não temos por que o estranhar. A educação
é vinculada a processos produtivos."
Como conseqüência, temos, nuin primeirO
plano, governos frágeis no embate de_ interesses com as··p-otências e_conômicas do mundo
desenvolvido e, no segundo, instituições democráticas tão vulneráveis quanto maior a indigênCia- dos povos que aqui vivem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cinco séculos depois de descoberta, a América Latina
é um c_onJunto de Estados integrados de forma superficial e marcados pela precariedade

de suas respectivas independências no campo
político.
Voltados apenas para as nossas preocupações no campo económico, escolhemos como primeiros rivais aqueles, que, de fato, po·
deriam ser os nossos principais pãrceiros. A
cega procura do desenvolvimento evita o conhecimento ou o reconhecimento das afinidades culturais e históricas que deveriam ser
a base dessa integração tão sonhada e, infeliz·
mente, tão difícil de ser implementada.
Aliás, nesse aspecto, merece atenção o editorial de O Globo, de 28-12-88, quando diz:
··~ preciso reconhecer que o avanço
no sentido da integração tem sido lento,
eúsperadamente lento. Enquanto isto
_cciriieça a se delinear uma ameaça para
a América Latina. Repetidas vezes já se
observou que, economicamente, o mun·
do capitalista está dividido em blocos: Estados Unidos e Canadá derrubam barreiras comerciaíS; a Europa Ocidental prepara-se para passar de mercado comum
a mercado único; os "tríQn:is" asiáticos
unem-se ao Japão para formar um grupo
econômico que promete exibir extraordinária eficiência industrial e comercial.
É a evoluçãO a ser desencadeada a partir
deste novo quadro que tenderá a repercutir de maneira grave na América Latiria.
(... ) É esta evolução que constitui uma
grave ameaça para os países latino-americanOs, que poderão perder importantes
fatias de mercado - e se arriscam a um
isolamento que é simultaneamente econômico e teCnológico - sem qualquer
compensação."

Na mesma linha, em 17 de novembro últi·
mo, Beno Suchodolski, diretor do Instituto
Fernand Brande! de Economia Mundia!, em
artigo para O Estado de S. Paulo, afirma:
"Triste América Latina, continente
abandonado, que nesta década dos 90
foi esquecida.( ... ) Então, aos latinO-ame~
ricanos só resta seguir com suas próprias
pernas. Propostas do Primeiro Mundo,
permitindo-lhes um razoável crescimento
eConõniico. não podem--se-r aguardadas
eternamente. Caniinhos precisam ser encontrados.
Uma Amé'rica Latina integrada poderá
encontrar alternativas industriais que lhe
permitam crescer e participar do inter·
càmbio com o mundo industrializado.
Enquanto o mundo industrial se organiza, os latino-americanos e, especialmente, os brasileiros, contemplam sem
compreender o fato de que seu lugar à
mesa lhes foi tirado e que ninguém virá
em seu socorro.
Deve-se ter presente que a polarização
da economia internacional deixa muitos
países isolados, falando sozinhos, em
bus.~a de parcerias. É preciso ir buscálos.
Sim, Sr, Presidente, Srs. Senadores, há muitos países isolados e falando sozinhos. São
parceiros potenciais. Aliás, são mais que isso:
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são companheiros de um mesmo destino. Es·
tão aCj"Ui mesmo, bem ao lado das nossas fronteiraS e têm em suas histórias muita coisa
semelhante àquilo que a nossa própria história
registra. Têm eles identidade quase natural
en1re si e- conosco. As suas e a nossa cultura
não são diferentes ou incompatíveis. Pelo contrário, se ajustam e se completam. Somos,
enfim. um povo separado apenas por fronteiras territoriais no restrito universo de uma
região. E é no despertar de um sentimento
comum de regionaltsmo que reside o segredo
do nosso bem-estar futuro.
De fato, a cada dia, o conceito de regiOnalismo mais se afirma como sucedâneo dO termo integração. Reconhecendo, .desde Jogo,
não ser esta uma questão semântica, queremos dizer que a integração latino·americana
só se dará quando assumirmos uma postura
regionalista.
Estudioso do problema, o juiz federal e pro·
fe~sor na Universidade Federal de Santa Cata~
rina, Dr. Silvio Dobrowolski (Rev. de Informação Legislativa, Senado Federal, n~ 1_02, p. 98);
enstna:
"'Na atual conjuntura Internacional, o
regionalismo assume papel de destaque
nas relações entre os Estados. A integra·
ção regional serve de meio para melhorar
o desempenho, no relacionamento internacional, dos países assim associados,
em conseqüência da adição dos poderes
dos seus membros. A soma em questão
permite-lhes conseguir resultados que
sozinhos não· obteriam.
(... ) Resultante de proximidades políti~
cas, ideológicas, económicas, técnicas e
estratégicas mais do que a simples vizi~
nhança territorial, o regionalismo responde à internacionalização de atividades, cuja execução não mais pode ser eficientemente cumprida pelos Estados, .isoladamente.(... ) AArnéfica Latin-a com seus problemas seculares.de espoliação e dependência em prol das potências exteriores, tem
de unir seus recursos, para formar poder
conjuntamente, e, assim, reafirmar suas
particularidades, criar condições para obter a real independência econômíca e lu~
tar por um sistema normativo internacional mais adequado.
Precursores remotos do processo integracíonaHsta, Domingo Martinez !rala e Nuno
Chaves teriam sidO os primeiros €spanhóis
a subir o rio Paraguai em direção às terras
brasileir"!:s· Do lado português, Aleixo Garcia
chegou A foz do Jauru e desandou a caminhar
rumo ao oeste in4o até os Andes. Depois deles, outros se aventuram por toda a região.
Foram QS padres da Companhia de Jesus,
foi Antônio Pires de Campos e foi, também,
Paschoal Moreira Cabral, entre milhares de outros anQnimos desbr~vadores, que, do descobrimentO à primeira metade do século dezoito,
niovidos pela ambição, coragem e heroísmo,
enveredaram pela terra desconhecida e hostil
abrindo as picadas para um novo tempo, mesmo_ à custa de sofrimento, renúncias e sangue.
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Hoje, tantos .anos depois, a integração latino-americana ainda é uma obra inacabada.
Todavia, para nós, brasileiros do Mato Grosso
e da Amazónia, esse processO não pode mais
ser protelado. Os milhare_s de quilómetros de
fronteiras com o Uruguai, com o Paraguai,
com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia,

com a Venezuela, com as Guianas e com o
Suriname, têm propiciado, ao longo dos séCuM
los, a descuberta das nossas muitas afinidades

históricas, culturais e económicas, sobre as
quais discorremos ao longo deste discurso.

Contudo, a secular vocação integracionalista da região Amazónica, a partir do Mato
Grosso, não pode ser sufocada pela indecisão

oficial ou pela lentidão nas ações da tecnoburacracia govemamenteyl. Os caminhos abertos
por Martinez !rala, Nuno Chaves, Aleixo Garda,
Pires de Campos e Paschoal Moreira Cabral
não se constituem em obra de visionários; antes, é o resultado de um esforço descomunhal,
só possível àqueles homens de visão, que sabem ver além do seu tempo e têm a grandeza
dvica de se dedicar a uma causa cujoS frutos
s6 serão colhidos pelas gerações futuras.
Assim, desde que assumimos a condição
de representante do Mato Grosso no· Parlamento, temos procurado chamar a atenção
do governo federal para a importância de se
adotar uma política de integração mais adequada. E não ficamos na fafa relterada ou na
crítica, às vezes, inócua. Ao contrário, com
a contribuição indispensável de um grupo ca·
da vez mais numeroso de lideranças políticas,
de dasse e populares, estamos implementando, na prática, a infegração com o-·no.s_so Vizinho mais próximo: a Bolívia.
_ __
Desta forma, o átual Governo do Mato Gros·
se, com o·decidido apoio da Assembléia Legislativa, estabeleceu corno ·prioridades no
campo internacional, obter status de internacional para o aeroporto de Cuiabá, construir
o porto de embarque de Cáceres, por sinal
obra já iniciada, e, finalmente, o asfaltamento
da rodovia que liga Cáceres a San Mathias,
na Bolívia.
A implementação dessas providências é tarefa que dispensa esforços-para justificação.
Afinal, não tem sentido que Mato Grosso, uma
unidade da Federação que- há séculos tem
vínculos comerciais com a B_olívia e o Paraguai, para citar apenas Os doiS mais importantes parceiros externos, sequer tenha condi·
çóes de permitir aos brclsileiros e bolivianos
uma viagem mais rápida e cómoda, de duas
horas e meia, entre Cuiabá e Santa Cruz, ne·
cessltando, no mínimo, quatro horas, em ra·
zão de uma escala obrigatória e descabida
em Corumbá.
Com relação à construção do Porto de Embarque de Cáceres basta lembrar que a Bacia
do Alto Paraguai, numa superfície de 400.000
km 2, tem 700 quilómetros de fronteira com
a Bolívia e 550 quilómetros de fronteira com
o Paraguai e uma extensão de 2.200 quilômetros de :vtas navegáveis, durante o ano todo.
Por aí são transportados minérios, cimento,
dinquerr carvão mineral e derivados de petróleo. Alérh do mais, as exportações brasileiras,

só na década de oitenta, apresenta indices.
que indicam substancial crescimento.
O manganês, por exemplo, tem sido expor·
tado basicamente para a Argentina, f!lêiS o infcio das atividades de uma siderúrgica no Paraguai, em 1990, certamente, além de melhorar
a cotação do produto, aumentará a demanda.
~ sentido contrário, chegam aos dois esta-_
dos brasileiros, procedentes do Uruguai e da
Argentina, gado importado para a formação
de estoque regulador e para melhoria genética
do nosso rebanho. Isso sem esquecer o milho,
o arroz, a soja, o café e o trigo que sobem
ou descem o rio Paraguai, entre Cáceres e
Ladário, para atender os mercados prodi.rtor
e consumidor de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do SuJ, Paraná e São Paulo com
a utilização complementar da ferrovia Noroeste do BrasiL
O porto de Cáceres, numa área de 15.725
m 2, participa do escoamento da produção de
arroz, milho, madeira e soja, bem como da
importação de cimento e derivados de petróJeo __consumi.dos nas áreas circunvizinhas.
Quando essa obra for concluída ter-se-á dado
um passo decisivo para a__ t:!ê!Vegé!ção no rio
Paraguai com beneficiõS diretos e imediatos
à rota de comercialização com os países platinas, Ji.uma das alternativas mais baratas e eficientes na consecução da sonhada saída para
os .dois grandes oceanos, Atlântico e Pacífico.
Após muitas discussões, finalmente, consegUimos umãprimeira vitória: o porto de Cárce·
res já está alfandegado. Resta-nos agora, continuar o trabalho de convencimento das autoridades brasileiras coin vistas a instalação de
uma agência da Cacex" em CácereS- e de um
consulado do Brasil na cidade de San Mathias.
Finalmente, a terceira, e não menos necessária medida, é a conclusão da rodovia. Sr.
Presidente, Srs. Senãdores, a Bolívia, por sua
situação geográfica, deve ser, mais cedo ou
mais tarde, importante centro comercial por
onde passarão os· produtos da maioria dos
países latino-americanos. Incrível, pois, que o
Brasil não tenha atentado para a necessidade
de uma ligação rodoviária com esse_ futuro
centro produtor e esco_ador de riquezas, Mais,
ainda, quando há declarado e expresso interesse dos bolivianos nesse sentido.
E por que os bolivianoS teriam interesse
em tal obra rodoviária?
Como foi dito ao longo deste pronunciamento, o conhecimento da história e da cultu·
ra dos povos é fundamental para a tomada
de dedsões políticas com vistas à integração
eC:onômicã e social.
A Bolívia, desde a conquista espanhola, esteve voltada para a mineração, sobretudo a
exploração de ~stanho. Hoje, em fac_e da baixa
cotação internacional desse produto, o país
enfrenta sérias dificuldades com o crescente
desemprego na atividade. Com o aumento das
tensões sociais, o govemo boliviano busca redirecionar a sua economia para a agric!-:'_ltura
e para a pecuária. As terras de maior potencialidade são exatamente as localizadas ao longo
-'--_ d~ (rQntek.:t __ c;:o_m o Brasil. Aí, pelos estudos
oficiais do governo boliviano, já se definiu a
urgência- da conStrução de uma rodoviária-
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tronco que ligará as cidades de &mta Cruz
de La Sierra a San Matias, esta distante apenas
noVenta quilômetros de Cáceres.
· St. Presidente, Srs. Senadores, permito-me·
nesta oportunidade repetir o que -_disse em
maio deste ano, quando de um encontro realizado na cidade de San Matias, reuníndo lideranças políticas, populares e empresariais da
Bolivia e do Brasil. Afirmei naquela ocasião,
a respeito da integração latino-americana, que
desde os tempos da colonização, a relação
do Brasil com os outros países da América
do Sul é a mesma de dois irmàos xipófagos
gr_udados pelas costas. Está na hora de fazer·
mos a cirurgia para que esses irmãos possam
se ajudar.
Em agosto de 1988, durante sua estada
na Bolfvia, o Presidente José Samey assinou
com o Presidente Victor Paz Estensoro um
Programa de Ãção Conjunta pelo qual os dois
governos ajustaram acordos com o objetivo
de uma aproximação mais efetiva. Em maio
deste ano, quando de uma visita a Cuiabá,
o Presidente José Sarney reafirmou estar disposto a contribuir com medidas eficazes para
a consectrçã·o do pióCesso Jntegracloriista.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ alguns críticos apressados ou de parcos conhedmentos
sobre geopolítica têm procurado indisp<?r oS
bolivianos com todas as propostas brasileiras.
Argumentam eles que o que queremos é apenas.uma saída para o Pacifico. Perdem tempo
os que agem assim. Jamais escondemos dos
bolivianos esse caso objetivo. Sabem eles,
desde _quando, hâ décadas, lhes abrimos uma
saída para o Atlântico, via Noro~ste .QQ Brasil,
que, d.e fato, pretendemos chegar aos portos
de_ Afri<::a e Matarani. Mais do que saberem
diSS-O, posso·-a.sse:gufár a V. Ex# a inteira apre·
v-ação das principais lideranças dos vârios seg·
mentes sociais da Bolívia a essa nossa aspiraç:âo.
A "quebra de fronteira" é Uiria realidade entre o Brasil e a Bolívia pelo menos em duas
regiões: ao Norte, entre Cáceres e San Matias,
e, _ao Sul, entre Corumbâ e Santa ·cruz de
La Síerra. Muito mais imjJortantê que o tráfigo
de drogas, razão maior de boa parte do noticiário a respeito do intercâmbio entre os dois
países, é o perfeito entrosçu:n~ntQ entre as autoridades, associações, entidades dvis e as
próprias comunidades de ambos os lados.
A propósito, transcrevo a Séguif,-lrecho de
notfda publicada pelo diário E! Mundo, de
Santa Cruz de La Sierra, edição de 15 de se·
tembro de 1988, sob o titulo "proyecto Via!
Brasil - San -lgnado Gran Esperanza para
Lá Chiquitania":
"El encuentro de bolivianos y brasileficis en esta dudad (San lgnado ), servió
para ratificar la decisión de impulsar el
proyecto via! que conecte Cáceres (Brasil)
con San Matias y otras localidades hasta
Santa Cruz de Ia Sierra, e ha constituído
em la gran esperanza, para la intergración
·ae la Chiquitania. {... ) Una comisión
constituída con representantes del Estado _de Mato Grosso, de Cordecruz y los
comités cívicos, se encargó de dar los
toques finales ai docwnento que se !e

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

dio e! nombre de Declaradón de San lg~
nado de Velasco, que \leva fecha 1O de
septiembre de 1988, que se considera
como el dei arranque de la integracion
y desarroto dei Norte chiquitano, que se
lo ha marginado y postergado:·
Esse o sentimento do povo boliviano, Sr.
Presidente, Srs. Senadores. Essa _a- Verdade
a respeito de um problema cuja equação é
buscada há décadas. As autoridades matogrossenses deram um passo decisivo em busca da integração. D governo do Senhor José
Samey, não se pode negar, contribuiu Pará
que a chama permanecesse acesa. A luta vai
continuar. Qualquer que seja o próximo presidente da República há de ser sensibilizado para essa questão e, com certeza, facilitará maiores avanços rumo à consecução desse ideal
integracfonista que já se configura em verdadeiro desafio para as gerações atuais e futUfas.
(Muitl') bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- 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 N36, DE 1989

(lnclutdo 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 (n' 112/89,

na Câmara dos Deputados), que aprova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo
PARECER PREUMINAR, por pedido de dtliR
gência.

2
PROJETO DE LEI DA CÀMAAA N" 78, DE
1989

(Em regfme de -UrQériCia,- riOs termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 78, de 1989 (n~ 3.529/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre o refinanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal ~
dos Municípios, inclusive suas entídades da
administração indireta, e dá outras providên·
das. (Dependendo de pareceres.)
3
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 155, DE
1989

-- -(Em.--regrme·-a-e- urgêncla.~--nos-rermos-ao
art. 336, c, do Regimento Interno)

{Tramitando em conjunto com o_s Projetes
de Lei do Senado n...s 152 e 233, de I 989)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 155, de 1989, de autoria

do Senador Edison Lobilo, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas e dá outras providências, tendo
PAAECER, proferido em Plenário; da Comissão de Assuntos Sociais, concluído:
-pela aprovação do projeto nos termos
de substitutivo que oferece;
-pela aprovação das Emendas n<>S 2 e- 3,
oferecidas ao substitutivo, e apresentando subemendas à Emenda n~ 1, de Plenário, apresentada ao substitutivo.

4
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 152, DE
1989

(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n.,s 155 e 233, de 1989)
Discussão, em turno único, Cio Projeto de
Lei do Senado n~ 152, de 1989, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados as empresas e das outras providências. (Dependendo de parecer.)
5
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 238, DE
1989
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(Dependendo de parecer sobre o projeto e
sobre o substitutivo:)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N· 82, DE
1989

(Em regime de -urgência, noS termos do
art. 336, c, do Regimento lnterno)
_ DiscUssão, em turno úniCo, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 82, de 1989 (n'· 3.736/89,.
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a redUção de
incentivos fiscais. (Dependendo de pãrecér.)
9
PROJE:féTDE:

LEI DO Dl' N' 74, DE

1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento interno)
Discussão_, em turno único, do -Projeto de
Lei do DF n" 74, de 1989, de iniciaUva do
Goveinador do Distrito Federal, que autoriza
o Distrito Federal a alienar imóveis, tendo
PARECER, sob n' 365, de 1989, da Comis-

são-do
- Distrito Federal, favorável ao projeto,
com voto vencido dos Senadores Pompeu de
Sousa e Wilson Mart_ins; e contrário _à emenda
apresentada perante a Comissão pelo Senador Maurício Cor-rêa.

(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n...s152 e 155, de 1989)
10
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 238, de 1989, de autoria - - PROJETO DE LEI DO DF Nc 85, DE 1989
do Senador Fernando Henrique CarOoso, que
(Em regime de urgência, nos termos do
dispõe sobre a participação dos trabalhadores
art.. 336, c, do Regimento [ntern_o)_
urbanos e rurais nos lucros ou resultados da
Discussão, em turno único, do ProjetO de
empresa, nos termos do art 7~. inciso XI da
Lei do DF n~ 85, de 1989, de iniciativa do
ConStituição F éderal e define..participação nos
-Governador do Distrito Federal, que altera a
ganhos econômicos resultantes da produtiLei n• 33, de 12 de julho de 1989, e dá outras
vidade do trabalho para os efeitos do § 4~
providências, (Dependendo de parecer.)
do art. 218 da Constituição. (Dependendo de
11
parecer.)

6
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 61, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 33-6; c,- do Regimento Interno)
Discussão, em turno únic_o, do Projeto de
Resolução n" 61, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
n" 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
de qualquer natureza, dos Estados, do Distr1to
Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias. {Dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo.)
7
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 62, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 62, de 1989, de iniciativa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
no 23, de 1989, que dispõe sobre limites globãlS-e-condtÇõespâi'?-aS opera-ções-ae-<:-rédifci
externo e interno da Onião, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal, e estabelece limites_ e condições para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno.

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 189, DE
1989

(Em regime de urgência, nos_ termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
DiscusSão, em turno único, do Projeto' de
Lei do Senado no 189, de 1989, de_autoria
_90 Senador Fernando Henrique Cardoso, que
altera e acrescenta dispositivos à Lei n" 4.215,
de 27 de abn1 de 1963) que "dispõe sobre
o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil." (Dependendo de parecer.)

12
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 381, DE
1989

(Em regime de urgência, nos termos -do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei_ do Senado no 3_81, de 1989, de autoria
do Senador Maurício Corrêa, que prorroga o
prazo de oCupação de imóvel funcional localizado no Distrito Fe9eral. (Depen~endo de parecer.)
.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 389, DE
1989

(Em regime de urgência, nos termos_ do
336, c, do Regimento Interno)

~rt.
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Discussão.- em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 389, de i 989, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre

a tramitação de medida provisória, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)

çla Ciência e Tecnologia, celebrado entre o
OOvemo da Repúblicit Federativa do Brasil e
o Governo da República da [ndia, em Nova
Delhi. em 2_2 de julho de 1985. (Dependendo
de parecer.)
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PROJETO DE LEIDO DP
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N-- 95,

De 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c_, do Regimento [nterno)
Discussão, em turno único, do Projeto_ de

Lei do DF n·• 95, de 1989-, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria, no
Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Carreira Administração Pública, com seus respectivos cargos, fixa os valõres de vencimentos

e dá outras provídências. (Dependendo de pa-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 286, de 1989, de iniciativa
da Comissão_ Diretora, _que altera e acrescenta
disposições à Lei n~ 6.8"15, aJterada pelã. Lei
no 6..964, _que _define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sol> n" 355, de
1989, da Comissão
-De Constiluição, JuStiça-e Gdadania.

recer.)-15
OPÍCJO N'S/!8, DE !989

-

(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno)
Oficio n~ S/18, de 1989 (n~ 933/89, na origem), relativo à prop-osta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito externo no
valor de seis milhões de dólares, destinada
à importação de equipamentos franceses visando o reaparethamento da Policia Civil daquele Estado. (Dependendo de parecer.)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores SenadoreS,_ que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e alteia-a redação do inciso II do
artigo 161 da Constituição Federal.

17
Votação, em primeiro turno, da 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. 5~ do AtO-das Disposições Constitucionais Transitórias.
-

18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N"
51, DE !989

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 51, de 1989 (n~ 106/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre .Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da T checoslováquia, em Praga, em 7
de abril de 1989. (Dependendo de parecer.)

19

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 45
minutos)
COJ'\JSSÃOPARLAMENTARDEINQUÉRITO,
CRIADA ATRAVÉS DO REQúERIMENTO
N• 567, DE 1989, DESTINADA
A APURAR O QUE REALMENTE
ESTÁ OCORRENDO COM A INDÚSTRIA
AUTOMOBIÚSTICA BRASILEIRA.

Ata da 3~ Reunião, realizada em 9 de nevem~
bro de l 9'89.

16

PROJETO -DE DECRETO LEGISLAi!VO
52, DE 1989

Q_SB. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está encerrada a sessão.

N'·

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art 376, e, do Regimento Interno)

Discussão, em turno únic_o_,_do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 52, de 1989 (no l5I/8õ,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campos

- -N;s nove dias do mês de novembro do ano
·de mil novecentos e oitenta e nove, às dez
horas e quinze minutos, na Sala 04, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Leopoldo Peres (Presidente), Gomes
Carvalho (Relator), Francisco Rollemberg,
João Menezes e Pompeu de Sousa, reúne-se
a Comissão Parlamentar de inquérito, destinada a apuraro·que realmente está ocorrendo
com a Indústria AutomobilíStica Brasileira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SenhOres Senadores Ruy Bacelar e Car~
los Alberto.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos-os trabalhos da Comissão e, solicita seja dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior que, logo após, foi considerada aprovada. A seguir, convida o Dr. Pedro
Eberhardt, Presidente do Sindicato Nacional
das Indústrias de Componentes para Veículos
Autori1otores - SlNDIPEÇAS, para tornar as- sento à Mesa. Após o juramento de praxe,
o Senhor Presidente passa a Presidência ao
Senhor Senador Pompeu de Sousa. Prosseguindo, o depoente inicia sua explanação fazendo um breve relato sobre o setor de autopeças no País, abordando, principalmente o
aume"riio médio de custos no setor, abrangendo o período de 15-12-88 a 16-10-89. Cita,
também, a atual situação de abastecimento
e finalizando, presta algumas inforrnaç-C>es básicas sobre o s_etor de autopeças.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória
quando usam da palavra, pelo ordem, os Senhores João Meneze_s,_Gomes Carvalho, Frandsco RoJJemb_erg e Leopoldo Peres.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~
dente deu por encerrado's os trabalhos _da Co~

missão às dez horas e cinqüenta e cinco minutos, convocando os Senhores Senadores para
a prQxirna reunião a realizar-se dia vinte e um
e, para constar, eu, José_ Augusto Panisset
Santana, Assistente da Comissão, lavrei a pre·
sente Ata que, lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente
o apanhamentC? ~aquigrá~s:o.

com

ANEXOAATADA3'REUNIAODACOMIS·
SÁO PARLAMENTAR DE JNQUÉRrfO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENtO N• S67,
DE 1989, DESTINADA A APURAR 0 QUE
REALMENTE ESTÁ OCORRCf!DO COM A
IN!:>úSmiA AUTOMOBILfSTJCA BRASILEIRA, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO
DO DR PEDRO EBERHARDT, PRESIDENTE
DÓ SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE COMPONENTES PARA VE[CUCOS
AUTOMOTORES-SINDIPEÇAS, QUE SE'
PUBUCA COMA DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO
SENHOR PRESIDENTE.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Havendo número legal, declaro aberta a se·
gunda reunião ordinária da CoffiisSãõ de h1~
quérito da indústria Automobilística.
Está presente o Dr. Pedro Eberhardt Presidente do Sindicato de Fabricantes de Autope-ças, como o primeiro depoente.
Peço que compareça· perante a Mesa para
prestar o juramento.
O SR PEDRO EBERHARDT- Juro, como

dever de consciência, dizer toda a verdade,
nada omitindo que seja do meu conhecimento, sobre quisquer fatos relacionados com a
investigação, a_ cargo desta_ Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o que
realmente está ocorrendo com a Indústria Automobilística Brasileira.
O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Com a p.illàvfa o Relator.

Ó -SR. RE_LAToR (Gom~~ Carvalho) ~Dr.
Pedro Eberhardt, V. s~,_ sabe das <lificuldades
que a indústria automobilística vem passando
nos últimos anos e o consumidor brasileiro.
Ao requerer esta ComisSão. Parlamentar de
Inquérito, como bem diz aqui no juramento,
queremos apurãr o que· realmente está ocorrendo c:om a indústria automobilística; porque
o públfco consumidor não consegue os car~
ros, os distribuidores não recebem os produtos, a indústria alega a falta de autopeças, a
autopeças, por ora, tem dificuJdade na composição de preços. Segundo o que__ se publica
nos jornais, gostariamos que V. s~, pudesse
relatar, com bastante amplitude e o tempo
que assim desejar, o seu depoimento. No seu
modo de entender, o que está ocorrendo com
a indústria automobilística?
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Antes de passar a palavra ao depoente vou
transferir, durante 15 minutos, a Presidência
ao Senador Pompeu de Sousa.
- - O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Ao assumir a Presidência, devo dizer que
estou, ao mesmo tempo, teoricamente reunido na Comissão Diretora do Senado, que
está sem número por enquanto, mas já fui
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avisado que tão logo hajà número eu preciw
sarei estar lá, porque tambêm hâ assuntos

importantes.
Com a palavra o ilustre depoente.
O SR. PEQRO ESERHARDT -

Srs. Sena-

dores, se V. Ex•\ me p!iFmitirem eu preparei
um breve relato, de 5 ·à 1O r:ni_o.u_tos, para dar
uma idéia sobre o setor de autopeças. Se V.
~. me permitirem eu gostaria de ler.
O ano de 1989 está sendo marcado por
uma série de acontecimentos que tem interfe~
rido negativamente na cadeia produtiva envolvendo o setor automotivo. Entre eles,_ podemos destacar alguns:

. Decretação do Plano Verão, em janeiro,
seguido de congelamento de preços, que provocou uma imensa defasagem de preços én
todo o setor.
Greves generalizadas nos meseS de março e abril, atingindo diretamente indústrias
montadoras e de autopeças.
Volta ao controle de preços por parte do
CIP, Com o final do Plano Verão, provocando
distorções de toda ordem nos preços dos pro~
dutos, em função de autorizaçã-o de repasses
inferiores às reais necessidades dos prOdutores.
. lmpla~tação da Câmara Setorial do SetorAutomotivo, em outubro, que, embora já este~
ja contribuindo para disciplinar melhor a questão do r_epasse de custos para os preços, continua com a política de segurar índices e prote~
lar datas de reajustes.

mos tem prática imediata, o repasse ae taiS
custos, ~o contrário, não é automático e tem
de passar por análises distintas tanto no CIP
como nas contadoras. A situação é ainda mais
desfavorável considerando-se que o setor é
obrigado a trabalhar com prazos de faturamento de 30 dias, em média.
Além disso, enquanto as montadoras ficam
automaticamente autorizadas a praticar seus
novos preços, a partir de uma simples autorização do CIP, os produtores de autopeças,
com a mesma autorização, acabam sendo não
sendo premiados por reajustes automáticos.
As empresas precisam brigar individualmente,
para obter os seus reajustes. O que não deixa
de ser uma situação também desfavorável, já
que qualquer dia perdido, nesse processo, aumenta o preiuizo dos fornecedores.
E$se quadro provoca, nas empresas, uma
sobrecarga que, aos níveis inflacionários de
hoje, jamais se consegue superar. Os resíduos
são acumulados e acabam indesejavelmente
absorvidos pelos fornecedores, pois as constantes mudanças na política económica vão
- alterando as regras de reajustes de preços e
as diferenças acumuladas deixam de ser dicutidas pelo cliente.
To dos os planos econômicos, dos últimos
anos, deixaram residuos que acabaram absorvidos pelo setor de autopeças e nunca mais
voltaram a ser discutidos pelo segmento montador.
Al3ASTEOMENTO ,..-SITUAÇÃO ATUAL

Obviamente, numa cadeia produtiva tão
DEFAZAGEM
~
complexa como a que envolve o setor autoO aumento médio de custo;s do setor no
motivo- é impossível que periodicamente não
período, conforme processos protocolados no
haja algum tipo de problema, envolvendo o
OP (base 15-12-88 a 16-T0-89), foi de
suprimento de produtos. São centenas de for612,70%.
necedores, responsáveis pela produção de miNesse mesmo perfodo, os repasses autori-_ lhares de itens. Um simples parafuso, por vezados pelo OP para o setor, concedidos a parz:es, pode paralisar a linha de montagem ou
tir de 28-4~89 em furlçáo do fim_Qo_FJano _ obrigar as indústrias montadoras a acumuVerão, somados ao percentual médio de
larem carros em seus pátios. Mas isso é pre10,37% que foi repassado para as nossas inciso ficar bem claro; não é regra e sim excesdústrias por força da redução do IPI determi- são.
nada pelo Ministério da Fazenda, chegam a
Ao longo de todo esse ano, excluindo-se
479,12%.-~
~
-~--os meses de março e aDrU, quandO nossas
Dessa forma, a defasagem ainda acumUempresas conviveram com uma greve generalada pelas indústrias de autopeças ê de
lizada de praticamente um mês. o suprimento
23,07% nos preços a vista. Isso até: o último
de autopeças para a indústria terminal fol abdia 16 de outubro.
solutament~ normal. Os problemas, conforme
Os insumos que mais pressionaram nossos · frisamos acima, ficaram por conta das excescustos, nessa fase, foram:
sóes. como o recente caso da greve que para. aços planos e não planos.
lisou as atividades da Bundy do Brasil, única
metais não-ferrosos e suas ligas, notadafrabrlcante de: tubos de freios do Pais, por examente cobre, alumínio, níquel e estanho tos 28 dias, que acabou paralisando a linha
alguns, inclusive. cotados em dólares.
de montagem de várias indústrias. Outras em· derivados de petróleo, com correção de
presas que mantiveram fluxo irregular no forpreços .adma do IPC mensal.
necimento, o fizeram em razão de problemas
energia elétrica, também reajustada: acicomerciais ou mesmo pela díficuldade em
ma do IPC mensal.
comprar determinadas matérias-primas.
Cumpre ressaltar que o setor é um dos segA orientação que o Sindipeças tem dado
mentos industriais de maior consumo de proàs empresas associadas é a de fazer todo o
dutos metálic-os e que atualmente vem sofreoesforço possível para manter normal o abastedo impacto de Custos- financ-eiros que vão
cimento, mesmo assumindo uma certa defaalém dos 55% ao mês.
sagem nos preços praticados. E as; empresas
As indústrias de autopeças enfrentam um
tem seguido essa orientação até o limite de
quadro absolutamente desfavorável no que
suas possibilidades.
concerne à prática de reajustes de preços. EnMaior prova de que o setor continua produquanto o aumento de matérias-primas e insuzindo a todo 6 vapor, para atender seus prtnci-
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pais mercados (montadoras, reposição e exportação} é o recorde hist_órlco de nível de
emprego, que acaba de atingir, em outubro,
alcançando 300 mil postos di retas de trabalho.
Outra prova é a queda do índice de odosid.;tde,
que foi, em média, de 17% em 1_988, e que
tem sido de 13% a 15% nos últinlos meses.
Do faturamento total, entre 55% e 60% sãorepresentados pelas vendas às montadoras,
que continuam sendo o principal mercado para o setor automobilístico.
O SETOR DE AUTOPEÇAS -INFORMAÇÕES SÂSICAS

O setor de autopeças deverá fechar 1989
com um faturamento da ordem de US$ 11
bilhões.
Desse total, US$ 2,4 bilhóes correspondem às exportações feitas para mais de uma
centena de países em todo o mundo.
O setor·é integrado por um universo de
aprdXimadafrierite 1.200-empresàS, daS quais
550 são associadas ao Sihdipeças,
Essas 550 empresas repóndem por
aproximadamente 90% do faturamento total
de autopeças no País.
O setor investiu mãts de US$ 1,3 bilhão
no triênio 86-88 e deverá 'nvesfir JUtroS OS$_
2 bilhões no triénio 89-91.
Nossas exportações, caso o País volte
a conviver com a prática de uma política cambial saudável, poderão dobrar em _cinco anos,
atingindo volume superior a US$ 4 bilhóes.
Osetortem condições de ajudar a indústria automobilística a_ dobrar_a atual produção
de carros {)OVOS em cinco anos, bastando que
haja um planejamento sério e men:::ado.
Era isso, Srs. Senadores, o que eu tinha
a depor, de inicio, e me coloco a disposição
de V. Ex-s para qualquer pergunta.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Feita a exposição do-depoente, passa a
palavra ao nobre Senador João Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES -Tenho uma cu·
riosidade muito grande sobre um assunto, e
talvez V, S• possa informar.
Quanto, hoje, um carro paga de imposto?
O SR. PEDRO ESERHARDT -

Pelo que

tenho de memória, não tenho certeZa nesse
dado que vou lhe dar porQue é a Anfavea que
vai depor sobre isso, mãs o imposto sobfe
o automóvel, se nãO-me falha a memória, Se·
nadar, está ein tomo de 4U%.-a- 42%. Neste
momento é 42%.
O SR. JOÃO 7VIENEZES - Para c-omplementar. Além desses impostos quando se
compra uma peça pequena, _digamos um
amortecedor ou coisa que o valha, _se paga
imposto também sobre essas peças que se _
vai comprar para colocar depois no carro?
O SR. PEDRO ESERHARDT -

Não. Hã

!Jffi imposto obrigatório, que é o IPJ, que incide
sobre qualquer mercadoria que se vende e
tem o !CM que já está embutido no preço
da peça, mas incide imposto.
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O SR. JOÃO MENEZES- Quer diz:ei- que,
na realidade, o imposto não é s6 esse que
chega quase a 60%?
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Não, no

carro completo é esse.
O SR. JOÃO MEN.UEs -

O SR. PEDRO EBERHARDT- Não. O que

acontece é o" Seguinte, Senador. A indústria
automobilística nos _paga o imposto, mas ela
se credita.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Gostaria de pedir desculpas, tanto ao ilustre

depoente, quanto ao ilustre Senador João Menezes, mas o Presidente está me convocando
para a reunião da Mesa Diretora que é importantíssima. Peço ao nobre Senador Rollem·

berg que assuma a Presidência,

O SR. PEDRO EBERHARDT -

Gira em

tomo de 42%, 45%, eu não tenho certeza absoluta.
Sim, mas isso

é sobre o _carro pronto.

O SR. PEDRO EBERHARDT - Sobre o
carro prortto,--que o consumidor paga.
Então, quando

se compra outra peça não se paga outro imposto em cima dela?
O SR. PEDRO EB!ORHARDT -

Não. Se

V. EX" ·comprar uma peça avulsa no mercado,
essa peça tem imposto e tem o JPI.
O SR. JOÃO MENEZES- Então, digo que

se paga 60% sobre o Carro, mas para o carro
ficar pronto se adquirem peças em ''n" lugares, porque a fábrica não fabrlca todas as peças.
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Mas ela se

credita. Quando ela adquire a peça, ela compra uma bateria como V. Ex' está fãiando; incide um imposto sobre a bateria. Quando essa
bateria entra na fábrfca ela se credita desse
imposto.
Imagino que

em lugar de 60% fosse 70%_, para 80% .
Outro esclarecimento que gostaria de ter.
v. s~ disse que houve uma inversão de 2 bilhões de dólares, entre 89, 91 e 3 bilhões de
dólares em 87, as.:
O SR. PEDRO EBERHARDT- Não. Houve

inversão de 1,3 bilhões de dólares em 86/88;
13, 1 bilhão e 300 mill:lóes.
O SR. JOÃO MENEZES -

E depois?

O SR. PEDRO E:BERHAADT- E estão sen-

do investidos, agora neste triénio de 89 a 91,
2 bilhões de dólares.
O SR. PEDRO EBERHARDT- Não.

0 SR. JOÃO MENEZES -

··O SR. PEDRO EBERHARDT- Não.
O SR. JOÃO MENEZES- Então, não são
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Sim, mas

hoje é muito difícil se falar em cruzados, pdr
que isso é uma previsão, vai até 91.

o sR. JOÃO MENEiEs -A inversão desse
dinheiro, ctesses 2 -bilhões de dólares mais esseo l__l:>jlhão e 300 milhões de dólares...

0 SR. PEDRO EBERHARDT- Éu diria qu~
o abastecimento está normal, na
nitío.

O SR. JOÃO MENEZES -

minh~ Çlpi~

Não

é-Só i;só:

Eu digo em quantidade. Qual o percentual
de peças que se produz aqui no Brasil para
se montar um carro?
O SR. PEDRO EBERHARDT- I 00% ..
O SR. JOÃO MENEZES -Obrigado.

o

O SR. PEDRO EBERHÀRDT -

São cruza-

dos. Na realidade são sempre cruzados.
O SR. JOÂO MENEZE:S -

Bom, dólares

mr cruzados. Essa importância que se investe
é do capital das empresas ou_é capital levantado com empréstimos?

O SR. PEDRO EBERHARDT- Diria, Sena·

O SR. JOÃO MENEZES- Quer dizer, então, que o imposto total é mais ou menos
esse?

O SR. JOÃO MENEZES -

me~to

Mas, então,

posto?

O SR. JOÃO MENEZES -

JÜÃÜ MENEZES - Esse inve~ti
é todo de origem exterior?

SR.

bilhões ~~ dólares, são cruzeiros.

quando se compra uma peça qualquer, uma-bateria, uma coisa qualquer não se paga im~

O SR. JOÃO MENEZES -

O

dor que é das duas formas. As empresas estrangeiras por capital próprio, porque elas podem recorrer ao BNDES. As einpresas nacionais, grande parte, têm recursos próprios e
outra parte são empréstimos, principalmente
do BNDES.

O SR. JOÃO MENEZtS ...;_ Quanto, maiS
ou menos, é o percentual que concorre com
a parte estrangeira nesse investimento?
O SR. PEDRO EBERHARDT- E:u diria que,

na minha opinião- isso também é uma suposição-, de 60% a 70% dE!sses investimentos
são de empresas estrangeiras.
0 SR-JOÃO MENE_ZES- Capital que ve~

de fora.
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Capital de

fora não. Com _o lucro das empresas aqui radicadas que são aplicados no País.
Não é necessariamente, obrigatório, que o
dinheiro venha de fora. Mas são empresas
multinacionais que vêm investindo o seu próprio dinheiro.
-O SR. JOÃO MENEZES-- Multinacionais
daqui do Brasil? Que funcionam aqui no Brasil?
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Daqui do

Brasil e que funcionam aqui no Brasil.

-0 SR: JOÃO MENEZES -

E o restante

V. St disse que era de empresas nacionais,
30%.
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Eu calculo

uns ;30_a 40%.
O SR. JOÃO MENEZES - E como é que
se faz hoje a remessa de lucros dessas empresas estrangeiras, na venda dos carros?
O SR. PEDRO EBERHARDT - Aí eu não
posso opinar, Senador. Eu só faço autopeças,
automóvel é com outro colega.
O SR._JOÃO MENEZES -

Então, sobre

autopeças. Como está a produção brasileira,
no fornedmento de autopeças, para a fabricação de um carro?

O SR. PEDRO f:BERHARDT -

Pois não,

Senador.
O SR.

RELATÓR

(Go,;,es Carvalho)- Sr.

Presidente, como Relator da Comissão, ouvi
atentamente o Dr. Pedro Eberhardi e as informações do Dr, Pedro Eberhardt confirmam
o que já era pensamento nosso.
O Dr. Pedro Eberhardt no seu relatório e agora _menciona mais uma vez - diz que
o suprimento de uma forma geral está normal.
E ê exatamente por isso que a sociedade bragjleira está um pouco inconformaa-a em não
receber os veículos.
Porque no momento em que- você tem o
suprimento normal... E evidente que você tem,
vez por outr<J, c_omo houve agora o caso da
Bundy, !Jffi determinado componente que pá~
ra a indústria automobilística. Mas, como bem
disse o Dr. Pedro, isso aí é 8- normalidade
do setor.
Do ponto de vista como regra ~era!; o _fornecimento está normal.
Sentimos também no depoimento do Dr.
Pedro um depoim~nto sincero, correto, qUEmdo eJe disse que essa defasagem de preços,
para autopeças, se dá dado à dificuldade que
cada empresa tem em negociar com as montadoras, porque o preço final do carro_acabado, segundo entendi, é feito no CIP para as
montadoras. E depois disso, evidentemente,
as montadoras têm que discutir individualmente com cada empresa.
Quantas empresas hoje são filiadas ao seu
sindicato, Dr. Pedro?
O SR. PEDRO EBERHARDT- São 550.

O SR RELATOR (Gomes Carvalho) -Muito bem! São 550 produtores de autopeças.
Talvez o Senador João Menezes estivesse
perguntando: dessas 550, quantas são nacionais, como a sua, e quantas são estrangeiras,
no setor?
O SR. PEDRO EBERHARDT- Eu diria para V. Ex• que e!p _média temos 70% nacionais,
entre pequenas e médias, e 30% de empresas
multinacionais.
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)- En-

tão, este setor de autopeças é um setor quase
que genuinamente nacional, que se desenvolveu ao longo do tempo, com qualidade,
haja vista que este setor, no meu_ entendimento. tinha uma gi·ande dependência da i_ndús_tria
automobilística nacional e, hoje, este perfil já
mudou. E mudou porque, pelo que entendo,
e queria que o Dr. Pedro confirmasse isso,
na medida das dificuldades de transações
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com as indústrias -do Brasil, eles procuraram
novos mercados, e esses novos mercados, hoje, já representam mais ou menos 50% do
Sindipeças. I:. isso Dr. Pedro?

destacado, já no aumento, que o Síndipeças
terá tanto, parece que isso facilitaria a negociação com a indústria automobilísti~~:

O SR. PEDRO EBERHARDT- Eu gostáila
de explicar um pouquinho melhor isso.

reCer o seguinte: que esses 6, 72%" víeram, mas
a nossa defasagem é ainda de 23%; ·então
é ainda insuficiente.

O SR. RELATOR (Gomes-Carvalho)- Pois

não:
O SR- PEDRO EBERHARDT - Em 1980,
o setor de autopeças tinha uma dependênci.ii
da indústria automobilística brasileira na or-

dem de até 90%. Então, estávamos 90% na:
mão da indústria automobilística. Tivemos
uma crise muito grande em 1981.
O SR. REU.TOR (Gomes Ca!Valho) -Com

a falta do petróleo.
O SR. PEDRO EBERHARDT'-- Exatamen-

te, fez com que o setor despencasse para menos de 50% de sua produção.
O SR. RELATOR (Gomes CarValho)- De
1 milhão e 100 mil unidades, cafmos para

684.
O SR. PEDRO EBERHARDT- O resultado

disso foi para nós uma lição também. Então,
desde 83, quando assumi a entidade, tenho
feito um trabalho muito grande no sentido
de que não podemos depender tanto da indús~
tria automobilística.
O SR_ RELATOR (Gomes Ca!Valho)- De

um único cliente.
O SR. PEDRO EBERHARDT- De um único cliente. Temos que nos preparar, porque
pode ac-ontecer uma crise novamente, e aí
seria um desastre para todo mundo.
Hoje, o percentual está dividido da seguinte
forma: aproximadamente 55_% destinado à indústria automobilística; 30% ao_ mercado de
reposição; e 15% à exportação.
Para dar uma idéia, Senador, tínhamos há
três anos uma exportação de 600 milhões cfe
dólares/ano, quase 700 m-ilhões de dólares/
ano. Hoje, para este ano, estamos falando em
2 bilhões e 400 milhões de dólares.
Triplicamos as nossas exportações nos últimos quatro, cinco anos. É um dado fantástico,
vai ser recorde novamente, isso demonstra
o esforço que o setor tem feito para seguir
um outro canal e depender, cada vez menos,
da indústria automobilística.
Não sei se respondi a sua pergunta.
O SR. RELATOR (Gomes C.rvalho) -

Res-

pondeu, e bem.
Na última reunião da câmara setorial, em
determinado momento da ata, diz que foram
consideradas nas planilhas da Anfavea um aumento de 6, 72, média ponderada, para o Sin-dipeças, a partir do dia 16, que é quando se
dará o aumento dos produtos.
Parece-me que a criação das câmaras setariais é um grande áváhçc{ em termos de- c_lP de Seap, e essa colocação específica, aqui,
para o Sind.ipeças faz~ me crer- e é isso que
queria que o Dr. Pedro esclarecesse aos Senadores e a mim - se já é com aquela preocupação da negociação com a indústria automobilística. Porque, no ITiõmehto em que está

O SR PEDRO EBERHARDT- Devo escla-

O SR.. RELATOR (Gomes Ca~valho)- Não.
Não estou discutindo defasagem.
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perguntas todas_ vamos ter que fazer ao Dr.
Jacy, que é quem produz o carro acabado
e_t~z as exportações.
De minha parte, Sr. Presidente, como Relator, dou-me por feliz com as explicações do
Dr. Pedro, nessas primeiras explicações, porque e-las levam a solidificar o meu raciocínio,
já do conhecimento de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Dr. Pedro, este eventual Presidente também
O SR PEDRO EBERHARDT - Agora, o
teria duas dúvidas a levantar.
que· acontece é o seguinte: esses 6, 72 não
Inicialmente, quero dizer que as indústrias
sãO automáticos. Vamos ter que negociar.
de peças que auxiliam, que praticamente posExiste, na p-arte da indústria automobilistica ...
sibilitaram a criação da indústria automobiO SR. RELATOR (Gomes Ca!Valho) - É . lístiça brasileira, foram das indústrias que mais
se desenvolveram no País. Por isso mesmo
isso (Jue eu queria saber.
é que, hoje. ela pode ter a sua clientela externa
O SR PEDRO EBERHARDT - Eu lhe respela alta qualidade do material que oferece.
poiido bem claro. Não significa que a indústria
Mas. v. s~ dis_se o seguinte: que, ao longo da
automobilística vá dar os 6,72% para todo o
nossa clientela, teríamos 15% para a exportaM
setor, automaticamente. Isso vai ser negociação. ELdhe pergunto: essa exportação vai para
do._ Em alguns casos fornecedores vão receas mesmas multinacionais aqui representaber a mais do que isso e outros menos.
das, Ford, Chevrolet, Fiàt, ou as fáEirícas de
peças também fabricam com outras espedfi~
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)- Que
cações- que poSsãm atender. por exemplo, a
é ~ mé~ia ponderada.
Honda, a Volvo, etc?
O SR. PEDRo EBERHARDT- ExatamenO SR. PEDRO EBERHARDT- Nós temos
te.
é de dividir a exportação em dois lados. Um
O SR RELATOR (GomesCa!VOlho)- Sr.
que é a indústria automobilística, que nós forPresidente_, para mim estão claras as dificulnecemos, tanto nos Estados Unidos como na
dades que o setor de autopeças, no Brasil,
Europa, e algumas delas são os mesmos
vem tendo com as produtoras de automoclientes que temos no Brasil, ccimo é o caso
tores, com as montadoras, na medida em que
da Ford, da General Motors. Mas existe a Chas montadoras, insatisfeitas com o preço final
rysler que não tem produção aqui, e o setor
do produto cipado, ficam naquele repasse
fornece diretamente. Ela tem apenas um escrimiriQUado para o setor de autopeças. E aí,
tório aqui no Brasil, só de compras. Temos
evidentemente, as coisas se complicam. Para
a America Motors, também nos Estados Unimím está muito claro isso. De form-a que, salvo
dos, que o setor abastece diretamente; aJêrn
melhor juízo, dou-me por satisfeito com essas
de fábricas européias, principalmente em paíexplica_ções.
ses .escandinavos onde existe a Volvo, Scania,
O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente,
que nós fornecemos lá também.
Por outro lado, temos um mercado de _repoainda posso pedir um esclarecimento?
sição
nesses países estrangeiros que é um
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres~
mercado muito grande para nós.
Pode.
Eu diria para V. S• que umc;~. parte da nossa_Com a palavra o Senador João Menezes.
produção é destinada a linha de montagem,
O SR. JOÃO MENEZES - Estou aproveimas ela é um percentual menor do que o
tando aqui os técnicos para satisfazer minha
mercado de reposição. O mercado de repocuriosidade em diversos aspectos, até autosição é o nosso grande cliente no exterior e
mobilísticos.
nós exportamos, hoje, para mais de 1 00 paíO carro exportado paga um preço "x" e
ses. É muita coisa, E lhe diria_ o seguinte, só
o- carro vendido: aqui, paga um preço "y" .como exertiplo: um bom pedido de um coQual é a diferença percentual entre o carro
merciante de autopeças nos Estados Unidos,
exportado e o carro vendido aqui?
um único pedido, equivale à nossa venda
anuarpara toda a América La,tina. Quer dizer,
O SR. PEDRO EBERHARDT - Senador,
um único pedido do mercado norte-amerivou me desculpar em não ·poder responder
cano é igual a toda a venda_ que se fGiz, o
a sua pergunta: É uma pergunta que, na minha ano inteiro, em toda a América Latina. [sso
opinião, V. Ex~ deverá dirigir à Anfavea, que
para mostrar o peso e o tamanho. isso justifica
é a piodutora do veículo. Nós s6Jélze"mos autoo seguinte: nos Estados Unidos temos uma
peças, e raramente não saberia lhe dizer qual
frota circulante de 140 milhões de carros, e
é o preço que um- automóvel custa quando
aqui, no Brasil nós temos 14 milhões. Então,
é exportado. Não teria condições de lhe respará se abastecer unia frota dessa proporção,
ponder. Sihto iião poder lhe responder isso.
são quantidades imensas de peças, mas o
O SR. JOÃO MENEZES- Satisfarei minha
grande cliente nosso é o mercado de repocuriosidade noutra oportunidade.
sição no exterior.
O sR RELATOR (GorrieS CaJVaiho)- Mais
O SR. RELATOR (Gomes CarValho) - Na
verdade. Senador João Mene~s. gostaria de_ uma pergunta que V. S• não respondeu e que
é a seguinte: v. s~ fornece para o exterior ou
dizer, como homem do setor, realmente essas
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os carros fabricados no exterior, segundo nos

consta, obedecem padrões diferenciados dos
padrões dos carros brasileiros? São carros que
exigem mais qualidade, mais con$istência téc~

nica? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte;_ se esse-material exportado obedece
a mesma qualificação, mesma especificação
do material que é usado aqui dentro do País.
O SR. PEDRO EBERHARDT -

Nobre Se-

nador, para se exportar é preciso três coisas:
a primeira é preço; segundo é a qualidade;

e a terceira é pontualidade. E nós temos as
três qualidades, nós temos os três pontos.
O que é mais importante do que o produto
exportado, é o nosso veículo, pois para o nosso
veículo ser exportado ele precisa qualidade
internacional. Ele tem de estar dentro das normas mundiais, tanto americanas quanto européias. Graças à exportação de automóveis que
as nossas peças -cresc·ereui1Ytas exportações.
Nós temos a qualidade exigida, sim!

(Gomes-

o sl<. RELATOR
carvalho) - É
sabido, por exemplo, que os Estados Unidos,
que receberam o Voyage, exigiram não sei
C)Uantos itens a mais e uma série de qualificações outras que nos deixava preocupados.
Concluí-se disto o seguinte: a clientela cativa,
na prática, são as mesmas montadoras C)Ue
têm as suas representações no· Brasil.
O SR. PEDRO EBERHARDT -
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Na grande

maioria,
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho) -

Os

senhores mesmos- não fabricam essas peças
específicas para montadoras que fogem ...

de 1989

llemberg, fez uma pergunta que eu ia conduir
dizend.o: ficam muito daras, Sr. Presidente,
as difiCUldades que o setor de autopeças tem
_O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)-_
no acerto do repasse de preço final com as
para outros tipos de veículos que não são fei- · montadoras. No próprio relatório que o Dr.
tos_ aqui no Brasil e com especificações que
Pedro nos deixa, nesta Comissão; ele fala num
sao recebidãs do exterior?
planejamento sério. Entendo como planeja·
mento sério um pedido programado, adequaOSR.PEDROEBERHARDT -Sem dúvida
do, com posição de preços, etc. para que a
Agora, voltando ao assunto do carro Voyage,
indústria possa. florescer e entregar os seus
que· V. Ex"- mencionou, o que acontece é o
pedidos. E assim, Dr. Pedro?
seguinte: existem peças dentro desse carro
O SR. PEDRO EBERHÃRDT- Exatamen·
que não são fabricadas no mercado local e
ter
que são exigidas lá fora. Então, existem peças
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)- Mui:
que são importadas só com a finalidade de
to beml
o veículo sair exportado.
O SR. PRESIDENTE (LeopoidÓ P~res) O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Mais alguma pergunta?
Outra- coisa que eu gostaria que ficasse bem
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho) claro- o senhor já disse- é que as fábricas
Também estou satisfeito com o depoimento.
de peças negociam individualmente com as
Gostaria de sugerir ao Presidente para que
JllOntadoras; então algumas dessas fábricas.
Jogo depois da liberação do Dr. Pedro nós
nãb--r'ecebein o repasse do aumento concecontinuássemos aqui mais alguns minutos.
dido pelo CIP normalmente, alguns recebem
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) a menos, outros a mais, quer dizer, há uma
Não havendo mais quem deseje inquerir o
negociação individual que, ao meu ver, só fadepoente, suspendo a reunião por cinco minuvo~ece às_ montadoras~ i:: verdade isso?
tos, a fim de que possamos acompanhar o
O SR. PEDRO EBERHÃRDT- É verdade!
Dr. Pedro Eberhardt. Muito obrigado a V. S•
pelo seu depoimento. (Pausa)

O SR PEDRO EBERHARDT- Fabricamos
também, nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem-

berg) -Se me permite, passo a Presidência
ao Sr. Leopoldo Peres.
O

sR. RELATOR (Gomes Carvalho)

-Sr.

-Presidente Leopoldo Peres, o Senador que está deixando a Presidência, Sr. Francisco Ro-

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando a próxima para o
dia 21 do corrente, às 9 horas e 30 minutos.
(Levanta-se a reunião às 1Ohoras e 55 minutos.)

Ata da 4"' Reunião da Subcomissão do Idoso,
realizada em 30 de novembro de 1989
As dezesseis horas do dia trinta de nO\•em·
bro de mil novecentos e oitenta e nove, na
sala n~ 19, da Ala Senador Alexandre Costa
do Senado Federal, reúne-se a Subcomissão
do [doso, sob a presidência do Senador Carlos
Patrocínio e com a presença do Relator da
Subcomissão, Senador Jutahy Magalhães, e,
ainda, as Senhoras convidadas; Maria Te reza
Duere, Secretária de Apoio Comunitário e Institucional da LBA; Laydjane Calado, Assistente
Social do PRONAV/LBA A presidência registrou a presença da Senhora Cecília Martinelli,
militante do SESC'de São' Paulo e do Fórum
da 3• Idade daquele Estado; e da Irmã Maria
Luiza, Presidente da Associação Luíza de Marillac de São Paulo. Deixaram de comparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senadores: Marcos Mendonça, Mário Maia e João Lobo. Abertos os trabalhos, têm início as palestras s_eguidas de interpelações dos Senhores
Senadores que, por determinação da presidência, suas notas taquigráficas serão anexadas à presente ata, bem como, os documentos
encaminhados à Subcomissão. Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião, lavrando
eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário da Subcomissão, a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)

- Com a presença do Presidente da Comissão e do Relator da mesma, a quem-conVidamos para fazer parte da mesa, abrimos os
trabalhos da Subcomissão do Idoso da Com is..
são de Assuntos Sociais do Senado Fe.deraL
. Registramos, hoje, a presensa da Dr Maria
Tereza Duere, Secretária de Apoio Comunitário do Excepcfonal da LBA e da Dr Laydjane
Catado, Assistente Social da PRONAV/LBA
Evidentemente que as 01"'" 1 Maria do Carmo
Vilaça e Carn1em de Azevedo Valente não puderam comparecer por motivos imperiosos.
D_edaramos abertos 'os trabalhos_e passamos a palavra à 0~ Maria Tereza Duere.
A SRA. MARIA TEREZA DUERE -

Eu gos·

taria, inicialmente, em nome do PRONAV/LBA
Nacional, deixar claro o nosso reconhecimento e, p_9r -que não dizer, a nossa gratidão ao
empenho do nosso Senador-Relator, no senticl.o ,de ter abe_rto o espaço tão desejado por
nós e por várias entidades so-ciais, no sentido
de resgatar a cidadania da pessoa da terceira
idade, como também expressar a nossa preocupação na continuidade de um programa
que, hoje, já se encontra estabelecido em todos os _Estados deste País e podemos dizer
90% dos Municípios existentes no Brasil.

Talvez, fosse melhor iniciar dizendo o que
é o Programa Nacional do Voluntariado PRONAV/LBA O Programa Nacional do Voluntariado, po-demos dizer de uma forma simples, que é a parte mais elástica, é a parte
mais flexível, é a parte menos convencional
da Legião Brasileira de Assistência. É o programa que vai em busca da necessidade das comunidades carentes que, muitas vezes, não
encontram os programas estabelecidos nas
entidades que teriam a competência legal para
administrá-loS.
PRO NAV é um posto de voluntário_s, que
comanda e progr.arna neste País, desde sua
base, a nível de Muntcíplos, através das Primeíras Damas dos Municípios, a Coordenação
Estadual dos Estados, através de suas Primeiras Damas, e tendo uma Coordenação Nacional, a D. Maria do _Carmo Vtlaça e, como Presi·
.dente de Honra, a Primeira Dama do País,
D. Marly Samey.-É _um tré3balho que vem buscando, ao longo desses cinco anos, com mais
intensidade, recursos extra-orçamentários,
através de bazares, através de programações,
através da loteria, da Receita Federal, para que
possamos adquirir recursos que venham
complementar os programas na área sedar-
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Um desses programas, que foi a base _do__ parceria, no sentido de que a comunidade verielo de 1988/1989, foi uma decisão da Coorde· ficasse se ali, naquele ambiente, havia a necessidade, a demanda, da existência de um pronação Nacional do PRO NAV, através de sua
Coordenadora, D. Maria do éaimo Vilaça e grama social participativo da pessoa da terda Presidente de Honra, D. Marly Sarney, no ceira idade.

sentido de criar um programa que estava carente neste País, que era a participação do

A participação do Poder Executivo Municipal seria no sentido de verificar aS suas conidoso no processo social.
di!;ões e fazer a doação do terreno à Legião
A LBA, ao longo dos seus anos, sempre Brasileira de Assistência e se comprometer
teve um programa para o idoso, mas consistia
em pagar t~dos so serviços em relação à mão~
basicamente esse programa numa úníca me- de-obra necessária. Caberia à PRONAV/LBA
todologia: a metodologia de asilar, ou seja, a doação de todo o material necessário para
de abrigar o idoso no final de sua vida e o
a construção do Centro de Convivência. Cbm
PRONAV acompanhava sempre nesses anos
a parceria da comunidade, do Poder Executivo
os programas da Legião Brasileira de Assistên- Municipal, com o PRONAV/LBA, temos hoje
cia, tendo cantata com os grupos de idosos,
em construção 345 Centros de Convivência
com as comunidades através de programas dos Idosos, Esses Centros, alguns já _in~ugu
criados no Governo do Presidente José S_arrados e em funcionamento, como os senhores
ney, com a administração do então Presidente,
terão oportunidade de ver, através dessa expehoJe Ministro do Tribunal de Contas, Marcos
riência que- LaydJane vai apresentar, experiênVilaça; programas de desenvolvimento comu- cia vivenciada Já em Pernambuco, aproximanitário, onde a população pudesse decidir qUe-- damente há dois anos e meio, temos a feliciprogramas deveriam ter na sua comunidade
dade de dizer que_ a LBA. que atendia a uma
e um órgão, como a LBA. viria ao encontro parcela insignificante dos idosos a nível naciodessas necessidades, muito mais como apoio
nal, aumentou hoje em quase 1.000% o seu
e que com a determinação de tutelar ou de atendimento através dos Centros de Convificar com a eterna manutenção daquele gruvência dos Idosos. Há Centro de Convivêriciapo. Era _o apelo apenas para o começar e,
em que atedemos na base de 500 idosos e
depois, que eles continuassem a sua camiessa programação é interessante no sentido
nhada, já com a decisão e· com condiçâo de
de que a gestão não é tutelada por nenhum
desevolver o seu próprio processo.
tipo de órgão.
Diante dessa conversa, dessas palestras,
Os idosos, no Centro de Convivência, são
dessas reuniões com a comunidade, D. Maria
treinados, são preparados para que assumam
do CarmóVilaça teve a oportunidade de perceo comando do seu processo, através da legaliber que o grande anseio da pessoa idOSa náo
zação formal de uma associação com poder
seria o asilo, seria, sim, a sua participação efetilegal, jurídico, que possa viabiliz-ar convênioS
va na comunidade e, também, a necessidade com demais entidades, para que possa consde apoio para que eles resgatassem o seu
tituir a sua programação de acordo com as
direito de cidadania.
necessidades suas e _de sua comunidade.
A proposta quase sempre levada à pessoa
Em muitas dessas áreas, os idosos já têm,
da terceira idade tem 'cãfãc!erísticas assístin·
hoJe, sua programação estabelecida, e aí sUrge
dais, paternalistas e, até por que não dizer
o fato que nós consideramos que o processo
caritativa. Quando você olha, o idoso, muitas
tem que ser acompanhado.
Os idosos, por terem passãdo graride parte
vezes, a sensação é: "coitado, tão-velhtnbo,
que pessoa, o que é que ainda vai fazer na
do tempo em um isolamento total, em termos
vida?" Mas esse é o pensamento de quem
de atividade participatiVa na sua comUnidade,
olha para o idoso, não é o pensamento do
também _acham, no seu primeiro momento,
que festa, lazer, jogo de dominó, piquenique
idoso. O idoso acha que ainda é o momento
de viver. que ainda é o momento çle -produzir,
é o fundamental naquele momento, por não
terem eles_a oportunidade de ter passado por
inclusive, e de lutar para que ele venha resgatar
os direitõ.S que, lnuitas vezeS, lhe são tirados, isto, porque, geralmente, foram meninos pobres, foram pais de familia sacrificados, e che·
eles passam por necessidades, sem ter este
garam a uma ve)hice, muitos até el)l situação
merecimento.
E, aí, j:5ãrtiu-se para o programa charriado
de miséria.
E, naquele momento, sentem vontade de
Centro de ConVivência de [dosas. Esse Centro,
muitas vezes, temos a necessidade de afirmar
voltar um pouco a ser criança e sentem falta
que não é uma obra física. A obra física é
daquele laz-er. E esse primeiro momento é
apenas o instrumento. O Centro de CoriViobedecido e respeitado pelo PRO NAV/LBA.
vência do Idoso é umano_va política de atendiOs téchicos do PRO NAV e da LBA estarão
mento. É você olhar o idoso como cidadão
jtii'ttos para orientãf, pois o processo não acabrasileiro, dentro da sua comunidade; com
ba ali. Eles terão que caminhar numa luta para
a sua participação efetiva, com a sua capacimodificar, inclusive, a condição das outras
dade de produzir e com a sua capacidade,
pessoas, dos seus própriOs filhos e netos, que
também. de transmitir as experiências -que já
amanhã serão idosos e não terão mais a neteve e que, muitas vezes, vão ser carregadas,
cessidade, por uma questao de direito, de estar
por ele, no final de sua vida.
_
na situação em que eles estão hoje.
Então-,- os- Centros de Convivência come~
çaram a ser discutidos com os Municípios,
É fundamental,_ também, perguntarmos até,
além dos ídosos, _e com a participação efetiva
com essa experiência que estamos víverido,
dos prefeitos municipais. Seria uma obra cõíli
o que é ser idoso.
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Como nós estamos com essa experiência
desde o Oíapoque até o ChUí, verificamos uma
diversificação que é muito comum num país
continental e pelas próprias cond[ções regionais que o país apresenta.
O Idoso do interior do RiO Graride dQ Sul
é um idoso que voe~ olha, ele tem oitenta
anos, mas parece um idoso de cinqüenta, cinqüenta e cinco anos.
O idoso de E.xU, sertão dé Pernambuco, você olha uma pessoa, uma mulher de quarenta
e seis anos; você pensa que essa mulher tem
setenta ou sententa e cinco anos.
São características diferentes, são momentos de envelhecímento díferentes e aí, então,
para que adotemos uma política participativa
e efetiva em relação ao idoso, nós temos que
voltar a uma pergunta, talvez até bem mais
primária, que seria: o que é, dentro deste País
continental, o limite do que poderemos chamar de uma pessoa que chegou à terc_eira
idade?
Essa indagação que estamos fazendo, hoje,
é fruto de uma experiência e é isso, essa experiência que a gente não pode dizer, ainda, que
nós criamos um modelo de política. Não!
· Nós estamos propondo, através de uma experiência, uma ação partlclpaUva e efetiva do
cidadão brasileiro, que chegou à terceira idade, que ele antes de ser idoso, ou ser jovem,
ou s-er criarrça, ou ser pai de familia, que ele
seja fundamentalmente um cidadão brasileiro.
Então, com essa visão de uma política de
idoso, com essa experiênCia-através desses
Centros de Convivência, é que nós estamos
tentando assegurar - e aí vem esta aliança,
este reforço que estamos reCebendo do Senado Federal, com a sensibilidade dos Srs. Senadores- esta luta para resgatar este momento,
que foi muito grande em termos históricos,
venha a ser reduzida e comprometida, através
do estabelecimento de uma política social do
Governo.
·
Os recursos que destinamos- como disse
anteriormente_foram recursqs extra-orçamen·
tários- foram mobilizados, através do grande
prêmio Pi'onav/LBA, com o apoio da Caixa
Económica Federal; o grande prêmio Pronav
nos deu condições também de realiz-ar, porque no custo_ de hoje, só para ma~erial de
constn.Jção, nós estamos com esses 345 Centros, com um gasto de 64 milhões de cruzados, sem contar os custos indiretõs desta pro-gramação.
O Centro; o têfreno é da LBA, a construção
é feita com a parceria LBA-Prefeitura Muni~
cipal, mão-de-obra e material. _O uso e a gestão da comunidade é através da terceira idade,
e; em seguida, o Centro, também já aprovado
pelo conselho da LBA, será passado para a
comunidade da terceira idade logo que haja
a legalização desta associação, de forma juríM
dica.
Para garantir esse espaço para a terceira
fdade, é que a LBA s_olicitou que a Prefeitura
doasse--o terreno à LBA, para que assegurasse,
como está assegurado no Conselho da Presi·
dência da LBA. que os terrenos, lego que tenham personalidade jurfdica as associações
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da terceira idade, serão repassados de forma
efetiva para a população.
E a LBA criou um programa na adminis-

tração Marcos Vilaça do Conviver, que é: um
programa voltado para a terceira idade, no
sentido_de que eles possam manter o Centro

sem precisar pedir ou implorar recurso-s,
quando, para eles, isso sai na forma de direito.

E importante, também, ressaltar que todas
as programações_ da LBA, como programas
de esporte e lazer, como programa de legalização do homem brasileiro, microunidade de
produção, profissionalização e pré-profissiona1ização, e os demais programas estão tam-

bém à disposição das associações da terceira
idade, como também a qualquer uma associação a nível das organizações populares.
Então, para isso é dado um nível de inde_pendência ao grup-o, para que- eles possam,
realmente, gerir aquele espaço e o comando
do seu processo, conduindo com um trabalho
muito mais amplo, que é o trabalho de compromisso com a comunidade.
Já tivemos a oportunidade de verificar que
em alguns Estados, por exemplo, onde existia
arte barroca em igrejas, extstiã:m apenas três
pessoas idosas que ainda sabiam fazer isso.
E essas três pessoas pesSoas idosas estavam se acabando.
Então, esse grupo, ess~S três pessoas foram
instrutores, passando a técnica para os jovens,
que também estavam em programas da LBA,
no sentido de um aprendizado. Hoje, nós temos nesses Estados mais de 40 jovens que
sabem fazer o mesmo trabalho.
Então,_é aproveitar, é verificar onde está um
pouco da sabedoria e termos a humildade
de verificar que ainda temos muito a aprender,
inclusive, no processo social, com aquelas
pessoas que são as que vivem, são as que
sentem, são as que percebem as injustiças
e o processo .que estão vivendo.
É por isso que hoje o Pronav/ LBA se sente
wn órgãO muito mafs sensível, um órgão muito mais flexível, no sentido de absorver essas
experiências trazidas pelas pessoas da terceira
idade, para, inclusive, rediredonar os seus programas e verificar onde há maiores necessidades em qualquer um dos seus programas,
diretrizes ou determinações políticas. _
Para isso, por exemplo, tivermos pesquisas
contratadas com a PUC de São Paulo, onde
pudemos ter, efetivamente a participação do
idoso,além de ouvi-lo em que tipos de programação gotariam de estar envolvidos no programa geral da própria LBA Também não
desejamos que essa experiêricia vá asilar o
idoso dentro da sua comunidade. Ai é um
progtama comunitário, é um "programa participativo, mas é evidente que é preciso dispor
de um espaço fisjco, espaço esse que, em
muitas áreas, não está ali só o idoso. O idoso
já está no programa de complementação ali~
mentar. É ele quem pesa as crianças, é ele
quem faz a doação à gestante e à nutriz, é
ele quem distribui o tfcket de leite da SEAC.
São eles que fazem as bandeirolas, até compõem as canções, atP tocam os instrumentos
nas festas da comunidade.

É o idoso, revivendo dentro de um processo,
e ·a comunidade aprendendo a ver ou a rever
o idoso co_mo uma pessoa útil, produtiva e,
fundamentàlmente, um cidadão brasileiro.
Acredito, Srs. Senadores, minhas Senhoras
meus Senhores, que estas são as linhas mestras da nossa intenção do programa, e temos
essa preocupação porque, considerando que
para conti_r_1ua_rrnos esse programa no ano de
1990, baseado em urna projeção de que tenhamos uma inflação de 400% ao ano, conseqUentemente, numa média de 33% ao mês,
hoje, para o ano de 1990 eStaríamOS precisando de 284 milhões de cruzados novos.
É fundamental essa sensibilidade dos Srs.
Sel1aQOres pãra que possamos não desiludir
esse grupo de pessoas, de técnicos, que também se envolveram no processo de mudança,
com6lafnbéin a própria comunidade que já
começa a reacreditar no processo da terceira
idade, e a reacreditar que um programa soda!,
sendo levado a sério, é um grande programa
neste país.
Muito obrigada.
úSR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Concédo a palavra à Ora. Laydjane Calado.
A SRA LAYDJANE CALADO - Sr. Presi,
dente. Srs. Senadores, o nosso boa tarde, esta·
mos orgulhosas de estar aqui presentes nesta
Casa, trazendo a nossa experiência, a experiência da LBA em Pernambuco.
Na realidade, acompanhamos esse programa desde que foi iniciada a intervençào, a
nível governamental, quando era de respons~
bilidade do INPS. Foi um programa que, na
realidade, não deslanchou porque, necessariamente, para que o idoso participasse da programação, ele teria que ter vínculo previdendário. Tinha, também, a característica essencialmente beneficiárià. Quando o idoso procurava a programaç~o. ele ia em busca de alguma ajuda do INPS.
- Chegando lá, quando o orçamento não estava compatibilizado, não atendia às su~s necessidades, havia uma desestimulação. A medida que também era uma ação votada apenas
para 'um grupo fechado, que era o grupo de
idosos, não _podíamos, assim, enquanto previdência, .desenvolver uma ação comunitária,
Quando ele pãssoti para a LBA, apesar da
LBA s~r um Qrgão que .:~tende à população
carente, independente do VÍnculo previdenciário, nós sentimos necessidade de fazer crescer
esse trabalho no sehtido de ampliá-lo à comunidade. no sentido de que houvesse um envol~
vfmeritO maior, reconhecendo que a popu·
laçâo idosa cresce assustadoramente - demograficamente está comprovado. O nosso
paíS já se cohca como o sexto pais do mundo
em população idosa, contradizendo a nossa
própria condição económica de que ela é considerada a oitava economia do mundo e que,
na realidade, é uma população que sofre injustiças, em razão _da perda do poder aquisitivo,
e que procura as instituições no sentido só
de receber beneffcios.
Paralelamente, junto a condição de miserabilidade em que vive _a grande maioria da po·
pulação, a história do país se resume na ação
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caritativa. Junto a isso, vemos a idéia do idoso
apenas como alternativa de asilamento. As
próprias mudanças, os processos migratórios
trazem as fafnílias para as grandes cidades
e o idoso cada vez menos tem oportunidade:
de moradia, de convivência familiar, de quali~
dade de vida, principalmente nos setores de
saúde e, conseqüentemente, no setor social.
QUando a Pronau LBA lançou esse programa, através dos Centros de Convivência, vimos a possibilidade de um crescimento, de
um ~spaçó--ol'ide o idoso tivesse a sua fala
Na realidade, falar·se do idoso, isso é bastante
distante do que ele sente e das suas reais
necessidades.
Encampamos esse trabalho e procuramos
desenvolvê-lo principalmente no sentido de
conhecer cada realidade. Não existe modelo
no Estado de Pernambuco. -Ein cadã município ·que chegamos, desenvolvemos o trabalho, captando a necessidade local. como
aquela cidade é, o que ela pode conduzir, o
que ela pode crescer, o que ela pode dar.
Daí por que _temos quinze centros inaugll·
radOs, nove deles já em pleno funcionameoto.
TrouXemoS a expedênda de um município
do agreste meridional- a cidade de Corren·
tes - que está a 280 km da cidade do Recife,
onde fomos para lá e começamos da estaca
zero. É uma cidade em decadência que até__
os anos 80 tinha 80 mil habitantes. O últilno
censo do IBGE Jevantava 18 mil habitantes,
Efeito do proCesso migr.itório, efeito da morta·
!idade infantil.
A partir daí estabelecemos que não iríamos
levar nenhum projeto pronto. Estabelecrnos
que iríamos trabalhar por módulos, e à_ medida
que eles fossem venddos iríamos encaminhando as abordagens na comunidade. No
primeiro módulo procurarnõ-s conhecer _a
área, o_ sentido geográfico, as riquezas, a economia, o perfil da cidade, os usos e os costumes locais, procuramOS ·c-onhecer as lideranças, quem representava mais naquela comu~
nidade, para podermos estabelecer a convo~
cação da comunidade e tentar uma mudança
no sentido da postura da comunidade em relação à questão do i~oso.
Por incrível que pareça, nos primeiros con~
tatos que tivemos, soubemos que os idosos
lá eram rechaçados, inclusive, os mais caren·
tes eram apedrejados. Ficamos asSusta9os
porque a idéia que se tem é de que no interior
os valores ainda estão preservados, que o ido·
so ainda é umã pessoa querida. Na realidade.
nós vimos que o idoso que fica nas cidades
pequenas é porque ele não tem mais condições tisicas de acompanhar a família, ele fica
lá empobrecido, sem nenhuma condição. A
qualidade de vida é cada vez mais precária,
os re<:Ursos comunitários são zero. E esfão
lá, quer dizer, acomodados e achando que
aquilo é o que Deus quer.
_.
A partir desse momento, identificamos também algumas situações que levaram o empobrecimento dessa cidade, uma vez que acidade de Correntes era uma das grandes produtoras de grãos da região. Com o incremento
da pecuária, o latifundiário desenvolveu a pecuária eles chamam de fenômeno de pé-de-
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boi. Então, os pequenos agricultores tiveram

cada vez menos oportunidades de cultivar a
sua terra, existindo cada vez menos emprego,
cada vez menos condições de vida
As famílias, os jovens, a partir de 14 anos,
no máximo, já estão saindo para os grandes

centros: Caruaru, Recife, São Paulo, etc. À medida que a LBA vai implantando esses centros,

entendemos que é responsabilidade dela for~
talecer os municípios e que é responsabilidade

da comunidade receber esses equipamentos
sociais. E também, por uma realidade que
já vivenciávamos, que não havia sensibilização
na questão do idoso. A questão do idoso era

resolvida com um prato de comida que se
dava, esmoladamente, ou pela questão da segregação dele através do conhedmento aos
abrigos.
Partimos no sentido contrário da nossa experiência de 15 anos; partimos no sentido de
sensíbilizar a comunidade. Procuramos saber,
na realidade, quem tinha representação naquela comunidade. Convocamos as lideranças locais: política, civil e relígiosa e identificamos que o professorado local_tinha uma
credibilidade enorme junto aos comunitários.
Daí partimos para um trabalho conjunto, em
que todo o encaminhamento, toda a mensagem que nós queríamos levar, relacionada à
questão do idoso, tinha que s_er repassada em
uníssemo e conjuntamente com a comunidade. Por entender que esse trabalho era essencialmente educativo nós não tivemos pressa, ficamos um ano diretamerite na cidade
de Correntes e, posteriol1llente, a níVel de supervisão.
Reunimos 54 líderes de representação civil,
política e religiosa, todas às quartas-feiras,
quinzenalmente, todos os estudantes dos 1~
e 2ç graus; 146 professores do municípfo do
Estado; 63 comunitários da zona rural e deles
conseguimos formar 49 voluntários para interpretar aquilo que a LBA estava levando àquela
comunidade e também porque quando eles
souberam que estavam realizando a construção de um equipamento para o idoso, eles
pensavam que aquilo era um asilo. Também
tinham muito medo da gente - isso está
acontecendo sucessivamente em outros municípios também- achavam que nós iríamos
tirar a aposentadoria deles. Porque não passa
pela cabeça deles de que a aposentadoria é
um direito. Normalmente eles não se documentam em tempo hábil, trabalham anos e
anos sem estarem devidamente documentados, e quando eles vão requerer, através do
Funrural, a sua aposentadoria não estão documentados. Há pessoas mais hábeis que se
colocam como intermediários e que arregimentam essa documentação e tiram proveito
dessa situação. FlCãm com a -primeira aposentadoria, tornam-se procuradores dessas_ pessoas, com percentual, e ainda ficam gratuitamente, recebendo galinhas, abóboras, presentes e presentes desse idoso em forma de agradecimento.
Foi: multo ihteressante, porque nós come-çamos um processo, através da comunidade,
no sentido de conhecer os idosos de lá. Já
estávamos mais ou menos identificados e to-

das às vezes que os procurávamos, eles ficavam receosos, resistentes para as reuniões,
mas depois de muitos cantatas nós conseguimos, inicialmente, 14 idosos. Foi engraçado porque um deles nos disse: ''eu fui convidai urna senhora lá e ela disse que estava
de resguardo. Aí eu falei Para ela: espero que
você não diga que eu sou o paí". A resistência
era tão grande, por medo de tirar-se a aposentadoria deles que eles não aceitavam. Às vezes
a gente tentava cumprimentá-los, mas eles
nos davam as costas~ É um fato muito sério
essa questão da aposentadoria, porque não
pac:.Sd como um direito deles enquanto cidadão, passa mais como um beneficio, uma gra-,
tificação que caiu do céu, quando, na realidade, eJes c_onseguem essa aposentadoria.
Nesse processo, enquanto trabalhávamos
a comunidade, as lideranças, os estudantes,
o professorado e os alunos, nós tínhamos que
voltar a Recife e, enquanto isso, elegemos um
comité, e esse comitê trabalhava no momento
eiT', que nós não estávamos na cidade. Era
o grande articulador no encaminhamento do
trabalho. E os preparamos para eles receberem o equipamento. O que era aquele equipamento, para que servia, como utilizá-lo?
Percebemos yue no ano de 1988 _era aeleição dos prefeitos e precisávamos ter uma postura muito neutra, enquanto técnicos, apesar ·
de termos a receptividade deles nas lideranças, nas reuniões com as lideranças; tinha o
PDT, PP.$, PMDB; PFL, todos os prefeituráveis
es,tç~vam lá assegurando a sua participação
e suas posições e conseguimos nos sentar
à mesa, por'que sãO muito mais acirradas as
questões políticas no interior e noS entrosamos de forma que participamos de todos os
movimentos, da_s gincanas,_ das coligações
que- houver entre os partidos; estávamos emtodos os movimentos munitários para que eles
sentissem que, _na realidade, éramos elementos neutros na comunidade, encaminhando
um trabalho que, até então, não tinha havido
nenhuma intervenção soda! naquela área.
É uma cidade hostil, despreparada, com
poucos recursos o_u nenhum; tem um único
hospital, que é hospital e maternidade ao mesmo tempo; a estrada recente, que ainda não
havia sido inaugurada, er_a de difícil acesso
quando nós chegamos lá_- agora ela já está
asfaltada.
Trabalhamos no sentido de que fosse recebido o equipamento, utilizado por eles e denunciado à medida que a preservação fosse
feita. AD mesmo tempo, para que fosse repassada a idéia do idoso, nós se!ecionamos 56
slides, onde trabalhamos a questão biológica; a questão do envelhecimento é um processq_ nafurat Levávamos, através daqueles
s1ides. a discussão da criança, a partir do
feto, qual era a posição da mulher grávida.
a aceitação da maternidade, a responsabilidade, depois o nascimento da criança, quais
eram os cuidados que com ela deveriam ter,
depois a criança se encaminhando pi:tra a ado·
lescência, o adolescente, o adulto, a maturidade e a velhice.
As questões que estavam sendo tratadas
na CqnstifutÇão, O que eles sabiam, o que eles
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percebiam, se estava sendo discutido a n(vel
locé!l ou não; cobrávamos das lideranças, qual
era o papel que elas tinham de arregimentar
as necessidades locais e repassar para os senhores as suas falas, as suas necessidades.
Esse material foi ~iscu~id_q__ o tempo todo
e tentamos envolver ao máximo, também, no
sentido da vida comum do indivíduo na comunidade; o primeiro agrupamento associativo
do indivíduo é na familia: ele nasce em uma
casa, permanece, cresce e multiplica os seres·
na sua casa. Então é lá que ele nasce, cresce,
vive~ e morre. Por queb abrigo? Então,ca gente
mostrava a vida em comunidade, a sua partici·
pação, o seu engajamento no trabalho, a sua
vida com seus amigos, as fofocas, o namoro,
as brin-cadeiras.
Todos esses lares traziam o- conjunto do
cotidiano, o feed back cotidiano do indivíduo
na sua casa, com seus amigos e com o seu
trabalho. E o_ que seria- isso- se a postura da
comunidade fosse a de receber um abrigo?
Então nós passávamos a idéia da segregação
da coletividade, da destruição da personalidade, porque a pessoa deixa de ser o Seu
Antônio, a Dona Maria, o Seu José para ser
o vovô, a vovó, o titio, a titia.
A possibilidade que você tem na sua casa,
por mais pobre que seja, de mante1 os laços
afetivos, de dormir na sua cama, de acender
ou apagar a luz, de comer a galinha ou a
carne de charque, no abrigo nada disso é perrrittido. Entãõ, -nós passávamos esse conjunto
de Slides, trabalhando lentamente a comunidade, e, posteriormente, qual a idéia que eles
teriam a partir do momento em que sabem
que eles são uma população crescente no Brasil e não adianta só viverem anos d_e vida,
mas que precisam melhorar a qualidade de
vida. Mas quem é que vai melhorar a qualidade
de vida deles? Quem é o responsável? São
eles próprios.
É muito comam, o idoso n-o- NOrde:::te é
introvertido. Para você puxar a fa_la do_ idoso
no Nordeste é muito difícil. À medida que eles
se se-gregam, que os familiares saem para
trabalhar, eles ficam isolados, não partiCipam
dos movimentos sociais, alienam-se de verdade.
Procurávamos mostrar tanto à comunidade
como aos próprios idosos, a esse grupo pequeno de 14 idosos, de que eles tinham uma
responsabilidade da sua fala, das suas necessidades; quem sabia dizer das suas ·neCessidades eram eles próprios.
Foi um processo lento de conquista e provocamos, realmente, a catarse fazer com que
eles falassem, falassem e dissesem o que sabiam fazer, o que eles gostavam e tinham feito
durante toda uma vida, o que lhes agradaria
continuar ou não fazendo.
O direito de lazer é um direito do cidadão.
O laier deve ser resguardado. Isso não é .um
aspecto obrigatório, mas faz parte que o indivíduo usufrua desse lazer. Então, também deve
ser preservado o lazer do idoso.
O nível cultural, a vida cultural, a vida soda!
do idoso, ela também-tem de ser consolidada,
porque isso implica nos aspectos psicológicos
d-3 postura do idoso na sua sociedade. Vimos
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também no que eles poderiam se engajar. no

momento em que eles gostariam de praticar
algumas _ações, algumas atividades. Nós já tinhamos várias _experiências, por exemplo, no
Recife: _é_ fâcil você encontrar artesão, é fâdl
você encontrar costureira. Então, a tendência
nas atividades, na vida urbana ê diferente do
preparo do homem do campo, que normalmente está mais voltado para a agricultura.
Os artesãos têm que tr~zer aquele dom, eles
não têm estimulas, eles não têm deficiência,
não foram provocados estímulos como aconteceu nas cidades grandes. A qualificação pro-

fissional praticamente não existe. Então, eles
chegam a um ponto que, na realidade, não

tem mais nada para fazer e não acreditam
em si próprios. Aí começamos a ouvir o que
eles sabiam fazer: "Ah, eu sei fazer ralo, mas
o pessoal não compra mais ralo." "Mas, e se
colocássemos na feira?" "Outras peSsoas daqui sabem fazer ralo?" "Ah, não, só sa!:>em
o Sr. Manuel e o Sr. José." Então a gente
sentia, por exemplo, que a profissão de sapateiro poderia permitir uma condição, ainda,
de renda ou até de repasse para as pessoas
mais jovens, porque estão morrendo estas
profissões devido à industrialização, que está
cada vez mais abafando essas profissões que
trazem ainda um retomo à população.
Procuramos descobrir essa parte de capacidades residuais do idoso e o que eles gostraiam ou não de fazer.
Procuramos-ver tom-eles o que conheciam
da história da terra deles. Então, conhecemos
lenda, trouxeram jornais centenários, conhecemos os poetas, os juristas que nasceram
na cidade de Correntes, através da história
contada pelo prôprio idoso~
A história do Quilombo dos Palmares, _que
é uma divisão da cidade de_ Correntes, também é muito latente neles; sabiam contar a
história do negro com uma vivacidade que
não conheciámos através dos livros. Tentamos resgatar a memória através de sua própria história e das suas estórias.
Procuramos engajá-los sem levar a uma
conduta laboratorial. Primeiro, porque sabemos que os municípios são carentes, a qualificação profissional é muito pequena, até técnicos para trabalhar na área é muito dificil; teríamos que obter o máximo de aproveitamento
das pessoas que estavam vivendo naquela comunidade e como poderíamos encaminhar
esse trabalho.
Ouvimos deles quais as necessidades locais. A questão da aposentadoria passa distan·
te deles, com muita dificuldade. Há um único
médico para tratar de toda a população.
Análise clínica eles sabem que sofrem de
verrninose; que tomando banho de rio estão
sujeitos a esqulstossomose, porque na região
deles existe. Mas como tratar esses vermes?
Como eles fariam os exames? O acesso era
difícil, teriam que- ir para Garanhuns fazer os
exames, e tudo isso eles colocaram como necessidade.
A partir daí, utilizamos essa conquista no
sentido de que fOssem entrando neste· cotldi~·
no, e fossem engajado em atiliidades que estavam diretamente ligadas à realidade deles. Tí·

nhamos lá a Emater, que poderia até favorecer
uns leilões, etc. Mas não, começamos por per~
guntar o que eles gostariam de implantar.
ComeÇamoS com a resistência incrível de
14 idosos e estamos no momento com 311
idosos inscritos, participando. Eles pediram
para abfír o centro aos domingos, e fazem
evangelização; já fizeram feiras de usados;
com a sensibilização da comunidade; os fazendeiros çqmeçaram a fazer ofertas ao comércio??cal; quando falta gás o comérCio local fornece.
· · Afgurõ-as coisas Já est.iô·- mais ou menos
encaminhadas com o apoio da própria comunidade.
Hoje, a Silpe ou Cilpe dá diariamente 20
litros de leite ao Centro de Convivência, para
que seja utilizado tanto na creche como lá
nq Centro. F'I.Zeram um b_ingo, porque não levamos equipamentos para lá antes de conhecettflos, na réálidade, o que eles sabiam fazer
ou não, e as-cois.;~.s nasceram assim. Eles gostariam de costurar, de bordar, fazer renda, etc.
Eles mesmo mobilizaram um bingo; compraram uma máquina de costura, compraram
dois armários laqueados para guardar o material deles; fazem pedido à LBA, para aquisição
de alguns materiais.
E a sustentação desse programa, que começou agora, a partir de julho, a partir é através da manutenção do Projeto Conviver, do
qual a companheira Teresa já falou, que é
o pagamento per capfta, e que está encaminhando também como um apoio, porque na
realidade, é um per capita reduzido, que signift~ poucO, mas ê alguma coi?a,é uma instalaÇãO que praticamente não exige pessoal, porque estamos preparando a autonomia do idoso._ para receber e gerenciar aquele equipaineilto. Então, temos apenas um coordenador
e uma pessoa que é merendeira e seJVente,
que faz os serviços gerais. Apenas duas pes~
·soas lá-; e um vigia necessáfio para vigiar o
Centro de Convivência.
Em resumo eu queria trazer essa experiêÍlcia, e como sou muito prolixa, tentei ser objetiva. Tenho um vfdeo, que V. EX"s podem observar, de 6 minutos e 7 segundos. Acho que
não ficará cansativo. (Palmas)
A SR· LAYDJANE CALADO _: Eu queria
apenas fazer uma observação: é que deixei
apenas a fala do prefeito. V Ex's observaram
que ali entendemos que a cobrança dele em
relação ao equipamento era muito pouca; ele
queria inaugurar a obra, queria o muro e a
estrada de acesso.
Entáo,-nci realída_de, enter1demos que a comunidade, realmente, deveria estar bastante
preparada para ter o sentido de pertinência
de que aquele equipamento era na realidade
deles. Mu_ito obrigada.

OSR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Nós abrimos os debates para quem queira
fazer alguma exposição ou algum questiona·
menta.
Concedo a palavra à Si"' Cé.dUa MartinellL
A SR' CECfLIA PEDRO MARTINEW DE

SOUZA. -

Em princípio, rr1e emocionei de-

mais com a_exposição-que vocês fizeram, e
cheguei a me segurar para não chorar, porque
vocês estão no trabalho e eu sou protótipo
do idoso de que vocês estão falando, Então,
foi rnuito difícil eu me conter porque essas
pessoas precisaram estender amor para não
ter uma velhice desesperada. E nesse momento em que elas deveriam estar curtindo
o trabalho feito, que como qualquer cidadão
engrandece a Pátria, cada um com a sua capacidade, uns estão bem, e outros estão estendendo a mão para poder terminar a vida um
pOuco melhor.
Esse esforço de vocêS-aliáS, Vocês expia·
naram maravilhosamente bemfez-me feliz por
ter fiCado, de ontem para hoje, para ouvi-las;
isso trouxe um benefício muito grande porque
eu trabalho com uma faixa etária que tem
uma condição social melhor. Então, aqui nós
temos uma graduação: a irmã com aqueles
carentes demais, aqu.eles que precisam de
grãt"ide ajuda, porque o ·problema é de asilo.
Vocês; com aqueles que ainda têm condições
de fazer alguma coisa, e eu até me senti enver·
ganhada de todo o meu trabalho pelo País
com urn grupo de pessoas que têm condição
melhor. Mas disso tirei, pelo menos, duas
grandes mensagens: uma, que não haveria
necessidade de virmos estender as mãos sempre, solicitar, bater na porta de todos os políticos para conseguir ã.Jgu-ma coisa,~-=-que· -não
é em beneficio nosso, mas em beneficio de
outras pessoas humanas e que são gente e
que, de um modo geral, quando elas envelhe-cem, parecem que deixam de existir. E _a segunda, que é um raio de sol, é um raio de
luz que, pela primeira vez nos meus 70 anós
de idade, eu vejo pessoas como o Senador
Jutahy Magalhães e outros elementos deste
Senado se prontificando em fazer alguma cÇJisa,Esse é o raiar, é o raiar da aurora, é alguma
coisa que nos deixa cheios de esperança, porque chegará o momento em que não serão
os políticos que baterão à nossa porta pedindo
votos, não seremos nós que bateremos à porta
deles, pedindo apoio para aqueles que trabalharam e fiZeram alguma coisa, mas serão os
dois, principalinente V. Ex•s Que estão come-çando a estender a mão e lembrar que nós
existimos. Isso me deu uma emoção muito
grande, porque eu desejo que V. Ex.<t< sejam
muito abençoados e que consigam fazer com
que isso frutifique de verdade e que o Brasil
não Sejci mãís um País tão miserável e que
o idoso possa morrer feliz, alegre, cantando
por ter vivido num país como este. Era c que
eu queria dizer. (Palmas)
O SR. PRES!DE:NTE (éai-los Patrocínio)Concedo a palavra à Irmã Maria Luíza.
A IRMÃ /Y\ARIA LUÍZA.- Eu também estou
comovida Cecilia, mas nós que passamos dos
40 ~riOs precisamos ter cuidado com a emoção porque levará lesão, e toda lesão leva à
emoção. Olha, valeu a pena. Bem-aventurados todos vocês que estão descobrindo os
caminhos.
Em 1982.; tiVe a felicidade de participar da
Assembléia Mundial da ONU, realizada em Viena, onde fui representar a capital, a cidade
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Somos uma pequena· Comissão. Te mos
àquf o Senador Marcos Mendonça, o Senador
Carlos Patrocínio e eu. Estamos realmente.
preocupados com a questão dos idosos. Estamos fazendo levantamentos, procurando sumeiro Mundo. Eu acabei brigando, não podeia
brigar, porque não tinha VOZ, e fui p<ira aCaSa
gestões, trocando idéias para ver o que pode·
do Embaixador do Brasil. Porque eu tinha e
mos fazer, dentro daquilo que temos obrigatenho certeza que eles são mais infelizes, -os
ção de realizar.
idosos do PrimeirO Mundo, do que os idosos
Oaqui levaremos ao plenário do Senado
do Brasil, porque_ somos mais criativos. Eles
aquilo que surgir deste trabalho, e espero que
seja um projeto de uma política voltada para
morrem de tédio, a vida deles é um suicídio
lento.
o problema dos idosos, e o plenário, certamente, no inicio do próximo ano, dará uma
Hoje a tarde, nc;:ste momento, agradeço a
Deus a possibilidade de estar aqui estou emodefinição a este respeito. Por isso é que as
Senhoras e os Senhores encontram poucos
cionada também porque voltei às minhas raízes, quando ouvi sotaque das minhas nordesSenadores flqui. porque esta é uma pequena
tinas aqui, porque eu ·sou cearense· também.
COriliss.ão.
Quando eu vi sinais de ressureição, tira"ndo
_ Agora, os trabalhos estão sendo gravados,
e daqui dessas gravações é que, na qualidade
quase .do pó, como é considerado o idoso
no Brasil, repito aqui o que disse o ·senador
de Relator e a Neusa como assessora, iremos
Mário Covas, que o idoso é tratado como um
fazer este trabalho de arrumar as sugestões
material descartável, uma seringa. Eu tinha
que aqui são feitas.
Hoje, mais uma ve.z, também, assisti a uma
vontade de ir lá no agreste, sentir, falar com
exposição a respeito dessa questão dos idoeles, de comer a tapioca, e quanta maravilha
em poucos minutos nós sentimos.
sos. Vemos que existem preocupações. Existe
Bem-aventurado, também, o Sr. Senador
um trabalho voltado para essa questão, um
Jutahy Magalhães. Eu nem sabia que o Senhor trabalho que é praticamente desconhecido,
era filho do nosso querido Juracy Magalhães, tr<;~.balho que, normaJmente, no Brasil, poucos
sabem o que se realiza. Quando procuramos
que abriu as porta do Congresso em 1960
saber o que se faz a respeito dos idosos, nada.
para Maria Luíz.a, mas quase que eu fui queiMas existe alguma coisa, é um pouco do muito
mada, não por ele, porque eu propus mudanças.
que é necessário se fazer, mas existem aqueles
Vocês são bem-aventuradas, porque eu já que são abnegados nesse trabalho e que bustive muita briga cOm a Legião Brasileira. Ma.s, Ç<;'Im levar um pouco de paliativo a esse númerO tão grande e cada vé mais crescente de
lá em São Paulo, também senti e participei
de trabalhos no interior, está mudando, para- idosos no Pais.
béns.
Vemos que de urna idéia que surgiu das
Senti-me também muito pequena por esse conversas que tivemos aqui, das sugestões
que ouvimos, procuramos transformar no patrabalho corajoso. Agora, uma pergunta: serâ
que no próximo governo terà continuidade?
pel, como disse ontem, através de emenda
Será que não queimarão essas conquistas? ào Orçamento, porque pela exposição que >JUÉ muito penoso, porque !<i. em-São P"aulo nós
vi, os recurSos são fora do Orçamento. Quer
estamos sofrendo com o Governo, com a Pre- dizer que no Orçamento da União não temos
feita Luíza Erundina. Não sei, é uma pergunta. recursos para os idosos e, no entanto, há
Queira Deus que não. Muito obrigada a V. quem diga que temos muitos, mas, na realidaE 6 que me deram essa vontade de continuar; ·de, temos que trabalhar para isso, porque o
tempo urge, os anos passam mals rapidamensão sinaiS-de esperança, sinais de ressurreição.
_
Farei aquela prece de agradecimento: ôh! te do que nós imaginamos.
Ontem D. Cecília falava, quando se olhava
Deus, o mundo que tu criastes para o encanto
de teus olhos esqueceu a vossa missão de no espelho e se via de cabelos brancos, e
amor e o sangue do teu filho jorrado gota ontem tive uma experiência interessante...
a gota por amor, os homens, no seu egotsmo,
separaram, dividiram e mancharam a tua próA SRA CEdUA PEDRO MARTINEUJ DE
pria face, senhor. E quando eu vejo o rosto SOOZA. (fora do microfone)- V. Ex• agiu como
dos idosos amargurados, sofridos, é a tua pró- eu.
pria face Senhor! Porque o Pai disse que para
se ganhar o céu é preciso ser criança, e o
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Fiz
Pai ama as crianças, crianças de cabelos bran- pior! Procurei outro espelho. Cheguei em casa,
cos, crianças corcundas, crianças que querem falando com a minha esposa sobre essa quesbrincar, crianças que querem rodar em volta tão de idade. Hoje tive de confesSar de público
das cirandas, crianças que têm sonhos. E hoje que tinha 60 anos. Ela comeÇoti a dizer: não,
à tarde, Senhor, estamos sonhando juntos."
é porque você fez muitos regimes, emagrecia,
Muito obrigada. (Palmasr
engordava, e a pele fica meio fládda, você
aqui em Brasma não tem as preocupações
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) qUe nós temos. E aí começou a dar uma série
Com a palavra o eminente Relator.
de explicações. Eu.Jhe disse: olha, eu estou
ruim mesmo, para você dar essas explicações
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Em
todas é que eu devo estar uma coisa séria.
primeiro lugar, eu gostaria de dar urna expli· Então, n.ão foi o espelho, mas a niinha mulher
caçá o.
mesmo que falou a verdade.
onde trabalho, São Paulo. E um dos resultados
da Assemblêia é o seguinte: O Brasil, paíS do
Terceiro Mundo, como nós somos chamados,
não deve copiar programas dos países do Pri-
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Estamos buscando aqui tratar essa questão
seriamente. Estamos precisando da ajuda de
todos, porque queremos fazer alguma coisa
e muitas vez~s n.ãosabemos o que fazer. Precisamos das luzes daqueles que trabalham nes~
se setor, daqueles que trabalham com os idosos, para que possamos saber o que podemos
fazer para ajudá-los. Precisamos dessa idéias
e sugestões, e que nos puxem as orelhas e
digam: olhem, vocês têm que fazer isso e aquilo, etc. Então, nós queremos fazer. E aqui nesses dois dias tivemos algumas lições, e também muitas sugestões. A Neusa deve ter anotado muita coisa, porque uma das cQisas que
ouvi foi o chamado Grande Prêmio. Pronav.
O que significa este Prêmio Pronav? Alguma
loteria? Apresentaçãõ dos recursos?
O SR.
~ (não tdentificado) - Boa tarde,
Senador Jutahy Magalhães, Senador Carlos
Patrocínio:
Gostaria de ressaltar que o Grande Prêmio
Pronav LBA é feito em parceria com a Caixa
Economica Federal. EJe entra com recurso
zero, todo feito pela Caixa Económica. os recursos são captados para adquirir os prêmios
através dos empresários, onde a LBA simples·
mente só dá a mão para receber. Todo um
trabalho feito em parceria.
Agora há pouco, quando a madre indagou:
"Será que o próximo Governo vai assegurar
a continuidade desse trabalho que o Programa
Nacional do Voluntariado está fazendo?" Uma
pergunta interessante. Porque em maio deste
ano foi assinado um decreto-lei, do qual a
Receita Federal repassaria 40% dos leilões
provenientes das mercadorias .apreendidas
pel? Receita Federal.
E importante deixar claro que só foi possível
_a .realização do Centro de Convivência para
Idosos, em função da assinatura deste decreto,
porque são recursos extra-orçamentários onde o Pronav, além de receber esses 40% em
leilões realizados pela Receita Federal, recebe,
também, materiais que até então eram estragados, tratares passavam em cima, que a Receita apreendia como relógios, bugingangas
e· outros produtos negociáveis de mercado para fazer bazares. São daí que saem essses recursos.
O Grande Prêmio Prõnav-LBA é uma parceria toda com a Caixa Económica, onde a Caixa
Imprime os bilhetes, os empresários de gráficas fazem os bilhetes através de cantatas feitos
LBA-Caixa Econõrnica, e asseguramos, porque só quem tem Know-how pode lançar um
milhão de bilhetes, a maior loteria da América
Latina, através do Grande Prêmio P"ronav-LBA,
com ajuda e parceria da Caixa Económica
e de alguns setores empressariais.
O SR. RELATOR ( Jutahy Magalhães) -

Agradeço a informação do Senhor e à Irmã
que confessou que é cearense ~ sou filho de
cearenses, e os cearenses se metem em tudo
que é canto.
Lâ no Amazonas tive CI oportunidade de fazer um turismo, visitar uma localidade indige·
na e quando cheguei comecei a com·e;sar
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palmente'nos nossos encontros- sempre grupos da LBA presentes que trabalham com idolhador e a senhora mostra mais uma veZ o -sos, e neSses trabalhos, principalmente os nacionais, eles tê_m comparecido e um dos gruvalor do cearense.
Como disse D. Cecília, são três setores, três "pos maiores -que tenho de comunica~o di reta
é a LBA de Belém, que nos tem trazido uma
áreas diferentes de ação: a 'pobreza absoluta,
grande colaboração para o SESC de São Pau·
a pobreza relativa, também quase absoluta,
lo, porque são pessoas muito carentes mese uma área de pessoas que têm um pouco
mo, que passam desde o último encontro mais, ou, pelo menos, menos miséria do que
porque a cada dois anos temos os nacionais
os outros.
e, a cada dois anos, também, quando não
temos o ·nacional temos o estadual - nesses
A SRA. CECiUA PEDRO MARTINELLI DE
dols anos fazendo rifa fazendo quern1esse, faSOUZA (f6ia do microfàóér- Não são tão
pobres, mas vivem tão solitários, tão sofredo· zendo tudo a que elas têm possibilidade para
co_nseguir dinheiro, só para ver os encontros
res, talVez, se não tivéssemos.:.
de São Paulo. E não vem uma caravana com
O SR. RELATOR (Julany Magalhães)- Esdois não, elas vêm com 40, e apresentam os
te é meu filho. Meu filho, Deputado Federal
melhores números, um dos grandes trabapela Bahia, estci"viajando agora para o Estado.
- !hos. E quando f_IZ-emos a campanha para tra·
A SRA. CEdUA PEDRO MARTlNELL! DE
zer as propostas à Constituinte, pedindo que
SOUZA - V. Ex• acabou __de nos dizer que
nos ajudasse nas 30 mil assinaturas, que foi
de princípio s6 três Senadores estavam imbuílançado em 8~no Ei1Coi1tro Naci~mal em Santos, foram dos melhores lugares que recebe·
dos desse trabalho, com esforço, e que não
sabiam, naturalmente, quanto tempo isso le- - mos as propostas, principalmente de Belém
varia, talvez, para sair do papel para começar
do Pará, que chegaram a mimeografar tudo
a andar. V. EX" não acha qlle o cristianismo
e dar uma orientação aos Idosos para que
já pegou o mundo inteiro? Pegou ou não peisso no_s chegasse às mãos. Recebemos dos
gou?
-grupos da LBA, principalmente do Norte e
Nordeste muito mais dO que do Sul do Pais.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- PeEntão, talvez não tenhamos, assim, o sofrigou sim.
mento que elaS têm dentro desses grupos,
A SRA. CECiUA PEDRO MARTINELLI DE
mas estamos dentro de um outro limite de
SOUZA ..:.... De modo geral, uma das maiores
trabalho, também para o idosO, que desse
religiões é o cristianismo.
. oporturl.idade a ele, dentro da Cor1$_tituinte, ou
Quando eu falo em cristianismo, estou colooutros meios. Aliás, entreguei ao Secretário
cando o protestante, estou colocando o cató- -as propostas que trouxemos do [ Encontro
lico. Mafs uma coisa: eram s6 12 apóstolos,
Nacional da Mulher, em que entram todos es·
porque não três Senadores?
ses itens que estão nas mão dele, para que
os senhore~ possam verifiCar, todos os itens
O SR. RELATOR (Jútahy Magalhães)- Esnecessários, porque fizemos uma pesquisa
pero que aqui não tenha judas.
em São Paulo. em Minas Gerais e no Rio de
A SRA. CECiUA PEDRO MARTINELL! DE
Janeiro, entre pessoas da periferia e do centro.
SOUZA. - O principal é nào ficar no papel
Levamos um ano nisso, foi durante o tempo
e que não haja uma disecçào de outros pro~
doPrefeito_Mário Covas, que nos abriu a Prefef·
gramas que foram iniciados e que pararam.
tura cõm_ muita liberdade, e digo que foram
dois anos e meio que estivemos lá e esse
Por isso, pedimos as bênçãos de Deus para
Prefeito nunca passou na nossa sala para perque os seus trabalhos sejam realizados em
guntar se ir1amos votar nele, quem éramos.
beneficio próprio e em nosso também. Já pen·
EJe simplesmente abriu e nos deixou fazer o
saram quando isso for uma realidade naciotrabalho.
nal? Como é grande?
Esperamos também, porque os senhores
E quando ouvi essas duas senhoras falarem,
estão abrindo, estã_o nos dando essa oportua alegria que senti foi muito grande, mas em
nidade, e agora só depende de nôs cobrarmos
saber que os senhores estão conosco foi o
depois tudo isso, trazendo as nossas particique me emocionou até, ás lágrimas.
pações.
O SR. RELATOR (Jutiihy Magalhães) -PerComo eu disse ontem, não sabia que, além
dão, Dona Cecília, a senhora acrescente mais
do Relator haveria a possibilidade de nós tarn·
uma voluntária, que _é a Neusa que está aqui
bém falarmos e, por isso, não trouxe a minha
nos acompanhando todo dia, trabalhando, ela
exposição, mas espero que haja uma oportuque faz ess_e_ trabalho de arrumação.
nidade de trazermos maiores elementos para
Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta
que os senhores possam formar um trabalho
para o pessoal da LBA Existe um entrosaao alcance daquilo que estão querendo, que
mento maior entre o SESC e a LBA nesse
não seja um trabalho pequeno, mas que seja
trabalho de Centros_ de Convivêi1cia, trOca de
do vulto das pessoas dos senhores.
experiências, para que não haja duplicidade
Quero dizer que da nossa parte, do SESC,
de trabalho numa mesma área? Existe alguma
o trabalho que temos tido com a LBA é bem
coisa, assim, de trabalho orientado nesse sengrande. Aliás, acabei de falar na Secretaria da
tido para evitar?
·
Saúae e ila Secretaria do Consumidor, á convite do grupo da LBA, que mandou o pedido
A SRA. CECiUA PEDRO MARTINELLI DE
ao SESC para que pudéssemos --participar:
SOUZA - Em relação ao SESC temos - princicom a índia: E você, onde nasceu? Ela disse:
"no Ceará." O cearense e- reãrrí1Eirite traóa-
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Então, pelo menos em São Paulo, temos
_uma integração muito grande. Mas eu, pessoalmente, dentro do trabalho com os idosos
do SESC, sinto-me multo gratificada cOm os
outros grupos do Nordeste que entram em
contato conosco. Com esse grupo de_ Belém,.
fiquei encantada pelo esforço- de dois anos.
Elas acabam um congresso e já começam
a trabalhar para poder vir no outro. Esse grupo
deveria ter um apofo maior pelo esforço que
faz de vir trazer e coletar idéias.
E um assombro, admirei o trabalho.
-Eu gostaria
A SRA.
de acrescentar uma informação dada ao Sr.
Senador no aspecto que nessa administração,
que agora está completando cinco anos, tivemos a grande preocupação de criar na LBA
um programa de articulação institucional, _como também o Pronav, um dos seus objetivos
é o programa de articulação institucional, para
que a gente tivesse como objetivo, dentro desse programa, a diminuição do paralelismo de
ação e o fortalecimento em termos de ações
indiretas, através de parceria com órgão de
outra esfera de Govemõ Ou-das camadas da
sociedade civil.
Assim senU.o, os nosso-s programas, ·por
exemplo, o programa dedicado à pessoa da
terceira idade, são programas que procuramos en_gajar e integrar nos diyerso~ programas da__L_j3A, como também procuramos a
parceria dos demais órgãos que possam ter
esse nível de preocupação, para que venham
somar conosco e até participar efetivamente
do planejamento e das diretrizes do programa,
para que a gente náo possa desperdiçar os
parcos recusros que se tem para área social.
E foi assim em programas como o de geração de renda, que_ é um novo programa da
LBA, coffi sua posição mais desenvolvimen·
lista, um órgão muito mais de desenvolvimento do que puramente de assistência; temos
a participaçãO, em "áreas ruráls no NOfdeste,
na irrigação, em convênios feitos com b Pronui, com os governos estaduais, com os· governos municipais, com as secretarias do extinto M.inistériO Extraordinário da Irrigação, como também toda parte que é considerada de
abastecimento de água, de energia, para que
sejam desenvolvidos os programas- de desen·
volvimento, todos eles são feitos através de
parceria com instituições que tarribém têm
responsabilidade por isso.
Daí, a LBA, hoje, estar muito mais numa
ação conjunta do que numa ação isolada diante das suas propostas e dos seus_ programas
sociais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Devolvemos a palavra à Irmã Maria Luí:za.
A SRA. MARIA LUiZA. - Quero deiXar aqui
uma contribuição- não em dinheiro, porque
sou pobre (Risos). Pode ser futurista, ouviu,
gente?
Os programas humanitários devem ser for·
mulados nos planos local, municipal, regional
e nacional, que to_çlos os ~~(QrÇPS devem ser
feitos para a busca de soluções que mantenham os idosos em casa, junto à familia, integradOs à comunídade em que têm vivido.
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As entidades de linha-asilo, que é o caso
das nossas. precisam ser ajudadas para que
se modernizem e se humanizem.
Não adianta vocês dizerem que é depósito,
nós temos contribuído para a mudança, e faço

uma pergunta: onde vamos colocar esses idosos crônicos?
Repito e o trabalho no estado mais rico da
Federação, onde os idosos estão apodrecendo nos cortiços e debaixos das pontes?
Ninguém dá resposta aos gritos, nem a Jgre~

ja. Não sei como fazer, não sou salvadora da
Pátria, nem Jrmã Dulce, nem Madre Tereza
de Calcutá. Sem diitheiro não se raz ríada?
ALBA também não é mãe de todos. Acho
que o Governo sozinho também não vai resol-

ver _o problema. Temos que mudar a consciência e levar essa conscientização de dever

social à:s pessoas. E não são somente as Marilac que vão resolver o problema, porque elas
também estão ficando idosas. "O-recurso especi.J!, de forma alguma funcionava como um
mero local onde as famílias e a sociedade
deposita os seus velhos". Isso tem que ser
mudado, não sei quem vai mudar e nem quem
vai entrar nisso.
A preparação pãra o envelhecimento também é uma preocupaçêo minha e de todos.
No Brasil não há uma medicina preventiva,
quando o- idoso chega nas nossas casas, ele
vem "quebradinho" vem com problemas muito sérios, que é o problema da rejeição da
famíJia e da sociedade.
A preparação para a velhice exige atenções
tanto dos governos como dos organismos não
governamentais, que deyem atuar conjuntamente~

A$ ações e os programas já em vigor, ou
a serem preparados envolvem fatores ffsicos,
psicológicos, culturais, religiosos, espirituais,
económicos, mentais e de _saúde.
Há um mês saí de um congresso internacional, no Panamá, onde estavam representados 32 países de quatro continentes, que
discutiram o problema da pastoral dos Idosos.
Eu vi países da América Latina que estão muito mais desenvolvidos do que· o Brasil, inclusive o Uruguai e o Paraguai, enquanto estamos
engatinh.ando.
Nobre Senador, dizia, neste moniento, não
temos tempo a perder, o velho não pode mais
esperar. O Cjue fazer? E o pior é que-estamos
envenlhecendo também. Esta é a pergunta:.
onde vamos colocar o velho crónico? Qfl.de
está o hospital geriátríco? Para onde vai? Hâ
solução?
O SR. REW\TOR (Jutahy Magalhães)- Pelo

contrário, o que se vê hoje em dia é a preocupação em retirar o velho o mais depressa possível dos hospitais, para eles não ocuparem
os leitos_ e não ter as despesas necessárias
para o atendimento deles e ninguém querer
arcar com essa despesa. Pelo menos é Isso
que ouvimos falar e procuramos saber, e é
verdade.
A SRA. MARIA LUÍZA - E a caridade? Ela
deve ser feita bem consdente e propando mudanças. Na Cidade dos Velhinhos temos doze
pavilhões modernos, arborizados, mas quaSe

ela foi fechada este ano. Tive uma briga com
o Governo Orestes Quércia, que me expulsou
do Conselho do Idoso, porque a Irmã Maria
Eliza entrou nUma canoa furada, e ela nãosabia que era uma canoa furada. A freira só
setve para fazer a campanha política, depois
tchau e nem beijinho dá. Agora não, estou
bem conscfente disso, e o idoso vai vingar-se
disso, poiS ele tem uma arma, que é o voto.
na Cidade dos Velhinos, nossos idosos participaram bem da decisão política do Senador
Mário Covas, eles foram aos prédios da COw
HAB. O ãpOsentado ferri Muito tempo de fazer
campanha, vocês é que não descobriram ain·
da, e sai bem barato porque têm tempo, ainda
mais com o passe para o idoso.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - A

senhora pode ficar sabendo que são duas tu-

canas aí.
A SRA. MARIA LJJfzA .- QUem vai resolver
o problema? Sabe que a Mariã. Luíza entra
no escritório e_já começa: "Mãe quero internar
meu pai, minha mãe." Assim não dá, vocês
sabem quanto fica um idoso ao mês para a
Odade dos Velhinhos? Lá tratamos a todos
igual, o pensionista e o carente. Faço a pergunta para os Senhores senadores, quanto
fica mafs ou menos?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) Sei que fica muito caro, Irmã.

A SRA. MARrA U.:iÍZA - Diga mais ou menos. Nós trabalhamos de graça, a Congregação_ é que sustenta o nosso trabalho. Fica
em dois salários mínimos. Quanto foi a verba?
O Deputado Arnaldo Faria -de Sá deu a esmola
de oito cruzados novos para a Cidade dos
Velhinhos! Então, escrevi uma carta para ele
dizendo que se quisesse comprasse vela para
o _seu velório. Ele vai para a televisão, é um
defensor dos velhos. Não sei onde!
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Te-

nho uma indagação para fazer. Na realidade,
são poucos os ótgâõs voltados para os idosos,
mas dentro da nossa realidade administrativa
são vários os órgãps que se ocupam dos idosos. Perguntaria: nós deveríamos trabalhar,
tel'!_do como objetivo centralizar a política dos
idosos na área governamental, num órgão
apenas? Ou seria melhor deixar como está,
com vários órgãos, trabalhando independentemente?
A SRA fv\ARfA -LUfzA - Deveria se criar
urna se-cretaria ou um órgão do bem~estar
do idoso
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Na

área governamental.
A SRA. MARIA LUÍZA - Creio que é um
assunto a ser discutido com os demais órgãos
que estão envolvidos, mas na verdade acredito
que um dos grandeS problemas é a determinaçáo ·e a decisão política, de uma política
efetiva para a pessoa da ter-ceita idade. A exe-...
cução dessa política pode, até, chegar aos diversos níveis de Governo, como também ter
a participação efetiva das camadas da sociedade civil. Entretanto, que seja definida uma
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política para a terceira idade; infelizmente, o
que sentimos falta na militância da área social,
como ):?rofissionais da área social, é a ausência
de um compromisso e de uma decisão politica
em relação à questão do social. Não é a sua
execução, mas o que õ Governo;- o que os
Srs. Senadores, o Congresso Nacional, -determinam em termos de uma politica de assistência. Porque isso não é percebido nem~ pela
Popula-ção, e é inexeqüível para os técniCõsda área soçlal, ter uma resposta decente, ver-~
_dadeira e técniCa a esses programas.
.
A Sr" - Vou fazer" uma objeçãç:> .. Quando
fundamos em São Paulo o Conselho Municipal do ldoso, que foi fechado pOr Jâilio Giua,dros e _reaberto pela Prefeita Erundína e ela
realmente está- tentando fazer um bom trabalho, quem fez o erro foi o Jânio Quadros, agora, não sabemos como vai ser, todo primeiro
ano de uma pessoa que pega a Prefeitura num
çaos como estava São Paulo, e que foi deixado
por Jânio Quadros, nós precisamos dar a pos·
sibilidade da Prefeitura chegar ao segundo ano
para apresentar algum serviço. Não sou PT,
mas gostéi.ria que ela conSeÇJuisse Vencer.
Quando o Jânio Quadros o fechou, fomos
conversar com o Governador do Estado, direndo que tínhamos perdido aquilo e se não
haveria a possibilidade do Estado abrir o Conselho Estadual do Idoso. Dentro da Prefeitura
estávamos fazendo um bom trabalho. Mas fi-camas muito contentes porque o Governador
realmente assumiu o compromisso e o Conselho Estadual do Idoso saiu, só que não do
mesm9 jeito que estava na prefeitura, eram
peSsoaS que tomaram a direção não credenciadas, e o presidente desse fórum não tem
capacidade nem administrativa, nem sensibi·
]idade, a única coisa que faz é, depois de um
trabalho, de uma organização, aparecer no feixe daquilo e dizer: "sou o Presidente do Conselho Estadual do Idoso! "Uma vez fiquei segu·
rando o microfone, porque se esse homem
aparecesse ali para dizer isso, nem que_ a televisão filmasse, eu tirava o _microfone da mão
dele. Porque cansamos de ouvir alguém assumir um compromisso, com carro, chofer particular, ganhando uma fortuna, e chegar no feixe de um movimento dizendo: "sou um alto
funcionário do Estado!"
Não é isso que queríamos,- era um homem
com sensibilidade, com capacidade, que se
rodeasse de elementos capazes para fazer um
__ bom trabalho. O Estado de São Paulo teria
õ necessário, e até hoje, mesmo apesar de
todos os secretários pedirem a nossa colaboração para põder retirar aquele elemento de
lá, não consegulmo-5.Não adianta termos ama coisa muito bontta,
muito grande, é .bom começar do pequeno.
O-principal não é termos um ministério, uma
secretaria, mas algo que possa reunir todos
os grupos que trabalhem com ti idoso para
que dali saiam as diretrizes do movimento.
Ficam os "grupinhos" trabalhando aqui e lá,
na idéia de um só órgão, que concentre tudo
e que trace diretriz:es, está muito bom, não
poderia ser melhor. Mas se esse órgão tiver
a eficiência de outros, é um trabalho inútil,
é mais um cabide de emprego para um traba-
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lho não eficiente. Para ter mais uma decepção,
não vale pena!
Não digo a V. S• que faço maravilhas, roas

a

sou consciente do meu trabalho. Meu trabalho
é sério. Participei dO Conselho. Fui expulsa
no ano passado, porque declarei em O Estado de S. Paulo que gostaria que o conselho
trabalhasse.
Está certo que o Dr. Pascoal é o elemento
político, mas o Jordão é um sociólogo derespeito. O companheiro e nosso querido J'-1\arcelo, eu brigueí com ele, nã. França, maS está
tudo bem, vou defendê-lo; a Zali e Maria Luíza
também. Os elementos são preparados, entendem do problema do_ idoso.
Puxa vida! Depois de trinta -anos trabalhando, defendendo tese para o idoso, será que
não sou competente para participar do Conse-

lho do Idoso? Será que o Jordão não é competente? Não!
O Presidente, sim, acho que S. S 1 está no
lugar errado. Agora, para os políticos ele está
no lugar certo. N. está o errado! Muito bem!
Desculpe-me, mas eles não têm nada a ver
com nossos problemas estaduais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, para concluir a sua exposição.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Já
vi que os tucanos lá estão dando bicadas

à

beça.
Sr. Presidente, para concluir- porque acho
que teríamos aJgumas outras indagações -,
em lugar disso pediria a bondade de cada
wn nos enviar sugestões e solicitar àqueles,
que trabalham nesse setor, onde reúnem sem·
pre congressos,- fóruns, que tenham alguma
coisa a sugerir, que também nos ajudem. Daria, assim, como -pta::to, até o dia 31 de janeiro.
porque, quando reabrlssemos, aqui, em feve·
reiro, terí~os esses dados e daí poderíamos
concluir o nosso trabalho.
Agradeço a participação das S~ Maria Tere·
za Duere, Laydjane Calado, Cecília_PedroMartinelli de Souza e Irmã Maria Luíza.
Muito obrigado pela satisfação que nos deram ao participarem dos nossos trabalhos, pe·
la discussão e o entusiasmo :com que c:lefen·
dem suas idéias e que sirvam de exemplo
para outros, porque somos poucos; começa·
mos com poucos, mas um dia, se Deus quizer,
com a prece tão bonita que a Irmã Maria Luíza
fez, acho que nós, no Brasil, teremos condições de relizar esse trabalho para uma multidão de idosos que está chegando. Nós, se
Deus quizer -não sei se chegarei lá -, um
dia seremos trinta e quatro milhões de idosos
e o tempo não vai durar tanto assim.
ASRA lAYDJANE CALADO-Se fizerYoga vai. É tão fácil.
O SR PRESIDENTE (CarlOs Patrocínio)Dr> Laydjane Calado, V.s~ gostaria de usar da
palavra?

das para os Centros de ConVivênda. e·m rirVe!
para a questão do asilamento, que é UrJl dos problemas
mais sérioS-. Sabemos que é uma realidade
que tentamos evitar, no sentido de qu~ _h~ja
um compromisso maior -da sociedade, mas
__ que os asilos não vãQ poder deixar de existir,
porque chega a_ uma fase da vida do idoso
que ele não conta mais com os familiares e
que não tem_ conçijçõe_s de se autoprover. Na
hora em que não houver mais Condições de
Se autoproVer, o__encamihament_o e responsabilidade, na realidade, é do_ Governo. E O Governo assiste indire(amente através das entidades particulares. Na maioria, esses idosos trazem na sua bagagem de vida situações crónicas ·de doenças irreverslveis, que oneram bastante as instituições que o trabalham.
SentimoS a carência do trabalho preventivo
que pode ser feito e~ nível ambulatória!, a
baixo custo. Temos já o envolvimento do Ministério da Saúde, através do Dr. Renato Maia,
que está também com um trabalho de sensibilização.
Há que se estabelecer uma política nacional
para que as universidades criem a cadeira de
Geriatria e Gerontologia para -atender a questão pernitente à terceira idade. O Ministério
da Educação ainda tem. que criar também
·a educação permanente, porque ela é vida
e o-homem só usufrui disso enquanto tiver
lucidez.
Sentimos falta da universidade da terceira
idade. Sentimos falta da fOrmação profisslonal
espedficã na area de Geriatria e Gerontologia.
Sentiinós falta da área de saúde.
E a questão social é muito mais abrangente,
muitO niais sacrificada, no seu bojo, resolvendo até, paliativamente, pois o encaminhamento_ técnico _s_e perde no sentido de que não
temos o apoio e os recursos necessários para
atender a uma demanda crescente e com fatores que pesam e oneram o Governo. Então,
ele tiffi que pensar com uma certa previsão
antes que cheguemos aos trinta e quatro milhões, porque vai haver a inversão da pirâmide
populacional.
• Obrigada.
cor:n_u_nitár~o~- yoltad_as_ t~rrtbém

A SRA. MARIA TEREZA. DUERE- Sr. Presí·

dente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Conc-edo a palavra à Sr" Ma_ ria Terez? Duere.

A SRA. MARfA TEREZA QUERE- Gostaria
apenas de trazer a recomendação da nossa
Presídente de Honra do Pronav!LBA, Dona
Marly Samey, como também do Presidente
Nacional da LBA, Dr. lrapuan, de que a LBA
e o Pronav esperam que lá seja a continuação
desta Corriissão. Estamos ao inteiro dispor
com a disponibilidade que se fizer necessária
para, juntos com V. Ex"" dar todo o apoio nessa
luta que estão desenvolvendo. Nessa luta está
todo o Corpo técnico da LBA como também
o próp-rio Pronav.
A SRA lAYDJANE CALADO - Se V. Ex'
permitisse a oportunidade, eu gostaria de deiO SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) xar a prática da nossa vivência com o trabalho Para encerrar os nos~os trabalhos de hoje,
do idoso de que as ações da LBA estão volta- _gostaríamos de fazer algumas considerações.
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IniCíalmenie,_gostarlamos de dizer da nossa
satisfação de ter tido a honra de presidir essas
reuniões de ontem e de hoje, onde conse-guimos subsidioslmportantissimos para a elaboração de uma politica efetivamente voltada
para miniiar os prOblemas dos nossos idosos
não só porque seremos eles, amanhã,_ mas
porque merecem evidentemente o respeito e
o respaldo de toda a sociedade brasileira,_já
que aparecem várias entidades, muitas pessoas que dão apoio à infância, à primeira idade; essa assertiva não é válida. para o idoso
que Sempre teve os seus problemas postergados. Gostaríamos de dizer que aprendemos
muitas coisas aqui; que o velho, o idoso, _o
senil prefere ficar integrado à sociedade.
Evidentemente, temos tido o exemplo em
nossa própria Casa. Sou Oriundo de uma prole
de onze filhos. Trouxe a- minha mãe para cá;
ela foi acometida de um acidente vascular cerebral. AssJm que conseguiu recuperar~se moderadamente,já que é hemiplégica, anda com
muita dificuldade~ terit uina- paralisia do lado
direitO-, voltou à riossiteáa de origem, Montes OaroS, Minas GeraiS, e lá, com alguns outros abnegados, fez um grande asilo, chamado
Lar de Betânia.
Sabemos que o asilo não é uma alternativa
mais eficaz, mas ainda o é, já que aqueles
que lá chegam são jogados na rua pelos seus
farriiliares quando ainda os têm. Muitos não
têm família. Então, .;~inda é uma _alternativa
viáveL Fizeram o Lar de Betânia, que poderá
abrigar até quinhentos velhinhos. Atualmente,
cerca de cento e cinqüenta. Quando cheguei
ao Senado Federal, o primeiro pédido que
recebi foi que arranjasse uma ambulância para
o Lar de Betânia. Graças a Deus, consegui
através da SEAC - Secretaria Especial de
Açâo Comunitária. Uma parte da verba pedi
ao Prefeito da minha cidade que a comple-mentasse. Quero crer que S. s~ tenha feito
isso.
Então, quero louvar essa atitude de nossa
mãe, que hoje está criando a sua segunda
famma, embora quase todos sejam mais velhos do que ela, que já fez os seus setenta
anos no mês de julho passado.
GostariamoS de-Oizer, também, que nos
chamou a atençao um dado que foi aqui co~
mentado pela Sr" Cecüia Pedio Martinelli de
Souza, no sentido de que, me parece, só uma
Faculdade de Santa Catarina teria uma cadeira
de Geriatria. Achamos que as disciplinas de
Geriatria e GerontolOgia devem ser multipli·
cadas e que, evidentemente, vamos lutar por
isso, para que outras Faculdades de Medicina,
pelo menos uma em cada Estado- não queremos exigir que todas tenham - tenham
essas cadeiras de geriatria e gerontologia. Então, isso é uma coisa que iremos tentar imprimir nessa polftica voltada para o apoio ao idO-so.
Também me impressionou aquele fato dos
artesãos da arte barroca, que é uma categCiría
em -extinção, o que demonstra a falta de intercâmbio, de inter-relacionamento entre os jovens e as pes-soas tnais idosas. Já estávamos
perdendo a capacidade_ de possuir, de ter sempre ess_e nosso acervo da arte barroca. Foi
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um grande trabalho que o Pronav/LBA efe_tivou.

Tambêm nesses asilos por onde temos andado, temos visto a preocupação, conformeafirmou aqui a Dr' Laydjane Calado, sobre o

problema da aposentadoria do idoso. Nas regiões do agreste, nas regiões mais pobres,

no interlor do nosso País, embora percebendo
melo salário mínimo, esses idosos se apegam
tanta ao salário mínimo que, quando chega

um político lá, eles têm até medo que esse
salário mínimo venha a ser retirado, pois é
o que têm como garantia para seu sustento.
Evidentemente. também pensamos que e-s-s-e
meio salário mínimo poderá vir a ser, pelo
menos, um salário mínimo. Embora estejamos vendo a toda hora a ale~ação do Ministro

da Previdência e Assistênciã Social d"e que o
déficit será de cerca de sete bilhões de cruzados novos, no entanto, temos que, evidentemente, arranjar recursos para que os velho:;;
possam vir a receber um salário mais condigno, pois sabemos que. em várias dessas organizações e asOos, esse salário que recebem
ainda dá para ajudar em alguma coisa, porque
a manutenção desses asiios é dificílima. fazer
até que é fácil; o difícil é a manutenção.
Também o próximo Governo, que não sabemos .qual será, terá que resolver, mas se
for um homem que tenha o seu espírito, o
seu sentimento voltado para esse pessoal da
terceira idade, dentro de um futuro bem próxi·
mo, uma parcela considerável da nossa sociedade, talvez até a parcela majoritária, será atendida, já que hoje estamos partindo para o pla-
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nejamento familiar. E como a vida média do
brasileiro está aumentando cOnsld"eravelmente, graças a Deus, teremos uma grande parceJa desse pessoal da terceira idade. Creio que
se o futuro Presidente for sensíVel aOs apelos
desta Comissão, evidentem-ente, teremos,
num futuro bem próximo, o amparo que merece todo o pessoal idoso do nosso País.
Agradeço, mais uma vez, a presenÇa de todos as Senhoras e Senhores e reitero o pedido
do nobre Relator para que todos enviem su·
gestões escritas dentro_ do espaço de tempo
O mais curto possível.
Nosso muito obrigado.
Está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 18 horas e 14 mi·
nutos)
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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• 85, DE 1989
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e <Y Governo da República Socialista da Tchecoslováquia,
em BrasJ1ia, em 12 de maio de 1988.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasilia,
em 12 de maio de 1988.
Parágrafo único. Quaisquer contratos firmados em decorrência do presente Acordo que venham
a receber o aval ou a garantia da União, ainda _que para empresas não estatais, são sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1989. _:Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO
ECONÓMICA ENTRE O GOVERNO DA
REPÓBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA
SOCIALISTA DA TCHECOSLOVÁQ(.lJA
O Governo da República Federativa doBra-

sil e o Governo da RepUblica Socia1lsta da
Tchecosvolaquia (doravante denominados
Partes Contratantes'').
Tendo em conta o interesse dos dois paises

em desenvolver e diversificar suas relações
económicas:
_
Tendo presente os princtpíos de COoperação consubstanciados no Acordo d~ Çomer.:i~ firmado entre ambos Go\ernos em 19 de
julho ,je 197i. e

Com o objetivo de fortalecer a cooperaç:.ão
em todas as áreas de suas relações bilaterais,
a fim de assegurar seu desenvolvimento dinâmico e a longo prazo,
Acordam o seguinte
ARTIGO I
Principias d<f1 Cooperação

J. Na medida de suas possibili,dades, as
Partes Contratantes criarão condições favorâ·
veis para ampliar sua cooperação económica,
em bases de vant.a:gens recíprocas e equilibradas a longo praza.
..2. Para alcançar esse objetivo. ~s Partes
Contratantes- buscar'ão um aproveitamento

mais efetivo de suas potencialidades económicas, téçnicas, tecnológicas e científicaS:
_._ .l~ __Ai_n_da dentro de suas possibilidades~ as
Partes CGritratantes buScarão:
i:J). criar CoildfÇões fãVoráveis ·a=realização
de uma efetiva colaboração entre empresas,
organizações ·e instituições interessadas dos
dois países;
b) incentivar atividades destinadas à _ampliação dos conhecimentos e_irúormações sobre as condições e possibilidades ecohômicas
mútuas: e
c) estimular a participa-ção de uma. das Partes Contratantes em feiras, exposições e simpósios organizaq_os_ pela outra Parte Contratante.
4. As Partes Contratantes se comprometem a enVidar _esforços para lograr maior dina-
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EXPEDIENTE
CENTitO GIIÁFICO 00 SENAOO FEOEIIAL
OIÃIIIO 00 CONGIIESSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob ii responUb•lid.ade d.a Meu do Senado Feder•!

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA~
DiretOr Ádministrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral .......................................................... NCz$17,04

Oiretor Industrial

Exemplar Avulsa .~ .............. ,, .. "···'~ ................~·-· NCz$ 0,11

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

mismo em sua toop-eraç:ão econômica, com
o objetivo de que, no· ano 2000, o. valor do
comércio entre os dois países atinja o patainar
mínimo de 1 bilhão de dólares dos Estados

T~ragem:

de compatibilizar as operações com os interesses das respectivas indústrias nacionais.
ARTIGO UI

..Â.rebs de Cooperação

Unidos da América.

5. Anexas ao presente Acordo, el-tCôri-

tevando-se em conta as estruturas econõmicas dos dois países, bem como seus restos que deverão contribuir para a dinamização pectivos programas de desenvolvimento económico e social, as Partes Contáit.ãrltês condo comércio bilateral.
centrarão os programas de cooperação previstos no presente Acordo nos setores energéARTIGO IJ
tic;o, metalúrgico, de maquinaria, agropecuáFormas de CóOperiiÇâo
rio, petroquímica, de saúde, miner.;~.ção, trans1. As Partes Contratantes favorecerãO" a - portes, m.:itêriais ·de CónstrUÇãO e bens de consumo.
cooperação económica tanto bilateral, compreendidas nesta as atividades conjuntas em
ARTIGO IV
terceiros países, qUanto multilateral, através
FinanCiamento
de medidas tendentes a:
L Cada Parte Contratante envidará esfora) aproveitar a capacidade de absorção dos
ços para conceder recursos de financiamento
mercados internos dos dois países, a fim de
até O- valor de 50 milhões de dólares dos Estamelhor satisfazer suas respectivas necessidados Unidos da América, para fomentar as exdes;
portações rectprocas dos produtos manufab) aumentar e diversificar os volumes
turados- mencionados no Anexo do presente
anuais do intercâmbio comercial recíproco;
Acordo.
c) ampliar a colaboração comercial, pela
_ 2, A Parte tchecoslovaca se díspôe a-partiutilização de operações compensatórias e de
cipar na obtenção de recursos de até 150 mioutra natureza, respeitados os compromissos
lhões de dólares dos Estados Unidos da Améinternacionais de cada Parte Contratante;
rica para o fm.anciamento dos custos. locais
d) realizar empreendimentos conjuntos e
de projetes realizados no BrasO, nas áreas
atividades de cooperação na produção de mámencionadas no Artigo III, dos quais venham
quinas e equipamentos, bem como atividades
a participar empresas, entidades e operadores
de cooperação téCnica e treinamento de espeda T checoslováquia. A concessão de tais recialistas;
cursos será feita caso a caso.
e) estabelecer intercâmbio de informações
ARTIGO V
sobre programas de investimentos futuros e
Execução do Acordo
sobre alteraçôes das diretrizes e regulamentos
Caberá à Comissão Mista criada pelo Artigo
concernentes a comércio exterior e a jointXII do Acordo de Comércio firmado em 19
ventures; e
de julho de 1977:
f) intensificar cantatas entre autoridades
--a) supervisionar e avaliar a execução do
dos dois países, sobretudo as da esfera econópresente Acordo;
mica, e também entre empresários.
b) identificar e propor novas fofinas de
2. A cooperação econõmica prevista no cooperação; e
c) incentivar acordos entre empresas, orga·
pres_ente Acordo se realizará por meio de contratos a serem celebrados entre pessoas jurídi- nizações instituições dos dois países.
cas independentes tchecosJovacas, autorizaARTIGO VI
das a operar em atividades económicas exter·
Disposições Finais
nas, e empresas, instituições e operadores bra·
sileiros, respeitadas as condições do mercado
1. O presente Acordo vigorará provisoria·
internacional e tendo presente a necessidade
mente a partir da" dã.ta de sua assinatura, e
tram-se listas indicativas de produtos e proje-

e

2.200-exemplaresL

definitivamente quando, após as Partes Contratantes se terem reciprocamente notificado
sobre o cumprimento de suas respectivas formalidades internas, for realizada a troca dos
Instrumentos de Ratificação.
_.
2. O presente Acordo vlgorará até o dia
31 de dezembro do ano.2000, sendo, após
essa data, renovado automaticamente por pe_rlodos..sucessivos de dois anos.
3._ A qualquer tempo, as Partes Contratantes poderão, por via diplomática e com uma
antecedência mínima de seis meses, comunicar sua intenção de dar o presente Acordo
por terminado.
Feito em BrasHia, aos 12 dias çio mês de
maio de 1988, em dois exemplares nas linguas
portuguesa e tcheca, sendo ambos os textOs
autênticoS.
_
Pelo GovernO -da República fe_derativa do
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República Socialista da
Tchecoslováquia: Jan Steiba.

ANEXO
AO ACORDO DE COOPERAÇÃO
ECONÔMICA ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA .DO BRASIL
E O GOVERNO DÃ REPúBUcA
SOCIAUSfA DA TCHECOSLOVÁQUIA
a) Usta indicativa de produtos brasileiros
de_exportação para a Tchecoslováquia
- mi_nério de ferro;
--minério de manganês;
-alumínio;
_..:,. ferro-JlQas;
-farelo de soja;
-café e café solúvel;
-sucos de frutas e produtos alimentícios
industrializados;
-têxteis, incJugjve artigos de vestuário;
- manufaturados de couro;
-calçados;
.
-aparelhos eletrodomésticos_ e eletróni~
cos;
-máquinas operatrizes e componentes;
-máquinas e equipamentos para construção civil;
-carros de passeio, acessórios e autope·
ças;
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-computadores, componentes de infor~

mática e periféfk:os; -

· ·- -

·

-equipamentos para produção de máquf-

-·- - - · nas gr~ficas; - --- - .

7

-aço laminado;
-artigos de cutelaria;
-máquinas de escrever e calcular;
-equipamento para telecomunicações;_

-

-

-

•

- - m)quinas têXteiS;
·
-máquinaS -de céi:IÇadoS;
-máquinas de curtume~
- -máquinas de costura industriais;

-produtos metalúrgicos e siderúrgicos;
-equipamentos para fabricação de cerve-aviões de passageiros para curtas distân· ja;
cias.
-equipamentos para produção de tratoh) Lista indicativa de produtos tchec.oslo- - res; -- - - .vacos-rle exportação para 0 Brasil:
_;,equipame-ntõs-mêdico-hospitalares;
_malte;
-rolamentos ZVL.
_lúpulo;
c)- Usta indicativa de projetes de interesse
-equipamentos para geração de energia mútuo das Partes Contratantes:
~ usina hidrelétrica de [tá;
termo e hidrelétrica;
-equipamentos para fábricas de cimento;
-usina hidrelétrica de Jaguara;
-equipamento_s para usinas metelúrglcas;
-usina hidrelétrica a definir, conforme o
-equipamentos para Irrigação;
PRS 2010; · · · ·- ·
· ····
-equipaffientos para produção de meter
-usina termelétrica_de lgarapé;
res a diesel;
-usina termelétrica de São Paulo;
-equipamentos para transporte urbano de ____ -usina ter.r:tT~l~trJ~a a definir, coÍlforme o
massa;
~
' PRS 201 O;
_ _~
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__:: fáõfíCa de cifn€nto em-· Mato Grosso e
Capão Bonito;
-Usimar;
-projeto .de irrigação de São Bernardo;
-projetes de frrigaçao a serem definidos;
-expansão das usinas a diesel para
1988-.1990 para a tEAM;
· ·
-joint-ventures. ou cooperaÇão· industrial
e técnica para a produção de motores a diesel;
-projeto de bondes para transporte urbano de massa."em São Luís.....:. Mar~nhão;
- proj~to de bondes para transporte urbano de massa para o Rio de Janeiro;
-produção de máquinas gráficas na Zona
Franca de Manaus;

-_ -~cervejaria Santa..lnê_s ,no- Maranhão;
-proJeto de montagem e produção de tra·
tores Zetor no Nordeste;
-produção ou cooperação industrial para
produção de máquinas têxteis.

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• 86, DE 1989

Aprow os textos das Convenções n"' 135 e 161 e rejeita a de n' 143, da Organização
Internacional do Trabalho~ OfT.
Art I• São aprovadas as seguintes Convenções adotadas pela Organização Intemacional do Trabalhp-OIT:
I ___:Convenção n' 135, a dotada durante a 56• Sessão, em 1981, concernente à "Proteção de Representantes de Trabalhadores";
H-Convenção n• 161, adotada durante a 71' Sessão, em 1985, concernente a "Serviços de Saúde
do Trabalho".
Art 2' É rejeitada a Convenção ii• 143, adotada pela Organização Internacional do Trabalho ~
OIT, durante. a 60• Se5são, em 1975,. concernente a "Migrações Abusivas -Trabalhadores Migrantes Promoção de Igualdade de Tratamento''.
_
Art 3•, Esle decreto Iegislativo.entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federai, 14 de de~ernbro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

COl't\IE!'IÇÃO 135

coletiva, 1949, que protege os.. trabalhadores
contra quaisquer atos" de discriminação que
- t~ndam a á.tingir a liberdade sindical em matéDE REPRESENTANTES' DOS
ria. de emprego;
Considerando que é desejável que sejam
adotadas disposições complementares no
SEREM CONCEDIDAS
que se refere aos representantes dos trabalhaA ConferênCia Geral da Organização lrlterdores;
nacion'al do Trabalhá,
AJ~Qster resolvido adotar diversas propostas
ConVocad;:~ em Genebra pelo Conselho de
relativas à proteção de representantes dos traAdminiStração da' Repartição Intemzu:olonal do
balhadores na empresa e às facilidades a lhe
Trabalho, e tendo-se reunido, naquela cidade serem concedidas, quesfão essa que constitui
. em 2 de junho de 1971, em sua qüinqüa- o quinto ponto da ordem do dia da sessão:
gésima sexta sessão;
Após haver resoMdo que essas propostas
Registrando as· disposiçÕes da convenÇão tomariam a forma de convenção internaciosobre o, direito de organlza,çáo e negociação nal, ·

CONVEN~O RElATIVA APROTEÇÃO

~~~~~ESA

adota, neste vigésimo tePCeiro dia do mês
de jtinho do ano de mil novecentos e setenta .
-e um, a convenção abaixo que será denominada Convenção Rel,ativa aos Representante~
dos Trabalhadores, 1~71:
- -ARTIGO 1. 9

Os representantes dos trabalhadores na

empresa devem ser beneficiados com uma
proteção eficiente contra quaisquer medidas
que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o
licenciamento, e que s.eriam motivadas por
sua qualidade ou suas atividades como representante doG trabalhadores. sua filiação sil'ldical, ou _participação em atividades sindtcais,
conquanto ajam de acordo com as leis, con-
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venções coletivas ou outros arranjos

conven~

clonais vigorando.

·

ARTIG02Q

1. Facilidades devem ser concedidas,.

ARTIGO &

A aplicâÇão- ciãS- disi)õSiçõés da coTIVenção
poderá ser assegurada mediante a legisJaçâo
nacional,_ conveQções _coletivas e tqdo outro
modo que seria conforme à prática nacional.

na

empresa, aos rePresentantes _dos trabalhado·
res, de modo a possibilitar~lhes o cumprimento rápido e eficiente de suas funções.
2. Em- relação· a esse ponto, devem ser
levadas em consideração as características do

sistema de relações profissionais que preValecem no país bem como as necessidades, im·
portânda e possibilidades da empresa interes--

sada.
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3. A concessão dessas facilidades não de·
ve entravar o funcionamento_eficiente da empresa interessada.

ARTIG03•

Para os fins da presente ~onvenção; Os ter:
mos "representantes dos trabalhadores" de-

ARTIGO 7'

· As ratificaçõe;s formais da presente convenção serão comUJlicadas ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho e pores-

se r~istr~d~

ARTIGO 8•

1. Serão .vinculados pot e-sta convenção
apenas oS Membros da Organização Interna~
clonai do Trabalho cuja ratificação tiver sido
registrada pelo Diretor-Geral.
2. · Vigorará doze meses após _os registres,
pelo Diretor-Geral, das ratificações de dois
Membros ..
3. Posteriormente, esta convenção entrará
em Vi'go~ para cada Membro, doze meses após_
a data em que tiver sido registrada sua ratificação.

·2. T ado Membro que tenha ratificado a
presente convenção e que, no prazo de um
ano após o término do período de dez anos
mencionado no parágrafo anterior, não fizer
uso da faculdade de denúncia prevista pelo
presente arti@, ficará vinculado por novo periodo de dez anos e, posteriormente, poderá
denunciar a presente convenção ·ao término
de cada periodo de dez anos nas condições
previstas no presente artigo.

ARTIGOS•

Quando uma empresa contar ao mesmo
tempo com representantes sindicais e repre:
sentantes eleitos, medidas adequadas deverão
ser tomadas, cada vez que for necessário, para
garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de_seus representantes e para incentivar a cooperação, relativa a todas as questões
pertinentes, entre os representantes eleitos,
por uma parte, e os- sindicatos interessados
e seus representantes, por outra parte. "'·

do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral
das Nações Unidas, para fins de registro, de
acordo com o artigo 102 da Carta das Nações
Unidas, informações completas relativas a todas as ratificações e atos de _denúncia que
tiverem sido registrados nos termos dos artigos anteriores.

ARTIGO !2

Cada vez que o julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à ConferênciaGeral um reJatório sobre a aplicação da presente convenção_e examinará se é-caso que
se inclua, na agenda da Conferência, a questão
de sua revisão tótal ou parcial.

AAnGO 9'

1. Todo Membro que tenha ratifiçado a
preSente convenção pode denunciá-la no tér~
mino de um perlodo de dez anos após a data
da entrada em vigor inicial da convenção, mediante um ato comunicado ao Diretor~Geral
da Repartição Internacional do Trabalho e por
ele registrado:. A denúncia tomará efeito somente wn ano após ter sido registrada.

AR11G04'

A legislação nadonal, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou as decisões judi·
ciárias poderão determinar o tipo ou os tipos
de representantes dos trabalhadores que devam ter direito à protE!ção ·ou às facilidades
· visadas pela presente convenção.

ARTIGO 11

O Diretor-Geral. da Repartição Internacional

signam pessoas reconhecidas como tais pela

legislação ou a prática nacionais, quer sejam:
a) representantes sindicais, a saber, representantes nomeado_s ou elehos por sjndicatos
ou pelos membros de sindicatos;
b) ou representantes eleitos, a saber. representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa, conforme as disposições da
legislação nacional ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que sejam reconhecidas, nos países interessados, como dependendo das prerrogati·
vas exclusivas dos sindicatos.

mará a atenção dos Membros da Organização
Para -a -data em que a presente convenção
entrará em vigor.

ARTIGO lO

1. O Dlretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Org~ção Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações_e denúncias que lh.e serão comunicadas pelqs Membros da Organização.
2. Ao notificar aOs 'Membros da Organização o registro da segunda ratificação que
lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral cha-

ARTIGO !3

I. No caso em que a Conferência adotasse nova convenção sobre a revisão total
ou parcial da presente convenção, e a meriõs
qt.le a nova convenção disponha de outra maneira:
a) a ratificação por um Membro da nova
conveiição sobre a revisão, acarretaria, de pleno direito, não obstante o _artigo 9? acima, denúncia Imediata da presente convenção, ressalvando-se que a nova convenç_ão sobre a
revisão tenha entrado em vfgor;
-o b) a partir da data da entrada em vigor da
nova convehção sobre a revisão, a presente
convenção deixaria de ser aberta à ratificação
dos Membros.
2. A 1presente convenção permaneceria,
em todo caso, em vigor em sua forma e teor
para os Membros que a tivessem ratificado
e não ratificassem a cOnvenção sobre; revisão.
ARTIGO 14

As versões francesa e inglesa do texto da
presente convenção fazem igualmente fé.
texto que -precede o texto autêntico da
convenção devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho em sua qüinqüagésirna sexta sessão
que se realizou em Genebra e foi declarada
encerrada em 23 de junho de 1971.
_
Em fé _de que apuseram suas assinaturas,
neste trigésimo dia do mês de junho de 1971.
O Presidente da Conferência. Pierre Waline
-O Diretor-Geral da Repartição Internacional
do Trabalho, Wilfred Jenks.

o

e
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COANFER.é:NCIA INTERNACIONAL
DO 1RABALHO -

Convenção 161
CONVENÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS
DE SAÚDE NO TRABALHO

A Conferériê:iciGeraJ da Organização Internacional do Trabalho
Convenção em Genebra p€10 Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reuniãO na referida ddãde
em 7 de junho de 1985, em sua septuagésíma primeira reunião;
-~
--Tendo. em conta que a proteção dos trabalhadores contra as enfemidades, sejam ou'iíão profisSÍonãiS, 'e-Cóntrâ. 'õs'ácidentes
de trabalho -constitui uma das tarefas atribuídas à Organização Internacional do Trabalho por SUa' Constituição;"·'
'
'
Recordando as convenções e ,recomendações internacionais do traba1ho sobre a matéria, especialmente a Recomendação sobre
a Proteção da Saúde dos Trabalhadores, de 1953, a Recomendação' sobre os Serviços de Medtciha do Trãbalho, de 1959, ·a Convenção
sobre os Representantes dos Trabalhadores, de 1971. e a C~::mvençã_o e a Recor:nendação SC?bre Segurança e Saúde dOS-Trãbalhadqres,
de 1981, que estabelecem os princípios de_uma pOlitica naciOnal é de uma aÇãiiem nível natioríal.
·
·
Depois de haver decidido adotar diversas proposições relativas aos serviçOs de _saúde no ·trabalho, questão que conStitui o quarto
_
,
__ _
___
_
item da ordem do dia da reunião, e
Depois de haVer decidido que tais proposições assumam a forma de uma convenção_ internacional,
adota, em vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, esta Convenção, que poderá ser citada como a Convenção
sobre os Serviços de Saúde no trabalho, de 1985:
·
·
·
_
PARTE [DOS PRINCfPIOS DE {(MI\ POJ.Í!lQ\ NACIONAL

Para os efeitos desta Convenção:

li) a expressão "serviços de saúde no trabalho" designa os s~rviços investidos de funçõeS essencialmente preventivas e incumbidOs

de assessorar o empregador, os trabalhadores e seus representantes na empresa acerca de:
[) os requisitos necessários para estabelecer e conservar um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, que favoreça a saúde
física e mental ótima· em _relação com o trabalho;
_ __
..
II) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalh~dores, considerado !?eu _estado de -Sâóde ftsica e Ô)ental; e
..
_
b) expressão "representantes dos trabalhadbres na empresa" designa as pessoas reconhecidaS como tais em virtude da_ legislação
ou da prática nacionais.
· ·- - ·
· ·
·
·
ARTIGO 2•

Aluz das condições e da prática nacionais, e em consulta com as organizações de e"mpiegadores e de trabalhadores mais representativas,
quandó houver, todo Membro deverá formular, apUc!:ar e reezaminar periodicamente uma politica nacional coerente sobre serviços
de 541úde no trabalho.
ARTIGO 3•

19 T ado Membro compromete-se a estabelecer progressivamente serviços de saúde no trabalho para todos os trabalhadores,
i11clusive os do setor público e os Membros_ das cooperativas de produção, em todos os segmentos da atividade económica e em
todas as empresaS;. As disposições adotadas deverão ser adequadas e apropriadas aos riscos específicos que prevaleçam nas empresas.
2~ Quando os serviços de saúde lío trabé11ho não possam ser estabelecidos im~iatamente para todas as empresas, todo membro
interessado deverá elaborar planos para a criação de tais se!Viços, em consulta com as organizações de empregadores e de_ trabalhadores
·
.
.
"
mais representativas, quando houver.
3"'. Todo Membro interessado deye~á indicar, no primeiro registro sobre_~_~plicação -~a Convenção que submeta em virtude
do artigo 22 da Constituição da organização Internacional do Trabalho, os planos que tenha elabQrad.o de .conform.jdade com o ·
parágrafo 29 deste arti_go,,e expor em registras posteriores todo progresso alcançado em sua aplicação.
ARTIG04'

A autoridade competente deverá consultar as orgaf)izações de empregadores e de trabalhadores mais representativas, quando
acerca das medidas que devam·ser_adptados para efetivar as disposições desta Convenção.

houver~

PARTE I!

DAS FQNÇÓES
ARTIGOS•

Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador com respeito à :s;aúde e segurança do~ trabalhadores que emprega e considerada
a necessidade de que os trabalhadores sejam favorec-idos em matéria de saúçl,e, e seg~_r~nç_a no trabalho, os serviço_s de saúde
no trabalho deverão assegurar as funções abaixo relacionadas. que sejam adequadas e apropriadas aos riscos da empresa para a
saúde no trabalho:

7974

Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)

D<!zembro de 1989

a) identificação e avaliação dos riscos que possam afetar a saúde no local de trabalho;
b) vigilância das condições do meio ambiente de trabalho a das práticas do trabalho que possam afetar a saúde dos trabalhadores,
inclusive as insta1ações sanitárias, refeitórios e alojamentos, quando estas facmdades- sejam proporcionadas pelo empregador;
c) assessoramento sobre o planejamento e a organização do trabalho, indusive o esboço dos locais de trabalho, sobre a seleção,
a manutenção e o estado da maquinaria e dos equipamentos, e sobre as substâncias utilizadas no traaJho;
d) participação no desenvolvimento de programas para o melhoramento das práticas de trabalho, bem como nas deJl).onstrações
e avaliação de novos equipamentos, no que respeita à saúde;
e) assessoramento em matéria de saúde, de segurança e de higiene no trabalho, e de ergonomia, bem como' em matéria de
equipamentos de proteção individual e coletiva;
f) vigilância da saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho;
g} incentivo da adaptação do trabalho aos trabalhado~s;
h) assistência em prol da adoção de medidas de reabilitação profissional;
i) colaboração na difusão de informações. na formação e educação em matéria de saúde e hl9ieÍ1é no trabalho, e de ergonomia;
j} organização dos primeiros socorros e do atendimento de urgência, e
k) participação na anáJise dos acidentes do trabalho e das enfermidades profissionais.

PARTE lU
Da organização
ARTIG06•

Para o estabelecimento'de serviços de saúde no trabalho deverão ser adotadas disposições:
a) por via legislativa;
_ _
b) por convênios coletivos ou outros acordos entre os empregadores e os trabalhadores interessados; ou
cFde qualquer outra forma que estabeleça a autoridade cOmpetente, préVia conSulta às OrganizaÇões-representãtivas de empregadores

e de trabalhadores interessados.

1? Os Serviços de saúde no trabalho podem ser or9anizados, conforme o caso, como serviços p~~~ uma única ~mpresa ou
como serviços comum a várias effipresas.
29 De. conformidade com as condições e a prática nacionais, os selViços de saúde no trabalho poderão ser organizados por:
a) as empres&!S ou os grupos de empresas interessadas;
b) os poderes públicos ou os ,serviços oficiais;
c) as instituições de previdência social;
d) qualquer outro órgão credenciado pela autoridade competente; e
e) uma combinação de qualquer das fórmulas anteriores.
ARTIGOS•

O empregador, os trabalhadores e seus representantes, quando houver, deverão cooperar e participar na aplicação· de medidas
relativas à organizaç!o e demais aspectos dos serviços de saúde no trabalho, de forma eqUitativa.
PARlEN
Das condições de funciOnamento
ARTIGO 9•

19 De conformidade com a legislação e a prática nacionais, os serviços de saúde no trabalho deverão ser multidisciplinares.
A composição do pessoal deverá ser determinada em função da natureza das tarefas a ser executadas.
29 Os serViÇQS de saúde no trabalho deverão cumprir suas funções em cooperação com os demais serviços de empresa.
. 39 I?e ~ilforrilidade ÇQITJ ~~~~~e_<! pl-~C!_ naCi~nais, ~eveião ser ãd0taà8s meâ~as 1?~~--~-eJ!~ra_r..!! adequada cooperação
e coordenação entre os serviços de saúde no trabalho e, quanOo assim convier, com outros serviços envolvidos na prestação de
assistência em matéria de saúde.
ARTIGO 10

O péssoal que preste serviços de saúde no trabalhÓ deverá Qozar de plena independência profissional, tanto- com respeito ao
empregador como aos trabalhadores e seus representantes, quando houver, em relação com as funções estabelecidas no artigo

-

~

ARTIGO 11

A autoridaqe competente deverá determinar as qualificações qlie devam ser exigidas do pessoal que tenha de prestar serviços
de saúde no trabalho, segJndo a natureza das funções que deva desempenhar e de conformidade com a legislação e a prática
naclonais.
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ARTIGO 12
A

vigil~ncia

da saúde dos trabalhadores em relação_ com o trabalho não deverá significar para eles qualquer perda de rendimento,

deverá ser gratuita e, na medida do passivei, realizar-se-á durante as horas de trabalho.
ARTIGO 13
T odes os trabalhaodres deverão ser informados acerca dos riscos que seu trabalho implica p~r~ a saúde.
ARTIGO 14

O empregador e os trabalhadores deverão informar os serviços de sa(!;de no trabalho sobre todo fator do meio ambiente de
trabalho que, sabida ou potencialmente, possa afetar a saúde dos trabalhadores.
ARTIGO 15

Os servíÇqs de saúde no trabalho deverão ser informados sobre_ os casos de. enfermidades entre__ os trabalhadores e as ausências
ao trabalho por motivo de __doença, a fim de poderem identificar qualquer relação entre as <:~usas da doença ou d~ ausência e
os riscos para a saúde que possa haver nos locais_ de trabalho, Os- empregadores não deverão incumbir o pessoal dos. ~êrviços
de saúde no trabalho de verificar as ca~s da _;;~y_~ênci~ a.o trabalho.
PARTE V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 16

Orna vez estabelecidos os setviços de saúde no trabalh_o, a legislação nacional deverá designar a autoridade ou autoridades
incumbidas de _fiscal_~ar o se_u funcionaiT)ento_ e de assessorar tais serviços.
ARTIGO 17

As ratificações formais desta COnvenção serão comunicadas, para o devido regtstro, ao Diretor-Geral da Reparti~ão lntern_acipn~
do Trabalho.
ARTIGO 18

1" Esta Córi"Vençao tmpUcará obrigação unicamente para os Membros da Organização Internacional do_Trab_a1ho ~ujas ratificações
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.
2'~- Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois Membros tenham sido regfstradas pelo Diretor-Geral.
3'~" Desde tal momento, esta Corivenção entrará em vigor, para cada membro, doze meses após a data em que sua tértificação
tenha sido registrada.
~

,ARTIGO 19
1'~- Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção poderá denunciá-la ao término .de um período de dez anos, a partir da
data em que tenha sido posta inicialmente em vigor, mediante uma ata comunicada, para seu registro, ao Diretor-Gerc:P_ da Repartição
lntemadonal do Trabalho. A denúnci~ não surtirá efeito até um ano após a data em que tenha__ si_dq_r~gistrada.
2'~" Tódo Membro que tenha ratificado esta Convenção e que, nO prazo de um anO após o térfu.ino d_Q período de dez anos
mencionado no parágrafo anterior, não faça uso do direito de denúncia previsto neste artigo, fic?lrá qbrigado a esta Convenção durante
um novo período de dez anos, e daí em dia_nte poderá denundá~la ao término de cada período d_e dez anos. nas condiÇões pre_vistas
neste artigo.

AR11G020
1~' O Diretor-Geral da Repartição Internactonal do Trabalho notificará todos os Membros 4a Organização lnternacionaJ do Trabalho
sobre o registro de quantas ratificações, declarações e denúncias lhe comuniquem os Membros da Organização.
·
2~" Ao notificar os Membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada~ o Diretor-G.eral
chamará a atenção dos Membros da Organização acerca da data em que entrará em vigor esta Convenção.

ARTIG021

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do. Trabalho encaminhará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeitos de
registro e de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma informação completa sobre todos as ratificações,
declarações e atas de denúncia que tenha regtstrado de acordo com os artigos anteriores.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-ATADA217'SESSÃO, EM 14
DE DEZEMBRO DE 1989

1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPED\ÉNTE .
1.2.1 ...._ Mensagens do Senhor_.

Presidente da RepúbUéã
-

N•s 352 e 358/8'9 (n•s 9!3 e 922/89,

na origem), restitUindO autógrafps de -pfô.. ''

jetos de

l~i

sandonados.

·

-.~

1.2.2- Ofícios do Sr. 1~" Secretário
da Câmara dos Deputados
-

N9 189/89, ·.cómtinlcando· a aprOVá~

ção do Projeto de Lei do SenadÇJ no 182189
3.806!89, naquela ·casa), que altera ó
àrt. 137 da Lei n~ 6A04, de 15 de dezembfo
(n~

de 1976.

~

Encamlnhilndo à revisão do Senado Fe~

deral autógrafos dos seguíntes projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n" 92/Sg
(n?991/88, na Casa de origem), que regula

o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo

ao Trabalhador-FAT, e dá outras prOvidências.
.
- .Projeto de Decreto Legislativo J1n
69!89 (n' 9:2789, na Cârtiârà ·dos Deputados), que aprova ôS textos da.COI:lVençãO
de Viena para a Proteção da Camada de.
Oz.õnio, de 1985, e do Protocolo de J\;\ontreal sobre Substâncias que destroem a
Camada de Ozônio, de 1987.
·

1.2.3 da

Comunicação da Presidên·

Prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Decreto Legislativo n~ 69/8~.
lido anteriormente.

1.2.4- Leltura de Projetas
- Projeto de Lei do Senado n~ 400/89,
de autoria do Senador José Ignácio Fer·
reira, que altera dispositivo da Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964, e dá outras providências.
-Projeto de Léi do Senado n~ 401/89,
de autoria do Senador José fgnádo F er·
reira, que dispõe sóbre a prestação do ser~
viço civico e-dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 402/89,
de autoria dp Senador José Ignácio Fer·
reira, que regulamenta o art. 1O e o inciso
VII do artigo 194 da Constituição Federal,
dispondo sobre a participação dos trabafhadores, empresários e aposentados nas
instituições iritegrantes do Sistema da Se-:
gurídade Social.

- Projeto -de lei do _Senado n~
403/89, de autoria do Senador José J_gnádo Ferreira, que dispõe sobre o Relatório
do Impacto Sódo-Econômico-Rise, a ser
exigido com--c~ Cbhdição prévia para ih:Stalações inàustr!ais e de serviços de médio
e grande portes, designa as aÇJências administratívàs ~e estabelece ritOs~ e dá outras
providêndas.
- PrÇ}j~tõ ~de Lei Qo Senado n~ 404/89,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
altera<? artfgo 32 do Decreto~ Lei n" 2.300,
de 2] de novembro de 1986, para incluir
a obrigatoriedade da impressão de Jogotipo da entidade ou _órgão da Administração, e dá ?uU:~~ _P,r?~~ências. _
-Projeto de Lei do Senado n? 405/89,
de_autoria d9 Senador Márcio Lacerda, que
toma obrigatória a publicação de despesas
com publicidade realizadas pela União FederaJ.
,.....,. Projeto de Lei do Senado n~ 406/89,
de autori~ do Senador Marcos Mendonça,
ql)_e dispõe sobre a proibição da venda da
cola de sapateiro para menores de 18 anos
e dá outras p~ovid~!lc:ias.
_
-ProjetO deLei_-_do s·el)-~dç n"
407!89, de autoria do Senador Marcos
Mendonça, que altera a Lei rt~ 5.357, de
17 de n-ovembro de 1967, que estabelece
penalidades para embarcações e terminais
marítimos ou fluviais que lançarem detritos
ói(óleo em áfiuas brasileiras, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado n? 408/89,
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que dispõe sobre o ex.erdcio da profissão
de _Barbeiro e Cabeleireiro e dá outras providêndas.
-Projeto de Lei do Senado n~ 409/89,
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que destina _recursos_ para programas de
assistência aos idosos, através do Fundo
de, Apoio ao DeSenvolvimento ~Sociai
FAS, mediarlte contribulçáo sobre os prêmios liquidas da Loteria Federal e dos concursos_ de prognósticos federais (Loteria
EspOrtiva e Loterias de Números - Loto
e Sena).
-- Proje~o de Lei do Senado n~ 410/89,
- de autoria do Senador Nelson Wedekin_.
que dispõe sobre a politica nacional de
sal.áríos, observado o disposto na Consti·
tuição Federal, e dá outras providências.·
-Projeto de Lei do Senado n~ 411/89,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
altera, de um para dois anos, o prazo frxado
no art. 39 da Lei n~ 6.649, de 1979.

1.2.5- Comunicações da Presldên~
cia
- Recebimento da Mensagem ne
353/89 (n? 915/89, na origem), pela qual
o "S.~!Jf!or Presidente da República propõe
sejair:t aut9rizadas à Eletrobrás, e suas subsidi~rias, St. ultimar contratação de operação de crédito externo no valor de até nove~
centos.e.s.essenta e-Cinco milhões de dólares americanos, junto a um consôrcio de
bancos, tendo com9 agente o Citibank N.

A

-

- Recebimento da Mensagem n"
354/89 (n' 9!6/89,na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República, solicita
-autOrltaÇiío Para que a Prefettura Municipal
de Porto Velho-RO possa contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados novos, a 12.000,000 de Bênus do Tesouro Nacionai-BTN, para os
fins_ que espe_cífica.
- Recebimento da Mensagem no
355189 (n? 918189, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República propõe
sejam autorizadas as Centrais ElétrlcaS do
Norte do BrasU-Eletronorte, a ultimar
contratação de operação de crédifo externo no valor de até _vinte e dois milhões,
s:ento e trinta e .quatro mil, seiscentos e
noventa e quatro marcos alemães, para
os fins que especifica.
........ Recebimento da Mens_agem n?
356/89 (n~ 919/89. na origem), pela qual
o Senhor Presidente da Repúblka solicita
sejam autorizadas as Centrais Elétricas do
Norte do Brasil - Eletronorte a ultimar
contratação de operaÇ:àó de crédito externo, de natureza financeira, no valor'de até
US$ 1,020,00.0.ÓO, ou seu equivalente' em
outra moeda, ju~to ao Ex.port Development Corporation-EDC, para o.s fms· que
especifica.
-:- ~_ecebimento da Me_nsagem nft
357/.89 (n~ 921/89,_ na origem), pela qual
o Senhor Presidente da_ RepúDlica propõe
seja autorizado o ·aovemo do Es.tado de
Santa Catarina a ultimar contratação de
operação de crédito externo no valor de
atê trinta e três milhões de dólares americanos, junto ao Banco [nternacional, para
a reconstrução e desenvolvimento.,-- Banco Muildial, para os fins que espe<::ffica.
- Recebimento da_ Men~agem n"
35918g (n' "92'3789, 'na origem), pel~ qua)
o Senhor Presidente da República solicita
seja autorizada a RepWblica Federativã do
Brasil a ultimar contratação de operação
de crédito externo com o Banco do Bi-asil
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S/A no valor de até US$ 217,000,000.00,
para os fms que especifica.
-

Recebimento da Mensagem n"

360189 (n• 924/89, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República solicita
autorização para que o Governo do Estado
de Santa Cãtárina possa elevar, em caráter
excepecional e temporariamente, o limite
de endividamento daquela unidade rederativa.
- Recebimento ela Mensagem n 9
361/89 -(no 925/89, na origem), Pela qual
o Senhor Presidente _d_a República soliCita
autorização para que o GovernO do Estado

do Rio de Janeiro possa elevar, temporariamente, o limite de endividamento daquela

unidade federativa, a fim de que possa emitir letras financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ), para os fms

que esp~cifica.
1.2.6- Dls<:ursos do"Expediente
~SENADOR

MAURO BENEWDES ~

Colaboração, prestada pela ComfSSão do

Distrito Federal na votação do OrÇamentO
do Distrito Federal.
~SENADOR LErrE CW\.1-ES'-.Parecer do Dr. Aristides JUnqueira, Procurador-Geral da Justiça Eleitoral, sobre a çiesincompatibilização de Secretários "de Es- _
tado que desejarem se candidatar aos cargos de Governador e Vice-Goyemador rias
eleições d"e 1990. Criação dos -Tril;iU!iã[s
de Alçada do Paraná.
-SENADOR 00/lfES CARVALHO Reflexão sobre o momento político nadona!.
- SENADOR JARBAS PASSARINHO..
como Líder- Considerações sobre o momento político·nadonctl.
.
~SENADOR GD .&\BÓU\ DE CARVALHO, como Líder - Posição- do PMDB
no momento político nacional.
- SENADOR MARCOS MENDONÇA~
- Descumprimento, pelo Goveino Federal, do art. 201 § 69 da Constituição, que
dispõe sobre gratificação natalina dos aposentados. Reunião na Comissão de Assuntos Sociais ·ooore-õ metanol.
~SENADOR MACJR[C/0 COR/?Ê1 Problema dos estagiários da Gráfica do Senado Federal.
·
- - --SR PRES!DE/"fTE...:..-presta esdarecimentos ao Senador Maurício Corrêa.
~ SENADOR MACJR!aO CORRÊA Aduzindo novas considerações sobre o assunto.
-SR. PRES!DEJ'ITE- Posição da Mesa Diretora sobre o problema.

1.2.7- Requerimentos
N~ 739/89, cfo Senador Silvio-Name, solí-

citando informações ao Ministro da Fazenda.

Nç 740/89, do Senador Aureo Mello, solicitando licença para tratamento" de saúde

nó período de 21-11-89 a 20-12-89.Apro--

vado.
N9 741/89, de W'Qência para a Mensagem n~ 353/89, relativa à proposta para
que _as Centrais E1étricas Brasileirél$ SIA
- Eletrob:rás possam uJtimar a contratação de operação de créd!to externo, junto
a um consórcio de bancos~ no valor de
até US$ 965,000,000.00 (novecentos e
sessenta e cinco milhões de dólar~s americanos); para oS fins qUe -espedfiCa. N? 742/89, de urgência para a Mensa~
ger:n n9 356/89, relativa a proposta_ p8ra
que as Centrais E1étri_cas do Norte do Bras~
- E1etronort~ possam ultimar contratàção
de operação de crédito externo, no valOr
de até US$ 1,020,000.00 (um mühão e
vinte mil dólares americanos), ou seu equivalente em oUtrâ moeda, para os fins que
especifica.
1.3 ~ ORDEM DO DIA

· t.3.f- Requerimerito

--=-- N9 743/89, de autoria do Senador
Maurício CoiTêa, solicitando, que o item
9 da pauta, passe a figurar como últirr\a
matéria em regime de urgência a ser de~
berada. Aprovado.
'1~i.2 -_Ofdenl do

Diá (copti_Í1uaçâo)

ProjetO de" Decieto .Legislãtivo n9 36, 4e
1989 (n~ 1 12!89, na Câmara dos Deputados), que aprova a concessão outorgada
à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para
eXPlorar serviçO de radioêlifusão_sOnora em
oridamédia, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Aprovado; . tendo usado
da palavra em sua· discussão o Sr: Edison ~
Lobão. À_ promuJgação.
Projeto_ de Lei da Câmara fl978, de_19-S9
(n~ 3.529/89, ha Casa de origem), de iriidativa do Presidente da República, que dis~
põe sobre o refinanciamento pela União
da dívida externa de responsabilidade dos
Estados, do DiStrito Federal e dos Municípios, iil.clusive Suas entidadeS da adm_iolstração índireta, e dá outras prOvidências.
Apreciação sobrestada, após pareceres
das comissões c:ornpetentes, tendo_ usac:lo
da pal.avr~ n_a_ sua discL,~ssão o S~l)ador
Maurício Corrêa. Projeto de Lei do Senado n9 155/89, que
dlsj)õe sobre a participação dos trabalhaM
dores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras proVidênéicls.Aprovadónos
termos de substitutivo, tendo usado da_palavra os Srs. Ronan Tito, Fernando Henrique Cardoso e Edison Lobão. À Comissão
Dir:etor~ para a redação do vencido para
o turno suplementar.
- Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo ao Projeto de Lej
do Senado n~ 15.5/89. Aprovado o segundo
substitutivo, ficando prejudicados 9 projeto, o primeiro substitutivo e as emendas.
AComissão Diretora para redação final.
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- .~ Redação final do Projeto de Lei do
Senado n9 155/89. Aprovada. À Câmara
dos DePutados.
Projeto. de Resolução n9 61, de 1989,
de iniciatiVa da Comissão Temporária,
criada pelo Requerimento n~ 23-, de 1989,
que_ dispõe sobre limites globais e condi-ções para as operações_de crédito de qual_quer natureza, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suaS respectivas

aUtarquiaS.-RetiiaCio da paúta.

Projeto ele Resolução n~ 62, de 1989,
de iniciativa da Comissão Temporária,
criada pelo Requerimento n9 23, de 1989,
que_ dispQ_e sobre limites globais e condições para as operações_de crédito externo
e· interno da União, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo Poder·
Público Federal, e estabelece limites e condições para a concessão da_ garantia da
União em o"perações de crédito externo
e: i11temo. Retirado da_ pauu,,Projeto de L~i _da Câmara n9 82/89 (n~
3, 736/89, na Casa de Origem), que dispõe
sobre a redução de incentivos flsc;:~:is.Apro
vado.- após parecer favorável da comissão
Competente, tendo usado da palavra na
sua discussão o Sr. Fernand.o Henrique
catdoso. À sanção.
"-Projeto de Lei do DF n• 85189, que·
altera a Lei n~ 33, de 12 de julho de 1989,
e dá outras providências. Aprovado com
emendas e subemendas, após_ parecer da
çomissão _competente. À ComiSsão Dlretora para a redação final.
Redação final do Projeto de Lei do DF
n9 85/89. Aprovada. A sanção do GovernadOr do_ Distrito Federal.
Proj~to _de Lei ~o --Senad9 n? _(_89, de
19S9;·de- aulo.tíá ·do Senador FemiindoHfmrique ÇardoSo~qUe ãlterã-e- ãcre~centa
dispositivos à Lei n9 4215, de 27 de abril
de 1963, que "dispõe sobre o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil". Apro-vado, após parecer favorável da comissão
competente,_ tendo usado da paJavra na
discussão o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. À Comissão Diretora para a redação

sua

fmal.

~

Redaçã9 final do Projeto.clelei do Sena-do n~ 189/89. Aprovada. À Câmara dos
DeputadOs.
Proj!'!tO d_e Lei do Senado_ n~ 381, de
1989, de autoria do Senador Maurício Corr~. _que prorroga o prazo de ocupação ·
~·~-imóvel funcional_loc~l~ado nq Distrito
F~f?ral Aprovado, ap6s parecer favorável
da comis~_ãQ competente, tendo usado da
palavra na sua discussão o Sr. Maurício
Corrêa. À Comissão Diretora para a redação final.
Redação fl.nal d9 Projeto d~ Lei j:fo S~na
d0 n~ 381!89. Aprovada. À Câmara dos
Deputados.ProjetO d_e Lei do Senado n" 389, de
1989, de autoria do.Senador Márcio Lacer-
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da, que dispõe sobre a tramitação de medida provisória, e dá outras providências.
Aprovado, após parecer favorável da co_-__

missão comp-etente. À Comissão Diretora
para a redação fmal.
- Redação final do Projeto de Lei d.o
Senado n9 389/89. Aprovadq, após usar
da palavra na sua discussão o Sr. Fernando
Henrique Cardoso.

tados.

__

A Câmara
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dos Depu-

-

Projeto de Lei do DF- no 95, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federai, que cria, no Tribunal de__ Contas _do
Distrito Federal, a Carreira Administração
Pública, com seus respectivos cargos, fiXa

os valores de vencimentos e dá outras providências. Aprovado, após parecer da co-

missão competente._À Comissão Diretora
para a redação fma1.
Redação fif}al do Projeto de lei do DF
n9 95/89. Afirovadã. À sançao do Governador do DistritO Federal.
Ofício n~ S/18, de-1989 (n~ 933/89;-nà
origem), relativo à proposta para que seja
autorizado o· Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de_ _crédito
externo no valor de seis milhões de dólares,
destinada à importação de equipamentos
franceses visando o reaparelhamento da
Polícia CIVil daquele Estado. AprovadO, nos
termos do Projeto de _Resolução no 99/89,
após parecer da comissão competente. A
Comissão Diretora para a redação fmal.
- Redação final do Projeto de Resolu- _
ção n~ 99/89. Aprovada, apÓs usar da palavra o Sr, Ronan Tito. À promulgação. _
Projeto de Lei do DF n9 74, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza o Distrito Federal a alienar imóveis. Aprovada a extinção da urgência, nos termos do Requerimento n~_
744/89, a matéria sairá da pauta e seguirá
seu curso normal.
Projeto de Lei da Câmara n? 78, de 1989
(no 3.529/89, na Casa de origem), de inida::
tiva do Presidente da República, que dispõe
sobre o refmanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos Esta~
dos, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive suas_entidades da administração
indire~. e dá outras providências. Apro~
vado. A sanção.
--

-Requerimentos n~s 741 e 742/89 liM
dos no Expediente da presente ses~ão.

Aprovados.
1.3.4 -

Ordem do Dia (continua-

ção)
Projeto de Le_i do DF n1 74, de 1989,
de iniciátivá-do Governador do Distrito FeM
dera!, que autoriza o Distrito Federal a alieM
nar imóveis. Aprovado com emenda, após
parecer fqvorável da comissão competenM
te, tendo usado da palavra na sua discussão os Srs. MaurO Benevides, Maurício
COirêa e Ronan Tito. À Comissão Dfretora
para a redação finai.
- Redação fmal do Projeto de Lei do
DF ii! _14189. Aprovada. sanção do Gover~
nador do Distrito Federal.
Projeto de Decreto Legislativo no ,~1. çje
1989 (no 106/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que _aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Cultural, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo Qa República Socialista da
TChecosl~váquia, em Praga, em 7 de abril
de 198"9. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Decreto Legislativo n~ 52, de
1989 (n~ 151186, na Câmara dos Dept.J.ta~
dOs), que aprova o texto do Acordo sobre
COoperação nos Campos da Ciência e
TeCJ1ologia, çelebrado entre _o Governo da
República FEtderativa do Brasil e o GOverno
da República d.21 Índi~, em No\:'a Oelhi, em
~ de julho de 198.5. Votaçaõ- adiada por
falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n~ 286~ de
19B9, de iniciativa da ComissãO bireior'á,
qi.le altera e acrescenta disposições à Lei
n"' 6.815~ alterada pela Lei no 6.964, que
define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e dá outras providências. Votação aqiada por falta de quorum.

1.3.5 - Comurucação da

Presidên~

ela

-Convocação de sessão extraordiriâria
a realizar-se hoje, à.? 19 horas e 20 mfnuto$,
co~ O~dem do Diã que_~esigna.
1.4- ENCERRAMENTO

2,...-AT;\ DA 218• SESSÃO, EM 14
Proposta_Ee Em_e!"J_da ~ ConstituiÇão n"
.DI=: PEZEMBRO DE 1989
3, de 1989, de autoria do Sen<:~dor Marco
-2.1-ABERTURA
Maciel e outros Senhores· Senadores. qUe
22- EXPEDIENTE
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
aredaçãodoincisolldoart.161 daConstiM
2.2.1 -Leitura de projetos
tuição Federal. Retirc'Jdo da pauta.
-Projeto de Lei do Senado n? 412/89
Proposta c:Ie __ ~eflda à Constit~ição no__
_ de autoria do Senador Marcos Mendonça:
4, de 1989, de autoria do Senador Leoque institui o ensino obrigatório de Geriapoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 69 ao ait.~ 5~ dÕ Ato - - tria nas faculdades de ciências da saúde.
""-ProjetO de Lei do Senado n~ 413/89
das Disposições CónSiláidOn'afs- 'r'ransitó-de autoria do Senador Marcos Mendonça:
rias. Retirada da pauta.
que dispõe sobre débitos devidos nos pro1.3.3- Apreciação de matérias
cessos trabalhistas.
_· ·
-

-Projeto de Lei do Senado n~ 414189,
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que cria os Fundos de Melhoria do Transporte Urbano Público, revoga as Lets n""

7.418/85, 7.619/87, e art. 8• da Lei n•
7.855189 e dá outras providênciaS.

2.2.2 -Requerimentos
- N• 745/89, do Senador Antônio Luiz
Maya solicitando dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de_ Lei do DF n? 78/89,- que autoriza
a desafetação do domínio de bem- de uso
comum do povo, dentro dos limites territoriais do Distrito F ed.eral, a fim de que figure
na Ordem- do Dia da sessão seguinte.
Aprovado
-N~ 746/89, de urQêndi;l. para a Men~
sagem n1 355/89, relativa à Proposta para
que sejam autorlzadas 'as Centrais Elétricás_
do Norte do Brasil- Eletronorte, com garantia da {,lnião, a ultimar contratação de
operação de crédito externo, ho valor de
até DM 22.134.694,00 (vinte e dois milhões, cento e trinta~ quatro mil e seiscentos e noventa e quatro marcos· alemães),
para os fins que especifica.
_ _
-:- N~ 7 4~/&_9, 4e urgência, pclia-9:0fícto
5139189, relativo a proposta para que o
Governo do Estado do Ceará seja autorl- _
zado a contratar operação de crédito exterM
no no valor equivalente _a US$ 89,700,000 _
(oitenta e nove milhões e setecentos mil
dólares americanos} junto ao Bailco lirteramericano de Desenvolvimento - 810.

2.2.3..:.... Discurso do Expediente

SENADOR J.UTAHY /IIAOALHÃES -..:._
Crise no setor cacaueiro.
273 ~ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 51, de
I 989 (n' 106/89, na Ciimara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do acordo sobre
cooperação cultural, celebrado entre o GoM
vemo da República Federativa do Brasil
e O Governo da República Socialista da
Tchecoslováquia,_ em Praga, em 7 de abriJ
de 1989.Aprovado, após parecer favorável
da comissão .competente. À promulgação.
Projeto de Lei do Senado n? 286, di~
1989, de iniciativa -da ComissãO Diretora,
que altera e acrescenta disposições à Lei
n? 6.815. alterada pela Lei n~_ 6.964, que
define_ a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e dá outras providências. Aprovado. À Comissão Diretora para a redaçâo
final.

2.3.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia

-:-Requerimento n~ 746/89, lido no Expediente da presente sessão+ Aprovado.
- Oficlo no 5139/89, em regime de urgéDcta QOS termos do Requeri_mento nP
747/89, lido no Expediente da presente

sessão. Aprovado, nos termos elo ('rojeto
de Resolução n" 100/89Àap-ós parecer-da

comissão competente.

Comissão Dire·

tora para a redação final.

- Redação final do Projeto de Resolu~
ção n9 100/89, em regime de urgência.
Aprovada. À promulgação.
-Redação fina] do Projeto de Leida
Senado n~ 286/89. Aprovada, nos termos
do Requerimento n 9 748/89. ACâmf!ra dos
Deputados.
2.3.2 - Comunicação da Presldên~
cia
-Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se_hoje às 19 horas_ e 35 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3-ATA DA 219• SESSÃO, EM 14
DE DEZEMBRO DE 1989
3.1.- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 -Requerimentos

- N" 749/89, de urgência para a Mensagem n? 359/89, relativa à proposta para
que seja autorizada a República Federativa
do Brasil a ultimar contrataç.So de operaw
çâo de créclito externo com o Ban_~o do
Brasil S/A no valor de até US$
217,000;-ooo:oo-(duzentos e_de.zessete milhões de dólares americanos), ou o seu
equivalente em out_r~s moedas.
- N~,.750/B9, de urgência para a Mensagem n~ 354!89, relativa a proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Porto Velho (RO)_a contra_tar operaçãO
de crédito no valor correspondente, em
cruzados novos, a 12.000.000 BônuSi_ do
Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa
Econômlca Federal, para os fins que especifica.
3.3 -

~exta,felra
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ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo no 52, -de
1989 (n~ 151/86, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo_ sobre
Cooperação nos Campos da Qência e
T ecilologia, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Goveino
da República da Índia, em nova Délhi, em
22 de julho de 1985.Aprovado, após parew

cer_favorâvel da comissão competente. A
promulgação.
Projeto de Lei do DF n~ 78, de 1989,
de inidativa do governador do Distrito Federal, que autoriza desafetação do domínio de bem de uso comum dO povo, dentro_
dos limites territoriais do Distrito Federal.
Aprovado. À Comissão Diretora para a redação fmaL

3.3.1-MatérlaS apreciadas após a
Ordenl do Diã
-Requerimentos n"' 749 e 750/89, lidos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.

Redação final do Projeto de Lei do DF
no 78/89.Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 751/89. À sanção do Governador do_Distrito Federal.

3.3.2 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO:_ Encaminhando à Mesa, proposta de emenda à Constituição, que regula o aumento de ven-cimento dos parlamentares nas Assembléias Legislativas e
nas Câmara de Vereadores.
SENADORMAUR{C!O CORRÊAConsiderações a propósito da remessa,
pelo POder ExecUtivo, ao Congresso Nacj_ooal da Medida Provisória n~ 125/89, tenw
do em vísta a ey;:igüidade de teiilj:io para
sua apreciação.
3.3.3 cia

Comunicação da Presidên-

- Convocação de sessão conjunta a
realizar-se amanhã, dia 15-12-89, às 14
horas, com Ofdem do Dia que designa.

3.3A - Comurücação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária
a realizar~sehoje, às 19 horas e 50 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4 - ATA DA 220' SESSÃO, EM 14
DE DEZEMBRO DE 1989
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-N<:> 752/89; de urgência para o Projeto de Lei do DF n~ 53189, que dispõe
sobre o Código de Posturas do Distrito fe~
·dera!.
-N<·753/89, de urgência para a Men~gem no 361/89, que autoriza o Governo
do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente o limite de endividamento
dªquela Unidade Federativa a fim de que
possa emitir, Letras Financeira,s do Tesouro do Estado do Rio de J_aneiro (LfTRJ).
4.2.2 -

Discursos do Expediente

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES Considerações sobre resposta do Ministro
da Educação à requerimento de informações de sua autoria
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA ~
Lançamento do livro "O Grande Akuntô",
em Aracaju, SE.
SE!'IADOR MÁRCIO ú\CERDA- Pujança da economia brasileira. Contraste
que caracteriza a sociedade brasileira.
4.3- ORDEM DO DIA

Requerimento no 730, de 1S89, do Senador Iram Saraiva, solicitando, nos termos
regimentais, a retirada em caráter dgfinitivo
do_ projeto de lei do Sen~do_ n1 278, de
1989, de sua autoria, que regu1amenta o
disposto no § 5D, do art. 40 da Constituição.
Aprovado.
43.1 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
-Requerimentos n<:>' 752 e 753,1idos
no Expediente da presente sessão. Aprovados.

4.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
4.4- ENCERRAMENTO
ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-N• 273 e 274/89.
6 - ATAS DE COMISSÃO
7 - MESA DIRETORA

4.1-ABERTURA

8 - LiDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS

4.2 -EXPEDIENTE
4.2.1 - Requerimentos

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAI'IENTES
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Ata da 217'! Sessão, em 14 de dezembro de 1989
3~ Sessão

Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antonio Luíz Maya
As 14HORASE30MfN(JTOS,ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra -

Nabor Júnior -

Carlos

De'Carli - Olavo Pires- Jarbas Passarinho
- Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya Alexandre Costa -

Edison Lobão -

Hugo

Napoleão- Cid Sabóia de Carvalho- j\\auro

Benevides - Marcondes Gadelha - Divaldo
Suruagy- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata João Calmon - Nelson Carneiro - Hugo
Gontijo - Ronan Tito - Severo Gomes Fernando Hemique Cardoso -Marcos Men-

donça -Iram Saraiva- Irapuan CostaJunlor
- Pompeu de Sousel - Maurício Corrêa Meira F~ho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha -

Mendes Ca:riale -

Ra-

chid Saldanha Derzi ~Wilson Martins- Leite
Chaves - Gomes Carvalho - SJ1vfo Name
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin.
O S~.l>RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença_ a~usa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo mimero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
·
O Sr. 1~ Secretário irá proceder- à leitura
do Expediente.

Ê lido ; seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de pi'Qjetos de lei

sancionados.
N' 352189 (n' 913789, na origem). de.1'3
do corrent~ referente ao Projeto de Lei n" 107,
de 1989-CN, que autoriza o Poder ExeC!Jtivo
a abrir, ao Orçamento Físcal da União, créditos
adicionais até o limite de NCz$
5.960.646387,00, para os fins que especifica,
(Projeto que se transformou na Lei n" 7 .925,
de 12 de dezembro de 1989.)
(N' 358/89 (n' 922/89, na origem), de 14.
do corrente, referente ao Projeto de Lei n 9 66,
de 1989-C:N, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento do Ministério da Agrici!ItUiã-Crédito especial até o limite de NO.$
296.958.000,00 para os fins que especifica.
(Projeto que s_e transformou na Lei n~ 7 .926,
de 14 de dezembro de 1989.)

Ofício
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(N9 189/89, de 13 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n' 182, de 1989 (n' 3.806!89. naquela Casa),
de autoria do Senador Edison Lobão, que altera o art. 137 da Lei n~ 6.404, de 15 de de:z:emL
bro de 1976.

Encaminhando à revisão do Senado au~
tógrafos dos seguintes projetos:
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
l'i' 92, DE 1989
_ (l'i' 991/88, na Casa de origem)

Regula o Programa do SegurcrDesemprego, o Abono Salan'al, instituí o Fu!]do
de Amapro ao Trabalhador- FA T, Cdá
outras provicfências,

O C:ongresso Nacional decreta:
Art.: _1 ~ Esta lei regula o Programa do Se~
guro-.Desemprego e o abono de que tratam
o iriC:iso II do art. 7ç, o indso N do art. 201
e o·-art. 239, da Constituição Federal, bem
como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPRE·
GO

Art. 2~ O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
1- prover assistência financeira temporária
ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa; ~.'
11- auxiliar os trabalhadores requerentes
ao seguro-desemprego na busca de novo _emprego, podendo, para esse efeito, promover
a_ sua redclagem profissional.
Art. 31 Terá direito à percepção dd seguro-desemprego o ttabalhadór dispensado sem
justa causa que comprove:
·
I - ter recebido salários de pessoa jurídica
ou pessoa física a ela equiparada, relativos
a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores à çfata da dispensa;
11 ~ter sido empregado de pessoa jurídica
o_u pessoa tisica a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como
autonôma, durante pelos menos 15 (quinze)
mese$_nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

III- não estar em gero--de qualquer bene~
fído previdenciário de prestaçáo continuada,
previsto no Regwlamento dos Benefícios da
Previdência Social, excetuado o auxílio-aci·
dente e o auxílio suplementar previstos na Lei

n 9 6.307, de 19 de outubro de 1976, bem
como· o abono de permanência em s~ryiço
previsto na Lei n 9 5.890, de dejunho de

191:3; :_:~

a__

.

IV- não estar em gozo do auxíiJo~desem
prego; e
V- não possuir renda própria de qualquer
natureza suficiente à sua manutenção e de
sua família.
Art. 49 O benefido do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por um-perfodo rnáxíino de 4 (quatro)
meses, de forma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses,
contados da data de dispensa que deu origem
à primeira habílítação .
Parágrafo único. O beneficio do segurodesemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satísfe1~as as condições.
arroladas no art. 3~ desta lei,__ à exceção do
seu inciso li.
Art. 5~ O valor do beneficio será fixado
em Bônus do T escuro Nacional - BTN, de-vendo ser calculado segundo 3 (três) faixas
salaría:s, observados os seg\lintes critérios:
I.....:.... ã.té 300 (trezentos) BTN, multiplicar-seá o salário médio dos últimos 3(três) meses
pelo fator 0,8 (oito décimos); _
H- de 300 {tr~:z:ento.$) a 500 (quínhéritos)
BTN aplicar-se-á, até o limite do inciso ante~
rior, a regra neJe contida e, no que exceder,
o ·ratar 0,5 (cinco déclmos);
III-acima de 500 (quinhentos) -STJ'{ ova~
lar do beneficio será igJ,Jal a 340 (trezentos
e quarenta) BTN.
§ 1~ Para fms de apuraçã~ do beneficio,
será considerada a média_ dos salários dos
últimos 3 (três)_meses anteriores à dispensa,
devidamente c_onvertidos em BTN pelo valor
vigente nos respectivos meses trabalhados.
§ 2 9 O valOr do beneficio não poderá ser
inferior ao valor do salário mínimo.
§ 3'?.. No pagamentO dos bendicios, considerai--se-á:
i - o valor do BTN ou do salário minimo
do mês imediatamente anterior, para beneficias colocados à disposição do beneficiário
até o dia 10 (dez) do més;
II- o valor do BTN ou do salário mínimo
do próprio m~s, para benefícios colocados à
disposição do beneficiário após o dia 1O (dez)
do mês.
Art. 6 9 O seguro-desemprego é direito
J'{::ssoal e intransferível do trabalhador, poden~
do-s-er requeridõ a partir ào sétimo dia subseqUente à res<:isão do contrato de trabalho.
Art. 7~ O pagamento do beneficio do seguro~desemprego será suspenso nas seguintes situações:
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l-admissão do trabalhador em novo emprego;
II- início de percepção de benefido de
prestaçáo continuada da Previdênda Social,

exceto o auxílio-adaenfe, o auxilio suplementar e o .::~bano de permanência em serviço;
III-início de percepção de auxí1io-desemprego.
Art. 89 O beneficio do seguro-desemprego será cancelado:
1-pela recusa, por parte do trabalhador
desempregado, de outro emprego cCii)dizente
cam sua qualificação e remuneração-anterior;
U-porcomprovação ..defalsidadenaprestação das informações necessárias à habilitação;
llf- por comprovaç!o de fraude visando
à percepção indevida do beneficio do segurodesemprego;
IV- por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos
incisos I a I11 deste artigo, será suspenso por
um período de 2 (dois) anos, ressalvado o
prazo de carência, o direito do trabalhador à
percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência.
DO ABONO SALARIAL
Art. 9~ Fica assegurado o recebimento de
abono salarial no valor de um salário mínimo
vigente na data do respectivo pagamento, aos
empregados que:
l-tenham percebido, de emprega.dores
que contribuem para o Programa de Integração Social-PISou para o Programa de Formação dp Património do Servidor Público PASEP, até 2 (dois) salários mínimos rriédios
de remuneração mensal no período,trabálhado e que tenham exercido atividade remunerada pelos menos durante 30 (trinta) dias no
ano-base;
n- estejam cadastrados há pelo menos 5
(cinco) anos no Fundo de Participação PJSPASEP ou no Cadastro Nacional do T rabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários
Integrantes do Fundo de Participação PIS~PASEP, serão computados no valor do abono
salarial os rendimentos proporcionados pelas
respectivas contas individua[$.
DO FUNDO bE AM.PAAC:> AO
TRABALHADOR
Art fb. Fica ínStiTu1do o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, vinculado ao Ministédodo Trabalho, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do aboho salarial e ao financiamento de
programas de desenvolvimento econômlco.
Parágrafo único. O FAT é um fundo.c'ontábil, de natureza financeira, subordinando-se,
no que couber, à legislação vigente.
AJ:t 11. Constituem recursos do FAT:
1- o produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP;
n-o produto dos encargos-devidos pelos
contribuintes, em decorrência da inobservân·
cia de suas obrigações;
III - a correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do
Fundo, bem como pelos agentes pagadores,

•

incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
IV - o produto da arrecadação da contribuição adlcional pelo índice de rotatividade,
de que trata o § 4" do art. 239 da Constituição
Federal;

V- outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12. Compete ao Banco Nacional de

Desenvolvimento Económico e Social - BNDES--ã aplicação dos recui-sos do FAT, de
acordo com suas políticas operacionais, através de 2 (duas) contas distintas:
I - Carteira do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial--CSA; e
U - Carteira de Desenvolvimento Econômlco - CDE.
§ 19 O BNDES remunerará o FAT com
juros de 5% a. a. (cinco por cento ao ano),
calculados sobre o saldo médio diário dos recursos que liles forem repassados, corrigidos
monetariamente pelo Índice de Preços ao
CQnsumidor- IPC.
,
§ 2 9 :·A taxa de juros referida no parágrafo
anterior poderá ser elevada para, no máximo,
6% a.a. (seis por cento ao ano).
§ 39 Na hipótese de extinção do IPC, sem
a indicação de sucedâneo, novo indexador será estipulado de forma a preseJVar o valor real
das§ aplicações.
, 49 Correrá por conta do agente aplicador o risco das operações financeiras realizadas com os recursos do FAT.
Art. 13. A Carteira de Seguro-Desemprego e dO Abono Salarial_ CSA destina-se ao
CUSteio destes benefícios, constituindo-se dos
seguintes recursos:
I _ 60% (sessenta por cento) do produto
da arrecadação a que se refere o inciso I do
art. 11 desta lei;
- - D - as receitas de que tratam os incisos
n,_JV e V do art. 11 desta lei;
DI- a correção monetária e os juros devidos pelos agentes aplicador e pagadores. incidentes. sobre os respectivos saldos;
!\'_- qs juros devidos pelo agente apUcador,
inçid_entes sobre o saldo corrigido da Carteira
de Desenvolvimento Económico - COE;
V - os recursos de que trata o parágrafo
único do_art. 14 desta lei.
Parágrafo único. Para fins de cobertura
das despesas relativas ao Programa do Segu~
ro-Desemprego e do Abono Salarial, o BNDES liberará__ os recursos necessários, até o
limite das dlsponibllidades da Carteira do Se_guro-Desemprego e do Abono Salarial'CSA, de acordo c-om cronograma de desembolso a ser estabelecido pelos gestores do

FAT.

Art. 14. A Carteira de Desenvolvimento
Eçonômico - CDE destina-se ao financiamenta de programas de desenvolvimento
econômlco, nos termos do § 1° do art. 239,-da Constituição Federal, constituindo-se dos
seguintes recursos:
I - 40% (quarenta por cento) do produto
da arrecadação a que se refere o inciso_ 1 do
_art.. 11 desta lei;
II- a correção monetária devida pelo agen·
te aplicador, incidente sobre o respectivo Saldo.
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- Parágrafo único. Em caso de insuficiência
de recursos da Carteira do Seguro-Desemprego· e do Abono Salarial - CSA, poderão
ser remanejados a esta conta, a cada exercício,
a partir do sexto, até 5% (cinco por cento)
do saldo da Carteira de Desenvolvimento Econômico ~ CDE, verificado ao final do exerçíclo anterior, assegurada a correção monetáiia até a data âo remanejamento.
Art. 15. Compete aos bancos oficiais federais o pagamento dás despesas relativas ao
Programa do Seguro-Desemprego e ao Abono Sãlaríal, conforrrie normas a serem definidas pelos gestores dO FAT.
Parágrafo único. _-sob_re o saldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores remunerarão o FAT, no mínimo com cor·
reçãó monetária.
--M. 16. No que alude ao recolhiffiênt"o
das contribuições ao PISe ao PASEP, observar-se-á o seguinte:
_
I - os coritribuintes deverão recolher as
c_ontnbuições aos agentes arrecadadores nos
prazos e condições estabelecidas na legisla·
ção em vigor,
II - os agentes arrecadadores deverão, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, repassar os recursos ao TesOuro Nacional;111 - o Tesouro Nacional deverá, no prazo
máxitno de 15 (Cjuinze) dias; transferir os recursos ao BNDES, garantida a correção monetária a partir do segundo dia.
.
Art. 17. As contribuições ao PISe ao PASEP serão ?trrecadadas pela Caixa Económica
Federal, mediante instrumenro-pr6pdo, de
conformidade com normas e procedimentos
a serem definidos pelos gestores do FAT.

DA GESTÃO
Art. 18. Fica instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
~ Codefat, composto de 9 (nove) membros
e respectivos suplentes, assim definidos:
I - 3 (três) representantes dos trabalhadores;
"3 (tréS) --representantes dos empregadores:
III- 1 (um) representante do Ministério do
TrabaJho;
IV- 1 (um) representante do Ministério
da Previdência e Assistência Social;
V- 1 (um) representante do BNDES.
§ 19 O mandato de cada Conselheiro é
de 3 (três) anos.
§ 29 Na primeira investidura, obseJVar-se·
-a- o seguinte:
1-1/3 (um terço) dos representantes referidos nos incisos l e n do caput deste artigo
será designado com mandato d~ 1 (um) ano;
113 (um terço)1 com mandato de 2-(dois) anos
e 1/3 (um terço), com ·mandato de 3 (três)
anos;
li- o representante do Ministério do T rabalho será designado com mandato de 3 (trés)
anos; o representante do Ministério da Previdência e Assisténcia Social, com mandato de
2 (dois) anos; o representante do BNDES,
com mandato de 1 (um) ano.

--u :.:.:. .
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§ 3~ OS representanteS dos trabalhadores
serão indicados pelas centrais sindicais e con-·
federações de trabalhadores e os represen:
tantes dos empregadores, pelas respectivas
confederações.
§ 49 Compete ao Ministro do Trabalho a

nomeação dos membros do_ Codefat.
§ 5~ A Presidência do Conselho Delib-erativo, anualmente renovada, será rotativa entre os seus membros.
§ 69 Pela atividade exercidã no Codefat
seus membros não serão remunerados.

Art. 19. ·compete ao ·cactercit"gerir o FAT·
e deliberar sobre as seguintes matérias: - - I - aprovar o Plano de Contas e suas alterãções;
J( - aprovar e acompanhar a execução do
Plano de Trabalho Anual do Programa de Se-.
gu_ro-Desemprego e do AbOno Salarial e ·os'
respectivos orçamentos;
III - deliberar sobre a prestação de contas
e os relatóríos de execução orçamentária e
financeira do FAT;
·
· ·
IV - elaborar a proposta orçamentária do'
FAT, bem como suas alterações;
__
V - propor o aperfeiçoamento da legisla~
ção relativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regulamentar os disposjtivos des·
ta lei no âmbito de sua competência;
Vi- decidir sob(e sua própria organização,
e~aborando seu regim~ntq interno;
Vl1- analisar relatórios do agente aplicador
quanto à forma, prazo e natureza dos__investimentos realizados;
VIII - fiscalizar a administração do Fündo,
podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e
quaisquer outros ates;
IX- definir indexadores sucedâneos no caso de extinçao ou alteração daqueles referidos
n~talei;

X- baixar instrUções necessárias à devolução de parcelas do beneficio do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
XI - propor alteração das aliquotas referentes às contribuições a que alude o art. 239
da Constituição Federal, com vistas a assegurar a viabilidade económico-financeira do
FAT;
XII- ftxar prazos de recolhimento das contribuiçõPs referidas no art. 239 da Constituição
Federal, bem como propor mecanismos de
fiscalização, controle e._cobrança;
XJ[I- flxar a remuneração do_s agentes arrecadadores e pagadores;
XIV - fiXar prazos par_a processamento e
envio ao trabalhador da requisição do beneficio do seguro-desemprego, em função das
possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo de 30 (trinta)
dias;
) N - deliberar sobre o remanejamento de
recursos a que Se refere o parágrafo único
do art. 14 desta lei;
XVI - decidir sobre a elevação da taxa de
juros a que se refere o § 29 do art. 12 desta
lei;
. XVII.- delib_ef~r soPre ou~ assuntos de
interesse do FAT;

e juros de 5% a.a. (cinco por cento· ao ano),
Art. 20. A Secretaria Executiva do Consecalculados sobre o saldo médio diário.
lho Deliberatiyo· ?erá" exercida pelo Ministério
Art. 30. O Poder ExeCutivo regulamentado Trabalho, e a ela caberão as tarefas técnico- ·
rá esta lei no prazo de 90- (noventa) -dias e
administrativas_relativas ao seguro-desempreapresentará projeto de lei i-egul9mentando a
go e ao abono· s"ã:larial.
contribuição adicional pelo índice de rotativi·
Art. 21. As_ despesas com a implantação,
dade, de que trata o § 4~ do art. 239 da Constiadministração_ e operação do Programa do
tuição Federal, no prazo de 180 (cento e oitenSeguro-Deseinprego e do Ab"ono Salarial, exta) días.
ceto as de pessoal, correrão por conta do FAT.
- Art. 31. Esta lei entra em vigor na data
Art. 22. Os_ recursos do FAT integrarão
de sua publicação.
o orçamento da seguridade social na forma
Art. _32. Revogam-se as disposições em
da legíslaçã'! l?~[tinente.
contràrio.
DA FISCAUZA~O E PENALIDADE

Art. 23. Compele ao MiniStério--do Tniba·
lho a fiscaliz,9-ç_ão do Cl,.llJ1Primento do Progra- ,
ma do Segqro-D~esemprego e do ~ono"Sa~
larial.
_" . _ _
_
_
.
Art. 24. Os trabalhadores e empregadoreS prestarão aS informaçõés neceSSárias,
bem como atenderão às exigências para a
concessão do seguro-desemprego e o paga·
mente do abono salarial, nos termos e prazos
fiXados pelo Miriistério dÕ Trabalho.
Art. 25. O erripregadOr que infringir· os
dispositivos ·desta lei estará. sujeito a muitas
de 400 (quatrocentos) ·a 40.000 (quarenta mil)
BTN, segundo a natureza da infração, sua extensãO e a inte-nÇáo do infrator, a ser aplicada·
em dobro, no·caso·de reincidência, oposição
à fiscalização ciu desacato à autoridade.
§ 1o Serão competentes para impor as
penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos termos do Título VIl da ConsOlidaÇão das Leis do Trabalho:- CLT.
§ 2o Além das penalidades administrativas já referidas, os respons-áveis por meios
fraudulentos na habilitaÇão ou na percepção
do ·seguro=deserhpregó serão punidos civil e
crimilialmente, nos termos_ desta l~i~
DAS DISPOSIÇóES F!lii'Js E
TRAI'ISITÓRIAS

Art. 26. Fica o Ministérlõ do Trabalho, de
conformidade com o Codefat, autorizado a
baixar, por intermédio de Portaria, as instruções necessárias ao cumprimento desta_lei.
Art 27. A pr1mE!lra inVestidura do Cõâefat
dar-s_e-á no prazo de 30 ,(trinta) dias da publícaçào desta lei.
· ·
- -Art. 28. N.o. prazo de 30 (trinta) dias, as
Contribuições ao P[S e ao PASEP arrecadadas
a partir de 5 de outubro de 1988 e não utilizadas nas flnalidades previstas no art. 239 da
ConStitl.liÇ:ãõ-Federal serão recolhidas à Carteira do Seguro-Desempreg<:fe·cto Abono Salarial- CSA do Fundo de Amparo iio Trabálhador- FAT.
Parágrafo único. As contribuiçõ.es a que
se refere o caput deste_?rtigo se~ão apuradas
com Correção monetária a partir do segundo
dia subseqüente a9 crédjto no caixa do Tesouro Nacional.
Arl 29~- Os recursos do PISIPASEP repassados ao BNDES, em decorrência do § 1o,
do art. 239 da Constituição Federal, antes da
vigência desta lei, integrarão a Çarteira de Desemvolvimento Econômfco- CDE do Fundo
__d_e_ __Amparo ao Trabalhador- FAT, assegurados correçãb monetária pela variação do IPC

LEO!SV.ÇÃO CITADA
CONSillUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL- 1988
TITULO li
•••n••••••••••"""""""'~----·--"-=•......_

.... __ , ___ H--o•o•

Dos Direitos e Garantias Fundainentals

"""""""""--êÃPiTüi:õii'--····...- ...DOS DIREITOS SOCAIS
Art. 7o São direitOs- dos trabalhadores urbanos e rurais, além .de outros_ que visem à
melhoria de sua condição ~ocial:
11 - seguro-desemprego, em caso de de·
semprego involuntário;

XII - -salário-família para os seus dependentes;

··· ...........- Ttrüi:õliiii••_.........

_·-~-

Da Ordem Social

······················""""CA?trüi:õ'll'"""'"''""-·--··Da Seguddade Social

""'"''M----·--·-----..•-••·-----.....SEÇÃOlll

Da Prevldênda Social
Art. 201. Os planos de previdência social,
mediante contribuição, atenderão, nos termos
da lei, a:

IV - proteção ao trabalhador em situação
de desemprego involuntário;

--..-----..-·--·---·-··-·-

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
·FEDERATIVA DO BRASIL- 1988

........................... __TITULO

.iX...._, __...._....__

Das Disposições ·tonstitudonais Gerais

ArL 239. A arrecadação decorrente das
contribuições para o Programa de lntegrjiç:ão
Social, criado pela Lei Complementar na 7,
de 7 de setembro de 1970, e para o Programa
de Formação do Património do Servidor Público, criado pela Lei COmplementar n"" 8, de
-?_ de_ !=t~bro de 1970, passa, a páftir da
promulgação desta Constituição, a financiarnos termos que a lei dispuser, o Programado
SegUro-Desemprego_ e_ o abono de que trata
o § 3o deste artigo.
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§ 3\' Aos _empregados que percebam de
empregadores que contribuem para o Progra-

ma de Integração Social ou para o Programa
de Formação do Património do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração
mensal, e assegurado o pagamento de um
salário mínimo anual, computado neste valor
o rendimento das contas individuais, no caso
daqueles que já participavam dos_ referidos
programas, até a data da promulgação desta
-Constituinte.

de outras necessidades fisiológicas, no local
do trabalho ou dur~te este, o empregado será
consi9er~do

a serviço da empresa.

§ 39 - E"ni casos excepcionais, constatando
que doença não incluída na relação prevista
no item I dq_ § }9 reliultou _de condições espedais em que o trabalho é executado e com
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18 (dezoito) meses imediatamente anteriores
ao acidente, se Q segurado contar, nele, maiS
de 12 (doze) contribuições;
IT -dos salários de contribuição compreendidos nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no-período de que
trata o item I, conforme for mais vantajosO,
se o segurado contar 12 (doze) ou menos
conbibuições nesse período.
§ s~ o- direito ao auxílío-doença, à apO·
sentadoria por invalidez o_u à pensão, nos termos 'deste artigo, exclui o direito aos mesmOS'
benefícioS- naS condições do regime de previdência social do INPS, sem prejuízo, porém,
dos demais benefícios por este asségurados.
§ 6° Quando se tratar de trabalhador âvuJ.
so referido no § 19 do art. }9 desta lei, o beneficio por incapacidade ficará a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
a partir do dia segUinte- ao do acidente.
§ 1~ Nenhum dos benefídos por acidente
do trabalho de que trata este artigo podeiá
ser inferior ao do salário mínimo do local de
trabalho do acidentado, ressalvado o disposto
no Inciso ~-~-~<:-~rtigo.

ele se relaciona diretamente, o Ministério da
Previdência e Assistência Social deverá considerá-la_ com-o acidente do trabalho.
§ 4~ Não poderão ser consideradas, para
--=-ri•-·•=-=~ os fins do disposto no § 3~, a doença degene................................... - _- ..._..,.....,._,___ __,., rativa; a Inerente a grupo_ ~tário e a que não
LE1 N'> 6367, DE 19 DE
·- - _
acáiTe~- ii1CàPacída.de parâ -õ trabalho.
_OUTUBRO DE 1976
§ ,59 ConSidera-se ComO dia do acidente,
no caso de doença profissional ou do trabalho,
Dispõe sobre o Seguro de Acidentes
a
data da comunicação desta à empresa ou,
do Trabalho a cargo do INPS e dá outras
na sua falta, a da entrada do pedido de beneproVidêndas.
ficio no IN~S, a Pru:tir ~e quando serão devidas
..................................."'".-.....
- -... ,.., .. as prestaçoes ·cabJveJs.
Art 29 - Acidente do trabalho é_ aquele que
Art. 59 Os benefícios por acidente do traocorrer pelo exercício do trabalho a serviço
balho 5erão calculados, concedidos, mantidos
e reajustados na forma do regime de previda empresa, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte, ou dência social do INPS, salvo no tocante aos
perda, ou redução, permanente ou· temperá-· valoi'es dos benefícios de que trata este artigo,
ria, de ~pacldade para o trabalho.
que serão os seguintes:
§ 19 Equiparam-se ao acidente do trabaI - auxilio-doença - valor mensal igual
lho, para os fins desta lei:
a 92% (noventa e dois por cento) do salário
I - a doença profissi~nal ou do ~abalho,
de contribuição do empregado, vigente no dia
LEI N' 5.890, DE 8 DE
assim entendicla a inerente ou peculiar a deter- do acidente, não podendo ser inferior a 92%
JUNHO DE 1973
minado ramo de atividade e constante de rela- (noventa e dois por cento) de seu salário de
Altera
a
leiJislaçOo de previdênda socti!J
ção organizada pelo Ministério da Previdênc:_ia _ beneficio;
e dá outras providências.
e Assistência SOcial (MPAS);
O - aposentadoria por invãlídez - valor
-~·-·······• ............-~--,--·..·--·-··-·__ ;..,_,;
11-oacidente_que,ligadoaotrabalho,em- mensal igual ao do s~ário de contribuição
bora não tenha sido a causa única, hé\ia contri- vigente no dia do acidente, não podendo ser
Art 1O. A aposentadoria por tempo de
buído diretamente para a morte, ou a perda,
inferior ao de seu salário de beneficio;
serviço setá concedida aos trinta anos de serlU -pensão -valor mensal igual ao esta- viço:
ou redução da capacidade para o trabalho.
DI - o acidente sofrido pelo empr~gado belecido no Item II, qualquer_ que se ia o núme~
I - até a importância correspondente a 1o
no local e no horário de trabalho, em cansero inicial de dependente.
§ 19 Não serão considerados para a fixa(dez) vezes o maior salário mínimo vigente
qüência de:
a} ato· de sabotagem ou de terrorismo pração do salário de contribuição de que trata no Pais, em valor igual a:
ticado por terceiro, inclusive companheiro de
este artigo os aumentos que excedam os limia} BD% (oitenta por cento) do salário de
-"-'h
traua~ o;
_ _
__
tes legais, inclusiVe õs vciluntariameri.te conce-- beneficio, ao segurado do sexo
- masculino;. ~
b) ofensa fLSica internacional, inclusive de
didasnos 12 (doze) meses imediatamente aob} lOO% (cem por cento) do salário de beterceiro, por motivo de disputa relacionada · teriores ao inciso do benefício, salvo se resul- nefício, ao segurado do sexo feminino;
11-sobreaparcelacorrespondenteaovator
com o trabalho;
tantes de promoções reguladas por normas
c} ato de imprudência, de negligência pu
gerais da empre-sa admitidas pela legislação excedente ao do item anterior aplicar-se-á. o
de imperícia de terceiro, inclusive companheido trabalho, de sentenças normativas ou ·de coeficiente previsto no item 11 do art. 59 desta
lei;
ro de trabalho;
reaJustamentos sZilaria]s obtidos pela cãtegod} ato de pessoa privada do uso da razão;
ria respectiva.
UI - o valor da renda mensal do beneficio
e) desabamento, in~ação ou incêndio;
§ 29 A pensão ser~ devida a contar da data
será a soma das parcelas calculadas na forma
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de
do óbito, e 0 benefício por incap·acidade a dos itens anteriores e não poderá exceder ao
contar do ]69 (décimo sexto) dia do afasta- limite previsto no item 1II do art. 59, desta lei.
força ma!or.
IV - a doença provenlente de contaminamenta do trabalho, cabendo à mepresa pagar
§ 19 Para o segurado do sexo masculino
a remuneração- integral do dia do acidente que continuar em atividade após 30 {trinta)
ção acidental_de pessoal de ái'ea médica, no
exercido de sua atividade;
e dos 15 (quinze) -dias seguintes.
anos de seJViço, o valor da aposentadoria, refe:
§ 39 O valor da aposentadoria por invali- rido no item I, será acrescido de 4% {quatro
V-o acidente sofrido pelo empregado aindez do segurado, que em conseqüência do por cento) do salário de benefíc_io para cada
da que fora do local e horário de trabalho:·
a) na exe_cução de ordem o_u na realização
acidente do trabalho necessitar da assistência novo ano completo de atividade abrangida pede serviço s·ob a autoridade da empresa;
permanente de outra pessoa, _segundo crité~ la Previdência Social, até o máximo de 100%
b) na prestação espontânea de qualquer
rios previamente estabelecidos pelo Ministério (cem por c·ento) desse salário aos 35 (trinta
da Previdência e Assistência SociaJ, será majo- e cinco) anos de serviço.
serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou
§ 29 O _tempO de atiVidaé:le _será" comproproporcionar proveito;
rado em 25% (vinte e cinCo por cento).
c} em viagem a serviço da empresa, seja
§ 49 No caso de empregado de remune-- vado na forma disposta em regulamento.
ração _variável e de trabalhador avulso, o valor
§ 39 A aposentadoria por tempo de servi·
qual for o meio de locomoção utilizado, indusive veícUlo de propriedade do empregado;
dos benefícios de que trata este artigo, r~spei- ço_ sefâ devida:
d) no percurso da residência para o trabatado o percentual previsto no seu item I, será
I- a partir da data do desligamento do emlho ou desta para aquela.
calculado com base na média aritmética:
__ prego ou da cessação da atividade, quando
§ 21 Nos períodos destinados a. refeição
I- dos 12 (doze) maiores salários de contri- requerida até I 80 (cento- e oitenta) dias após
ou .descanso, ou por-ocasião da sãtisfação
buição apurados em período_não superior i!l o desligamento;

.............-·--· ..·······-·---·--=-....._....
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IT-a partir da-data da entrada do requerimento, quando sollcitãda após decorrido o·
p~o estipulado no item anteríór.
Todo segurado que, com direito aci
gozo da aposentadoria de que trata este artigo,
optar pelo prossegUimento Íl.o emprego ou

DECRETO-LEI N• 2.449,
DE 21 Dl' JULHO DE 1988
_ - _dl_tg_r:ª-_ disjJ_osições do D~J.creto-Lei_ no

§ 4cy

na atividade fará jus a um abono_mensal, que

2.445, de29dejUnhode 1988, e-dáou-

tr_as jJrovidêndas.

..______ ..........

,,,

_,

não se incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado da segu!rlte forma:
[ -25%- (vinte e cinCo por cerito) do salário
de beneficio, para o _segurado que contar 35
(trinta e cinco} óü
anos""'de ativid8.d_~; _

maiS

II-20% {vinte· por céntO) do-s.3lárlo de benefiCio, para o se-guiado que_ tiver _e~tre 3a-_·(trinta) e 35 (trinta e .cinco) arios de atívídade.

·

...........................;.. ......

-----~

LEI N• 4.923, DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1965 -

!Trstitu/0 Cadastro Permanente das Ad-

n;Jss6es-~ DispensaS de Empiegados, es- tabelece medidas Contra _o deseinprego
·~-de

ass7StêriCM aos desempregados, e

dá outras providênciâs.

§ 5? O aberro de permanência será devi"'"""""""""""""'""'--·-·--··~~
do a contar da data do requerimento, e não
variará de acordo com· a evolução do salário
DECRETO N• 58.155
do segurado, fazendo-se _o reajustamento na
DE 5 DE ABRIL DE 1966
forma dos demais benefícios -de prestação
CoflStitul o -,'FUnCio -de AsiiSténCia ao·
continuada.
Desempregãdo': regUlamenta sua aplí§ 6° O tempo de atividade correspondencação pelo Ministério do Trabalho e Previ-_
te a qualquer das categorias c_ontribuído n~
dê!ncía Social, e dá outras providências~
forma do _art. 99, da Lei no 3.607, de 26 ae-,
agosto de ] 960, será coni"putado para os fins
deste artigo.
§ 79 A1ém das demais condições deste artigo, a concessão da aposentadoria por tempo
de seiViço dependerá da realização, pelo segu- - ;w;ovilda pelo DeCretO-Le{n"'5.452, cfe_
rado, de no mínimo 60 (sessenta) contribuiJ9demaiode1943.
·ções mensais.
§ 89 Não se admitirá, para cômputo de
tempo de serviço, prova exclusivamente-testemunhal. As justificações judiciã.is ou adrninisDo Processo de Multas Administrativas
trativas, para surtirem efeito, deverão partlr de
CAPITULO 1
um início razoável de prO''la material.
Da FisárliiaÇáO, qã AUtuaçãO e da
§ ge Será computado o tempo intercalalmposiçJo de Multas
do em que o segurado esteve em gozo de
Atl 626. __ lncumbe às autoridades compea~mo-doença ou aposentadoria por invalidez,
tentes do Ministério do Trabalho, ou àquelas
e o em que haja contribuído na forma ~o art. que exerçam funções delegadas, a fiscalização
9?,_da Lei n~ 3.807, de 2_6 de agosto de 1960· do fiel cumprimento das n~rrnas de proteção
ao trabalho. .................................................................~..................... -·
Pa;áQ;afO ó"n:ico. -:Os fiscais dos institutos
lEI COMPLEMENTAR N? 7,
de seguro SOl:ial e das entidades paraestatais
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970
, ~Jleral, dependentes do Ministérto do Trabalnstltui o .Programa de Integração Scc ll:lo (MTb}, serão competentes para a fiscalicia/, e dá outras-providências.
zação a que se refere o présente artigo, na
forma
das instruções
que forem expedidas pe..... , .. _,,_______- - - -__
...... -· lo
J\'l.iiiistro
do Trabalho.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . .-~-

____,_....,..,~.

............................ ~- .................. ~\'=-..-

LEI COMPLEMENTAR N• 8,
DE 3 DE DEZEMBRO DE: 1"970
lnsiltuT à PrO!Jrama de Formação do
Património do SeiV!dor Público, e dá outras providências.
""""""'"'"""""""""""""""'""""'m_ __

DECRE:JO-I.J;;LN:2A4!1. _
DE 29 DE JUNHO DE 1988

Altera a legislação do Programa de Formação do Patrfmônlo do SerVidor Públi-

co..,....- Pasep e _do Programa de Últegraçãó
Soclal- PIS e dá outras providênCias.

._,. -.............................................
. . . . . . . . . . . . .-.. . . .u.-·-::::::::::::::::::::::_
a,........

A fm de promover a instrução
dos responsáveis no currtprimento das leis ~e
proteção do trabalho; _a fisCalização deverá obseiVar o critério de dupla visita nos seguintes
casos:
_~) quando ocorrer ptomulgação ou expedição--de novas leis, regulamentos _ou instruções ministeriais, sehdo _que, com relação exclusivamente a esses atas, será feita apenas
a instrução dos responsáveis;
b) em se realizando a primeira inspeçáO
dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho ·reCeiltemerlte inaugurados oU e~preen
didos.
_Art, 628. Salvo no ait. 627, a toda verificação em que _o_· agente da inspeção concluir
pela existência de violação de preceito legal
_deve corresponder, sob pena de responsabi--~~627.
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!idade administrativa, a lavratura de auto de
infração.
_
§ 1~ Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado '1nspeção do Trabalho",
cujo rriõdelo será aprovado por portaria ministedal.
§ 29 Nesse livro, registrará o agente da
inspeção sua visita ão estabelecimento, declarando a -data.e a hora do iníclo e término
da mesma, bein como o resultado da inspeçãc, nele corisignando, se for o caso, todas
as irregularidades verificadas e as exigências
feitas, com os respectivos prazos para seu
atendimênto, e, ainda, de modo legível, os elementos dé sua identifiCação funCional.
§ 39 _Corr1pràva.da má fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de
qualquer elemento no livro, responderá ele por
falta grave no cumprimento do dever, ficando
passível, desde logo, da pena de suspensão
até 30 (trinta) dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de reihCidência, -inquérito
administrativo.
§ 49 A Javratura de autos contra empresas
fictícias· e de endereços inexistentes, aSsim Comq _a apresentação de falsos relatórios, consti~enlTãfta- graVe, puilíVel11a forma d9 §_39.
- - ÁÍt.- -ô29. O auto de -infraçâo será lavrado
em duplicata, nos termos dos modelos e_ instruções expedidos, sendo uma via entregue
ao infrator, e.ontra-recibo, ou ao mesmo~nvia
da, dentro de 10 (dez} dias da lavratura, sob
pena de responsabilidade, em registro postal,
com franquia e recibo de volta.
§- 19 O auto não terá o seu valor probante
condicionado à assinatura do infrator ou de
testemunhas, e será lavrado no local da inspe·
ção, salvo havendo motivo justificado, que será declarado no próprio auto, quando então
deyerá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e
quatro} horas._ sob pena de responsabilidade.
§ 29 Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado _o curso
do respectivo processo, devendo o agente da
inspeção apres_entã-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro.
§ 39 O inffa1or terá, para apreSentar defesa, o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do auto. _ __§ 4 9 O auto de infração será registr:ado
com a indicação _sumária de seus elementos
característicos, em livro próprio que deverá
existir em cada órgão fiscalizador, de modo
a assegurar o controle de seu processamento.
Art. 630.- Nenhum agente da inspeção -poderá exercer as atnbu1ç6es do seu cargo
sem exibir a carteira de identidade fiSCal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente.
§ 19 E proibida a outorga de identidade
fiscal a quem rião esteja autorizado, em razão
do cargo ou função, a exercer ou praticar,
no âmbito _-Qél ' ~gislação trabalhista, atas de
fiscalização.
§ 29 _-A credencial a que se refere este arti_go _deverá ser devolvida para inutilização, sob
as penas da lei, em. casos de provimento em
9utro cargo público, exoneração" ou demissão,
bem como nos de licendamentos por prazo

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

superior a 60 (Sessenta) dias e de suspensão
do exercício do cargo.

§ 3o O .a!Jente da iilspeção.terá livre ãceS_~
so a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao re9ifne da legislação trabálhista, sendo as empresas, por seus dirigentes

ou prepostos, obrigadas a prestar-lhes os

es~

claredmentos necessários ao desempenho de
suas atribuições legais e a eXIbír-lhes, quando
exigidos, quaisquer documentos que digam
respeito ao fiel cumprimento das riormas de
proteção ao trabalho.
§ 49 Os documentos s_ujeitos_à i,n;peção
deverão permancer, sob as penas dé\ le~ nos
locais de trabalho, somente se.admjtindo, por
exceção, a critério da autoridade competente,

sejam os mesmos apresentados em dia~ hora
previamente fiXados pelo agente da inspeçáo.

Parágrafo único. A aplicação da multa não
éximirá-o infrãtOr da responsabilidade em que
incorrer por iofração das leis penais.

-··-·-·-.,·············-··-·'!'·--··-···---·..-····--··--···-········
····i'Ã··c;;;:;,j;;.a~··;;~··A;;·~~t~;~E~;;;;;s;;;J_
cos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n• 69. DE 1989
(N~ 92/89, na Câmara dos Deputados)

_-- _Aprova os texios da Co.rivenÇdo de Weha para a Proleção da_Caiiiadà de Ozónio,
de 1985, e do PivtOCOlo de- Montreal sobre SubstànclaS qUe destroem a Camack
de Ozônio, de 1987.
-·· ·
O Congiessá Nacional decreta:

Art. 19 Fic_am aprovados os textos da
§ s~ -No território do exercido de sUa funConVenção de Viana para a proteção da Cação, o· agente da inspeção, gozará de passe -mada de Ozônio, de 1985, e do Protocolo
livre nas empresas de transportes, públicas
de Montreal sobre Subatâncias que destroem
ou privadas, mediante a apresentação da car- a Camada de Ozônio, .de 1987.
teira de identidade fiscal.
Parágrafo úrlico. Fical'n sujeitos à aprova§ 6~ A inobservância do disposto nos § §
ção do Congresso Nacional quaisquer ates
3 9, 49 e 5? configurará resistência ou embaraço
qUe possam resultar em revisão desses textos,
à fiscalização e· justificará a laVratura do res- bem como aqueles que se destinam a estabelecer-lhes ajustes complementares.
pectivo auto de infração, cominada a multa
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
de valor igual a 5 (cinco) valores de referência
regionais até 50 (cinqüenta) valores de refe. vigor na data de sua publicação.
rência regionais. levando-se em conta, além
MENSAGEM N• 060, de 1989
das circunstâncias atenuantes ou agravantes,
Excelentíssimos
Senhores -Membros do
a situação económico-financeira do infrator
e os meios a seu alcance para cumprir a lei. . Coi1gresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo
§ 7 9 Para o efeito do disposto· rio § 3\
49, _inciso I, da COnstituição Federal, tenho
a autoridade competente divulgará; emj2meiro
a honra de submeter à eJevada consideração
e- julho de cada ano, a relação dos .agentes de Vossas Excelências, acompanhada de Ex·
da !nspeçã:o titulares da carteira de identidade posição de Motivos do Senhor Ministro de Esfiscal.
tado das Relações Exteriores, a Convenção
§ 8° As_autoridades policiais, quando solide Viena para a Proteção da Camada de Ozócitadas, deverão prestar aos agentes da inspe- nio, d~ 1985, de 1985, e o Protocolo de Monção a assistência âe-'cjUe neceSsitarem para treal sobre Substândas que Destroem a Cao fiel cumprimento de suas atribuições-legais. mada de Ozônió, de 1987.
Brasília, 1O de fevereiro de 1989. - José
Art. 631. ._Qualquer funcionário público
federal, estadual ou rnurlldpal ou represen- Sarney.
tante legal de associação sindical, poderá co- , EXPOSiçAO DE MOTIVOS DNUIDMAEI
municar à autoridade competente do Minis- DAVOIOIPAIN - L99, DE 11 DE JANEIRO
DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTAtério do Trabalho as infrações que verificar.
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Parágrafo único. -De posse dessa Comuni- A Sua Excelênda o Senhor José Samey, Presicação, a autoridade competente procederá dente da República.
desde logo às necessárias diligências, lavranSenhor Presidente,
do os autos de que haja mister.
Como é do conhecimento de Vossa ExceArt 632. _Poderá o autuado requerer a aU- lência, a comunidade internadonal vem emdiência de testemunhas e as diligêndas que preendendo, desde o inicio desta década, conlhe parecerem necessárias à elucidação do sideráveis esforços para proteger a camada
processo, ·cabendo, por~m. à autoridade julgar de ozônio que envolve o Planete, cuja densidade tem registrado inquietantes reduções em
da necessidade de tais provas.
virtude da ação humana.
Art. 633. Os prazOS para a defesa ou re-2. Nesse sentido, foram adotados, sob os
curso poderão ser prorrogados, de acordo
auspicias "do Programa das Nações Unidas
com despacho expresso da autoridade com- para o Meio Ambiente, a Convenção de Viena
petente, quando o autuado residir em locali- para a proteção da Camada de Ozônto, em
dade diversa daquela onde se achar essa auto- 1985, e o Protocolo de Montreal sobre Subs-ridade.
. tâncias que Destroem a_ Camada de Ozônio,
Art. 634. Na falta- de disposiÇão esPeciet1,
em 1987, dois importantes instrumentos intera imposição das multas incumbe às autori· nacionais que têm por objetivo desacelerar,
e se passivei reverter, o processo de esgotadades regionais competentes em maféiia de
trabalho, na forma estabelecida por e·ste título.
mento da camada de ozónio, cuja manifes·
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tação mais clara é o chamado "buraco" sobre
a Antártida.
3. O lfamaraty procurou p'.3rtidpar de ma_rieira construtiva das discussões sobre o fenômeno e procedeu, logo após a adoção do
Protocolo de Montreal, a uma série de consultas junto aos 6.rgãos técnicos da administraç~o públtca afetos à matéria, com vistas
a que fosse CorisideradO o interesse de viro Brasil a se tornar parte dàquele Protocolo
e da COiiveriÇão de Viena.
·
4. Foram consultados os Ministérios da Indústria e do Comércio e_ da Ciência e TecnoJogia, bem como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciats e a Secretaria Especial do
Meio Ambiente. As respostas foram unânimes
quanto à conveniência e à importância de que
venha o Brasil a aderir a ambos os instrumentos.
5. Do ponto de vista deste Ministério, a
magnitude dos problemas causados ao meio
ambiente terrestre pela destruição da camada
de ozônio, a repercussão internacional que
certamente adviria de uma postura mais deter·
minada do Brasil no combate àqueles problemas; o tratamento diferenciado que merecem
sob a Convenção e Sob o Protocolo os países
em desenvolvimento e, sobretudo, o novo e
decisivo impulso com que o Governo de Vossa
Excelência tem proCurado ecjuacionar a qUestijo ambiental corrob_oram o par~cer das ins-~
tâncias consultadas, no seJ:ttidó__ de que vem
ao encontro dos interesses do País a adesão
àqueles instrumentos intémacion"ais .
6. À luz do que pr~cede, tenho a honra
de Suometer à alta consideração de Vossa Excelência os anexos textos da Convenção de
VIena para a -proteção da Camada de Ózônio
e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, bein como da correspondente mensagem ao Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa EXCelência, Senhor Presidente, os, protestos do meu mais profundo respeito. -Paulo Tarso Flecha de lima.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA

o

MEIO AMBIENTE- PNUMA
PROTOCOLO DE MONTREAL
SOBRE SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM
A CAMADA DE OZÕNIO
ATA· ANAL
1987
1. A Conferência de Plenipotenciários relativa ao Protocolo sobre Gorófluorcarbonos à
Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio foi convocada pelo Diretor
Executivo do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambient~ (PNUMA), em obediên·
cia à c:[ecisão 13/18, adotada pelo Conselho
de Administração do PNOMA em 23 de maio
de 1985.
·
2--- '.A Conferência ·reuniu-Se na sede da Organização de Aviação Civil Internacional, em
·Montreal, com o generoso apoio do Governo
do Canadá, de 14 a 16 de setembro de 1987.

7986

3. Todos os -Estã:dos foram convidados a
participar da Conferência. OS Estados a seguir
reJacionados aceitaram o.convite e participa-

ram da conferência:
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Argélia, Argentina, Austrália, Austria, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Chile, Co-

lômbia, Congo, COsta Rica, Dinamarca, Egito,
Espanha, Estados Unldos_ da América, Filipinas, Finlândia, França, Ganá, Grécia, Iêmen
Democrático, Indonésia, Israel, Itália, Japão,
Luxemburgo, Malásia,, Mauricio, Méxic:o,-Mar-

rocos, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Países
Baixos, Panamá, Peru, Portugal, Quénia, Reino

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
República da Coréia, República Federal da Alemanha, República Socialista Soviética da BieJorrússia, República Socialista Soviética da
U~rânia, Senegal, Suécia, Suíça, .Tailândia,
Tchecoslováquia, Togo·,-Tunísia, Uganda,
União das Repúblicas Sodalistas Soviéticas e
Venezuela.
4. k Comunidade Econômica Européia
tambêm participou.
5. Acompanharam os trabalhos da ConferênCia Observadores dos seguintes Estados:
Convite, Equador, Hungria, fndia, Polónia e
Repú:Qlica Dominicana.
6; Também assistiram à Conferência _observadores dos seguintes órgãos das Naçõ_es.
Unidas, agências espedllzadas, e organiza~
ções intergovemamentais e não-governamentais:
Organização Meteorológica Mundial
(0/V\M), Acordo Gera1 sobre Tarifas e. Comércio (GATf), OrganizaÇão de Aviação Civil ln~
temadonal (OACI). Organização da Unidade
Africana (OUA), Conselho das Comunidades
Européias (CCE), Organização para a Coope~
ração ·e o Desenvolvimento Económico (OC~
DE), Câmara de COmércio Internacional (CC!),
Federação das Associações E_uropéias de AerosSol, Federação da Indústria Química Européia, Associação de Manufaturas QuímiCas,
Conselho de Defesa doS Recursos Naturais,
Instituto de Recursos Mundiais, Fundo de Defesa do Meio Ambiente, Oreenpeace, Amigos
da Terra, Fundação Seattle (Cariadá, Projeto
Square Sociedades Humanitárias Internacionais Mammouth Jnc. (Canadá), Laboratórios
Watto Internacional (Canadá), Dr. F. A. Homonnay e Associados (Canadá), Organlzaç~o ln~
ternacional de Fabricantes de Automóveis,
Aliança para uma Política CFC Responsável,
Instituto de Ar~Condicionado e Refrigeração
(EUA), Agência de Proteção Ambiental (EUA),

Instituto para Política de Meio Ambiente Europeu, Associaçáo Nacional de Proteção contra
o Fogo, Dupont'Càriadá, GiúPo Beloff (Cana·
dá), Produits Chimiques Allied Canadá lnc.,
Força Aérea Norte~Americana.
7. A Conferência foi aberta formalmente
pelo Dr. Mostafa K. Tolba, Diretor Executivo
do PNUMA No decorrer da cerimônia de inauM
guração. a Conferência ouviu um discurso de
boas vindas proferido por sua Excelência o
Senhor Tom McMillan. P.C. Membro do Parla·
mente. Ministro para o Meio Ambiente, em
nome do Governo do Canadá.

8. O Dr. Mostafa K. Talba atuou como Se-cretário-Geral da- Confe"rêncla e o Dr. lwona
Rummel-Bulska (PNUMA) serviu como Secre~
tárioMExecutivo.
9. A Conferência elegeu unanimente o
Embaixador W. tang (Áustria) para seu Presi·
dente.
1O. A Conferência também elegeu os seguintes dirigentes:
ViceMPresidentes:
Embaixador E". Hawas (Egítã)
Dr. V. Zakharov (URSS)
Relator: Sr. C.R Roque (Filipinas)
11. A Conferência adotou a seguinte
agenda:
1. Abertura de Conferência
2. Questões Organizacionais:
(a) adoção das normas de procedimento;
(b J eleiÇão do Presidente;
(c) elição do Vice-Presidente e do Relator;
(d)

adoção da Agenda;

(e) designação dos membros do Comitê
de Credenciais;
- - (fr --designação dos membros do Cori1itéde Redação;
(g)
cia.

organiiãÇão do trat?alho da Conferên·

3. Consideração do projeto de Protocolo
à Convenção de Viena para a Prote_ção da Camada de Oz.ônio.
4. Relatório do Comitê de Credenciais.
5. Adoção do Protocolo à Convenção de
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio,
õ. Adqç:_ão di Ata Final da Conferência.
7. Assinatura dos Instrumentos Finais.
8. Encerramento da Conferência.
1~ _.A. Çopfer,ênCia adofou1 como suas normas de procedimento, o_ documento UNEP/
_1GJ9/2, proposto pelo Secretáriado.
1 f:3": Em conformidade com as normas de
procedimento, a Conferêácia estabelecelJ os
seguiil.tes_Comitês: _
Comitê Plenário:

Presidente: - O Presidente da Conferência
Coihitê Geral:

PresideQte: - O Presidente da Conferênr;:ia
Membros: - O Vice~Presidente da Conferência, o Relator e o Presidente do Comitê
de Reda_ção
.
Comité de Redação.

Presidente:- Sr. Jon J. Allen (Canadá)
Membros:
Argentina
·Austrália
Estados Onid.Os
França
Japão
Reino Unido
COinlf.ê de C("edencfaíS:

Presidente: . . .:.__ Embaixador José M,_ s'ustani
(Brasil)
Membros:
Finlândia
indonésia
_ .Mexlco Noruega
Quénia
RepúbliCa Federéif da Alemanha

14. Os principais documentos que servi·
ram de base para as deliberações da Conferência foram:
Sétimo Projeto, Revisto, do Protocolo· sobre
(Clorofluon:arbonos) (e Outras Substâncias
que Destroem o Ozónio), UNEP/10.93/3 eRev.
]·

'-Relatórios do Grupo de Trabalho ad Hoc
de Peritos Técnicos e JurídiCos para a Elabo·
ração de um Protocolo sobre Clorofluorcar~
bonoS" à Convenção de Viena para a Prot_eç:ão
da Camada de Ozónio (Grupo de- Viená),
UNEP!WP.l51/L4, UNEP/WG.167/2 e_UNEP/
WG.172/2.
15. Além desses, a Conferência teve à sua
disposição-um "de{erininado número de outros
documentos, que lhe foram cedidos pelo Secretáriado do PNUMA
16. A Conferência aprovou a recomendação de s~u Comitê âe Credenciais;-no sentido
de que deveriam ser aceitas as credenciais
dos representantes dos Estados participantes,·
tal como arrolados no parágrafo 3.
17. _ Cofl1_bãse nas deliberações do Comitê
Plenáflo a- Conferência adotou, em 16 de setembro de 1987, o Protocolo de Montreal ser
bre SubstânCias que Dest~:o~m a Camada de
Ozôilio.
O Protocolo, cujo texto é a penso à presente
Ata Final, estará aberto _à assinatura no Minis·
térh_dos Negóci_os Extemo_s do Canadá, em
Ottawa, de 17 de- Seteffibro de 1987 até 16
de janeiro _de 198B, e na sede das Nações
Unidas_, em Nova Iorque, de 17 de janeiro de•
1988 até 15 de setembro de 1988•. - ·-18. At.onferênCiã ad.otou airida as resolu~
ções seguintes, cujos textos ficam apensos
a esta Ata Final;
1,_ Resolução sobre o Protocolo de Mon·
treal.
2. Re~OluÇão sobre o intercâmbio de informações_ técnicas. _
3. Resoluçãõ sobre a comunicação de da·
dos~
4. Tributo ao Governo do Canadá.
19.., Na ocasião foi adotada esta Ata Fmal,
algumas d~legações_ apresentaram declara·
çóes, que ficam registradas neste documento.
Em testemUithó. do que. os representantes
assinaram esta Ata Final.
Feita em Montreal, ao dezes_seis dias do mês
de setembro de_ mil novecentos e oitenta e
sete, erTI um original nas línguas árabe, Chinês,
espanhol, _inglês, francês e !:'JSSO, çada texto
faz.endo igualmente re. o texto original será
deposjtaqo junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
_
_ __ __
1. _RESOLGÇÃO SOBRE O PROTOCOLO
DE MONTREAL

.

A Conferência,

TeiidO adouidoo Protocolo de._Montreal so·
bre Substâncias que destroem a Camada .de
Ozônio.
·
Verificando com satísfaçâoque o Protocolo
foi aberto à assinatura, em Montreal, em 16
de setembro de 1987,
Recordando a Conveção de VieOa para a
Proteção da Camada de Ozônib, adotada em·
22 de março de 1985.
-
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Tendo em mentea Resolução da Conferên·
da de Plenipotenciários sobre a Proteçâo d-a
CamadCl de Ozônlo, adotada no mesmo dia,
que urgia, em seu texto parágrafo operativo,
''To dos os Estados e organizações de integração econôrnica regfonal, até a entrada em vi·

gor de um protocolo, a controlar suas

emis~

sões de CFC, inclusive em aerossóis, por todos
os meios ao seu alcance, aí incluídos controles
sobre produção ou uso, na extensão máxima
praticável".
1. .EXortatodos os Estados e organizações

de integração regional, que ainda não o tenham feito, a Implementar o sexto parágrafo,
tendo em mente a situação especial aos países
em desenvolvimento;

2. Apela a todos os Estados a se tomarem
Partes da Convenção de Viena Para a Proteção
da Camada de Ozónio;
3. Grge todos os Estados e organiZações
de integração econ-ômica regional, inclusive
os -que não participaram desta Conferência,
a assinarem e tomaremwse Partes do Protocolo
de Montreal sobre Substâncias que Destroem
a Ciiri'tada de Ozônio;
4. SoliciUJ ao Diretor Executivci-00 PfOgraw
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente
que encaminhe o texto desta Resolução ao
Secretário-:Geral das Nações Unidas, para que
o mesmo seja dado a conhecer a todos os
Estãâos e organizações de integração econôw
mica regional.
2. RESOLUÇÃO SOBRE O INTERCÂM·
BIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A Confer-ência,
-Tendo adotado o Protocolo de Montreal so-
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contribuam, bem como para que façarp_pronta utiliza_ç_ãQ d® informações obtidas, de modo a que sejam reduzidas as emíssões daquew
las substâncias e desenvolvidas alternativas.

DECLARAÇÕES
Feitas no rriomeilto da adoção àa
Ata Final da ·
Confefênda ele Plenipotenciários
Relativa ao Protocolo de Montreal

3. RESOLUÇÁO SOBRE COMUNICAÇÃO DE DADOS
-

sobre Subs~ndas que Destroem a
camada de O_zónio

A Confei"êhda,
Tendo adotadoo Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Oz.ônio,
_
Cõnfleti"clda çle que a, ç;omuniçação oportuw
na de dados acurados e completos sobre a
produção e o consumo de substâncias controladas constitui ponto critico para a implementação efetiva e eficiente deste Protocolo,
1. Exorta todos os Signatários a tomar,
prontamente, todas as providências necessárias para a obtenção de dados e a comunicação de informações sobre produção, importação e exportação de substâncias controlaelas, de modo completo e oportuno, nos ter.mos do Artigo 7 do Protocolo, e tendo em
_ Ç9nsideração o parágrafo 1 do Artigo 4 da
Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio;
2. Convida_ os Signatários a entrar em consulta com outros Signatários, e soliCitar orienw
tação e ·assistêhda do Programa das Nações
(Jnidas para o Meio 1\mbiente (PNUJ'.'lA.) e de
outras organizações internacionais pertirientes, sempre que necessário, para fins de planeja_mento e execução de sistemas de comunicação de dados;
_ ~
_ _
- 3. Exorta· o Diretor Executivo do PNUMA
a_ convovcar, dentro de seis meses da data
_-de adoção desta Resolução, uma: reunião de
peritos governamentais, com a assistência de _
peritos de organizações Internacionais competentes, no sentido de que sejam feitas recomendações em prol da harmonizações de dados sobre produção, importação e exportação,
a fim de assegurar coerência e possibilidade
de comparação dos dados sobre substândas controladas.

bre Substâncias que Destroem a Camãàá de
Ozônio.Compreendendo a ímportânda de que sejam reduzidas o mais rapidamente possível
as emtssões_dessas substâncias._
Reconhecendo a necessidade de que haja,
em breve, um intercâmbio de informações sobre tecnologias _e estratégias para que seja
alcançado tal intento,
1. Solk/teJ ao Diretor Executivo do Progra4. TRIBliTO AO GOVERNO DO GI\NADÁ
ma das Nações Unidas para o Melo Ambiente
A Conferência,
(PNUMA), enquanto não ocorrer a primeira
Terido-s~ reunláo em Montreal. de 14 a 16
reunião das Partes, que adote os procedimen· de setembro de 1987, atendendo a amável
tos apropriados para facilitar o intercâmbio conVite do Governo do Canadá,
de informações sobre tecnologia, como refe- __ Convencida de que os esforços feitos pelo
rido nos Artigos 9 e 1O do Protocolo;
Govenío do Canadá e pelas autoridades muni2. Apela aos Estados e organizações de cipais de Montreal, em obter facilidades, acointegração económica regional interessadas modações e_ outros recursos, contribuíram de
no sentido de que patrocinem, na primeira modo significativo para fác11 condução de
oportunidade possivel, e em cooperação com seus trabalhos,
o PNUMA, um seminário com o objetivo de:
Profi.indam""ente reconhecida pela cortesia e
(a) intercambiar informações sobre tec- hospitalidade- oferecida pelo Governo do Canologias e estratégias administrativas para a nadá e pela Odade de Montre_al aos membros
redução de emissões das substâncias alista- das delegações, obseJVadores e pessoal do
das no Anexo A ao Protocolo, bem como para Secretariado que assistiu à Conferência,
desenvolver alternativas, tendo em conta o paExprime süa gratidão sincera ao Governo do
rágrafo 2 âo Anexo II à Convenção de Viena Canadá, às autoridades de Montreal e, por inpara a Proteção da Camada de Ozônfo; e
termédio deles, ao povo canadense em geral
(b) identificar áreas em que são ainda ne· e particularmente à população de Montreal,
cessárias pesquisas adicionais e desenvolvi- pela acolhida cordial que os mesmos deram
mento técnico.
·
à Conferência e àquelas pessoas ligadas ao
3. Grge _todas as e,artes Jri_teres5acfas para trabalho da mesma, bem como por sua contrique participem de tal seminário, e para ele buição para o sucesso da Conferência.

·a

1. Falando em nome dos países em desenvolvimento, o delegado do Egito declarou
que o entendimento, pelos países em desenvolvimento, do Artigo 2 do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio é no sentido de que nenhum
de .seus dispositivos afetará o acordo alcançado no subparágrafo (c) do Artigo 3. e nos
Artigos 4 e 5_.
·
2. Falando em nome da Comunidade Enconôtnica Européia, o delegado da Dinamarca declarou que todos os Estados-Membros
da Comunidade Econômica Européia e a CEE
assinarão o Protocolo de Montreal sobre substânc_ias que destroem a camada de ozônib,
e que tódos os EstadÇ>s-Membr_()S e a CEE
ratificarão a CõTI.veriçãO Cfe Viíena pã"fa a-Prote-ção da Camada de Ozônio, tão pronto quanto
possível, de modo a permitir que o Protocolo
de Montreal entre em vigor em 1e de janeiro
de 1989.
3. O delegado da Uriião Soviética declarou
que, embora compartilhando plenamente a
idéia de que _o comércio de CFCs deveria ser
controlado;_ a Uni?lo Soviética considera necessário incluir num dos artigos adequados
um Qispositivo que permita às Partes cumprir
seus compromissos anteriores. Isso seria coe~
ren~e _com a letra e o espírito de todos os
ãcordos internacionais. Na primeira reunião
da Partes, deveria_ ser feito um esforço para
que emendas e correções fossem introduzidas
em certo nómero de artigos, de modo a tomar
o Protocolo mais flexível e sensível às necessidades de diferentes países, particularmente
daqueles que têm baixo nível de consumo de
substâncias que destroem- 6 ozónio, os dados
cienlíficos sobre o efeito do uso de substâncias
alternativas sobre a saúde humana e o meio
ambiente, bem como suas conseqüências
ecológicas. Para tal fim, peritos científicos deveriam preparar uma revisão das alternativas.
Ao reiterar o desejo de nosso país de desenvolver a cooperação Internacional no campo
da proteção ambiental e da camada de ozónio,
a delegação da União Sovíética con$idera, de
modo geral, que o presente Protocolo parece
estar pronto para_assinatura, e que, após ter
iderado a, base legal dos dispositivos contidQs
em certos artigos formulados nos últimos dias
da Conferência, a questão poderá ser solucionada

SOBR:~~~i..f~gJ;Ed;i~rg~OEMA
CAMADA DE QZÕNIO

Ãs Partes deste Protocolo,
Sendo Partes da Convençã_o de Viena para
a Prõte"ç:ão da Camada: de Ozônio,
Cônscias de suas obrigações, nos termos
daquela Convenção, de tomar medidas apre-
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priadas para proteger a saúde humana e o
meio ambiente contra os efeitos adversos que

resultem, ou possam resultar, de atividades
humanas que modifiquem, ou possam modi·

ficar, a camada de ozónio,

Reconhecendo que emissões em escala
mundial de certas substâncias podem destruir
de modo significativo, ou- de outro modo alte·
rar a camada de ozônio _de maneira a resultar
provavelmente em efeitos adversos à saúde
humana e ao mefo ambiente,

Conscientes dos potenciais dimáticos de
emissões dessas substâncias,
Gentes de que medidas tomadas para proteger a camada de ozônio de esgotamento
devem ser baseadas em conhecimento cientifico apropriã.do, tomando em conta considerações técnicas e econômicas,
Decididas a proteQ"er a- Çamda de ozónio
mediante a adoção de medidads cautelatórias
para controlar de modo equitativo as emissões
glqbals de substã_ncias que a destroem , com
o objetivo final de eliminação destas, a partir
de desenvolvimentos no conhecimento científico, e tendo em conta considerações técnicas
e científicas,

Reconhecendo a necessidade de provisão
especial para atender à necessidade dessas
substâncias por parte dos países em desenvolvimento,
Tendo em conta aS medidas preventivas,
para controlar emissões de certos dorofluorcarbonos, que já foram tomadas nos níveis
nacional e regional,
Considerando a importância de promover
a cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento da ciência e da tecnologia relacionadas ao controle e à redução de emissões
de substâncias que destroem a camada de
ozônlo, tendo ~m mente, de modo particular,
as necessi4ades dos países em desenvolvimento.
ConVieram DO seguinte:
ARTIGO I
Definfç6es

Para os fins.deste Protocolo:
1. "Convenção" significa a ConvehçâO de
Vie,nã para a Pr6teção da Camadâ de Ozônio,
adota'da em 22 de março de 1985~
2. "Parte.~" significa, a rião ser·quando o
texto indique, diferentemente, as Partes do
presente Protocolo. ·
3. "Secretariado" _siQriifica o Secretariado
da Conveçâo.
· · ·
4. ·"Substância controlada·~ significa uma
.substância q1,1e cbnste do Anexo A deste ~roto
colo, quer se apresente pura, quer em mistura
Exclui~se, contudo, 'qualquer deSS?IS substâncias ou misturaS. que estejam em um produto
manufaturado que não seja sua embalagem
original usada para o tranSport~ ou armaze. hagem da substância listada.
.
5. "Proc!-uçãp" signifiça a quantidade de
substâncias controladas produzidas menos a
quantidade destruída por tecnologias a serern
aprovadàs pelas Partes.

6. _"Consumo" sigÔifica produção i:nais · dessas substim-das deverá. pa-ta- os mesrrios
importações menos exportações de substân- períodos, assegurar que seu nível calculado
cias controladas.
de produção- das substâncias não exce_c;la,
7~ "Níveis calculados" de produção, imanualmente, oitenta por cento de seu níveJ
portações, exportações e consumo significa calculado de produção em 1986. COntudo,
níveis estabelecidos de acordo com os termos de modo a satisf.;tzer .;ts_necessidad€s internas
básicas das Partes que estejam operando nos
do Artigo 3.
8. "Racionalização industrial'' sfgniflca a termos do Artigo 5, e para fins de racionatransferência da totalidade ou parcela do nível lização industrial entre Partes, seu nível calcucalculado de produção de uma Parte para ou- lado_ de prod~ão pode exceder ~I timite em,
tra, com o intuito de alcançar eficiência econô- po m_fuà'mq,- dez por cento de_ seu nível cal cu·
mica o_u reagir a deficiência previstas no fome- lado de Produção em 1986,
cimento, em conseqüência do fechamento de
4. Cada .Parte assegurará qUe, para o pefábricas.
ríodo compreendido efltre lo de julho de 1998
a 30 de junho de 1999, e em cada período
subse(jüente de dOze meses; seu nível calcuARTIG02
lado de consumo das substâncias controladas
Medidas. de controle
éáriSta:ilteS do ·ourpo I do Anexo A não exceda,
1. Cada Parte assegurará que- no perío- anualmente, a cinqüenta por cento de seu ni_do de doze meses a iniciar-se no primeirO vel cãlculado do consumo de 1986. Cada Pardia do sétimo mês seguinte -à data de entrada te que produza uma ou mais de uma dessas
em vigor deste Protocolo, e em cada período substâncias deverá, para os mesmos períodos,
subseqüente de doze ·meses - seu nível cal~ assegurar que seu nível calculado de produculado de consumo das s1,.1bstândas contro- ção das_ substâncias não exceda, anualmente,
ladas do Grupo I do Anexo A não excederá a cinqUenta por cento de seu nível calculado
seu nível calculado Qe consume__em 1986. Ao de prOdução em 1986; contudo, no intuito
final do mesmo perfod.o, cilda parte _que Pro- de satisfazer as necessidades iritemas básicas
duza uma ou mais4le uma dessas substâncias das partes que estejam operando noS termos
assegurará que seu nível calculado de produ- -do Artigo 5, e para fins de racionalização indusção das sUbstâncias não exceda seu nfvel cal- trial entre Part~. seu nív~_l calculado de produculado de produção em 1986, exceto no caso ção poderá exceder tal limite em até quinze
de que tal !lÍV~I tentif:!. aumentado em não mais por cento de seu nfvel calculado da_ produção
de dez por cento com base no nível de 1986. em 1986. Este parágrafo aplicar-se-á, a menos
Tal acréscimo somente será permitido de mo- quê -ãs Partes reunidas decidam em contrário,
do a satisfazer as necessidades inemas bás!cas por maioria de dois terços das Partes presendas Partes que estejam operando nos termos tes .e votaotes, que representem, pelo menos,
do Ait.igõ-5: e para -fins de racionalização indus- dois terços do nível total calculado de consu~
trial entre _as Partes.
mo Oessas _substâncias pelas Partes. A matériã
2. Cada Parte àssegurará que- nõ perío- será considerada e _a decisão sobre o assunto
do de doze meses a iniciar-se no prirrielro ton1ada à Tuz daS avaliações referidas no Artigo
6.
.
..
. ..
dia do trigésimo-sétimo rriês seguinte à data
de entrada em vigor deste Protocolo, e em
5. Qualquer Parte cujO nível cãlculadO de
cada períoJo subseqUente de doze meses produção em 1986 ~~s substâncias contro_§.eu nível.ca1culad~ de consumo das substân- (adas do Grupo rdo Anexo A tiver sido menos
cias controladas do Grupo II do Anexo A não de vinte e_ Cinco mil toneladas poderá, para
extederá seu nível calculado de consumo ·em fins de racionalização industrial, transfe~ir para.
1986. Cada Parté que Produza uma ou mais ou receber de qualquer, outra Parte a produde uma ·dessas substâncias assegurará que çflo acima dos limites estabelecidos nos paráseu tÍível calculado de produção das substân- grafos l, 2_ ·e 4, desde que o total conjunto
cias não exceda seu nível calculado de produ- dos níveis calculados de produção das Partes
ção· em 1986, excetb riO caSO de que tal nível em apreço não exceda os limites de produção
tenha aumentado em não mais de dez por estab_ele_cidos neste Artiao. Qualquer transfece"nlO_cófn base_ no nfvel de 1986. Tal acrés- rência de tal produção será notificada ao secimo será permitidO somente de modo a satis- cretariado, anteriormente à data da transfefazer as ne_cessldades-básicas lhtemas das Par- rência.
tes que estejam operando nos termos do_ Arti6. QU~Cruer Parte que R!o -esteja opêianSJO ·5; para fins de racionalização industrial
entre Partes. O..s mecanismos para implemen- do nos termos do Artigo 5 e que tenha em
tar estas medidas serão decididos pelas Partes, construção, ou com a construção prevista, até
em sua primeira reunião seguinte a primeira 16- de setembro dê -1987, inStalações para a
produção de substâncias controladas, e desde
re\isão científiCa.
J Cada Parte assegurará que para o perío- que isso esteja- contemplado _em legislação
do compreendido entre 1~ de julho de 1993 miciona! anteriror a 19 de janeiro de_1987,
e 30 de junho de 1994, e _em cada período poderá acrescentar a produção proveniente
subseqUente de dore meses - seu nível cal- de tais instalações à sua produção de 1986
culado de consumo das substâncias contro- de tais substâncias, para o fim de determiladas constantes do Grupo I do Anexo A n!o nar-se seu níveJ calculado_ de produção para
excederá, anualmente, a oitenta por cento de 1986, senipre que tais instalações tenham siset.1 nível calculado do consumo em 1986. do concluídas até 31 de de~mbro de 1990
Caaa Parte
prodUza uma ou mais de uma e desde que tal produção não eleve _o nível

e

que
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_radas _de qualquer ~~xo ~__ e_?te Protoc<;>lo; e __ sejam_ Parte q~ste Protocolo. Se 1or decidido
que isso é viável, as Partes, seguindo os proce·
(ii) o mecanismo, a amplitude e a data de
quilograma per capita.
aplicação das medidas de _controle que deve- dimentos previstos no Artigo 1O da Conven·r;áo, elaborarão num anexo uma lista de tais
7. Qualquer transferência de pf.Õdução
J'âo ser aplicadas ~quelas substâncias.
produtos. As Partes que não tiverem objetado
que ocorra nos termos do parágrafo _5?, ou
(b) Tais decisões tomar-se-ão efetiva, des_de
qualquer adição à -produção feita nos termos
a esta lista, de acordo com aqueles procedi·
que aceitas pelo voto da maioria de dois terços
mentes, o de proibir ou restringir, dentro de
do parágrafo 69, será notificada ao secreta- da Partes presentes e votante.
um ano d~ entr,.da em vigor do_ane_xo, a im·
riado, no mais tardar, até o momento da trans11. Não obstante as disposições contidas
portação daqueles produtos de_ qualquer Esta·
ferência ou adição.
neste artigo, as Partes poderão adotar medidas
8. (a) Quaisquer Partes que sejam Esta- mais rigorosas do que as impostas por este do que não seja Parte deste Protocolo.
· >5. , As Partes desencorajarão a exportação,
dos-Membros _de uma organização ,regional
Artigo.-- _,
para qualquer Estado qúe ·não seja Parte deste
de integração económica, como- definida no
Protocolo, de tecnologia para produzir ou utili·
Artigo 1 (6) da Convenção, poderão_acordar
ARTIG03
·mr- silbstâridas-cOnt!oladas.
.
em preencher conjuntamente suas obrigaOÍLC(JLQ DOS !YÍVE/5 DE COJYTRQLE
6. As ParteS.abSter-Se-ão_de.fornecer noções no que diz respeito _ao consumo, estipti-Para os fitis dos Artigos 29 e 59, e para cada vos subsídios, ajuda,_ créditos, garantias ou
!adas neste Artigo, desde que Q total global
grupo de substâncias no Anexo A, cad~ Parte -- programas_de seguro para a exportação, destide seu nível calculado de consumo não exce-determinará seus nfveis calcUlados de:
nada a Estadeis que_ não-- Sej<in1 Pêute deste
da os níveis exigidos por este Artigo.
{a) Produção, mediante:
Protocolo, de prodUtoS, ·equipámentos, insta~
(b) As Partes que assim tenham _acordado
(i) a ritultiplicação de sua produção anual
Jações industriais OU tecrlologiã rel8.tivos à pro~
informarão ao secretariado dos termOS do
de
cada
substância
controlada,
pelo
potencial
dução de substâncias controladas.
acordo, antes da data de redução no consumo
de destruição de ozónio, tal como especificado
7. Os ParágrafoS 59 e 69 não Serão aplicá·
de que trata o acordo em apreço._ _
:no Anexo A; e
Veis a produtos-, equipamentos, instalações in(c) Tal acordo somente se tornará operativo
(ü) a adição, para cada Gnipo, das cifras dustriais ou te61ologia que_ melhorem .a cOnse todos os Estados-Membros da organização
resultantes.
tenção, recuperação,- reciclagem ou destruide integração econôroica regional e a organi(b) As importações e exportações, respectição de substânclas-controladas_,_que promozação em apreço forem partes no Protocolo
vamente, pela obediência, mutatis mutandJ's, vam o desenvolvimento de substãncias altere tiverem notificado ao secretariado de sua
.do procedimento estabelecic;!ç no subparâgra- nativas, ou que de outra maneira contribuam
maneira de impl_ementação. _
""''
fo (a); e
9. (a) COin base na avaliação realizada nos
para a redução das emissões de substâncias
termos do Artigo 6~, as Partes podem decidir
controladas.
_c) o consumo, mediante_ a adição de seus
.8. Não obstante os ,dispositivos- contidos
se:
iiíYeh3 c31CUlãdos de produção e de importa(i) devem ser ajustados os potenciais de
ções, seguida de subtração de seu nível calcu- neste Artigo, as importações refefidas nos Parágrafos 1o, 3o e 4~ podem ser permitidas, mesdestruição de ozónio, tais como especificados
lado çle_exportações, como-estabelecido nos
no Anexo A e, em caso_ afirmativo, que ajustamo- que Originárias de Estado que não seja
termos dos subparágrafos _(a) e (b}. A partir
mentos devem ser realizados; _e se
de_]9 de janeiro de 1993, no entanto, exporta- Parte neSte Protocolo, caso o referido Estado
(ii) Devem se_ feitos ajustamentos e reduçf:l_e$ de substâncias controladas para não-ParM seja considerado, por uma reunião das Partes,
como havendo satisfeito plenamente as condições adicionais em relaçãO aos níveis e 1986
tes deixarão de ser subtraídas no cômputo
de consumo ·ou p·rodução das substâncias
ções do Artigo 2? e deste Artigo, e tenha ainda
do nível_ de c~nsurno da Parte exportadora.
-apres_entado dados para tal fim, como especlcontroladas, e, em caso afirmativo, qual a am- ficado no Artigo~.
plitude, quantidade e aocasião em que deve- ARTIG04.
riam ocorrer tais ajustamentos e reduçõ_es.
-controle do Comércio Com Não-Partes
·... ARTIG0 5°
(b) As propostas para tais ajustamentos de1. Dentro de um ano a contar da data de
verão ser comunicadas às Partes, pelo secretaSituaçã_o ESpecial "dos Paises
entrada em vigor deste Protocolo, as Partes
riado, com ·uma antecedência mínima não in~ DesenvoMmento
deverão proibir a importação de substâncias
ferior a seis meses antes da reunião das partes
1.
QUalquer
Parte __que seja um país em
de
qualquer
Estado
que
não
seja
-controladas
em que serão apresentadas para adoção:
__ desenvolvimento e cujo nível calculado anual
parte deste Protocolo,
(c) Ao tomar tais dedsões, as Partes enVldade consumo das substâncias controladas ~eja
2. A partir de 1~de janeiro de 1993, nenhu·
rão todos os esforços no ··sentido de alcançar
má Pa:rte ~que esteja operando nos termos do inferior a 0,3 -quilogramas per capfta, na data
acordo por via de consenso. Se tiverem Sfdo
da entrada em vigor do Protocolo para a Parte
parágrafo 1 do Artigo 5~ poderá exportar subsesgotados todos os esforç_os para alcariçaf o
em quéstào, ou a qualquer tempo dentro de
tâncias controladas para Estados que não seconsenso, sem que se tenha obtido um acordez anos da entrada em vigor do referido Projam parte deste Protocolo.
do, tais decisões deverão, como última instântocolo, poderá, a nm de satisfazer suas neces3. No período de três anos a partir da data
cia, ser adotadas pela maioria de dois terços
$idªdes interoas básica;S, adiar_ o cumprimento
da entrada em vigor deste Proto_colo, as Partes
dos votos das Partes presentes e votando, que
das medidas de controle estabelecidas nos
deveriam, seguindo os procedimentos estaberepresentem no mínimo cinqüenta por cento
Parág_rafos 1° a
do Artigo 2°, Por dez anos
lecidos no Artigo 1O da Convenção, elaboiar
do consumo total das substâncias controladas
num anexo Uma lista de produtos_ que conte- ã.jx?s os prazos especificados naqUeles Parápelas Partes;
grafos. No entanto, tal Parte não poderá excenham substâncias_controladas. As Partes_ que
(d) As dedsó_es, que serão obrigatórias para
der um nível calculado de copsumo de 0,3
não tiverem objetivo ao anexo, de acordo com
todas as Partes, s_erão comunicadas imediataquilogramas per capita. A Parte nessas condi·
aqueles procedimentos, terão de proibir, den·
mente à:s Partes pelo Depositário. A menos
ções terá a possibilidade_ de utilizar, como base
t;ro de um ano da entrada em vigor__do anexo,
que se disponha diversamente nas decisões,
para o cumprimento das medidas de controle,
a_ imP9rtação da_queles produtos_ provenientes
estas entrarão em vigor ao fim do prazo de
a menor cifra entre as_ duas seguintes: (a) mé·
de estados que não sejam parte deste Protoseis meses a partir da data de circulação da
dia de seu nível calculado de consumo para
colo.
referida comunicação pelo depositário.
o período de 1995 a 1997, inclusive; ou (b)
4. No período de cinco anos a partir da
1O. (a) Com base nas avaliações feitas nos
nível calculado de cons_umo de 0,3 quilogra·
termos do Artigo 69 deste Protocolo, e de a cor- - -entr~da ~m vigor deste Protocolo, as Partes
mas per capíta.
__
_ __
decidirão quanto à viabilidade _de· proibirem
do com o procedimento estabelecido no arti2. ---Ás -Partes cOmprometem-se-a facilitar
ou restringirem a importação de produtos mago 9? da ConvençãO, as Partes poderão decidir:
o acesso de Partes que sejam países em denufãturados com substâncias controladas,
(i) se quaisquer substâncias- e, em afirmasenvolvimento a substê:ncias e tecnologias alembora sem as conter de_estados_que não
tivo, quais - deveriam ser acrescidas ou r_eti-

calculado de consumo anual das substâncias
controladas da referida Parte acima de meio

o

4:
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temativas que não prejudiquem o meio am·
biente, bem como a assistiN!as no uso rápido
e eficiente de ta!s ahemativas.
~. As Partes comprometemNse a facilitar,

baateral ou multilateralmente, o fornecimento
de subsídios, ajuda, créditos, garantias e programas do seguro a Partes que seJam países
em desenvolvimento, tendo em vista a utilização de tecnologia alternativa e produtos substitutos.
ARTIG06
Ava!Jaç..go e Revisão de Medidas de Controle
A começar em 1990, e pelo menos de 4
em 4 anos a partir de então, as Partes, com

baSe em informações científicas, ambientais,
técnicas e econômicas disponíveis, deverão

reavaliar as medidas de controle previstas no
Artigo 29. Pelo menos um ano antes de cada
reavaliação, as Partes deverão convocar painéis apropriados de peritos qualificados na
áreas mencionadas e decidirão quanto à com~
posição e tennos de referência de tais painéis.
Dentro de um ano de sua convocação, os
painéis, por intermédio do secretariado, infor~
marão suas conclusões às Partes.
ARTIGO 7
ComutJii::ação de Dados

1. Cada Parte- fom&erá ao secretariado,
dentro do período de três meses a partir da
data em que se tomou Parte, dados estatfsticos, referentes ao ano de 1986, sobre sua
produção, importação .e exportação de cada
uma das substâncias controladas ou, na falta
desses, as melhores estimativas possíveis de
tais dados.
l.. Cada Parte fornecerá ao secretariado
dados estatísticos sobre sua produção (in·
cluindo dados separados para as quantidades
destruídas por tecnologiás a serem aprovadas
pelas Partes), importação e exp_ortação anuais,
destinadas a Partes e a não~Partes. respectivamente, de tais substâncias relativamente ao
aOo no qua1 se tiver tomado Parte, bem como
para cada ano subseqüente. Tais dados deve~
rão ser fornecidos, no mais tardar, até nove
meses depois do fim do ano a que se referirem.
ARTIGO 8

tentes, de -peSquisa, desenvolvimento e inter~
câmbio de informações sobre:
(a)" tecnologias. adequadas par?J. aprimorar
a contenção, recuperação, reciclagem ou destruição de _substâncias controladas, ou para
reduzir, por outros modos, suas emissões;
(b} possíveis alternativas às substâncias
controladas, a produtos que contenham tais
substâncias, bem como a produtos manufaturados com as mesmas; e
(c) custos e benefícios de estratégias rele~
vantes de controle..
·
·
·
2. As Partes - individualmente, em con·
junto ou Por m~io do Órgãos internacionais
apropriados- devem cooperar na promoção
de uma cqnscientização pública a respeito dos
efeitos sobre o meio ambiente das emissões
de substâncias controladas _e. de outras substâncias que destroem a _camada de_ ozônlo.
3. Dentro de dois anos da data da entrada
em vigor d~ste Protocolo, e de dois em dois
anos a j>artiF de então, cada Parte encaminhará
ao secretariado um sumário das atividades
que tenha realizado nos teimeS deste Artigo.
ARTIGO 10

· Assistêncla Técnic.q
1. As Partes, no contexto das disposições
do Artigo 49 da Convenção, e tomando em
consideração, de modo particular, as necessi~
dades dos países em desenvolvimento, devem
cooperar na promoção de as_sistêncía técnica,
com o intuito de facilitar a participação neste
Protqcolo e sua _implementação.
2.- Qua1quer Parte ou Signatário deste Protocolo poderá apresentar ao secretariado, pedido de assistência técnica para fins de implementação ou particiPaçãO neste ProtocolO.
3. As Partes, em sua primeira reunião, devem começar suas deliberações pelo exame
dos meios de cwnprir as obrigações estabelecidas no Artigo~. e Parágrafos 19 e 29 deste
Artigo, inclusive no que diz respeitO ao preparo
de planos de trabalho, os quais devem cansa~
grar atenção especial às necessidades e condições especiais dos países em des_envolviri1ento. Estados e .organizações de integração eco_ nómica regional que não sejam Parte no Protocolo devem ser ençorajados a participar de
atividades especificadas em tais planos de tra·
balho.

Não-Cumpdmento

As Partes, durante sua primeira reunião, devem considerar e aprovar procedimentos e
mecanismos institucionais para determinar
casos de não-cumprimento das determinações deste Protocolo e para lidar com Partes
em f~ta.

ARTIG09
Pesquisa, DesenvoMmento, Conscientízaç;io

Púbffcá e
Intercâmbio de Informações

1~ . As Partes .de acordo com a legislação,
regulaméntos e práticas nacionais, e tomando
em consideração, de modo particular, as necessidades dos países em desenvolvimento,
devem cooperar na promoção, diretamente
ou por meio de órgãos. internacionais compe-

·ARTIGO II
Reuniões das Partes

1. As Partes deverão reunir-se a inteiVa1o&
regulares. O secretariado convocará a primeira reunião das Partes dentro de um ano da
data de entrada em vigor deste Protocolo. e
em conjunÇão com uma daS reuniões da Confe-tênda- daS Partes da COnvenção, se uma
reunião desta última estiver prevista para
aquele período.
2.- As subseqüentes reuniões ordinárias
das Partes serão realizadas, a menos que as
Partes decidam diferentemente, em conjun~
ção com reuniõeS da Conferência das Partes
da Convenção. Reuniões extraordinárias das
Partes serão realizadas em outras ocasiões,
quãndo forem julgadas necessárias por uma
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reuhião das Partes, ou por pedido p·or esCrito
de uma das Partes desde que, dentro de s·eis
meses da data da comunicação do secretariado às Partes, seja ó pedido apoiado por
pelo menos um terço das Partes.
3. AS Partes, em sua primeira reunião, de~
verão:
(a) adotar, por consenso, as normas de
procedimento para as suas reuniões;
(b) adotar, por consenso, as regras fmanceiras a 'que se refere o Pã.rágrafo 29 do Artigo
13;
(c) eStabelecer os painéis e os termos de
referência mencionados no Artigo 6;
(d) considerar e aprovar os procedimentos
e mecanismos institucionais eSpecificados no
Artigo a~: e
.
(e) dar início à preparação de planos de
traba1ho, nos termos do Parágrafo 3 9 do Artigo
10.

As ieuniões das ParteS terão as seguintes
funções:
(a) acompanhar a implementação deste
Protocolo;
(b) decidir sobre quaisquer ajustamentos
ou reduções mencionados no ParágrafO 9-' do
Artigo 21';
(c) decidir sobre qualquer adiÇão, inserÇão
ou retirada de quaisquer substâncias dos ane~
xos sobre substâncias, bem como sobre medidas de controle reJacionadas nos "termos do
Parágrafo fO do Artigo 2;>;
(d} estabelecer, onde necessário, diretrizes
ou hoirriaS de procedimento para a comuniC<!Ção ~e -~l_lformaçÇies, hos_ tennos do Artigo
~ e Parágrafo 3?do Artigo 91';
(e) examirlar solicitações de ass-istência
técnica que tenhãln sido apresentadas de
acOr_do com os termos do parágrafo 2 do Arti·
go 10;
__ _
__
(f) examin~r relatórios preparados pelo se-

cre:tariado_ em -~JJmprfm~nto ao disposto no
subparágrafo (c) do Artigo 12;

(g) avaliar, nos termos do Artigo 6~, as medidas de controle previstas no Artigo 29;
(h) considerar e ãdotar, sempre que houver
necessidade, propostas de emenda a este Protocolo, ou a _qualquer anexo, ou de introdução
de novo anexo;
(i} considerar e adotar o orçamento para
a implementação deste Protocolo; e .
G) considerar e empreender qualquer ação
adicional que possa ser requerida para a consecução dos propósitos deste ProtoColo.
5. As Nações Unidas, suas agências espe·
cializadas e a Agência Internacional de Energia
Atómica (ALEA), bem como qvalquer Estado
que não seja Parte neste Protocolo, poderão
ser representados nas reuniões dils Partes, na
qualidade de observadores. Qualquer órgão
ou agência, seja nacional ou internacional, governamental ou nãó-govemamental, qualificado nas áreas relacionadas com a proteção
da camada de ozónio, que tenha informado
do secretariado de seu desejo de ser representado numa reunião das Partes, na qualidade de obseJVador, poderá ser aceito como
tal, a não- ser que a isso objete pelo menos
um terço das Partes ·presentes. A admissão
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e a partidpaçãQ çle obseNadores será su]eitâ
às normas d~ procedimento ,adotaçias' pela:;
Partes.
ARTIGO 12

·Secretariado
Para os fins deste Protocolo, o secretariado
deverá:
(a) organizar e prestar os serviços necessários à realização _de reuniões ctas Pârtes nos
termos do Artigo 11; '

'

'

' · ·

(b) receber e tornar disponlveis, a pedido

de uma Parte, Os dados fornecidos 'nOS ternl.os
do Artigo ?o;

'

·--
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'

,

•'

· (c) Prepa'rar'e distriOuir peii6dicéÍmente às

Partes ielatóribs bâseéidos em informações recebidas nos termos dos Artigos 7o e 99;
(d) notificar as Partes Sobre qualquer solicitação de assistência técnica recebida nos termos do Artigo 1O, de modo a facilitar o forneci-

'mento de tal assistêr'lc'ia;
(e) encorajar não-Partes a asslstírein às
'rétiniôeS dãS PGirt'es, coinO Observadores, e .a
agirem de acordo com os dispositivos _deste
P,rotocolo; - ·
·
(O providencíar, de forma apropriadà, as informações e .solicitações referidas nos subp~
rágrafos (c) e {d) a não-Partes observadores;

e
(g) cumprir ·quaisquer outras funções de~

terminadas pelas Partes com vistas à consecução dos propósitos _deste Protocolo. ·
.ARTIGO 13

Pisposiçóes Finançeir;;s
1. Os fundos requeridos para a operação
·deste Protocolo, inclusive aqueles destinados
ao funcionamento do secretariado relacionado com este Protocolo, serão custeados exclusivamente por contribuições recebidas das
Partes.

Relacíonamento deste Piotocolo
venção

ARTIGO_l6

1. Este protocolo entrará em vigor em 1 ~
de_janeiro de 1989, desde que pelo menos
onze instrumentos de ratificação, aceitação ou

·

·

· ·

ARTIGOJ9

Denúncia
Para os fins deste Protocblo, aplicar-s'e:.:ão
os dispositivos constantes do Artigo 19 da
Convenção que se relacionem com as.retira,dfls, excetq ~JTI resp_eito ~s Palt~s ~ que se
,ref~e o parágrafo 1 do Aftigo 5. Çlualguer
dessas partes poderá denunciar este Protocolo
"nlediante entregá d~ notifi~ação por ~scrito,
'ao 'Depositário, a qUãkiúei- tein.P? apÓs quatro
'anOs de haver aSsumido as obrig',aÇõeS especifiéâdas nos parágra'fos ·1 4. do _ArtigO 2. {ju~I
Quer denúncia nessas· COndições tefã' efeito
ão expirar-se ao pra·zo dê uin·ano aPós C! data
. de
recebimf:nto Pelo bePoSitàriO. oU 'em
_q-Ualquer outro prazo _posteiior que Seja espe~ cifi~a~o na notific~çã? ·d~ de~;tú_nd~; '
'

a.

seu

ARTIG020

TextoS Autênticos
O Original deste Protocolo, cujos textos em
árabe, çbinês, inglês, francês, russo e espanhol
fãzem igualmente fé, seiá- dépositaê:los jUnto
ao Secretário-Gera~ aas: Nãç~e~ Un_i~a_s. . '

Em testemunho do que os Abaixo assina• 4os, devidamente autOrizados para tal fim, assinaram este Prõtocolo.
Feito em Montreal, aos âezesseis dias de
. setembro de mil novecentos e oitenta e sete.

ANEXO A
SUBSTÂt.CJAS

Grupo ·

~TRÜLÃDAS

Substância

Potencia 1 de

DestruiJ;ãO
de Ozónio*
Grupo
CFC1

(CFC-11)

1,0

CF CL

{CFC-12)

1,0

-(GFC-113)

0,8

Assinatura

Entrada em vigor

Não poderão -sei teitas reservas a eSte Proto-

c::oh

Respeitadas as disposições do Artigo 5,
quaJquer Estado ou organizaÇão de integração
económica regional que se torne Parte neste
Protocolo após a data de entrada em vigor
do mesmo assumirá imediatamente a totalidade das obrigações previstas no Artigo 2,
bem como as do ArtigO 4. que se aplis:~uem,
naquela data, aos Estados e organizações de
~integração económica regional que se tiverem
tornado Partes oa data em que o Protocolo
entrar em vigor.

Exceto nos casbs em se prevê coritrariamente neste Protocolo, os dispositivos da Convenç~o relativos a seus protocolos aplicar-seão a este Protocolo.

Este Protocolo estará aberto â assinatura
por Estados e organização de integração económica reg{onal, em Motreal, no dia 16 de
setembro de 1987; em Ottawa, de 17 de setembro de 1987 a 16 de janeiro de 19_88; e
na sede das Nações Unidas, em Nova Yorque,
de 17 de janeiro de 1988 a 15 de setembro
de 1988.

IS

ARTIGO 17

com a COn-

ARTIGO 15

.

Reservas

Admissão de Partes após a entrada em vigor

· 2. As Partes, ém sua primeira reunTão, deverão adotar, por consenso, as normas finan'ceiras necessárias ao funcionamento deste
Protocolo.
ARTIGO 14

ARTIGO

aprovação do J?r,otocplo, plt de a.desão ao
IT'!esmo, tenham sjdo depositados·por Estados
Õl,l orgãnizaç~~ e_ i~t.egração e.cc;m6mica regia~
ngl, que represeptem pelo menos dois terços
dQ_Çonsumo global estimad9, em·1986, das
sUbstâncias controladas, e desde que os dispOsitivos do parágrafo 1 do ArtigO 17 da Convenção tenham sido satisfeitoS. Na eventualidade de que tais condições não tenham sido
. sa!isfeitas naque!a <:Jata, ,o ~ioto,colo entrará
em vigor no nonagésimo çlift _a. cotar da data
. em qu~ <:IS çon~içõ~s.tiveram.s!d_o satisfeitas.
2. Para os fins do paráfrafo 1, nenhum
·doS 'rEde[idos inStrumentOs· déPositadO por
u'nla orr;~.:inizaÇãotde lntég'r.:ição eConómica re. gional se"rá coritado como àdiciorial àqueles
·dePositados pof Es.tádoS-Memhi-os da referida
organização.
3. Após a entrada em vigor deste Protocolo, qualquer Estado ou organização de integraçãO económica regional pOderá tornar-se
Parte do mesrrio, no i10nagesirho Clía a contar
da 'data de de'póSito de seu inStrumento de
ratificação, ai:éitaçáo~ aproVaçáó ou adesão.

-~-
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'

_____Ç F CL

'

' '

C F Cl

'

C F CL

'

{CFC-114)

1,O

{CFC-11'5)

0~·6_

(HALON- 1211}

3,0

Grupo 11

.::'GF Sr C1

CF Br
C F Br·

' '

{HALON-130 1)
HA~ON-2402}

10,0
(a

ser determinado}

7992

Sexta-feira 15

r>

Estes potenciais de destruição de ozónio são
estimativas baseadas em conhecimentos hoje exis-

(entes, e serão revisados periodicamente.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNJDAS
PARA O MEIO AMBIENTE
CONVENÇÃO DE VIENA
PARA A
PROTEÇÁO DA CMIADA DE OZÕNIO
ATA FlRAL DA CONF~NCIA DE
PLE;NIPOTENCIÁRJOS SOBRE A
PROTEÇÁO DA CMIADA DE~OZÔNIO

1. A Conferéncia de Plenipotenciários sobre a Protecão da Cainada de Ozônto foi ccln-

vocada.pelo Diretor Executivo do Programa
das Nações Un.idas para Meio Ambiente (PtiUno_s_ tennos da Decisão n1 12/14, seção
1, parágrafo 4, a dotada pelo conselho de Administração do PNUMA em 28 de maio de

MA),

!984.
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no

2. A Conferência- reuniu-se
Centro Internacional de Viena, na cidade de Viena, com
o g~meroso apoio do Governo ·da República
da Austria, de 18 a 22 de março de 1985.
3. Todos os Estados foràrii ConVi:dàdos a
participar da_ eo::nrerência Os seguintes Estados aceitarani O convite e parikiparain da
Conferência:
Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, República Socialista Soviética da
Bielorrússia, Canadá, Chile, Dinamarca, Egito,
Fmlândia, França, República Federal da Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Marrocos, Países Baixos, Nova
Zelândia, Nigéria, Noruega, Peru, Filipinas, Senega], Espanha, Suécia, Suiça, Repúbltca Socialista Soviética- (!craniana, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos d_~ _América,. Venezuela.
4. Acompanharam os trabalhos da Conferência observadores dos seguintes Estados:
Bulgária, China, Equador, IndonéSia, Tuntsia, Uruguai, Iugoslávia.
5. Também-~ssistiram à Conferência observadores dos seguintes ôrgãos das Nações
Upidas, agências especializadas, Organizações intergovemamentais e não-governamentais:
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Organização Metereológica Mundial, Comunidade Econórrtica
Ei.i!Opéia, Organização para a Cooperação e
o Desenvolvimento Econôrnico, Conselho Europeu das Federações de Manufaturas Química-s, Câmara Internacional de Comércio, Federação das Associações Européias de Aerossol.

7. A Conferência elegeu unanimemente o
Doutor Winfred Lang (Áustria) como seu Presidente.
8._ A Conferência elegeu ainda a seguinte
-Mesa:
Více-Presidente: Senhor Geraldo Eu1álio do
Nascimento e Silva (Brasil)
Senhor Mohamed El-Taher Shash (Egito)
Sénhor Rune Lônngren (Suécia) .
Senhor _vuri Sedunov (URSS)
Relator: Senhor Willem Kakebeeke (Países
. Baixos).
A Co_~f:_rê~cia adoto,u a a_s~nd.a seguinte:
1. Abertura da Conferência
2. Questões o~ganizaclonais:
(a) adoção das normas de procedimento;
(b) eleição do Presidente;
(c) eleição dos Vice-Presidentes e do Relator;
(d) adqção_ 4a_ agenda;
(e) designação do C9mitê dé Credenciais;
(f) designaçaq-do Comitê de Redação;
(g) organização dos trabalhos da Conferência.
3. Consideràção do projetõ de Convenção
para a Proteção da Camada de Ozónio, _e de
seus anexos técnicos.
4. Con~ideraçãO do relatório do Grupo d~
Trabalho ad hoc de Peritos legais e TécnicoS
para a Elaboração de uma Convenção-=- Quadro Global para a Proteção da Camada de
Ot:ô_nio_, relativarúente _a 1,1m_ projeto de Protocolo sobre Clorofluorcarbonos.
5. Consideração do relatório do Comitê
de Credenciais.
6. Adoção da Convenção e outros instrumentos, conforme o caso.
·
7. Adoção da Ata Final da Confei-ência.
8. Assinatura_ dos instrumentos fanais.
9. Encerramento da Conferência.
10. A Conferência adotou, como normas
de procedimento, o documento UNEP/
lG,53/2, prOposto pelo Secretariado, com
emendas (UNEP~G.53/2 Corr. I).

-11. E.m conformidade com as normas de
procedimento, a Conferênda estabeleceu os
seguintes Comitês:
Comítê Plenário
Presidente: - O Presidente da Conferência
Comit~

OertJ{

-

~_Presidente: - 0

Presidente da Conferência
Membros: Os Vice-Presidentes da Conferência, o Relator e o Presidente do Comitê
de Redação.
Cómité de Redação
Presidente: - Seflhor Alberto L Davérede
(Argentina)
Membros:
Senhor Waguin Saíd"Hanafi (Egito)
Senhora Satu Nurmi (Finlândia)
Senhor Philippe Seigneurin (França)
Senhor Vadim Bakoumov (URSS)
Senhor Patrick Széll (Reino Unido)

6. No decorrer da cerimônia de lnaugl)ração, a COnferência ouviu um discurso de
boas-vindas proferido pelo Doutor Kurt Steyrer, Ministro Federa] para Saúde e Proteção
do Meio Ambiente em nome do Governo da
República da Áustria. A Conferência foi aberta
formalmente pelo Doutor Mostafa K. Tolb.a,
Diretor Executivo do PNUMA, que atuou como
Secretário-Geral à<i Conferência e designou
como Secretário Executivo o Senhor Jerry O'

ram- de base para as deliberações de Confe·

Deli.

rência foram:

Senhor Scott A Hajost (EUA).

12. Os principaiS documentos que servi-

-Quinta Revisão do Projeto de Convenção
para aProteção da Camada de Ozónio (UNEP/
IG.5J/3)

-Relatório Final do_ Grupo de trabalho ad
hoc de Peritos legais e Técnicos para a Elaboração de_ uma Conv-enção - Quadro dlobal
para a Proteção da Camada de Qzõnio (QNEP/
IG53/4).

13. Além desses, a Conferência teve a sua
disposição Uma série de outros documentos
que lhe foram cedidos pelo SecretariaGio do
PN(JMA._m_
.
14. A ConferênCia aprovou a recomendação de seu Comitê de Credenciais, no sentido
de que deveriam ser aceitas as credenciais
dos representantes dos Estados participantes,
tal como _arrolados no P,arágrafo 3.
15. Com base nas deliberações do Comitê
Plenário a Conferência adotou, em 22 de março-de 1985, a Convenção de Viena para a
Proteçáo da Camada de Ozônio. A Convenção,
cujo texto encontra-se em anexo a esta Ata
Fina1, estará aberta à assinatura, no Ministério
Federal para Neg6cios Estrangeiros da República da Ãustria, em Viena, de 22 de março
a 21 de setembro de 1985 e na Sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque, de 22 de
setembro de 1985 a 21 de março de 1986._
16. A Conferência adotou ainda as seguintes resoluções, que ficam anexaS a esta Ata
Final:
·
1. Resolução sobre procedimentos institucionais e financeiros;
2. Resolução sobre um protocolo relativo
a clorofluorcarbonos;
, 3. Tributo a.o Governo da RepúbUca da
Austria.
17. Na ocasião em que foi adotada esta
Ata Final, Vários Estcidos .fizeram declarações,
que ficam. reQistradas no documento UNEP/
10.53/5, anexo à presente.
Em Testemunho do que os representantes
assinaram esta Ata Final.
Fêifã em Viena aos vinte e dois dias do mês
de màrço de mil nove-centos e oitenta e dnco,
em um original nas línguas árabe, chinês.. espanhol, francês, inglês e russo, cada texto fazendo igualmente fé. O texto original será dePO$itado junto ao Secretário-Gera] das Nações
Unidas.
1) lmpllcações financeiras da implementação da

Convenção para a Proteção da Camada de Ozónio:
estimativas revistas, e comentários pela OMM, Org~·
nização Metereológica Mundial (documentos (JNEP/
MG.94/13, UNEP/WG.94113/Addl e .UNEP/WG.94/
13/Add2JRe.J! 1):

1. -ResÓJução sobre Procedimentos Internacionais e Financeiros
A Conferência
Tendo adotado_a Convenção de Viena para
a Proteção da Camada de Ozónio,
Recordandoque, nos termos da Convenção, ·
o Programa d~s Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) é responsável pela execução da função de Secretariado até que se complete a primeira reunião ordinária da Conferência das Partes, a reaJizar-se nos termos do
artigo 6 da Convenção,
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Reconhecendo_ que cabe às Paites dã- Convençã-o financiar o_s custos dO secretariado

da Convenção e outros Qastos administrativOS:

1. Regisgra as estimativas de_custo para os
dois póriieiros- anos do Secretariado da Convenção, como apresentadas pelos secretariados do PNUMA e da Organização Metereológica Mundial (OMM):
2. Registra dihda a boa vontad~ do Diretor

Executivo do PRCUv\A em contribuir para o

custeio do se<::retadado interino nos _seus dois
ou três anos iniciais -de_ op_eraÇãO, de _acordo
com a disponibilidade de recursos_ do Fundo
para o Meio Ambiente;
3. Solidta Que o Diretor Executivo do PNUMA, em consulta com os signatários da Con-

venção e em estreita cooperação com a Organização Metereológica Mundial (OMM) e ou-

tros_órgãos interessados das Nações Unidas,
que tome as providências necessárias ao fun~
danamento do secretariado interino, de mo_do
a que sejam alcançados os objetivos .da Convenção;
4. Registra ainda, com reconhecimento,
as decla[açôes do Diretor Executivo do PNUMA e do Conselho Executivo do PNUMA e
do Conselho Executivo da OMJv\, ofere_cendo-se para servir Como secretariado permanente para a Convenção.
2. Resolução sobre um protocolo relativo
a Ooroffuorcarbonos

A Confeiêhdã, -

ObseiVi!JIJdo com agrado que a Convenção
para a Proteção da Camada de Ozónio foi
aberta para assinatura, em Viena, em 22 de
março de 1985,
Tendo etn conta éf decisão 8fl6, adotada
em 29 _de abril de 1980 pelo Conselho de
Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
Considerando que a Convenção constitui
etapa importante para a proteçáo da camada
de ozónio contra modificações devidas a atividades humanas,
Observaodo que o artigo -2 da Convenção
estabelece a obrigação do que sejam tomadas
medida,s apropriadas para proteger a saúde
humana e _o melo ambiente, c_ontra os efeitos
adversos,_ que resultam, ou possam resultar,
de atividades humanas que modifiquem, ou
po'ssam m_o_difLcar, a Ca_J'!l,'!_ci_.a ;~~ ez6~i~, _
Recolifiecendó ã, POssibilidade de que emissões e uso, em escala mundial, de _clorofluor~
carbonos (CF_C) totalmente-halOgenadOS e Outras substâncias à baSe de doro possam -destruir substancialmente ou alterar de outro modo a camada de oz6nio, gerando efeitos potencialmente adversos sobre a saúde humana,
colheitas, faun_a marinha, materiais e clima,
e
Reconhecendo, ao ln esmo_ tempo, a necessidade de melhor avaliar as possíveis inodifi·
cações e seus efeitos potencialmente adversos.

Coh$:-Jen~-

-

de que medidas cautelatórias
para o controle de_ emissões e uso dos CFC
já têm tomadas nos ámbitps riaciohal_"e regional, mas reconhece~do que tais medidas tàJ-
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da em vigor de um protocolo, a controlar na
vez não sej"!:rn suficientes para proteger a camedida çfo possível, suas emissões de :C"FC,
mada de ozônio, __
. _
__in~l~sive sob a forma de aeroSsóis, por todos
Decidida Portanto, a proSseguir- em negoos meios ao seu alcance, inclusive por meio
ciações que conduzam à elaboração de um
de controles sobre a produção e uso.protocolo para controlar de modo eqüitativo
3. Tributo ao Governo da República da
a produçáo, as emissões e o uso dos CFC
Áustria
em escala mundial,
A Conferência,
Consciente de que deve ser atribuída consiTendo~se reunidoem Viena, de 18 a 22 de
defação espEicial à situação particular dos paímarço de 1985, atendendo ao ge-neroso conses em desenvolvimento,
vite do Governo daRepública da· Áustria,
Consciente ainda da relação existente entre
Convencida de ql:le os esf~rs;os realizados
o nível _de industrialização de um Estado e
pelo Governo da República da Austria e pelas
suas responsabilidade,s no esforço de proteautoridades municipais de Viena, para proporção da camada de ozõniq,
cionar instalações, acomodações e outros re=--= =Observando o consideráv.el progresso já alcursos, cotribUfrain de modo significativo parã
cançada pelo Grupo de Tr-abalho ad hocde
a fácil cond_u_ção_ dos seus trabalhos,
Peritos Legais e Técnicos p_ara __ a Elaboração
Profundarriente recoflliticida pela cortesia e
de uma Convenção Quadro Global para a Prohospitalidade oferecidas. pelo Governo da Reteção da Camada de Ozónio, no sentido de
pública da Austria e pela cidade de Viena aos
se elaborar um protocolo relativo aos CFC,
membros das delegações, obseJVadores e
mas obseiVando ainda que o referido Grupo
_ft.,mcionários do Secretari_a_do que assistiram
de Trabalho aind& não teve cçndições de comà C_onferência, ·
pletar seu trabalho sobre o protocolo:
EXprfme Sua gratidão sin~ra ao GoVerno da
1. Enquanto não entrar em vigor a ConRepública da A1,1?.Pia, _?s autoridades de Viena
ve-nção, solicitaao Direto.r Ex~cutjvo do PI"{Ue, por intermédio deles,. ao ppvo austríaco,
MA,_ com base na tarefa ex~cutad~:J pelo menparticula1111ente à popu!_ação de Viena, pela
cionado Grupo de Trabalho ad hoc, que conacolhida cordial que deram à Cqnferência e
voque um grupo de trabalho para prosseguir
àquelas pessoas associadas com seu_trabalho,
no preparo de um protocolo que discipline
bem como por s-ua contribuição ao suc-esso
: estratégias de curto e longo prazo, para conda Confetênciâ.
trolar eqüitativamente a pi"odução, as emisCONVENÇÃO DE VIENA
sões e o uso de CFC, em âmbito global, toPARA A
- mando em consideração a situação particular
PROTEÇÃO DA CAMDA DE OZÓNIO
dos países em desenvolvimento, bem como
Preâmbulo
_
os resultados atualizados de pesquisas dentíAs Pilites dã-presente Convenção,
fiCas e econômicas;
_ Cientes do impacto Po-tendalmente prejudi2. arge todas as partes interessadas, no incial à.saúde humana e ao meio ambiente detuito.de facilitar o trabalho sobre o protocolo,
corrente de modificações na camada de otôa cooperar em estudos que conduzam a uma
nio,
compre~nsão mais generalizada de situações
Recordando os dispositivos pertinentes_ da
em que ocorram produção, emissão e uso
Declaração da Confer~ncia _d~s Naçõe_$ _Unide CFC e Ou-tias substâncias q~e _afetem a
das sobre o Meio Ambiente Humano, e ern
camada de oz6nio, em escala global, bem coparticular o ptinópio 21, o qual dispõe que
mo dos custos _e _efeitos de medidas de con"Os -Estados, de acordo com a Carta das N_a-_
trole; e, para tal fim, solicita que patrocinem,
ções Unidas e os princípios do Oireito internasob os auspfcios do PNUMA,· um grupo de
cional, têm o direito soberano de explorar seus
trabalha sobre a matéria;
próprias reçursos nos termos de suas própriâs
3.- Solicíta_q _O_ru_po de Trabalho _que, no
políticas ambientais e a responsabilidade de
_decorrer da elaPora_ção de l;lm protocolo, teassegurar que atividades dentro da área de
nha em conta, entre outros elementos, o relasua Jurisdtção ou controle não causem dano
tório do Comitê_ Coordenador Sobre a Camaao meio ambiente çle qutros Estados ou de
da de Ozónio, em sua oitava sessão, bem coáreas_ além dos linlites da jurisdição nacional",
-mo-a .3valiação,Jeita_em _1985 pela Organitoinaiido
conslêieriiçãO as circunstânzação Metereológica Mundial, do nível de cocias e necessidades pe12-uliares dos países em
nhecimento de então sobre os processos fisid'ª~envolvimento,
cos e químicos que controlam o ozónio atCdnhecedores do trabalho e dos estudos ora
mosférico;
-sendo leVados a efeito Pór órganizaçOes tantO
4. Autoriza o Diretor Executivo em ccmsulinternacional quanto nacionais,. e particurlata com os signatários, e enquanto não eri.trar
rnente do_ Plano de Ação Muncjial sobre a Caem ~gor_ a Cottv:en~b,_ a convocar uma Conmada de Ozõnió dO Programa das Nações
ferência Diplomática, s_e possível em 1987,
_ Unidas para o meio Ambiente,
com o objetivo de adotar tal protocolo;
_ [gua/1J1ente cón~edoreS-das m~idas cau.. _5_._ _dpe}a_ aos segnatários da Convenção, e
telatórias para a proteção da camada de ozôa outras partes interessadas que tenham parti·
nio que jâ: têm sido tornadas nos âmbitos nacipado da tarefa de preparo de um protocolo,
cional e internacional,
para que contribuam com recursos financeiGentes de quaisquer medidas destinadas
ro:? para manter as ativídades contempladas
~ proteger a camada de ozónio de modifi_nos pará_grafo~ _acima;
6. (frge todos os Estados e organizações - -eações- devídaS a atividades humanas requerem cooperaç.ão e a ação internacional e dede integração econômica regional, até a entra-

em
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vem ser baseadas em considerações cinentíficas e técnicas pertinentes, ·
Cientes também da necessidade de pesqui-

sas mais extensas e de observaçOes sistemáticas, a fim de dar prosseguimento ao deseitvolvi!l1ento do conhecimento científico sobre

a carriada de ozônio e dos possíveis efeitos
adversps que resultem de sua modtficação,
Decididos a prote.ger a saúde humana e. o

meio ambiente contra efeitos adveisos que
resultem de modificações da camada de ozô-

nio,

--

ARTIGO I
DefiniÇões

Para os propósitos desta Convenção:.
"A camada de ozónio" significa a cama-

da de ozónio atmosférico acima da camada
planetária limite.

2. "EfeitoS

aOVei's~OS"- Si9ntflca

(b) a dotar medidas legislativas ou administrativa_s apN?priacJas_ e cooperar na harmonização de políticas adequadas para controlar,
liçnltar, reduzir ou evitar atividaaes htima-nas
SQQ sua_jurisdição ou controle, caso se verifique que tais atividades têm, ou provavelmente
terão, efeitos adversos g(Je resultem de modifik
cações, ou prováveis modifiCações da camada
deozônio;

conjuntos qu complementares para a obserM
vação SisteÕlática do eStado da camada· de
ozônlo e outros parâmetros pertinentes,_como
porrnenbriiado no_ anexo (.
3. As Partes comprometem-se a cooperar,
diretamente ou por interm-édio (fe organizações internacionais _competentes, pafa assegurar, de maneirÇt oportuna e regular, a coleta,
validação e transmissão de dados de pesquisa
e de observação, por intermédio de centros
de dados _ ~undials adequados.
ARTIG04
CooperaçãO nas Áreas Jurfdica,
Científica_e Técnica

Cf cooperar- rla Tcirmulaçao

Convieram no segUinte:

1.

tos sobre a saúde humana e o meio ambiente

de modifiCaçõ~~ ~a ea·ma:da de OZónio;

alterações

no meio ambiente físico, Ou biota, inclusive
modificações no clima, que tenham efeitos
deletérios significativos sobre a saúde hurriaM
na, sobre a composiçtlo, capacidade de 'recuperação e produtividade de ecossistemas naturais ou administrados, ou sobre materiais
úteis à humanidade.
3. 'Tecnõ!Ogias ou equipamento altefnativo" significa tecnologia o_u equipamento, CUjo
uso toma possíVel reduzir ou eliminar efetivamente emissões de substâncias que têm, ou
podem ter efeitos adversos sobre a camada
de ozónio.
4. "Substâncias alternativas" Significa
substâncias que reduzem, eliminam ou evitam
efeitos adversos sobre a camada de ozônio.
5. "Partes" signifiCa:, a menos que o texto
indique diferentemerite, Partes da presente
Convenção,
6. "Orgariização de integração econôrnica
regional" significa urna organização constituída por Estados soberanos de uma determinada região, que tem competência em matérias reguladas por esta Convenção ou_seus
protocolos, e que tenha sido devidamente autorizada, nos t_errnos de seus procedimentos
internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar
ou aderir aos isntrumentos em apreço;
7 "Protocolo'" sigriifica protOColos e esta
Convenção.
ARTIG02
Obn'gações Gerais

1, As Partes devem tomar medidas adequadas, de acordo com as dispositivos desta
Convenção, bem como dos protocolos em
vigor nos quais sejam parte, a fim de proteger
a saúde humana e o meio ambiente contra
efeitos adversos que resultem, ou possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de
ozônio.
2. Para tal fim as Partes devem, de acordo
com os meios à sua disposição e de acordo
com suas possibilidades:
(a) cooperar, de modo sistemático, por
meio de observações, pesquisas_e intercâmbio
de_ informações, de maneira a melhor entender e avaliar os efeitos de atividades humanas
s_obre a camada de ozônio, bem como os efei-

de providências, procediineritos e padrões, ajustados de
comum acordo, pãra a iillplémentação da preiente éànve.nção, coffi VIstaS à adoção de pro·
tocolos e anexos~
-d) Cooperar com os organismos interna-donaís -corrlpetente"s para implementar efetivamente esta Convenção e protocolo de que
sejam parte.
3. Os dispositivos da presente Convenção
hão devem afetar, de modo algum, o diréito
que têm as Partes de adotar, de acordo com·
os princfpios do direito iti.temadonal, providências internas adicionais às referidas nos
Parágrafos 1o e 12, adma, não devem afetar
PrOvidências fnternaS ·adicionais Já porventura
-tom-adas por urna parte, desde que essas providências-não--sejam incompatíveiS com as
obrigações nos termos da presente convenção.
4. A aplicaÇão- do presente artigo deverá
Ser baseada em considerações científicas e
técnicas apropriadas.
ARTIG03
Pesquisa e Observações Sslemálicas-
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1. As Partes dé\rem fãcllitai-- e encora}ãr o
intercâmbio de informação cientifica, técnica,
socio-econ6mica, comercial e jurídica, sempre que pertinente .. a esta Convençao, e de
modo pormenorizado no Anexo !L Tal informação será fornecida aos 6rgãóS-determinados por acordo entre as Partes. Qualqllêr desses órgãos -gUe reCeba informação çonside·
rada com,o confidencial pela Parte supridora
tomará providências para que tal informação
não seja fe\ré1ãda, e adicionará a mesma às
similares, formandO um todo, de modo a proteger sua confidencialidade antes de tomá-la
disponfvel a todas as Partes,
2. As Partes devem cooperar, de acordo
com suas leis, regulamentos e práticas nadonais, e tomando em consideraç:~o de modo ·
particular as necessidades dos pa1~s em desenvolvimento, para a promoção, diretamente
ou por meio de órgãos irtternaciqn~is competentes, do desenvolvimento e transferências
de tecnologia e conhecimento. Tãi coÓperação realizar,;-Se-á especialmente por meio de:
faCilitação do processo de aquisição de
tecnologias alternativas por outras Partes;
b) fornecimento de informação sobre tecnologias e equipamento alternativo, e suprimento de manuais e guias relativos aos mes-

-- ar

1. As Partes ComprOmetem-se, dir;t8mente ou por meio de organismos internaç.ionais competentes, a iníciar e cooperar de
maneira apiopriada, na condução de pesquisas ~ avaliações científicas sobre:
mos;=-·--·
· ,. '.~-~ a) os proces·sosdísicos e químicos que posc)
suprimento
de
equipamento
e fãCliidasam afetar a camada de ozónio;
b) a saúde hurn~Qa e outros efeitos. bjqló- deás~ec~ssá~ias à_pesg_':_lisa e obs~~as:a~_ sistegicos que derivam de modificações da cama- m tica;
d) treinamento adequado de pessoal cientída de ozônio, partiCUlarmente as que resultem
de mudanças na radiação solar ultravioleta fico e técnico.
com efeitos biológicos (UV-B);
ARTIGO 5
c) efeitos -ciimáticps derivados de modifi· TranSmiSsão de Informações
_caÇõesdaçamada de ozônio;
d) efeitos que derivam de modificações da
As Partes transmitirão, por Intermédio do
camada de ozónio e mudanças conseqüentes secretariado, à Confé"ência das Partes estabena radiação UV-B sobre materiais naturais e lecidas nos termos do_artigo 6, Informações
sintéticos úteis_ à humanidade;
sobre as medidas adotadas por elas para a
e) substâncias, prâticas, processos e ativi- implementaçãQ da presente Convenção e dos
dades que possam afetar a camada âe ozônio, protocolos em que sejam parte, de !cima e
bem como, seus efeitos cumulativos;
a intervalos que venham a ser determinados
f) substâncias e tecnologias alternativas;
pelas reuniões das Partes nos instrumentos
g) questões sócio-económicas Correlatas; pertinentes.
e o do modo pormenorizado nos anexos I
ARTIGO 6
e li.
Conferênc_ia das Partes
2.- As Partes compromentem-se a premo·
1. Fica pela presente estabelecida uma
ver ou estabelecer, como for mais indicado,
diretamente ou por mei_o de órgãos interna- conferência das Partes. A primeira reunião da
cionais competentes, e tOmanC!o integralffien- Confei'éncia das Partes será convocada pelo
te em consideração legislc:::çOes nacionais e secretariado designado interinamente nos teratividades pertinentes em curso1 :tçlnto no âm- mos do Artigo 7°, para data não posterior a
bitO flacional como internacional, -programas um ano da entrada em vigor da presente Con-
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venç_ão. A partir de então, reuniões ordinárias
da Conferência das Partes serão realizadas ·a
intervalos regulares, a serem deterJ!Iinados
pela .Conferência em sua Pririi.eir·a-rê União.. · ·
2. .Reuniões extraordinárias da Conferência das _Partes serão realizadas em ocasiões
em que forem consideradas necessárias pela
Conferência, oU atendendo .a pedido escritode qualquer das Partes, desde que, dentro de

seis meses a·contar da comunicação ·às Partes
pelo secretariado, tal solicitação seja apoiada
por pelo menos um terço das Partes.
3. A Conferência' âãs 'ParteS aeterininará

por consenso·e-adotará itormas de procedimentos e _regras financeh;as para si própria

K) Consideiar e emPreender qualquer ação
adidonãl qUe possa ser necessária para a consecução dos propósitos desta Conve'nção.
-5. ·~-As-NaÇões UnidaS, súas' agências espEicializadE:!s e a Agência JnteinaciomÍl de Energia
Atômica, assim comó qUalquer· estado nl!ld
parte desta: Convenção, podem s'er representados por observadores em reuniões da Con~
ferência das Partes. Qualquer organismo Oll
agênda, seja nacional ou -internacional, gover·
namental ou não-governamental, desde que
qualificado em áreas relacionadas c_om a proteÇãO da camada de.ozônio, 'e qUe ienha informado ao secretãriai:lo de. s_eu desejo de ser
iePreSenlêido ·
rei.n1.iaó da COnferência
das Partes, ita qualidade de observador, pode
ser. admitido à mesma, a não Ser que pelo
menôs- Um i:erçci das ParteS presentes a isso
objetem. A admissão e a participação de ob·
servadores estará sujeitas às normas de prece·
dime_nto adotadas pela Conferência das Partes._

ri.uma:

e para quaisquer órgãos subsidiários que possam e&tabelecer, bem como dispositivos de
ordem fmancelra que resultem o funcionamento de se:u s_e__cr_et:lrLado'--4. A Conferência das Partes manterá sob
constante revisão a implementação da presente Convenção e, além disso, deverá:
a) estabelecer a forma e os intervalos para
ARTIGO?
transmiSsão das informações a serem apreSecretariado.
sentadas nos termos do Artigo 5~. e:· considerar
1. Serão funções do secretariado:
tais informações e relatórios apresentados por
!3-) .organizar _e efetuar ·os serviços neces·
qualquer órgão subsidiário;
sáriOs à realização -das reuniões previstas rios
b) analisar as informações científiCas sobre
Artigos 6~, 8_9, 99 é lO;
a camada de ozónio, sua possível modificação
~ b) preparar e transmitir relatórios baseados
e possíveis efeitos de tal modificação;
erri Informações recebidas nos terniús dos Ar~
c) promover, nos termos do Artigo 2<>, a
tigos 4~ e 5°, assim como em informações
harmoilizaçãó de políticas, estratégias -e mediresul~ntes de reuniões de órgãos-sabsidiários
das adequadas, a fini. de fniriirhiiar a liberação
estabelecidos de acordo com o Artigo 69;
de substâildàs _çausadoras, ou possivelmente
-c) executar as funções a ele atribuídas por
causadoras; de modiflcáçõeS da camada de
qual_quer protocolo;
ozónio; bem cOmo fazer recomendações sod) preparar relatórios sobre atividades levabre quaisquer outraS niedidas relitcionadas
çi_{ls_ {l ef_~ito n~ implementação de suas _funcom a presente Coilv-eilÇão;
ções; tal como previstas nesta Convenção, e
d) adotar, nos-termos dos Artigos 3<> e 4•,
apresentá-los à Conferência das Partes;
programas de pesquisa, observação sistemá·
e) assegurar a necessária coordenação
tica, cooperação_ científica e· tecnOlógica, intercom outros órgãos internacionais pertinentes,
câmbio ae informaçõeS e trarisfe"rêhcia de tece em particular estabelecer os esquemas adnologia e conhecimentos;
mitliStrativos e contraty_ais que poSsam ser nee) con~iderÇtr e adotar, se_ nec~ssário, nos
cessários para o desempenho efetivo de suas
termoS dos Artigos go e 1O, emendas a esta
ft;n~s;
Convenção e seus anexos;
f) .realizar outras funções que fossem deterw
f) considerar emenda a qualquer protocolo
minadas pela Conferência das Partes.
ou a quaisquer anexos a um protocolo e, se
2. As funções do secretariado serão exe·
ass.im for decidido, recomendar_. sua adoção
cutadas de modo provisório pelo Programa
às partes no protocolo em apreça;
das Nações Unidas para o Meio Ambiente até
g) considerar_ e adotar, se necessário, nos
o término da primeira reunião ordinária da
termos do_ Artigo 1O, anexos adicionais à preConferência das ParteS realizada nos termos
sente Convenção; do Artigo 6~. Em Sua primeira reunião ordih) considerar e a dotar, se neces.sário, pronária a Conferência das Partes designará o
tocolo de acordo com o Artigo 89; ·
secretariado dentre as organizações interna·
i) estabelecer órgãos subsidiários que seclonais competentes, que tenham manifestajam considerados necessários à implemen- do sua disposição de executar as funções de
tação da presente Convenção;
secretªriado nos termos da presente Convenj) 'buscar, onde couber, os serviç_os de orga·
ção.
nismos intern_ac_ionais çompetentes e comitês
ARTIGOS
científicos, particularmente a Organização Me·
Adoçao de Protocolos
teorológica Mundial e a Organização Mundial
de Saúde, assim comei o Comitê Coordenador __L __ A Conferência- das Partes poderá, em
Sobre a Camada de Ozônio, em assuntos liga· uma reunião, adotar protocolos nos termos
dos à pesquisa científica, observações siste- do Artigo 29.
·
mática e outras atividades apropriadas aos ob2. O texto de qualquer proposta de protojetivos desta Conyenção, bem como utilizar colo deverá ser comunic_ado às Partes pelo
de maneira adequada as informações obtidas secretariado co·m uma antecedência mínima
desses organismos e comitês;
de seis meses antes da referida reunião.
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ARTIG09

Emenáa â Convenção àu ~ Pf.O~d_c<;.loS
1. Qualquer Parte poderá_ propor emendas
à presente Convenção ou a qualquer protocolo, Tais emendas deverão ter na devida conta,,''lnter Alia ... cOnsiderações pertinentes de
ordem cientifica e .técnica.
2. __ Emendas à presente Convenção devem
ser adotadas _numa reunião da Conferência
-das Partes- Emendas iJ- qualquer protoColo devem ser adotadas numa reunião das Partes
do protocolo em que&tão. O texto de.. qualquer
proposta de emenda .a esta Convenção ou
a qualquer protocolo,, a ·não ser que disposto
diferentemente em tal protocolo deverá ser
comunicado às Partes pelo secretariado com
uma antecedência r:n(nirna de seis meses antes da reunião parã a qual se prOpõe a adoçáo.
O secretariado. tarnbém_ c;omunicará as pro·
postas de emenda.s__.:t95_ &,ignatários desta Con·
venção, para fins de informação.
· 3.

As Partes envidarão todos os esforces

rio· .Sentido de alcanç~; pqrconsenso, 9-çordo
sobre qualquer proposta de emenda à pre·
sente Convenção. Caso tenham sido esgota·
dos todos o~_ esfqrços p!3ra a obtenção_ do
consenso. sem que se tenha alcançadO acordo. a enienda será 'ãdotada, em última instâOcia, pelo voto da mairoia de três quartos das
Partes presentes e votando na reunião, e será
apresentada pelo Depositário às Partes, Para
ratificação, aprovação ou aceitação.
4, O procedimento mencionado no Pará~
grafo 36 , acima, aplicar-se-á a qualquer protocolo, exceto que, para fins de adoção de emen·
da bastará o voto da maioria de dois terços
das partes desse protocolo presentes e votando na reunião.
5. A ratificação, aprovaçâo ou aceitação
de emendas sera notificado ao Depositârio por
escrito. As emendas ado tas em obediência aos
Parágrafos 3" e 4'', acima, entrarão em vigor
entre as partes que as tenham aceito, no nona·
gésimo dia a contar do recebimento, pelo Depositário, da notificação de ratificação, aprovação otraceltação por, pelo menos, três quartos
das Partes da presente Convenção oU; no mi·
nimo. por dois terços das.partes do protocolo
em apreço, a menos que se disponha diferen·
temente em tal protocolo. A partir de entã:o.
as emendas entrarão em vigor. para qualquer
outra Parte, no nonagésimo dia a contar da
data em que esta- Parte deposite seu instru_mento de ratificação, aprovaÇãO ou aceitação
das emendas.
fi._ Para os fms- deste_ artigo, a expressão
-"Partes presentes e votando" signific-a as Partes presentes e que tenham dado seu voto
afifriial:iVO ou negatfvo_
ARTIGO 10
Adoçào e Emendasde Anexos

1. Os anexos à presente convenção, ou a
qualquer protocolo,_Jarão parte integrante desta Convençao ou de tal protocolo, conforme
seja o o caso, e, a menos que se disponha
diferentemente qualquer referência à presente
Convenção ou a seus protocolos, constituirá
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ã.utama~camente um~ re;f~r~qcja, a seu? PI)~~

xo:;. Tais_anexos serão restritos a matérias de

natureza científica, téc:nlca ·e administrativa:
2..A. menos que- se dfsPónha dfferent€n1en'·
te em se!J protocolo ,CJUS~J'!tÇ a_ seus an~9s,
o procedi,mento

seguifl~e _se~á

apl}cado à pro--

posição, ~dação e entr~açi-<jl em víg9r de a!'l~Xp~

adicionais à pr~sente C,onvenção ou de anexos

a um protocolo:
a) Ane~os à presente ÇÓnvenção podérãô
ser pr9postos _e aqo~do~ ~rn. obecliéncia <:'Jq
proc~dim.e':J.to estabel~cjdp _np _Artigo

99, P?J:á:

grafq 2?,e 3 9 , enquanto que anexos a qualquer
protocolo poderão seÍ' propOstos e dotados
de acordo com o procedimento estabelecidO_

noArtigo99,_ParágrarO:;he-4~;

b) ~ua1quer

·

.-

parte cju:e nao aprove um anexo

adicíonal à presente Convenção, o_u um anexo
a qualque;r Protocolo erp _que a mesma Seja
Parte, deverá disso notificar o Depositário, Por
escrito, dentro dé seis-meses da data de comu~
niCação de adoção feita pelô Depositário. O
depositário cornur1icârá~S-em demora, a todas'
~s Pa~e.s -de qu_alqu~r- ';lOtificação recebida.
Qualquer das Partes .poderá, qualquer momento, substituir .uma anterior declaração de
objeção por aceitação, e os anexos entrarão
conseqüentemente em vigor para aquela Parte;
c) Ao expirar-se o praZo de seis meses ·da
data de circulação de' Co'municação pelo DepOsitário, o anexo· tornar-se-á operativo para
tOdas as Partes de -presente Convençãef, 'oU
de qualquer protocolO a ela referente, que não
tenHam encaminhado notificação nos terrrtoS;
do subparágrafo (b ), acima.
3.-A proposição, adóção·e entrada em Vigor
de emendas a anexos· à presente ConvenÇão1
ou qualquer protocolo, será sujeita às mesmas
normas de procedimento que proposiÇão,
adoção e entrada em ·vigor de anexos à presente Convenção óll ae anexos a: uin protocOlo. Os Anexos e' érhêridas a estes últimos
levarão em conta, entre outros, considerações
pertinentes de ordem científica e técnica,'
4. Se um anexo ou un'la emenda a um anexo
acarretar uma emenda à presente Convenção
ou a qualquer protocolo, o anexo adicional
ou o anexo emendado não entrará em vigor
enquanto não entrar em vigor a emenda à
presente Convenção ou ao protocolo em
questão.
ARTIGO 11

acima, o referido ~tado 01,1 organização aceita
um ou ambos os meios Sj;!guintes, como compulsórios, par;a deciçiir disputas:
a) Arb{trag~111. cte.açQrdÇJ com procedimen-_
tos a sere,m ,adq4tdqs peJa Çon_ferência çl~s
Partes de sua primeira reunião ordináriã; ·
b) Submissão c;la disputa à Corte Interna-cional de Justiça.
···4. Se as partes não tiverem de acordo com
o Parágrafo 39 acima. aceito o mesmo ou qualquer dos proced~en_tos, a disputa será submetida à conciliação, nos termos previstos no
Parágrafo 5°, abaixo, a menos que as partes
convenham diferentemente.
5. Será criada uma comissão de conciliação
com bases no pedido de uma das partes envolvidas na diSputa. A coinissão será com·
posta por um igual número de membros designados por cada uma das partes em jogo
e um presidente escolhido juntamente pelos
membros designados por cada parte. A comissão emitirá um laudo final e recomendatório, que as partes considerarão em boa fé.
6. Os dispositivos deste artigo aplicar-se-ão
com respeito a qualquer protocolo, exceto
_quando disposto diferentemente no protocolo
em apreço.
ARTIGO 12

Assinatura
A presente Convenção estará aberta à assinatMra para Estados e organizações de integração econômica regional, no Ministério feder<!! para Assuntos Estrangeiros da República
da Austria, em Viena~ 2_2 de março de 1985
a 21 de setembro de 1985, e na sede das
Nações Unidas, em Nova forque, de 22 de
setembro de 1~_!35, a 21 de mar_ço de 1986.
ARTIGO 13

Ratificação, Aceitação ou Aprovação

1. A presente Cori.Veilção e qualquer protocolo estarão sujeitos a ratificação, aceitação
ou aprovação por EstadoS e pof organizações
de integração económica regional. Instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação deverão ser depositados com o Depositário.
2. Qualquer organização, dentre as referidas
no Parágrafo 1c acima, que se tome Parte a
presente Convenção ou de qualquer protoCOlo, sem que seus Estados-Membros sejam
parte, estará vinculada por todas as obrigações
Solução de D1'sputas
previstas na Convenção ou no protocolo, con1. No _caso de uma disputa entre Partes rela·
forme o caso. Na hipótese de organização da
tiva à interpretação _ou aplicação da_pres~n~e
qual um QY mais Estados-Membros sejam
Convenção, as partes interessadas buscarão
Parte da presente Convenção, ou de protocolo
uma solução negociada.
_, Qertinente, à referida organização e seus Esta2. Se as partes interessadas não pUderem
dos-Membros decidirão sobre as respectivas
chegar a uma acordo por via de negociação,
responsabilidades pelo desempenho de suas
poderão elas buscar em conjunto os bons efeiobrigações nos termOs da Convenção ou protos de uma terceira parte, ou solicitar a mediatocolo, conforme seja o caso. Em- tais casos,
a organização e os Esté!dos-Membros não te-_
ção de uma terceira parte.
3. Na ocasião em que ratificar, aprovar ou
rão direito a exercer simultaneamente direitos
nOs --termos da Convenção ou protocolo em
aderir à presente Convenção, ou -em qualquer
momento subseqüente, um Estado ou organiquestão.
zaçào de integração econômica regional po3. Effi seus instrumentos de ratificação,
derá declarar, por escrito, ao Depositário que,
aceitação ou aprovaçã6ãs organizações refeem relação a uma disputa não resolvida nas
ridas no Parágrafo 1o terão de declarar a ext.encondições no Parágrafo 1~ ou Parágrafo 2e,
são de sua competência com respeito às ma-
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térias reguladas pela Convenção cu protocolo
em questão. Essas organizações também deverão informar o Depositário de qualquer modificã:ção substàndal na extensão de_sua competêncía. - ARTIGO 14
Adesão

1. A presente ConvenÇão e qualquer protocolo estarão abertos à adesão para Estados
e organizações de integração econômica region_a,_l, a partir da data em que a Convenção
ou protocolo em_ questão tenham encerrado
seu prazo para_ asssinatura. Os instrumentos
de_ adesã.o serão depositados C(ln:t _o. Depositário. _
2.. Em seus instrumentos de adesão, _as organizações referidas no Parágrafo J9 acima,
terão de declarar a extensão de sua competência com respeito às matérias reguladas pela
Convenção ou pelo protocolo em questão. Essas organizações também deverão informar
o Deposjtário de qualquer modificação Substancial na extensão de sua competência.
3. Os &:ipositivos do Artigo 13, Parágrafo
2~. aplicar-se-ão a or9anizações de integração
económica regional qUe vierem ã adérlr à presente Convenção ou qualquer protocolo.
ARTIGO 15
Direü:o de Voto

1. Cada Parte da presente Convenção ou
de qualquer protocolo terá um VQto.
2~Com exceç:ão do previsto _no Parágrafo
1o acíma, as organizações de integração económica regional, com respeito a matérias de
sua competência, exercerão seu direito devoto, com um número de votos igual ao número
dft _se_us Estados-Membros que sejam parte
da Convenção ou do protocolo em questão.
Tais organiza-ções não exercerão. seu -direito
de voto caso seus Estados-Membros exerçam
o deles, e vice-versa.
ARTIGO 16

Relação entre a Convenção e seuS Protocolos
1. Um Estado ou organização de intearação
econômíca regional não pode tornar-se parte
de um protocolo, a menos que já seja, ou
venha a tomar-se ao mesmo tempo Parte da
ConvençãO.
2. [)ecisões reJativãs a qualquer protocolo
sefâo tomadas _exclusivamente pelas partes do
protocolo em questão.
ARTIGO 17

Entrada ein Wgor
1. A presente Convenção entrará em vigor
no nonagésimo dia a contar da data de depósito do vigésimo instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão.
2. Qualquer protocolo, a menos que se dispõnha diversamente no referido protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia a contar
da data de depósito do décimo-primeiro instr.umento de ratificação, aceitação ou aprova~o de tal protocolo, ou adesão ao" mesmo.
3- .Para Partes que ratifiquem, aceitem ou
aprovem esta Convenção, ou que venham a
ela aderir após o depósito do vigésimo instru·
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mente de ratificação, aceitação; aprovação ou

ades&o, a CorivenÇão entrará em vigor nO no-nagésimo dia aPós a data de depósito pela
referida Parte do instrumento da ratificação,

aceitação, aprovação ou adesão.
4. Qualquer prOtocolo, a menos que se disponha diversamente em seu texto, entrará em
vigor, para uma.parte
ratifique, aceite ou
aprove esse_ protocolo, ou venha a ele aderir
após sua entrada em vigor nos termos do Parágrafo 29 , àdma, no nonagésimo'- dia após
a data em que a referida Parte tiver depositado
seu instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão, ou na data em que a

que

Convenção i=ntrár em vigo'r para-àqueJã Pãite,conforme ahlo6tese que ocorra pro último
5. Para os fms dos ParágrafoS r~ e 29 adma,
qualquer instrumento depositado por uma or·
ganização de integração econômico~region-al
não será contado _como adicional aos que tiverem sido depositados por- Estados-Membros
da aludida organização

ARTIGO 18
Reservas

Não poderão
Convenção.

se~

feitas reservas a presente
-

ARTIGO 19
Denúncia

1. A .qualquer momento após quatro anos
da data em que a presente Convenção tiver
entrado em vigor para uma Parte, esta Parte
poderá denunciar a Convenção mediante notificação por escrito ao Depositário.
2. A. menos que previsto diferentemente em
qualquer protocolo, a qualquer momento
após quatro anos da data em que tal protocolo
tiver entrado em vigor para uma Parte, essa
parte poderá denundar o protocolo medi8nte
entrega ao Depositário de notificação por escrito nesse sentido.
3. QualqUer denúnda dessa espécie terá
efeito no Prazo de um ano a contar da data
de seu recebimento pelo Depositário, ou em
data posterior que tiver sido especificada na
notificação de denúncia.
4. Qua1quer Parte que denuncie a presente
Convenção será considerada como tendo
igualmente denunciado qualquer protocolo
em que seja Parte.

ARTIG020
Depositário

1. O Secretário~Geral das NaÇões UnidaS
assumirá as funções de Depositário da presente Convercção e de quaisquer prOtocolos.
2. O Depositário informará as Partes, em
especial, sobre:
a) a assinatura desta Convenção e de qualquer protocolo, e o depôsito de instrumentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, em obediência aos Artigos 13 e'14;
b)_a data em que a Convenção; ou qualquer
protocolo, entrará em vigor, nos termos q:o
Artigo 17:
c) notificações de denUncias feítas· nos ter-

mos do Artigo 19;
d) emendas adotadas com respeito à Convenção e a qualquer protocolo. sua aceitação

pelas Partes e sua data de entrada· em vigor,
de acordo com o Artigo 99
e) todas as comunicações relativas à adoçâõ e- aprovação de anexos, bem como- ao
processo ·de emendas de anexos, no termos
do Artigo 1O;
- f) notificações, por organizações de integração econômica regional, da extensãO de sua
competência com respeito a matérias reguladas pela presente Convenção e por quaisquer
protocolos, bem -çomo qualquer modificação
da mesma;
- g) declarações feitas de acordo com o Arti·
go 11, Parágr~fg ?~-

ARTIGO 21
Textos Ãutênticos

O original da presente Convenç!o, Cujos
textos em árabe, chinês, espanhol, francês e
russo, sã01Qtiãi!Tierite autênticos, será depositado junto ao Secrefátlo-Qeral d~s.Nações
(Jnjdªs.
Em testemunha do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados para tal nm; assinarão a presente Convenção. _
.
FeitO-em Viena _aoS 22 de março de 1985.

ANEXO!
PESQUISA E OBSERVAÇÕES
SISTEMÁTICAS
1. As partes da presente Convenção reconhecem como temas científicos mais impOrtantes:
(a) a modificação da camada de ozônio,
-que resultaria numa mudança doa quantidade
de radiação solar ultravioleta com efeitos bio·
lógicos (QV-B) _que alcança a superfície da
Terra, e potenciais conseqüências para a saúde humana, organismo, ecossistema e materiais úteis para a humanidade;
(b) a Modificação na distribuição vertical de
ozônio, que -poderia aherar a estrUtura de temperatura da atmosfera e potenciais conseqüêndas para as condições metereológicas,
e o clima.
2. As Partes da pre~ente Corivenção, .nos
termos do Artigo 3"', devem cooperar na realização de pesquisas e observações sistemá-.
ticas, bem como na'formulação de recomendações para futuras pesquisas e observações
em áreas como:
·
(a) pesquisas _em tisica e química da atmosfera
(t) Modelos teÓricos abrangentes: mais amplo desenvolvimento de modelos que consi-deram a interação entre processos radiativos,
dinâmicos e químicos; estudos dos efeitos simultâneos de várias espécies, quer criados pelo homem, quer de ocorrência natural, sobre
o ozónio atmosférico; interpreta~ão de conjuntos de dados de mensuração, via satélite ou
outros meios; avaliação de tendências em pa~
râme1rõS geõftsicos e atmosféricos, bem como desenvolvimento de métodos para atribuir
mudanças nesses parâmetros para causas específicas;
(ii) Estudos de laboratôrio de: coeficien-tes
de taxa, perfis de absorção e mecanismos de
pro_cessos químicos e foto_químicos ttoposfé-

rito é ·estratçl.Sférii:OS; "dadoS e"sp~ciroS_cOpitós
pata âpófar rrieiisúrã.ÇóeS de ç_a:rnpo em todas
as regiões espectrais _apliCáveis; '
~(ffi}- Minsurações de c::a.mp9: soncentração
e-fluxos âosj:)rincipai~ gaSes, tafito de origem
natural como antropogêilk:a; estUdos sobre
a dinâmica· atmosférica;-_ rriem!l,lrações- siri1ultâneas de espécies fotoquiinicaffiente relaCionadas, até a camada limitrOfe planetária, Com
a utilização de instrlJJli.e'ntós- de_ uso local ou
por via de çont:rQie r_emoto; intercomparação
de âife'rentes s_en~i'es, _indusiy~ m~ilsurações
correlativas coOrdenadas par~ instrumentação
pOr Sã.té~te; campos tridtmend6nais·de constituinteS atmosféricoS, de fluxo espectral solar
·e d_qs, parâmetros metereológico_s;
· (iv) Desenvolvimento de instrumentos, iJi.cluSive sensores por via de satélite e nãó-satélite para constituirites almosfériêOs, fluxo·,es. pectral solar e parâmetroS meteieoiógicoS;_· ·
(bJ. Pesq_ui:;<!_SObre_os efeitos pa saúde-, Diológicos e de fotodegradação
(i) O relaciOnamento _entre a exposição hu:.
mana_à r.adiaçé\ío solar visív:el ~ L,~ltravioleta e,
por outro lado, (a) o desenvolvimento de câncer de pele dos tipos_não•meiánoma e mela"noma- e (b) os efeitos ·sobre o SiStema imUnológico:
(ü)_ _ Efeitos da radiação UV-8, inclusive de~
pendência de comprimento dé onda, sobre:
ia) safras agrtcolas, florestas e outros eco_ssistemas terrestres, e (b) a cadeia nutritiva aquática e áreas de pesca, bem comO possível inibição da produção d~_ oxi.gêf!.iO por fitopJ.:~m_ston
marinho;
(üf) MecaniSmo através dos quais a radiéição
UV-B age sobre matérias, espécies e ecossisterri.as biológicos, inclusive:- refacionamento
entre dose, coefiderite e respectiva resposta;
"photorepair''", adaptação e prOteção;
(iv) Estudos de espectros de _ação biológica
e da resposta _espectral mediante uso de radia~
ção policromática, de modo a incluir possíveis
integrações das r~iô~s de váriOS cçm"primentos de onda;
(v) Á influência da radiação UV-Bsobre: sensibilidades e atividades de espécies biológicas
importantes par"a o equilíbrio biosférico; processos primários; como· fotçssíntese e bio~
síntese;
(vi)- A influêftcia -da ·radiãçãt?.:.i.Iv~B soõre a
fotodegradação-de P61u_entes, produtos quími~
cos agrícolas e outros_materiais;
(c) Pesquisas sobre ás efeitOs no clima
(i) EstUdos teóricoS e dé 9hservação_ sobre
os efeitos radiatiVos do Ozónio e outras espécies, bem como o impacto em parâmetros
climáticos, tais corrio· temperatUras de sup~r
lícies terrestres· e oceânii::as, padrões_ de preé:i-·
pitação, intercâmbio entre a tropoSfera e a_estratoSferá:
-- -

(ii)- A investigação dos -~feltos:de tais impac:
-tos climáticoS sobre ·váriOs a.S.pecios da ativídade humana;
(d) ObservEiçõe$.Sistelnátlc8s sobre:
_ (i) A situação dél caffiadã :de_ ozónio (istO
é,_a-variabilidãde·espacial e teri1Poral. total do
conteúdo totai da c'o_!Una e d_a distribuição vertical), tornando plenamente -operacional o Sis-
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tema Global de Observação dá diônio, baseado na integração entre séitélite -e sistemas ba-

seados em terra;
(ii) As concentrações troposfériC::as- i::stra-

e

tosféricas de gases para as famílias HOx, NOx,
q,_ e de carbono;
(iii) A temperatura, desde o solo até a ITie-

sosfera, utilizando tanto os sistemas de terra
como os de satélite;

-

· (iv) O fluxo solar em cumprimento de _on:.
das ao atingir a atmosfera terrestre, e a radia-

ção termal ao deixá-la, utilizando mensurações por satélites;
(v) O fluxo solar em comprimento de ondas
ao atingir a superfície da Terra na amplitude

ultravioleta corn efeitos biológicos (UB-B);
(vi) Propriedades e distribuição do aerosol,

desde o solo até a mesosfera, mediante utilização de sistemas baseados em terra, terrestres
e de_ satélites;
(víi) Variáveis Importantes climaticamente,
por meio da manutenção de programas de
mensurações de alta qualidade da superfície
metereológica;
__
(vii[) EspécieS, temPeraturas, fluxo solar e
aerosóis que utilizem métodos aperfeiçoados
para analisar dados globais.
3. As Partes da presente Convenção, to~
mando em consideração as necessidades particulares dos países em desenvolvimento, devem cooperar na promoção do treinal"!iehió
científico e téc:nico adequãdo que se torne
necessário para a participação em pesquisas
e observações sistemáticas esboçadas no presente anexo. Deverá ser dada particular ênfase
à intercalibração dos instrumentos de observação e métodos destinados à produção de
conjuntos de dados cientificas comparáveis
e padronizados.
- --

al~m de papel indiretO rla fotoquímica estratosférica.
(b) Substâncias do grupo do nitrogênio
(i) Óxido nitroso (Np)
.
. ..
As principais partes do N2p são naturais,
mas as contribuições antropogênicas estão se
tornando cada vez mais importantes. O óxido
nitroso é_ a fonte -priiTiái-ia- do NO"' estratosférico, êjüe deSemPenha um papel vital no controle da quantidade do ozónio estratosférico.
(ii) ÓiádO de nitrog§nio (NO)
,
As fontes de No: a6 nívef do solo representam um papel direto decisivo somente nos
proçes_sos fotoquímicas, .troposféricos, bem
como um papel indireto na fotoquímica da
estratosfera, ao passo que injeç:ões de NOx
próximas à tropopausa podem levar diretamente a mudanças no ozônfo das camadas
superiores da troposfera e estratosfera.
(c) SubstânCias do grupo do cloro

(i) A/canos completamente halogenados,
por exemplo: CC/.,4. CF03 (CFC-11, CF'zC/2
(CFC-12), C 2 F 3 CJ_,_{CFC-113), C2 F,CJ2
(CFC-JL4) -~ _ .
Os alcanos completamente_ halogenados
são antropogênicos e agem como uma das
fon~es_de_CLOx., que desempenha papel vital
na fotoquímica do ozônio, especialmente_ na
região da altitude de 30 a 50 km.
(ii) Aleanos parcialmente halogenados, por
exemplo: CH3 CL, CH0CL (CFC-22), CH3 CO"'
CHF02 (CFC-21)
São naturais as fontes de CH3 CI, ao passo
que os outros alcanos parcialmente halogenados mencionados acima são de origem antropogénica. Esses gases também atuam como uma fonte de Çip, estratosférico.
(d) Substâncias_do_grupo-do bromo
A/canos completamente halogenados, por

exemplo: CFJBr
4. As seguintes substâncias químicas, de
origem natural e antropogênica, elencadas
abaixo sem ordem de prioridade, têm presumidamente o potencial de modificar as pro_;.
priedades químicas e fisk:aS da camada de
ozónio.
(a) Substâncias do grupo do carbono
(i) Monóxido de carbono (CO)

__
O monóxfdo de- carbono tem importantes
fontes naturais e antropogênicas, e provavelmente desempenha um importante papel direta na fotoquímtca tfoposférlca, bem como
um papel indireto na fotoquímica estratosférlca.
(iiY Dióxido de carbono (C02)
O dióxido de carbono tem importantes fontes naturais e antropogênlcas, e afeta o ozónio
estratosférico ao irifluenciar a estrutura térmica da atmosfera.
(iii) Metano (CH,J
.
metano tem fontes tanto naturais como
antropogénicas, e afeta o ozónio tanto troposfédco como estratosférico.
(iv) Espécies de hidrocarbonos_ sem inetano
As espécies de hidrocarbonos sem metano,
que são constituídas de um grande número
de substâncias químicas, têm fontes_ tanto naturais como antropogénicas, e desempenham
um papel direto na fotoquímica troposfértca,

o
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Esses gases são antropogêniCos e agem
como uma fonte de BrOx, que se comporta
ele _mc;meira similar ao CIOx.
(e} Substâncias do grupo do hidrogénio
(i) Hidrogênío (H2 )
O hldrogêniO, cuja origem é natural e tam-bérn antropogénica, desempenha papel de
menor importãncia na fOtoquímica estratosférica.
(ii) Água (H,O)
A água, que tem fonte natural, desempenha
um papel vital na fotoquímica tanto da troposfera como da estratosfera. Fontes locais de
~por dágua na estratosfera incluem a oxidação de metano e, em grau menor, de hidragêniO.

ANEXO II
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

_1._ As Partes da preserlte Convenção reconhecem que a coleta e o uso comp~rtilhado
de informações é um importante meio de implementar os objetivos desta Convenção e de
garantir que sejam adequadas e equitativas
quaisquer aç:ões que venhâm a ser tomadas.
Em virtude disso, as Partes 4evem jntercambiar informações nos campos científico, técnico; sódo-econômico, comercial e jurídico.

2. ~ Partes- da presente Convenção, ao
deddir_que infonnações devem ser coletadas
e compartil_hacl;as, devem_ levar e~ con~ide
ra_ção a utilidade d?ls referidas informações,
bem como os custos em obtê-las. As Partes
reconhecem ain~a ·que a cooperação, tal coni.~ preyi_sta ~es~ anexo, tem de ser compatível com as leis, regulamentos ·e prátic~ nacionais que dizem respeito a patentes, segredos comerciais, bem como à ptOteção -de informaçõ~S -cOnfidenciais e de marca registra.
.__ _
da.
3. Jnforinações científicas
QUe incluem informações sobfe:
(a) Pesquisa, tanto _a planejada c.om_o_ a em
curso, fiovemiR'hehtal o"u paitiê:ulai, Pera facilitar a coordenação de programas de pesquisas, de modo a tomar majs efetivo o uso de
recwsos nacionais e internacionais disponíveis;
(b) os dados sobre emlssõ~ necessários
para pesquisas;
c) Resultados científicos divulgados em publicações especializadas sobre como operam
a física e a química da abnosfefa t~restre,
e_ de como isso é suscetível.de mudança, em
particular no que diz resPeito- à situação da
camada de ozónio e aos efeitOs Sobre saúde
humana, o meio ambiente e o clima, que resultaria de modificações. _ No total_ do conteúdo da coluna ou na distribuição vertical de ozónio.
(d) A avaliação dos resultados de j:>eSquisas
e recomendações _para pesquisas futuras.
4. Jnformaç6es técnicas
·Que incluem informações sobre.:
(a) A disponibílidade e os custos de substitutos químicos e de tecnologias alternativas
para reduzir as emissões de substâncias modi~
ficadoras do ozónio e pesquisas, planejadas
ou em curso, referente ao assunto.
_
_
"(b) ümitaçi5es e riscos Emvol.vidos no uso
de substitutoS químicos ou de outra natureza
e de tecnologias _alternativas.

a

5._ informações sódo-económlcas e comerciais sobre as substâncias referidas no
Anexo/
Que incluem infoqnações sobre:
(a) Produção e capacidade de produção;
(b) usos e padrões de uso;
(c) Importações I exportações;
(d) Custos, riscos e beneficias de atividades
humanas que possam indiretamente modificar a camada de -ozónio, e dos impactos de
medidas regulamentadoras tomadas, ou que
possam vir a ser tomadas, para· controlar tais
atividades.
Informações Jurfdicas

Que inch,Iem informações sobre:
"(a) Leis e m~didas administrativas nacionais, bem como estudos jurídicos relativos.à
proteção da camada de ozônio;
(b) Acordos internacionais, inclusive bilateraiS, que digam respeito à proteção da camada de ozónio;
(c) Métodos e modos de licenciamento e
disponibilidade de patentes ligadas à proteção
da camada de qzônio.
-
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DECU\RAÇÓES
feitas no momento da adoção da Ata

Final da Conferência de Plenipoten
ciáfios SObre a Proteçao da CiJ.mada
deOzôniõ ·
1. As delegações da Austrália, Á"ustria, Bél-'
gica, Canadá, Chile, Dinamarca, Firilâildia,
França, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Países

Baixos, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte, RFA; SUécia e Suíça eXpreSSam seu
pesar pela ausência, na ConVenÇão de Vfena
Para a Proteção da Camada de Ozônio, de
qualqUer dispositivo para a _Solução compulsória da disputa por terceiras p~rtes. a pedido
de uma parte. Agindo coerentemente com sua
defesa trcrdicional de tal procedimento, essas
delegações apelam para todas as Partes na
Conve'ngão, nO sentido de que façam uso da
possibilidade de uma declaração nos termos
do artigo 11, parágrafo 3, da Convenç~o: --

2. A delegação do Egito reitera a importância atribuída por seu Governo aós e-sforços
internacionais e nacionais nO sentido de proteger o meio ambiente, inclusive a camada. de
ozôriio. Pôr't~d razão, participoU desde o inciso
no trabalho preparatório para a Conferência
de Plenipotenciários sobre a Proteção da Camada de Ozónio, bem como nã. adoção da
Convenção e resoluções. Embora partilhando
do consenso _sobre o artigo I da Convenção,
a delegação do Egito entende o parágrafo 6
daquele ãrtfQo Como sendo aplicável a todas
as orgahiiáções regioil.ais, aí incluídas a Orgal)ização da Unidade Africana e a Uga dos Estados Árabes, desde que satisfaçam as condições estabelecid:as no referidb artigo, a saber,
que tenham competência a respeito de matérias reguladas pela Convenção e tenham sido
devidamente autorizadas por seus Estadosmembros, de acordo com suas nottnas internaS de procedimento. Embora partilhando do
consenS0 Cóm respeito ao artiQ:o 2 da Có"ilvênção, -<t delegação do Egito declara que á primeira sentença do parágrafo 2 do referido artigo.de\!eria ser. lida. à luz do' terceiro parágrafo
preambular. Embora participando do consenso so:bre a'Resolução n~ 1, sobre Procedimentos institucionais e Financei~os, a delér;~ação
do' Egito ~eclara que a aprovação do terceiro
parágrafo preambular da mesn:a _fesolu'ção
não-prejudica sua posição a. respeito do método de ratear contribuições eritre çs Estadosmembros; com particular referência à opção
2, que. havia apoiado durante as dis<;.ussões
sobre o documento preparatório UNEP/
WG.94/J3;- segUndo a~ qual 80% dOs custos
Seriam cobertos pelos paí~es industrializados.
e os re~tantes Vinte por c.ento rateados entre
Os Estados-membros, c;:om base ha escala:daS
Nações. Unidas.
Com referência à Resolução no 2.sobre
Piotoc-o[o_ Relativo aos qorofluorcarbonos, a delegação do Japão é ·de opinião de
que uma decisão sobre .se deve ou não ser
continuado o trabalho sobre um protocolO,
deveria, aguardar ~ 'resultados dO trabalho
3.

do Comitê Coordenador sobre a Camada de
Ozônto. Em segundo lugar, com respeito ao
parágrafo 6 da reSolução supramencíonada,
a delegação do Japão é de opinião de que
cada país deveria decidir por si próprio como
controlar as emissões de clorofluorcarbonos.
4. A delegação da Espanha declara que,
de acordo com interpretação pelo Presidente
da Corlferência em seu pronunciamento de
21 de março de 1985, seu Governo entende
o parágrafo 6 da Resol~,Jção_ sobre um Protocolo Relativo à Clorofluorcarbonos como estando dirigida exclusivamente aos próprios
palses individuais, aos quais se encarece que
controlem seus limites _de produção ou uso,
e não Cl países terceiros ou a organizações
regionais em relação a tais países.
5. A delegação dos Estados Unidos da_
América declara entender o artigo 15 da Convenção como sjgnificando que as organizações de integração económica regional de que
nenhum Estado-membro seja parte da Convenção ou de um protocolo pertinente, terão
UITl voto cada. Ela entende ainda que o artigo
15 não permite qu81quer voto duplo por organizações de integração econômjca regional e
seus respectivos Estados-membros, isto é,
que as organizações de integração económica
regionais jamais poderão votar concomitantemente com seus Estados-membros que sejam parte na ConVánção ou protocolo pertinente, e vice-versa.
(-")A Conferência admitiu que as declarções contidas nos parágrafos 1 a 3, tal comO apresentados
em 21-de março de 1985, bem como as declarações
contidas nos parágrafos4 e5, tal como apresentados
em 22 de março de 1985, deveriam ser lnduidas
em Anexo à Ata Final.

(À Comissão de Refaçóes Exteriores e Defesa.
Nacional)

O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sousa)
-O expediente lido vai à publicação
~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Do Expediente lido consta o Projeto de
Decreto Legislativo n<? 69, de 1989, que por
se tratar de matéria referente a ato internacional, em obediência ao art. 376, c, dó Regimento Interno, terá, perante a ComisSão de
Re1ações ExteridréS e Defesa Nacional, o prazo
de Cinco dias para recebimento de emendas,
após o que a referida comissão terá quinze
dias, pronogáveis por igual período, para opinar sobre a matéria. Findo esse .prazo, sem
parecer, a proposição entrará em ordem do
dia nos termos do art. 172, U, c, do Regimento
Interno.

üro

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a mesa, projetos de lei que serão

~ -Sot>re

lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidbs os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO

1':1' 400, DE 1989
Altera dispositivo da Lei n? 4.320, de
17 de março de 1964, e dá oUtias provi- déncias.

O Congresso Nacional decreta:
}9 O inciso I do art. 22 da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964, passa a vigorar com
a_ seguinte_ redação:
"Art. 22. ....................,._ _ _ , __ ,_
1- Mensagem, que conterá: exposição
circunstanciada da situação económicofinanceira, documentada com demonstração da divida fundada e flutuante, saldos de créditos ~speciais, restos a pagar
e outros_ compromissos fmanceiros _exigí- veiS;"-exposição e justificação da política
econômico-financeira do devemo; justifi·
cação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital; informações detalhadas quanto ao
contingente de pessoal em exercício em
qualquer dos órgãos da Administração
Direta e fndireta.da União, especialmente
as referentes à contratação, extinção de
cargos- e remUneração no exercício· seguinte;''

Art.

Art.- 2~ O desafEmdír:nento ao d.fsposto no
Inciso I, do art. 22, da Lei n~ 4.320, de 17
de março de 1964, constitui crime de resporisabilidade nos termos do inciso VI do art 4~
da Lei n? 1.079, de lO de abril de 195U.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O presente projeto de lei fundamenta-se no

inciso li do art. 48, e inciso X do art. 49, ambos
da Constituição Federal. Ao exigir o munidamenta de informa_ções relevantes s_obre o qua~
dro de pessoal da União, ele permitirá que
o Congresso Nacional tenha acesso a dados
importantes para a fiscalização e controle dos
atas do Poder P:,ecutivo, no que se refere à
politica de pessoal.
Este projeto de lei amplia o conteúdo da
Mensagem do Presidente da República, quando do encaminhamento da proposta de lei
orç_amentária anual a() Po.der Legislativo, _con~
forme determina o inciso I do art. 22 da Lei
n9 4.320, de 17 de março de 1964, fazendo
constar i_nfprmação sobre o contingen.te de
pessoal na Administração Direta e lridireta da
União.
O conteúdO da mensagem relacion'ado no
referido inciso i-lãº- é exaustivo; é de caráter
eXemplificativo e tipificã o mínimo de informação que a lei estabelece, embora a mensagem
não necessite restinglr-se àqueles pontos obrigatórios.
Considerando que informação sobre o quadro de pessoal da União geralmente é omitida
pelo Executivo, cumpre definir em lei essa
obrigatoriedade, para maior transparência das
ações de governo no -que se refere à política

8000
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de pessoal a ser desenvolvida no exercido se~

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 401, DE 1989

guinte, dentro de qualquer órgáo, tanto da Administração Direta quanto da Indireta.
Em 1989, o Presidente da Repúbltca deixou
de encaminhar dentro do prazo constitucional

Disp6e sobre a prestação do serViço
cfvico e dá outrt?Js providências.

todos os elementos necessários à perfeita aná-

lise das recei~s e despesas para o exercfdo
de 1990, pelo Congresso Nacional, tendo se
limitado a apresentar as principais categorias
de despesa e receita, em bloco, sem qualquer
detalhamento por projetas e_ atividades.
De acordo com o artigo do jornalista Jorge
Rosa, publicado no Correjo Brazüiense, no dia
20-9-89, à página 15, intitulado "S.O.F. Afoga-

da em Papéis", a demora na apresentação
dos elementos necessários a essa análise pelo
Congresso deve-se às mudanças introduzidas

na sistemática de montagem do orçamento.
Finaliza o articulista dizendo que "aumenta
muito ·o trabalho e a papelada. Só para se
ter uma idéia, basta dizer que as folhas de
formu1ário continuo, geradas pela impressora
do_ computador com os salários de todo o
funcionalismo público, inclusive das estatais,
referentes ao mês de maio, quando empilha~
das, alcançam a altura de três metros e meio".
Entendemos, portanto, que haveria pratica~
mente nenhum trabalho adicional da S.O.F.
para atender a este_ projeto de lei, conforme
o citado artigo.
... .
Sala das Sessóes,_l4 de dezembro de 1989.
- Senador José lgnácio Ferreira. -

Art. 11 T ódos Quántos Sejam dispensados
ou isentos do serviço militar ficam obrigados
ao serviço cívico, na forma desta lei e sua
regulamentação.
§ 1o _O serviço, dvicó consiste no ex.ercfcio
de atividades espe'cificas, destinadas à realização de fins de interesse geral, sem qualquer
relação com as Forças Armadas.
_§ 29 A duração do encargo nãq será superior à ~o- serviço- niilitar.
§ 39 Os b'rasileiros naturalizados ou por
opção também são obrigados ao serviço cívico.

Art. 2 9 A apresentação dos cidadãos darse-á até 6 (seis) meses após a decisão da
autoridade militar, perante Junta Municipal,
__ _çomo órgão de execução, presidida pelo Pre·
feito, tendo como secretário um funcionário
do mtJnidpio, de reconhecida idoneidade mo-~I,

Art. 3o Compete à Junta Municipal:
I - dassificar as atlvidades, programas ou
_,_ instituições destinados ao cumprimento do
LEOJSIAÇAO CITADA
encargo dvico;
ij__: - cadastrar OS candidatQS__à prestação do
LEI N' 4320, DE 17 DE
seiViço;
MARÇO DE 1964
m- submetê-los ao exame de capacidade;
Estatui Normas Gerais de Direito FiN- apreciar e julgar os recursos que lhe
nanceiro para elaboração e controle dos
forem dirigidos pelos candidatos;
orçamentos e balanços da (./nião, dosEsV- isentá-los ou dispensá-los, na forma da
tados, dos .Munidpios e do Distrito Fepr~ente lei e sua regulamentação;
deral.
--vr- expedir certificados;
VI(- elaborar o seu Regimento Interno.
........ ,, ............_.............
..._
Parágrafo único. Nenhum estipêndio serâ
devido aos membros da Junta Municipal e
o tempo de serviço a ela prestado será compuTÍTULO\!.
tado para todos os efeitos legais.
Da Proposta OrçamentJria
Art. 4o São isentos do serviço cívico os
CAPITUL.O I
portadores de incapacidade física ou mental
Conteúdo e Fori'na da Prõposta Orçamentái-td d_efinitiva, em qualquer tempo, ju1gados inap·
Art. 22. _ A prOposta orçamentária, cfue o tos em seleção.
Art. 5o São dispense~dos da prestação do
Poder Executivo encarriinhará ao Poder LegisserviçO dVico:
lativo nos prazos estabelecidos nas ConStituiI - os arrimos de família, enquanto durar
çóes e nas Leis Orgânicas dos Municípios,
essa situação;
compor-se-á de:
II- os que não possam· compatibilizar a
l-mensagem, que conterá: exposição cirprestação do serviço com os horários escocunstanciada da situação económicofinanceira, do_cumentada com demonstração lares;
m-os lavradores;
da dívida fundada e flutuante, saldos de crédi-N--os n:!S!dentes no exterior;
tos especiais, restos a pagar e outros compro·v:_ oS Qúe -já est~janl--exercendo, _a qualmissos financeirOs_ exiQíveis;_ exposisão-e justi~
ficação da política econômico-finãnceir§l_~o quer titulo, atividade em programa ou instituiGoverno; justificaç_ão da receita e despesa, ção destinados à prestação do servi"ÇO cívico.
particularmente no tocante ao orçamento_de
Art. 6° A responsabilidade pela instalação
e manutenção das Juntas, em qualquer caso,
capital;
é do Município.
+1st;.
(À Cdfnissão-de Constituição, JüSfiçiJ
Art. 7~ O Distrito Federal e os Territórios
e Cidadania- competência terminativa.)
FederaiS, exceto o de Fernando de Noronha,

___

_____________
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. são, para os efeitos desta lei, equiparados a
Estados, e as~suas divisões ãdministrativas a
Municípios. O Território de Fernando de Noronha, para o mesmo fim, fiCa equiparado a
Município. ,
'
Art. 8? Aqueles q~e e.stiverem prestando
ser:viço <,:ívico fica assegurado o direito à _assistência médica oferecida pelos sentiços de saúde municipais.
Art. 9'1 Os que se recusarem ao cumprimento do serviço_ cívico não poderão:
I - matricular-se em ~stabelecimento de
ensirià OfiCial;
U- inscrev_er-se em concurso públiCo;
Jfl- participar de licitação pública;
IV- ser concessionários ou permissionários de serviços públicos;
-V- obter passapo_rte;
_
VI_:_ exercer cargo ou função póblica, mesmo etn comissão.
- Art. 1O. O Poder ExecutivO expedirá regul_amento à presente lei, no prazo de 90 (noventa). dias.
_
.
o..
Art. 11. Esta lei entra em vigor' na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se_ as disposições erri
contrário.
J.ustifi.cação

Alternativamente ao seMço militar obrigatório, preconizamos a instituição do_ serviço
cívico, igualmente compulsório, adequado a
todos os jovens. dispensados ou isentos do
primeiro, os quais poderão ser mobilizados
a ·cooperar ·em atrvidades de relevante interesse público.
Através dos numerosos contingentes de rapazes e moças que, anualmente, poderão ser
engajados nessa modalidade de prestação cí0ca, contará o poder público com recursos
humanos disponfveis para viabilizar a execução de amplos e largamente benéficos programas ou planos de conteúdo social, comuni·
tário, assistencial e outros.
Seja em atividades de atendimento amenores carentes, de idosos, de famílias necessitadas, seja empenhados em programas de
construção de moradia popular, seja comprometidos em instituições de reeducação, assfs~
tência e amparo aos próprios jovens, abre-se
fargo Caf!lpO de trabalho no qual as gerações
emergentes poderão emprestar valioso concurso, coope~andó com o Estado na solução
dos magnos e crucíais problemas que afligem
a sociedade como um todo.
A experiência adquirida pela -mocidade,
após cumprir diferentes missões para as quais
s~ja convocada, representará certamente preCiosa parcela de valores éticos, cívicos e sociais, despertando a solidariedade e a participação no espírito da juventude._
_,

-

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
----:.~enador JOsé

Jgnádo Ferreita.

-

(À Comissão de Constituição, .. Justiça
e Cidadania- competência terminativa.)

Dezembro de 1989
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 402, DE 1989

Regulamenta o art. 1O e o inciso lt1I

Art. 8°__ Es.~ lel ~ntra em \dgor na_ _data de
sua publicação.
Art. 9~ Ficam revogadas as disposições
em contrário.

do i1rt. 194 da Cõnstitr.iíção Federal, dis·

pondo sobre a participação dos trabalhaM
dores, empresários e aposentados nas
instituições integrantes do Sjstefnll-da Se-

gwidade Social -
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Sl'ção. R)

--

r-·

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1o As instituições integrantes do Sistema da Seguridade SaCiar sãO geiidas por
um Conselho de Administração, integrado por

representantes dos trabalhadores, dos empresários, dos aposentados do Poder Executivo.
Art. 2o Ao Coriselhci de Administração
compete~--

) - definir as diretrizes básicas para o adequado funcionamento da instituição;

II- estabelecer as normas necessárias ao
cumprimento dos objetivos da instituição;
III- participar da elaboração dos progra·

mas anuais _e plurianuais da instituição;
IV- acompanhar e fiscalizar os programas
gerais_ e setoriais, reajustando~os sempre que
necessário;
V- acompanhar e avaliar a execução orça~
mentária e financeira;
VI- examinar, previamente, os contratos,
acordos e convênios celebrados pela instituição;
VIl- apresentar parecer sobre as contas da
institu!çãb, antes do seu encaminhamerito aos
órgãos de controle interno para os fins legais;
vm -.elaborar seu regimento interno.
Art. 39 O Conselho de Administração é
constituído por dois representantes da categoria profissional, dois da categoria económica, um dos aposentados e dois do governo,
todos com mandato de dois anos.
Art. 49 Os representantes _classistas são
escolhidos por delegados- eleitores dos sindicatos das categorias económicas e profissio.nais, procedendo~se à escolha do represen~
tante dos aposentados pelas respectivas assodações e os representantes governamentais
são desigados pelo Presidente da República,
por indicação dos ministros da área da Seguri~
dade Social.
§ }9 Os representantes governamentais
são demissiveis ad nutum e os representantes
classistas só poderão ser destituídos por manl~
festação da maioria dos sindicatos ou associações pelos quais foram escolhidos.
§ 29 Cada membro do ConseJho de Administração terá. um suplente, nomeado ou
eleito pela mesma fonna que os titulares.
Art. 5" O COitsê]ho de Administraç~o tem
um Presidente eJeito entre seus membros.
Art. 6~ Fica assegurado aos membros d9
Conselho Administrativo, individual ou coletiVamente, o acesso aos serviços e documentos
da instituição.
Art. 79 A remuneração dos representan·
tes classistas no ConselhO âe Admin_i_str-ªção
é atendida· pelas entidades sindicais ou associações particpantes de sua escolha e a dos
representarltes governamentais correrá à conta das dotações orçamentárias ~róprias.

Justificação
A participação da comunidade nos órgãos

públicos em que seus interesses profissionais
ou previdenciários sejam objeto de discussão
e deliberação, representa um dos mais signifi-cã.tiVOS avai1Ço-s CóflSci.grados na atual Constituição. Trata-se de uma conquista dos movimentos populares, cuja luta refletiu-se positivamente na Assembléia Nacional Constituinte.
No Capítulo da·Seguridade Social, esta_en·
tendida como um conjunto integrado de
ações destinadas a assegurar os direitos_à saúde, à previdência e à assistência social, a participação da sociedade na gerência dos órgãos
públicos é reforçada, quando o texto constitucional determina que é competência do poder
público instituir o caráter democrático e_ descentralizado da gestão administrativa, com a
partldpação da comunidade, em·especial de
trabalhadores, empresários e aposentados.
·urge, portanto, o estabelecimento de regras
básicas para que a participação da comuni- dade se efetive nos órgãos públicos, em especial naqueles integrantes do Sistema de Seguridade Social, por tratar de questões que afetam diretamente a população.
Já se encontram em tramitação no Congresso Nacional as leís básicas à e organização
da saúde, da assistência social e a de custeio
e benefícios da previdência social, é importante assegurar, desde já, a participação· dos
empresários, trabalhadores _e aposentados,
através de colegiados, nas instituições que vão
cuidar da implementação dessas. leis.
É por esta razão que estamos propondo,
com o presente projeto de lei, a criação de
um ConseJho de Administração em cada uma
das instituições integrantes do Sistema da Seguridade SociaL Desse modo, pretendemos
garantir o controle social dessas instituições
através de participação direta dos interessados
nas administrações públicas.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
_-Senador José Jgnácio Ferreira.
LEGISLAÇÃO aTADA

CONSTIHliÇÂO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPITULO II

Da Seguridade Social
SEÇÃOI
Disposições Ge_rais
Arl I 94. A seguridade social compreenode um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade desti·
nadas a as;;egurar os direitos relativos à sa(lde,
à previdência e à asslstência social.
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade
social, com base nos seguintes objetivos: .
1- universalidade da cobertura e do atendimento;

D- uniformidade e equivalência dos benefidos e sf?'rviços às populações urbanas e rurais;
Ill- seletividade e e distrLbutividade na
prestação doS_ benefícios e serviços;
IV_- irredutibilidade do valor dos_ benefícios;
V- eqüidade na forma de participação no
custeio;
VI- diversidade da base de financiamento;
VJ(- caráter democrático e_descentra_li~do
da gestão administrativa, com a participação
da comunidade, em especial de trabalhadores,
empresários e apos~ntados.
·
(À Comissao de Assuntos Sociais decisão tetminatlva.)

I"ROJErO DE LEI DO SENADO
N• 403, DE 1989

Dispõe sobre o Relátorio do Impacto
Só.cio-Económico - Rise, a ser exigido
comõ- cõndlção prévia pãra instalações
industriais e de serviços de médio e grande porte; designa as agências aclminls-

trativas e estabelece ritos; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A fim de garanqr o ordenamento
urbano previsto no artigo 182 da Constituição
Federal, será exigido, como condlção prévia
para instalações industriais e de serviços de
-médio e grande porte, o Relatório do Impacto
Sócio-Econômico_- Rise sobre a área municipal ou metropolitana de localização do em·
preendimento.
§ 1ç O Ministério do Desenvolvimento da
Indústria e do Comércio estabelecerá, no prazo de 90 (nove"ntã) dias a partir da publicação
desta Lei, parâmetros que conduzam o processo de qualificação dos empreendimentos
de que trata o capUt deste artigo.
§ 2~ O município ou a região metropolitana também poderão exigir o Rise quando
a instalação industrial, mesmo abaiXo do ponto mínimo da cadeia escalar, apresentar signi"
ficância relativa, em termos sócio-ecohômi·
cOs, para a área municipal ou metropolitana.
§ 3• Os orgaliismos estaduais, na forma
do art. 79 da Lei_n~fi.938, de 1981, ·atuarão,
supletivamente, nas definições e nas exigênCias de cumpriinento destes dispositivos.
Art. 2° O Rise será apresentado ao órgão
municipal de licenciamento juntamente com
o projeto técnico e mic-roeconômico, ·que não
poderá ser aprovado sem _que o exame do
Rise conclua pela conveniência do empreendimento.
Art. 3o Os estudos sócio-económicos que
informarão o :RJse versarão, predominantemente, sobre os _efeitos b.J.lturci.is, socíais e urbanos das. ativiçiades d~signadas, examinan·
do:
I - de9rad~ção dÕ ambie-nte-socii}l, no !nteIjor do estabelecimento, decorrente da po!ui-

çãq yisUal, son_ora_ou_ do ar;
__ U-qualidade de vida da massa trabalha·
_dor~. atr~wés da oferta de be,_r1s _ou serviços
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que contribuam para sua crescente rnelhoria:,

referentes a:
á) recursos de alimentaçao e higiene;
b) segurança do trabalho e segurança social;
c) ações primárias de saúde para o trabalhador e sua família;
d) transporte adequado, em termos de

pontualidade, higiene e segurança, que permi•
tam pronto atendimento das obrigações laborais;
e) respeito à cultura operária, suas crenças,
criações artísticas e direítos culturais;
UI-.. condições de reprodução da força de
trabalho, cOm acessibilidade social e fruição
da riqueza coletiva, mediante partlcipaç~o do

tadamente os mencionados na alínea d do
item II e nos itens VI eX daquele mesmo artigo.
Art.- 69 C9fll,Pete ão. órgão- municipal ou
metropolitano de acompanhamento do Plano
Diretor:
f - propor normas de execução local dos
programas· de controle da qualidade de vida
c@l!. DC?P~l~çõe~;

II..:...... aprovar o Ris e apresentado por empre·

sa industrial ou de serviço, de médio ou grande

porte, que pretenda instalar-se no âmbito de
sua jurisdição, bem_como- a compatibilização
de que trata o parágrafo único do art. 59 desta
Lei.
m- impor as contribuições de que trata o
art. 5<? e seu parágrafo único desta Lei, aplicar
trabalhador nos lucros, na gestão e na proprie- sanções por desobediência ao ali disposto,
dade;
bem como acompanhar sua exação.
IV- aumento do nível de emprego, do funArt 79 O município não licenciará, nem
do de salário e desconcentração da renda local
os órgãos de registro autorizarão o funciona·
ou regional;
mente de empresas que não tenham obtido
V- sinal positivo à melhoria das relações
aprovação para o seu Rise.
sociais no mundo do trabalho e da produção;
ParágrafO-único. Do ato denegat6rio, será
VI- s6Juçào para eventual desmonte de admitido recurso, sem efeito suspensivo, ao
atividades de menor grau de qualificação tecK
préfeito municipal ou ao gestor da região me·
nológica, inclusive com reabsorção dos eleK tropolitana; no caso de multa contestada, será
mentes a serem retirados do cenário produM
exigido o depósito prévio da quantia corres·
tivo;
pendente.
VII- forma de evitar possíveis processos
Art. s~ Os piojetos téCniCos-- micro-emM
expulsivos da força de trabalho;
presariais de que trata o art. 2<? serão examíM
vm- provocação de necessidades novas, nados à luz das pré-condições estabelecidas
estranhas à cultura da comunidade onde vai
nesta Lef.
produzir a nova indústria;
Art. 99 QüãJqúer do povo, pessoalmente
IX- manejo social da~ migrações internas ou por entidades sindicais ou comunitárias
provo_cadas pelo empreendimento e expectaM que os representem, é parte legítima par.:1
tivas, bem como as possíveis mudanças do
apresentar aos organismos públicos mencioperfi) populacional urbano;
·
nados no art. 6~, denúncia contra violações
X- satisfação das necessidades de infraM da qualídade de vida dos trabalhadores ou
estrutura, adequadas aos novos ingressos poM
das pessoas da comunidade, assegurada
puJacionais, dentro de correta equação mota·
àquelas a participação na apuração dos fatos.
da- trabalho produtivo- consumo coletivo.
Art. 1O. A empresa que desatender às exi·
Parágrafo único. Se empre.!!a não se disM. gências previstas no artigo 5~ sujeitar-seMá às
puser a oferecenos·meios aqui defmidos, po- seguintes cominações, aplicadas sjngular ou
derá consertar es_quemas indenizat6rios com
cumulativamente:
o município ou região metropolitana, qUe os
[-multa di.á(ia:
suprirão.
ll- perda ou restrição de incentivos e bene~
Art. 4~ O município poderá exigir que as fidos;
empresas realizem, de início, investimentos
-UI- perda -ou suspensão, a quo, de fmanc;iamento público;
imobiliários ou de equipamentos urbanos e
comunitários, que permitam a correta equaM
IV- suspensãO de atividade;
ção de que trata o inciso X: do artigo anterior,
V- encerramento de afividades;
com vista a conjurar movimentos migratórios
VI- irldenização ao Poder Público ou a terprovocados pelo projeto_, antes que as atividaceiros.
des econômicas vehham a gerar renda e tribuArt. 11. Quando da atividade nociva retos.
sultar riSCo -de vida, a pena será de detenção
Art. 5<? O Plano Diretor de Desenvolvide 1 (hum) a 3 (três) anos e multa de 300
mento Urbano de que trata o art. 182, pará·
a 1000 BíNs, extensiva ao responsável pela
autorização e õ licencíãmento, se negligente,
grafo único. da Constituição, consignará o peromíS:So ou infrator,
missivo e o Município ou a região metropo~
lítana exigirão compensações difereridats de
Parágrafo único. Em caso de reincidência,
cada empresa que pretender instalar~se em
aplicar-seKá o máximo da pena cominada.
sua jurisdiçáo, como condição necessária ·a
Art. 12. O município ou a região metro~
seu licenéiamento.
politana, para o exato cumprimento desta Lei,
Parágrafo único.
rriUnlcípio também
expedirão as seguintes licenças:
·
exigirá que as êmpresas já implantadas se
I - prévia, na fase preliminar de planeja·
9
adptem às disposi~ões do art. 3 desta Lei
menta das atividades, contendo os requisitos
e lhe ofereçam compeíisaçóesdiferenciais pa- básiCos pãra localização, instalação e operara cobertura de custos sociais provocados, no- ção;·

a

o-
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11- de operação, autorizando, apóS o exa·

me do Rise, a implementação dos meios e
a instalação dos equipamentos exigídos;
m- de reconversão, quando, satisfeitas exiK
gências, considerar superadas as condições
adversas de vida.
Art. 13. Para cabal cumprimento de exigêndas desta Lei, é facultado o ingresso de
fiscalização, a qualquer tempo, para verificação dos agravos à q1,.1alidade ct_e vida.
Parágfalo único. _Os organismOs de representação comunitáriã, hotãdainente _no· caso
do art. a~. terao acesso aos.elementos de prova
e verifiêaçáo, resPondendo pela divulgação indevida das informações colhidas.
--Art. 14. __ O governo do município ou da
região metropolitana socorrer-seKá, no estabe·
lecimento das dfretrizes locais, de organismos
públicos e privados que produzam estudos
e dados sódoKeconómicos P«?.rtinen~s:
Art 15. Esta lei entrará em vigor no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, conhecidos os
parâmetros de que trata o § 19 do art. 1o
Art. 16. Revogam~se as disposições em
contrário

JustificaÇão
O presente PrOjetO de lei do Senado. Federal

res_ulta de sugestão que me foi endereçada
pelo Vereador João Luiz Castello Lopes Ribeiro, Pr€sidente da Câmara Municipal da Serra,
que assim revela o alto nível de suas preocupações com problemas _graves que afligem
o Pais.
-A proteção ao meio amPie_nte_ __'iem sendo
objeto de articulado conjunto de disposições
legais. Ainda recentemente, a Lei n~ 7.804,
de 18 de julho de 1989, trata,u de aggionare
a Lei n~ ~938/81, dando nova redaç~o a vários
de seus dispositivos, com o ~feito de atacar
as agressões ambientais, evitar sua degradaM
ção e dotar o_ EStado de meios mais ágeis
para enfrentar a poluição. A Lei n<? 6.803, por
sua vez, procedeu a um zoneamentb industrial,
classifican(jo as áreas mobilizáveis, pelas es·
truturas-de prQdução, para perseiVa_r O méio:
"Art. 1~ ... as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em
esquema de zoneamento urbano, apro·
__ vado por lei, que compátibiliz:e as ativida·
des industriais com a proteção ambiental.
§ 19 As zonas...
a) zonas de uso estritamente indus-- - trial;
b) zonas de uso predominantemente
industrial; - C)- zonas de ~so diversificac!o.".
Parece, à primeira vista, tratar-se de mera
proteção às estruturas biofísicas e bioquímicas
-matas, cursos d'água, atmosfera. A biota.
Sucede que toda essa dotação natural está
ordenada ao Homem. Que ocupar lugar de
centro, na natuieza, seu envolvimento existencial. De modo que, se não existe -o homem
insulado numa mansão utópica, não existe,
no planeta Terra, uma realidade circundante
que não seja çlomínio do Homem.
A Resolução n9 1, de 23 de janeiro de 1986,
cortsidera impacto ambiental, a nortear o Rela·
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RIMA, "qual-

. quer alteraçao.., do meio__arnbient_e,_ çausªd._a _
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta
. ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segu~
ranç:·a e o bem-:_e_star da população;][- as ativi·
dades Sociais ecOnómicas..."
E não poderia ser de outra forma. As ativi_da_des econômicas e a utlização dos recursos
naturais, sobretudo os não-renováveis, devem

estar orientadas_ para assegurarem qualidade
de vida compatíveis com as aspirações soda·
cultural das pessoas produtoras.
O descUido .com a preservaçãO do meio

ambiente, e ·sua conseqüente degradação,
vêm sendo obst:frtadamente combatidos pelos
conservaclonistas, preocupados com O ar que
se respira, com o verde que o dota de oxigênio,
e com os princípios de uma vida hígida.
Para nosso pensamento político, o Homem
tem direitos, ao lado das obrigações Pe traba~
lho e reprodução. Para nós também, esses
direitos são democrãticos, hão importa o valor
sonante de sua conta bancária_. A social~de-
mocracia é a distribuição, universal e equânime, dos frutos do trabalho pata todo e qual~
quer que produz e faz os dinheiros na,cionais.
Daí, se necessário, defender o Homem tra~
balhador em sua herança sócio-cultural. Defender suas crenças e aspirações, equilibrando, como prevê a Constituição, a vaiOOzação
do trabalho, a livre iniciativa dentro dos ditames da justiça social, a fim de que observe,
sempre( a função social da propriedade.
Ao ptopor a presente lei, estou atento ao
impacto s6do-econ6mico das atividades industriais e _de_ serviço, de médio e grande porte
sobre as comunidades que as vão acolher.
Ao chegar a uma locação nova, a empresa
vai encontrar J.Jm quadro sócio-econômico
complexo, em que figuram o meio ambiente,
os recursos naturais disponíveis, insumos de
outras ordens e atividades económicas em
curso. Mas, sobretudo, vai encontrar a massa
traba1hadora ou provocar seu surgimento. No
desenho, também o;; movimentos humanos,
porqlie .nenhuma indústria, por mais informatizada que esteja, vai prescindir do operário.
Essa nova· ·empresa vai fazer provOcações
à comunidaàe. Ao seu modo de vida, às suas
aspirações e crenças. Vai deflagrar um processo de ajustamento, trocando validamente,
'com o meio, idéias e bens. Daí, poder degradar
a cultura local, provocar necessidades novas,
como de alimentação, transporte e moradia;
ou invadir a paz do burgo, afrontando hábitos
sedimentados.
. ~meras conside_rações microeconQmlcas,
na análise do projeto técnico, são insuficientes.
É preciso_ que se _detectem as variáveis macro
e a repercussão mais gestáltica das novas ativfdades. É o que se traduz no art. 3 9
Os demais artigoS tratam -de identificar os
pro~essos de ~me do impacto sódo-econômico dessas empresas que, por seu porte,
podem ter o condão de mexer com a vie_paysanne; de designar o município como encarregado dessa visão local e o plano diretor como
..instrumento básico da política de desenvol-

vimento e expansão urbana"; de estabelecer
medida~ gue gé!ranta111_a, ef~c§.c;i<;~ ~a propo·
situ_ta; de ªç_r;ma_r_ç_Q__m as cominações e apenainentos aos infratord;; e, finalmente, de apontar instrumentos ancilares ao município, na
elaboração de suas regras.
Espero ter tradUzido __ a contendo o objeto
·desta criação legislativa. A meus Pares preocupados, como eu, com o devir da Humanidade,
rogo, humildemente, o obséquio de aperfeiçoá-la.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
- Senado_r José lgnádo Feiretra:

LEGISLAÇÃO CTTliDA
LEI N• 7.804, DE 16 DE JULHO DE I 969
Altera a Lei n" 5.934 de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre _a Politica Nadona/.do..Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a
Lei n" Z735, de22 de fevereiro ·de 1989,
8 Lei n" 6.803, _-de 2 de juilho de 1980,
a Lei ri" 6.902, de 21 4~ .;Jflril de 1981,
e d6 outrers providências~

Art 7~ O Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA tem por finalidade assessorar
o Presidente da República na formalização da
Política Nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.
§ 19 O Conselho Superior do Meio Am~
biente - CSMA é presidido pelo Presidente
da República, que o convocará pelo menos
2 (duas) vezes ao ano.
§ 2? São menibros dO tànseiho Superior
do Meio Ambiente - CSMA:
1- o Ministro da Justiça;
D-o Ministro da Marinha;
DI- o Ministro dás Relações Exteriores;
N-o Ministro c:J_a Fazenda;
_V-:- o Ministro dos Ttansportes;
VI-o Ministro -da AgriCultura;
VII- o JV\inistro da Educação;
VDI- o Ministro do Trabalho;
JX-0 Ministro--& Saúde;
X- o Ministro das Minas e Energia;
Xl-o Ministro do Interior;
Xll- o Ministro do Planejamento;
Xlll --0 Ministro da Cultura;
XIV- o seCretário Especial de Ciência e
Tecnologia;
)0/- o Representante do Ministério Público
Federal;
XVI- o Representante da SoCiedade Brasi~
!eira para o Progresso da Ciência - SBPC;
XVH-3 (três) representantes do Poder Legislativo Federal;
XVIII-5 (cinco) cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais.
--- § 3 9 Poderão participar das reuniões do
Conselho Superior do Meio Ambiente_- CSMA, sem direito a voto, pessoas especialmente
convidadas pelo seu Presidente.
§ 4<> A participação no Conselho Superior
.do Meio Ambiente - CSMA. é considerada
como de relevante interesse público e não será
remunerada.
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§ 5? O _Ministro do Interior é, sem prejuízo
de suas funções, Secretário-~e_(ut;{yo_: do
Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA."
------- -V- Oart. 89 passa a vigorar Com- a seguinte
redação:

CONSTITUIÇÂO DA REPÚÍ3UCA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO li
- Da política urbana
Art. lSZ, __ A_ política de desenvolvimento
!Jrbanao, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolyiniento das fun_ções, sociais da cidade e ga~
rantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1~ O plano dlretor, aprovado pela Câ·
mara Municipal,- obrigatório para cidades com
rriais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolimentO e de expansão urbana.
§ 29 _ f.. propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenaçâo da cidade expresSas no plano diretor.
-- § 39 As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização
em dinheiro.
§ 49 É facultado ao Poder Municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termQs da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado,
subutiliU!do ou não utilizado; que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessiVamente de·
I - pa'rcel~mento ou edificação compulsórios;
D-:-:-imposto sobre a propriedade predial e
·rerruOitãlUrDana progressivo no tempo;
m-desapropriação com pagamento me.·&ante útiilos aa dívida pública de emissão pre-viamente aprovada pelo Senado Federal, com
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
-· anuais, í!Juais e sucessivas, assegurados ovalor real da indenização e os juros legais.

LEI N' 6.936, DE 31 DE AGOSTO DE 1961
_ Dispõe sobre er_ Politica Nacional do

Meio Ambiente~ seus fins e mecapismos
de formulação e aplicação, e dá outrcts
providências.

Do Cõnselho Nacional do Meio Ambiente
Art. 79 É criado o Conselho Nacional do
Meio Ambiente- Conama; tUja composição,
organização, competência e funcionamento
serão estabelecldos, em regulamento, pelo
Poder Executivo.
Parágrafo único. Integrarão, também, o
Conama:
a) representari.tes -do Governo dos Esta·
dos, indicados de acordo com o estabelecido ·
em regulamento, podendo ser adotado um
critério de delegação por regiões, com indicação alternativa do representante comum, garantida sempre ã. partidpação" de uin representante dos Estados em cujo território haja área
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crítica de poluição, assjni considerada por dew
creto federal;
b} presidentes das COnfederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e do_ COmér-

cio·; bem ·conib das Confederações N·acionais

dos Trabalhadores na Indústria, na AgrictJ!ttJra
e no Comérdô;- ,
·- ~
·
c) presjdentes da Associaçã'! Brasil_eira:de
Engenliaria-Sanitárta e da Fundaç-ão Brasileira
para a ConservaçãO da Natureza;

d} dois representantes- de Associações legalmente constituídas para adefes_a dos recur-

sos naturais e do combate à PoluiÇão, a serem
no:meados pelos Presidente da Repúbilca.
(Às COm/ssPes di: _AssuntOs ECónômicos-~ decisão terminaliva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 404, DE 1989
Altera o artigo 32 do Decreto-Lei ff
2.300, de:21 de novembro de 198~ para
incluir a obi'J!fa!Oríedade da impressãO de

' logotipo da- ehtidade ou órgão da Administração~ e dá óutras providências.

OCongresS_d Nacional decreta:
Art. 19
artigo_ 32 do Decreto-Lei n9
2300, de 21 de novembro de 1986, que "dispõe_ sobre licitações e contratos da Administração Federal e dá outras providências", com
as alterações introduzidas pelo Qecreto.-Let n 9
2348, de 24 de julho de 1987 e pelo D.ecreto-Lei n~ 2.360, de" 16 de setembro. de _1987
passa a vigoréi:t com â Seguinte modificaçã-o:

o-

"Art. J2. ·---..................:~-·-~
••••••••••••••••• ~ ....... _ .. ~-···~ .......... .-.4.......... ~ ..... -----

VI- condições para participação na licitação e forma de apresentaçã~ das propostas, bem assim a obrigatoriedade de
o licitante imprimir o logotipo, ou as iniciais, ou ·.o nõme do órgão ou entidade
dé1 Adminlstrã.ção e
inscrição "Vepda
Proibida"- em- cada-unidade a ser entre, - gue, exc~to q1:1ando ? objefo da lit;itaçào
ou a natureza da mercadoria comprovadamente não> o 'pêrÍnitam."
'

a

Art. 29 Esta-lei eiltra em vigor na data de
sUa publicação._ ~
- · .
~ 39 Revogam-se as- disposiÇões em
contrário.

· Justificação
Para infort.Unlo dos coiltribuintes·, tem-se
tomado fre_qüente a_divuJgação pela imprensa
de relateis de desvios de mefcadorias adqWR
ridas por 6rQãos -oU entidades da- Administração Pública, com rectJrsos provenientes do
sofrido bolso do povo:
Há relatos, inclusive, ãCEirca da comercialiZaÇão de tais 'produtos, por alguns comerdantes inescrupu!Osos. A prática deletéria somente pôde ser' detectada,. em Un'l cas_O coR
nhecido, em virtude_ do fato_de que a marca
do. produto posto à ven·da em algumas casas
comerciaiS era- de recente introduç.?lo no mereado brasileiro, terido as mercadorias sido importadas, com eXclusjvidade, por um· órgão
públi<::o.
··
-· '

Impõe-se corrigir imediatamente ação tão
danosa :3_os cqfr.es públtcos. O caminho para
tantp__ é a imposição, nos editais de licitação,
da obrigatoriedade da impressão do logotipo,
das in!ciais ou do nome do órgão público nas
mercadorias adquiridas pela Administração,
assim como da inscrição "Venda Proibida".
Entendemos que tal procedimento, respeitadas
peculiaridades de alguns produtos
e excetuadas, evidentemente, as licitações de
serviços, cdntribuírá, de modo decisivo, para
exterminar a prática danosa que se tem observado, e que tem acarretado sérios prejuízos
aos cofres públicos.
Estainos certos de que a presente proposta
merecerá ampla acolhida no Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
-Senador Márcio Lacerda.

as

LEG!Sl.AÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 2.300, DE

21 de NOVEMBRO DE 1986
Dispõe sobre licitações e contratos da
Administraçfto Federal e dá outras providências.

........... ~..··--·--·-__:..-·-··---··~"-----·
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rência, utilizar-se de outros meios de divulgação para: athpliar a área de competição.
§ 3~ A Administração nas compras, para
entrega futura, obras e serviços de grande vulto ou coinplexidade, pode estabelecer, no instrumento convocatódo da licitação, a exigência de capital mínimo registrã.do e realizado,
ou de património líquido mínimo, como dado
objetivo de comprovação da idoneidade fmanceira das empresas licitantes e parÇl: efeito de
garantia do adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 4 9 O Poder Exéi::UfiVO definirá eri1 ato
próprio, o grau de complexidade e o volume
da operação, a que· se refere o pái'ágf'afo anterior, bem assim os limites máximos exigíveis,
a fim de que não se frustre a competividade
dO procedimento Jidtatório.
§ s~
Prazo mínimo será de trinta dias
para córiCo:rrência e concurS"o,· de Quillie diaS
para tomada de preços e leilão, contado da
primeira publicação do edital, e de três dias
úteis para convite.
_ __
§ &
capital mínimo ou- valor do pabimôriio líquido, a que se refere o § 3~ deste
artigo, não poderá exceder a 10% do valor
eStlrriaâO c;la contratação nem a·o limite estaJ;u;1ec;id~_na alín_ea ·•b•: d9 __it~m l do artigo _21.

-o

o

c;

Art. 32. O edited conterá, no preâmbulo,
O núrriero de ordem em série anual, o nome

da repartição interessada, a finalidade da licitaçãO, a: menção de que será regida pot este
Decreto-lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem CO·
mo para início da abertura dos envelopes, e
indicará o seguinte:
I~ objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- D- prazo e condições para a assinatura do
contr~to ou retirada do instrumento, previsto
no artigo 54, execução do contrato e entrega
do objeto da licitação;
Ill- sanções para o caso de inadimplemen·
to·
'w- condiÇões de pagamento, e, quando
for o caso, de reajustamento de preços;
V- condições de recêbimento do objeto
da l_icitação;
VI- condições para participação na licitação e forma de apresêntação das propostas;
vn- critério para o julgamento;
VUI-local e horário em que serão fornecidos elementos, informações o escJarecimehtO relativos à licitação;
IX- outras indicações específicas ou pecu·
liare,s da licitação.
§ 1~ O original do edital deverá ser datado
e ássinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele
exti'aíndo~se as cópias integrais ou resumidas,
para sua divulgação.
§ 2~ O editaf de concorrência, ressalvada
a hipótese do artigo 19, será publicado, no
D1'ário Oficial da União, em resumo, durante
três dias consecutivos, com a indicação do
local êm que os interessados poderão ler e
obter o texto integral e todas as informações
sobre o objeto da licitação, podendo ainda
' 'a Adri'linistraçã6, confOrme c vulto da concor-

(À Comissão de ConsUtuição, úustiça
e Cidadarija - decisão terminativa.)

PROJETO DE i.EI DO SENADO
N• 405, DE 1989
Torna obrigatória a publicação de despesas com publicidade rea/J7étda$ pela
Oniâo Federal.

O Congr~sso NaCional decreta:
Art. 1~ A UniãO Federal publicará, Semestralmente, no Diário Oficial, de fo~;ma detalhada, o demonstrativo de todas as despesas por
ela realizél4as com pyblicidade, no mesmo periodo.
·
Parágrafo Único - Para os efeitos desta
Lei, entende-se também por·publié:id,a"de a·
propaganda ou qualquer modalidade de divulgação de atos ou .assuntos referentes.a pes·
soas físicas ou juridlcas, bem como relativas
a lugares ou obras~
~ 2o A obrigatoriedade de publicidade,
de que trata esta lei, não desobriga as entidades da respectiva prestação de contas.
Art. 3~ A inob.Seivância ao disposto nesta
lei importará a reposição integral, ao .erário,
pelo infrator, da quantia despendida, acrescida
de multa de atê20% (vinte por cento) daquele
valor.,
_._
Art. 4~ E da competência do Tribuna! de
Contas da União o controle das_publicaçQes,
a assinatura de prazo para o cumprimento
do disposto nesta lei, a representação ao poder
competente, no caSo de omissão,·e a aplicação de sanções.
Parágrafo C.nico--As decisões dÕ Tribunal
de Contas da União, relativãS- a omissão na
publicação dos demonstrativos referentes a
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despesas com publicidade, terão eficácia de
título executivo.

Art 5>? Esta lei entra em vigor na data dasua publicação.
Art. 6° Revogam-se aS disposições em
contrário.
Justificação
Vive-se, atualmente, no País, um tempo de
poucas realizações. Isso decorre, principalmente, das dificuldades econôrnicas por que
atravessamos.

[nobstante esse quadro de dificuldades,
multiplicam-se as tenta_tivas de projeção pessoal através da publicidade dada a obras ou
a lugares, num verdadeiro frenesi que, se correspondesse à exata realidade, seria motiv_o

de grande júbilo para todos os brasileiros.

Nos encartes das revistas, principalmente,
transmite-se a idéia de reconstrução_e de_r_eno-

vação de regiões ou cidades.

É evidente o absurdo, principalmente quando, a pretexto de projetar lugares com vistas
ao incremento do turismo, projetam-se, isso
sim, imagens públiC?Js de pessoas, através de
contratos milionários suportados pela população.

·o objetivo deste ProjetO ctelei é, portanto,
trazer ao conhecimento público o montante
das despesas realizadas com publicidade pela
União.
Sala das Sessõ_es, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Márcio Lacerda.
(À Comissão de ConstitUJ"ção, Justiça
e Cidadania_~ deciSão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 406, DE 1989
Dispõe sobre a proibição da venda da
cola de sapateiro para menores de 18
anos e d4 outra_s providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam vedadas a venda, a cessão
ou a doação a menores de 18 (dezoito) anos
de idade de colas_in4_l,.lstriais contendo os sol·
ventes benzeno, ~leno Q!,J tolueno.

Art. 2' Os produtos_a que se refere o artigo anterior deverão f!.;ger visivelmente _expresso_ na embalagem: "Aviso:_ Produto tóxico. A
exposição prolongada ou o abuso podem resultar em graves danos à saúde_ ou em morte.
Proibida a venda a menores de dezoito anos,
sob as penas da Lei n9 6.368n6".
Art. 3" Os ínfrã.tóreS desta lei ficam incursos nas penas previstas no art. 12, 1~. I, da
.Lei n" 6.368, de 21 d_~_outubro de 1976_,
Art. 4~ Esta lei entra em vigor el"[[ c;~nto
e oitenta dias a partir da data de sua. publicação.
·
Art. 5~ Ficam revogadas as disposições
em contrário,

JUstificação
Estudo realizado pelo Prof. Elias Murad de_monstra que existe uma predominância do
. abuso· de tóxicos na faixa etária dos 14 aos
-18 anos, com uma incidência de cerca de
40% . Em realidade, tal estudo conclui que
86,8% dos usuários de drogas situam-se abaixo dos 26 anos. As causas básicas que têm
conduzido os jovens à adoção desta prática
deletéria são múltiplas, como: existência de
instabilidade e desagregação fami!iar (80% );
modismo (52%); curiosidade (42% ); prescrição médica (37% ); revolta contra a autoridade
(1% ); pressão- do grupo social (I%); imitação
(1% ); fuga das tensões (1% ); discriminação
social e privações (11_% ). A interação desfãvorável entre a qualidade do. reladooamento familiar, ---oom o indivíduo e com a sociedade
onde este_ se insere é fafor preponderante no
desencadear do abuso de drogas. A desarmonia dos pais, a insegurança afetiya, o desamor,a incerteza do lar, o tormento da separação,-ã desagregação familiar, a não-aceitã.ção
social, a insegurança existencial, o desconforto material máximo, a carência total de cuidados com a saúde, com a educação, com
a alimentação, com a habitação, com o saneamento básico, entre outros aspectos, de import'!lncia primária e primordial, se constituem
no pano de fundo onde medra tão grave mazefa social.
O caso específico da utilização, principalmente por menores abandonado, das colas
de sapateiro, de fórmica, de plásticos, entre
outros, como tóxicos euforizantes, teve irúcio
em verdadeiras "epidemias" ocorridas no início dos_ anos 60 nos Estados Unidos e propagandas ao Brasil pelo trabalho da imprensa.
Os usuários americanos iniciaram-se nas colas plâsticos utilizadas em aeromodelismo.
Tais colas utilizam como solvente o tolueno,
o xileno ou o benzeno. Eiil- realidade, tais solventes são utilizados numa infinidade de pro·
dutos de uso inteiramente lícito, como diversos tipos de colas, em vernizes, em tintas, em
removedores de tinta, em fluido para isqUeiro,
em esmaltes, em Janquês, em "sprays" para
cabelo, em desodorantes, em removedores de
manc_tl~~L e!Jl soluções para lavagem a seco,
em reaçóes químicaS, em processos histoquímicos, entre outros. Portanto, não seria-pOssíVel a modificação de fórmulas patenteadas e
conseguidas a partir de complicados e custosos processos de desenvolvimento tecnológico, sem a ocorrência das enormes repercussões industriais e económicos advindas de
uma tal atitude. No entanto, o seu mal uso,
o seu abuso. .não previsto pelos fabricantes,
deve ser coibido energicamente, da mesma
forma com que se tenta coibir o mal uso dos
automóveis, responsáveis por tantas mortes
no país.
Os solventes orgânicos das colas induzem
efeitos deletérios-de importância imediata, inclusive a morte. Geralmente utilizados por aspiração de quantidades colocadas num saco
de plástico,- provocam vertigens, fraqueza, euferia, cefaléía, náuseas, vômitos, opressão td-
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ráxica e instabilidade, podendo progredir para
turvação visual, tremores, respiração rápida e
superficial, arritmias cardíacas, paralisia, inçonsdência e_ coiwulsões. A largo prazo resultam no desenvÕJVímento de- encefalopatia degenerativa irreversível e anemia a'plástica, sendo que a incidência de leucemia é cinco vezeS
maior do que na população média.
- Optamos, portanto, peiõ E:OfOque: da- ação
coibitiva da lei sobre o abuso específico das
colas por menores até dezoito anos, por serem
_estes a populcição alvO preponderante. A obrigatoriedade da ImpreSsão de aviso-na embalagem do produto, alertando quanto aos risCos
de abuso e a proibição de venda a menores
de dezoito anos se nos afigura como de capital
relevância. A ~ficácia e o- efetivo cumprimento
da lei fióiráo assegurados pela adoção das
medidas puhitiVãS prevtStãs da LerdoS Tál5icos, Lei n9 6.368; de 21 de outubro de 1976.
Além disso, será concedido um prazo de seis
rneses para o- ~umPrimel}to _da determinação
do redesenho das embãlagens para que conste aí o aviso a que no~ referimos.
Sala das Sessõ~ 14C:fe dci:embi-"6 de 1989.
-Senador Marcos Mendonça.

LEGISLAÇÃO CitADA
LEI N• 6.368, DE 21 DE
OUTUBRO DE 1970

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao trá_fico ilícito e uso Indevido
de substâncias _entorpecentes ou que determinem dependência 'física_ ou psiquic?f,
e dá outras providências. -- --

CAPITULO III
Dos crimes e das penas

Art. 12. Importar ou exportar, remeter,
preparar, produzjr, fabricar, adquirir, vender,
expo~ à venda ou oferecer, fornecer ainda que
gratuttamente, ter em _depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
ou entregar, de qualquer forma, a consumo
substância entorpecente ou que determine dependência fís!ca ou psíquica, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar;

Pena- Redusão, de 3 (três) a 15 (quinze)
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360
(trezentos e sessenta) dias-multa.

§- 1o Nas mesmas Penas incorre quem,
_indevidamente:
I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em
depósito, transporta, traz consigo ou guarda
matéria-prima destinada a preparação de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Odadania -

decisão terminativa.)
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N• 407. DE 1969

Altera a Lei n~ .5.357. d€' 17 de noveinbro de 1967. que estabelece penalidades
pd!'a embarcações e terminais marftlmos

ou Ouviais que lançarem detritos ou óleo
em aguas brasUeir.as. e dá outras provi·

dências.
O Congresso Nacional decreta:
ALein~5.357,de

Art. 1"

l?denovembro

de 1967, passa a vigorar Com as ségutnies
alterações:
----------[-O artigo 1~ passa a ter a seguinte reda-

ção:
'·An. l' independentemente da obrigação de reparar os danos causadoS. as
embarcações nu terminais marítimoS ou
fluviais

cte qualquer natureza, estrangeiros

ou nacionais:, que lançarem ou, por qUal-

quer meio, derramarem detritos o_u 61eo
nas aguas que se en_contrem dentro de
uma fatxa de 6 (seis) milhas marftimas

do litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas
e outros tratos de água, ficarão sujeltos
as seguintes penalidades:
a) as embarcações - à multa de I ,5
MVR por tonelada de arqueação ou fra·
ção, e ao apresamento da embarcação
pela autoridade inspetora.
b) os terminais marítimos ou fluviais
- à multa de 1.600 MVR e suspensão
de suas atividades por período de 1O(dez)
a 30 (trinta) dias.
~

Jo em caso de reincidência, a mul-

ta será aplicada' em dobro, sem preju1zo

das demais sanções.
R 2~ O apresamento da embarcação
pela autoridade inspetora se dará mediante lavratura de termo de inspeção e
apresamento;_-o qual será entregue à Capitania dos Portos que tiver jurisdição sobre o porto para o qual a embarcação
ior cohduzida, sob escolta.
3~ .A liberação da embarcação
apteS<:Ida se dará após cwnprin'iento-das
penalidades e mediante ressarcimento, à
Capitania dos Portos, das despesas referent~s à consentação e guarda da embar-

*

caçdo."

-

11- o artigo 39 passa a ter a seguinte redaçãQ:
"Art. 3·' A aplicação das penalidades
no art: to e a contabilidade da
receita dela decorrente far~se-ão de acordo com o estabelecido no Regulamento
para a Capitania dos Portos.
Parágrafo ünico. Nos casos de indenização para reparaçãó dos danos causados, observar-sé--é O dispo~to na_ Lei n_"
7.347, de 24 de julho de 1985, quando
trata dos recursos para reconstituição dos
bens lesados··.
pr~stas

Art. 2'' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam ~se as disposições em
contrário.

-Justificação

Em obediência· à nova ordem constituclo·
ital, há qUe proc::edermos à adequação e atualização de diplomas legais cuja existência assegurou - na questão ainbiental - ainda. que
-timidamente. o respeito-ao nosso património
genético e cultural, a disciplina de uso dos
-espaços territoriais e a lib€rdade para denunciar, conter, impedir ou dificultar práticas predatórias, agressoras e nocivas ao bem-estar
e à saúde, ditadas pela ganância, negligência
ou ignorânCíj;l:
Com este PropóSito, submeto à consideração dos nobres Pares desta Câmara Alta
:'Q presente Pr6jelo de Lei que visa a modificar
dispositivos da Lei n~ 5..357, de 17 de novembro de 1967, Para, em atualizando valores de
multas e imprimindo maior rigor e eficácia
--de punições, ao se incluírem outras penali. dades, possamos aperfeiçoar os instrumentos
- e mecanismos de Combate às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
É certo que o tema" das relações Homem
e Natureza está prêsehte- no- Brasil desde o
periodc do descobrimento-coloniza.ção, Via li, teratura., pensamef)to político ou atividades
econômicas na exploração da terra e do trabalho escravo e no desrespeito à cultura dos
r povos indígenas.
É certo, também, que nos discursos laudatórios, nos processos de utilização de nossas
- riquezas naturais, prevalecia o espúito mer~
cantilista, predominava a mentalidade exploradora, a çle "extrair", "'sugar", até a exaustão,
tanto a beleza dos espaços cênicos -matas,
arvoredos, praias, cachoeiras, montes e várzeas - qUãnto ao qu€ neles se encontrava
- madeira, pedras preciosas, pâssaros e frutos ...
_ ResqUídoS dessa mentai'idade- persistem
nos dias de hoje, ensombreando e tingindo
de morte as nossas águas, o ar, _a terra, a
Vegetãção. Centra isso, neste século republicano, a legislação começou a refletir preocupações de proteger os recursos ambientais,
Em leis de_l912,~923 e 1937, encontramOs
dispositivos que cuidavam de fazer preseNar
noSSas riquezas biOló_gjCas no ambiente "aquático, nosso património histórico, paisagístico
e cultural.
Só mais recentemente, nos últimos 25 anos,
a sociedade brasileira passa a discutir as questões de ínteresse,ecológico, irmanando•se ao
comportamento das populações de países
mais desenvolvidos,
Eis porque a nova Carta Constitucional, promulgada a 5 de outubro de 1988, vem de
consagrar ptincfpios fundamentais para defek
sa e preservação domei~ ambiente, nela considerado "bem de uso comum e essencial à
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletiVidade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações .. ·..;._-Art. 225.
preciso; porém, que desde já se concretizem medidas de apoio aos esforços governamentais e que respondam aos ans_eios da população, No exercido pleno do dever, como
ddadão e como parlamentar, levo ao estudo

e-
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e ao descortino dos nobres companheiros esta
proposição de ordenamento jurídico, na certeza de seu acolhimento.
Sala das SesSões, ·15 de novembro de 1989.
-Senador .Marcos Mendonça.

LEorsiAÇj.o ci1ADA
LEI N• 5.357, DE 17 DE
NOVEMBRO DE J9Õ7
EstabeleCe penalidades para embarcações e terminais marftimos ou fluviais que
lançarem _detritos ou óleo eni águas brasileiras, e dá outras providências.

O Presidente da República

Faço -saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
ArL 19 As embarcações ou terminais marítimos ou fluviais de qualquer natureza, estrangeiros ou nacionais, que lançarem detritos
ou óleo nas águas que se encontrem dentro,
de urna faixa de 6 (seis) milhas marítimas do
litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas e outros
tratos de água, ficarão sujeitos às seguintes
penalidades:
a) as embarcações, à multa de 2% (dois
por cento) do mator salário mínimo vigente
no território il.ãciõnal, Por tonelada de arqueação ou fração;
·
b) os terminais marítimos ou fluviais, à multa de 200 (duzentas) vezes o maior salário
mínimo vigente no território nacional.
Parágrafo únicO.- Em caso de reihcidência
a multa será aplicada em dobro.
-Art. 2~ A fiscalização desta Lei fica a cargo
da Diretoria de Portos e Costas do Miriistério
da Marinha, em estreita cooperação com os
diversos órgãos federais ou estaduais interessados.
Art. 3~ A aplicação da penaltdade prevista
no art. 19 e a contabilidade da receita dela
decorrente far-se-ão de acordo com o estabek
lecido no Regulamento para as Capitanias de
Portos.
Art. 49 A reCeiita Proveniente da aplicação
desta !~i será vinculada_ ao Fundo Naval, para
cumprimento dos programas e manutenção
dos serviços necessários à fiscalização da observância desta Lei.
Art. 5~ -Esta Lei entra em vigor na- data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-.s:é as disposições em
contrário.
'
Brasília, 17 de noVembro de 1967; 146~ da
Independência e 79" da República. -A. COSw
TA E SILVA -José ftJor_eira Maia.

(À Comis~o de Constituiçáo, Justiça
e Cidadania- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 408, DE 1969
Dispõe sobre o f:xercfcio da profissAo

êle Barbeiro e Cabeleireiro e dá outras
providências.

_o--congresso Nacional decreta:
.Art. 1~ Fica reconhecido em todo o território -nacional o exercído da profissão de Barbeiro e Cabeleireiro, observados os preceitos
desta lei.
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Art 2 11 O exercício da profissão de Barbeiro e Cabeleireiro J;!grá permitido somente
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gresso Na<::ional, elaborar uma legislação esmias líquidos da Loteria Federal e dos
pecífica que d!scipline os direitos e deveres
c:oncursos de prognósticOs federais (L.oa quem possuir o certificado_ de habilita__ç:oã_o dos Barbe!ros e Cabeleireiros, a exemplo de
teiia Espórtíva e Loterias de Números da profissão na forma desta lei e estiver Oliad_o~ outras profissões que tiveram Os seus exerciLoto e SeiJa)
a respectiva Associa~ão Sindical.
cios ·regulados em lei.
Art. }9 Para atendimento a programas de
Parágrafo único. · Não existindo Sindicato . __ A regulamentação da profissão de Barbeiro
assistência aos idosos, passam a constituir i-eno município, o <:ertificado será expedido pela e Cabeleireiro há rnuito vem se"náo reclamada,
cursos do Fundo de Apoio ao DesenvolvimenEntidade de Classe de categoria profissional tendo-se_ em vista que se trata d_e uma das
to Social- FAS, criado pela Lei de n" 6.168,
do müníc:fpfo mais próximo.
mais antigas ativfdades, como também, por
de 9 de dezembro de--1969:Art. .'3-;> O -exercício da profissão de Bar- ter c~racterísticas próprias, difíceis de serem
1-4% (quatroporcento)doprêmiolíquido
beiro e Cabeleireiro_requer registro próprio no discriminadas numa lei geral. Assim, a prode cada extraçào da Loteria Federar; -criada
órgão competente do Ministério do Trabalho posta que formulamos, tem como objetivo asmediante_apresentação da Carteira: de Traba- s"eg~rar um- rTlínimo de gaiantia ·para o exer- pelo Decreto-Lei n? 204, de 27 de fevereiro
lho e Previdência Social.
dcío_desta_profissão, Sobejamente Conhecida, de 1967;
U-1% (hum por cento) do prémio líquido
Art. 4° Fica-m assegUrados _os direitos es- ~--b~m çomo, ~significa o apreço que todos nós
de
cada: concurso da Loteria Esportiva Federal
tabelecidos nesta l_ei aos atuais exercentes da
lE;gisladq_res d~emos -ª- um OoS sérviçOs n-ecriada pelo Decreto-Lei n? 594, de 27 de rríaio
profissão_ de barbeiro e_s;abeleireíro que, "ãté
cessários a nossa éomUntdade.
·
de 1969;
·
a data de sua promulgação, tenham exercido
Na Classíficação Brasileira de Qc_upações
U~-1,5% (hum e meio por cento) do prêcomproyadamente essas atividades, por prazo do_Sistema Nacional de Emprefio ___:-Sinemio líquido de cada concurso das Loterias
não inferior a dais anos.
.do Ministério do. Trabalho, consta o grupo
de Números, denominadas Loto e Sena.. criaParágrafo único. Aos que passarem a 5--70 alusivo a cabeleireiros, espedalistas em
exercer ess_ª profissão após a promulgação tratamento de beleza e trabalhadores asseme- das através da Lei n~ 6.717, de 12 de novembro
de 1979.
desta lei, a habilitação para o seu exerdcio lhados, compreendendo dois subgrupos:
§ }9 Para os efeitos desta Lei considera-se
5-70-20: cabeleireiros
será obtlçl_a através de certificado de concl'-"s~o
de curso especializado feito em entida~e ofi-_!?-~ 70-30: barbeiros classificados como oc:u- prêmio líquido o valor destinado a ser pago
aos aceitadores de cgda e>d[?!çáO ou de cada
cial ou privada.
pações. No art 577 da ConSolidação das Leis
Art. 5~ O exerc;ício da proflssão de Bar- do Trabalho que fiXa o plano básico do enqua- concurso, respectivamentr=, da Loteria Federal
e dos concursos_. de prognósticos ·discriminabeiro e Cãbeleireiro é restrito:
dramento sindical, consta no 5 9 gruQ9; turismo
dos neste_ artigo.
l-ao tratamentQ, lavagem e corte_dos ca- e _hospitalidade, da Confederação" Nacional
§ 29 Os recursos do Fundo de Apoio ao
belos e barba;
dos Trabalhadores no Comercio; erítre outras
Desenvolvimento Sacia(-:- FAS, previstos
II- ao tratamento e limpeza faciaL
atividades:
Art. 69 São direitQs..d~ ç;a_tegoria profissio-salões de barbeiros e cabeleireiros para nesta Lei, serão transferidos pela Caixa Económica Federal ao Tesouro Nacional até o décinal dos Barbefros e Cabeleireiros, além de ou- homens;
tras que visem à melhoria de sua condiç~o_
-instituição de_ beleza e ~beiE!ifiiros de mo quinto dia útil do mês seguinte àquele
em que se realizarem as extrações d<). Loteria
serihoras.
- - social:
_
Federal e as apurações dos resultados dos
Nos cur_sos ritant;idos pelo Serviço Nacional
I - relação de_ emprego protegido contra
concursos de prognósticos (Loteria Esportiva
a despedida arbitrária ou_semjusta causa, com _ de Aprendizagem Comercial - Senac e Loterias de Números), e iritegrarão o Orçaindenízação compensatória.
constam no grupo comercia[ 500, função de
mento da Seguridade Social.
II- Seguro-desemprego, em caso desem- .turis!llo e hospitalidade, entre outras funções,
§ 39 A Caixa Econômica FederaJ, através
prego involuntário.
os subgrupos:
_de_sua Presidência, fará publicar, bimestraJ501-barbeiro
lll- Fundo de Garantia e Teh"lpo de Sermente, demonstr.:;~tivos dos recursos_"destinaviço.
___ _
503 -_cabeleireiro
Como se evidencia, as funções de Barbeiro dos ao Fundo de Apoio do Desenvolvimento
IV- irredutibilidade do salâ_rio, sab/o disposto em convenção ou acordo coletlvo.
e Cabeleiieiro já fazem parte de uma catalo- Social- FAS, nos dois meses imedia.tarnente
V- décimo-terceiro-salário com. base na gação de desempenhos qualificados, cum- anteriores.
§ 49 Permanecem assegurados 00 Fundo
remuneração integraL
prindo-se agora, tao-somente, que· se faça a:
Vl- salário-família _aos d.ependentes.
sua regUlamentação profissional ·que, certa- de Apoio ao Desenvolvimento Socíal- FAS,
Vlt- repouso semanal ~emunerado, prefe- mente, virá assegurar aos seus exefcentes, os- recursos que lhe foram atribuídos através
melhores <::ollâiÇões de amparo de trabalho, da Lei _n? 6.168, de 9 de dezembro-d~ 1974,
rencialmente aos domingos.
Vlll- gozo de férias anuais remuneradas en~~ando-lhes oportunidade e incentivação e dos Decretos-Leis_ de Q<?S 1.405, de 20 de
junho de 1975 e 1.923, de 20 de janeiro de
em, pelo menos, um terço a mais ç:lo que para o aprimoramento de Suas funções.
o salário normal.
- Por todas essas razões, elaboramos este 1975.
IX -licença paternidade conforme disposProjeto de l_(O!i. para o qual, agora. aguardamos
Art. -29 FiCa ratificado o Furido de Apoio
to em lei_. _ _
_ _
confiante dos eminentes pares do Congresso
ao Desenvolvimento Social- FAS, criado peX- jornada de seis horas para o trabalho Nacional, plena acolhida do seu mérito, peJas
la Lei de n 9 6.168, de 9 de dezembro de 1974,
realizado em tumQ~Uninterruptos de reveza- ~uas signíflcativas repercussões de caráter hu- nos termos do disposto no ai;tigo 36, do Ato
rilano e social.
·
·
mento, salvo negociação coletiva.
das Disposições Consti.tuc:ionais Transitórias.
Sala das Sessõ"es,-15 de dezembro de 1989.
XI- aviso prévio proporcional ao tempo de
Art. 39 Para os fins desta Le(, considera-se
-Senador Marcos Mendonça.
serviço, sendo no mínimo de trinta dias.
idoso, a ,;;er atendido pelos programás de asArt. 7-r> O Poder Executivo regularrie!"ltará
sistência que serão custeados com os recur(À Comissão de Assuntos Sodais esta lei no prazo de sessenta _dias _a __ contar .
-- sos nela previstos, os maiores de 65 (sessenta
decisão terminativa.)
da data _da__ sl!.a pubUcação.
e cinco) anos, se do_ sexo masculino, e de
Art. 8" Esta lei entrará em vigor na. data
$0 (sessenta) anos, se do sexo feminino, que
não possam prover a própria manutenção ou
da sua publicação.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Art. 9? Revcgam~se as disposições en
tê·la promovida por sua família.
fri"409;DE-19ô9
-- -P:iráQrifO úniCo~--- A <::ámprovaçac,-aas oon~
contrário.
Destina recursos par"a programas de
(,lições previstas neste artigo far-se-á pelos
Justificação
assistência aos idosos, através do Fundo
meios previstos na legislação _preVidenciária.
~ nosso propósito através _dest~ Projeto de
de Apoio ao Desenvolvimento Social Art. 4 9 O Conselho de Desenvolvimento
lei que ora submetemos à apreciação do ConFA$, mecffiiiie contribuição sobre os Pré: SOcial - CDS, órQ:ão cOmponente da estru-
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tura da Presidência da República, elaborará,
atê 3D (trinta) de junho de cada ano, Plano

vamente a justiça social almejada pela nova
.Constituição Federa[
de Aplicação dos recursos -destinados nesta - . DestaqueMse ainda que este projeto de Lei:
Lei ao Fundo de ;'\poio aõ DesenvoM!:ftento
a) ratiftc.~.o.FJ\8, nos termos do .art. 3_6 da?
Social - FAS, -que dev-erá integrai o OrçaDisposições Constitucionais ·TransitóriaS (art.
2•);
.
mento da Seguridade Social para o exercíéio
_...b) .resguarda e assegura os recursos da
financeiro subseqüente.
Parágrafo único. O Plano de Aplicação
FAS.anteriõrmente estabelecidos (§ 4~ do art.
previsto neste artigo_ observará os pri!ldpios
]'); . ..
contidos nos artigos 194 1 195 e 204 da Consti- ___c) determina a inclusão dos r~ ursos nele
tulção Federãl.
previstos no Orçaniento da Seglliidade SOcial
Art. 5" ESta Lei entra em vigor na data (§ 2o do art. 1'); .
de sua publicãçãO. ---- -- .- · d) ·determina a elaboração de.Plai1o de Aplicação dos recurs~j:>elo Conselho de DesenArt. 6~ Revogam-se as disposições em
volvimento Social- CDS, obedecidos os princontrário.
cípios constitucionais que devem nortear a seguridade saciai (art.4~ .e seu§ único.)
São, portanto, dos mais justos os motivos
Justfficaçáo
que levam à apres_entação deste prOjeto de
Os legisladores constituciOnais, atend~ndo
lei, para o qual espero contar com o aparo
aos anseios da coletividade, inscreveram na
dos demais membros do Congresso Nacional.
Carta Magna diversos princípios de proteção
SaJa das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
aos idosos, quais sejam:
.
_
,_Senador Marcos Mendonça.
·
1) os do artigo 203, incisos I e: V, que lhes
~G!SLAçi.O
CITADA
assegura a assistência soda/; ,
, ...
2) os do artigo-230... que determinam o deLEI N' 6.168, DE 9 DE
ver da família, da sociedade e do Estado no
DEZEMBRO DE 1974
amparo às pessoas idosas.
Para atender a esta justa aspiraçáo da sociedade, o Estaao deve participar ativamente nas
ações assjstenciétis, e, pa~a. tal, necessita de
recursos.
Nada mais justo do que obter tais recursos
através das receitas das loterias e dos concursos de prognósticos federais, prindpío também acolhido em nossa atual Constituição Federal, ao estabelecer que tais receitas constituem fontes de custeio da seguridade social
(art 195, inciso ll1.)
Por outro lado, o Fundo de Apoio ao Desen~
volvirnento Social, criado pela Lei n~ 6.168,
de 9 de dezembro de:.1974, constitui inegável
instrumento de justiça social, através dos programas por ele custeados ao longo de sua
existência, sendo que o próprio Congresso Nacional, reconhecendo sua importância no contexto assistenciaJ, frustrou, pelo Decreto Legislativo n~ 77, de 1988, a teritativa de extingui-lo
feita pelo Executivo, pela via do Decreto-Lei
n"' 2.463, de 30 Qe agosto ·de 1988, cujo art.
2 9 foi revogado legislativamente.
Desta forma, este projeto de lei visa a .dotar
a seguridade soda! dos recurSos necessários
e indispensáveis para programas de assistência aos idosos que não possam prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família (arts. 1' e 3'.)
Destaque-se que são preseNadas as atuais
destinações das receitas das loterias e concursos de prognósticos federais, retirando-se modesto percentual dos prêmios líquidos de cada
extração ou concurso, para custeio dos programasassistenciais previstos (artigo 1;, e seus.
incisos.) Como é do conhecimento de todos,
a sistemática de .distribuição de prémios das
loterias promove sempre a concentração de
renda para um pequeno número de acertadores; por conseguinte, distribuir pequena
parcela daquela renda para milhares, senão
milhões•. de brasileiros idosos, constitui efeti-

DECRETO-LEI N• 1.923, DE 20 DE
JANEIRO DE 1982
Modifica a legjsfaçào que d1'spõe sobre
o· Fut1do de_ Apoio ao D~senvolviinento

Social- FAS:

.. .......

________

.......-······---.........

__,~

,..~

(A Comissão de Ãssuntos Económicos
dedsáo terminativa.)

-~
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N•410,DE 1989
. Dispóe sobre a política nacional de sa~

lários, :observado o d.isposto na ConstftuíÇ(to Federal, e dá outras providências.

b

Congrês.So Nadofiã.l decreta;
Art. 19 A política nacional de salários, respeitado o princípio da irredutibilidade do salâ·
rio real, terá,.como.fundamento a livre negocia·
Ção coletiva e se regerá pelas normas estabelecidas nesta lei.
Art. 2° A n.egociação coletiva será exercida pelos s~dtcatos das c:atego~ias econôCria o FUndo de Apoio ao Desenvol- mica ou profissional, como executores das decisões aprovadas eJn.a.ssembléia geral dos in~
vimento Sodal - FAS - e dá outras
teressados, ou, s·e por ela autorizadas, pelas
providências.
respectivaS federaçõ~, confederações e cen·
trais..sindtc:ais.
•••••••••-••·~--··--·---·"'":._ _
. ,;:.'"-.;.;.w~...._~
Art. 39 As nonna.S ·e condições pactuadas
em convenções e acordos coletivos consti·
DECRETO=ü':l l'l• 204, DE 21 DE
tuem lei entre as partes. As vantagens aos
FEVEREIRO DE 1967
trabalf1ãdores neles estabelecidas, assim c:o·
Dispõe sobre a exploraçfto de lotemo nas decisões normativas, serão assegu·
rias e dá outras providências__
radas, atualizados os seus yaJores, e só podem
s.er reduzidas ._ou suprimidas por convenção
............. ---.--.---·•--·'""-·---~........__ oo·acordo coletivo posterior, cOri.lra" elas não
prevalecendo decisões de política sócio·eco·hõrf:iicéi dó.POder Executivo.
DECRETO-LEI N" 594, DE 27 DE
Parágrafo único. · Em qualquer caso serão
MAIO DE 1969
resp~Jtadas as disposições convencionais coletivas mais vantajosas e as legais mínimas
· Instituí a Loteria Esportiva Federal e dá
de. proteção ao trabalho.
outras providências.
Art. 4" Os aumentos salariais e a melhoria
das condições de trabalho serão fmados em
O Presidente da República, no uso.das atriconvenções e acordos coletivos ou dedsões
buições que lhe confere o§ 1'?
normativas, observados, dentre outros fatores,
a co.mpatibilfiãção cõm o mercaào de trabaJho, a produtividade e a lucratividade· do setor
ou da empresa.
LEI N• 15.717, DE 12 DE
Art 5 9 Enquanto perdurar a inflação, os
NOVEMBRO DE 1979
salários, vencimentos, soldos, proventos e demais verbas salariais, inclusive os benefícios
AutorlzP modalidade de concurso de
previcfenciárloS' em _!Tlanutenção, serão menprognósticos da Loteria Federal regida
salinente reajustados com o objetivo de repor
pelo Decreto-Lei n" 204, de 27 de feveas perdas salariais ocorridas no período, indu·
.. ..!eiro de 1967, e dá oUtras providências.
sjve no mês da data-base.
--Parágrafo único. O reajuste de que trata
o '"caput" deste artigo será aütomátiCo, fiXado
mensalmente pelO mesmo indexador e nas
DECRETO-LEI N• 1.405, DE 20 DE
-mésmãs cõrli:lições esfipuladas para a atualiJUNHO DE 1975
zação dos valores depositados em Caderneta
Dispõe sobre recursôs destJ"hados ao
de Poupança.
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoArt. 6~ .. Na revisão salarial anual, deverá
_..Ciat-FAS. e dá.õf..ill-iú Providências.
S!=!r '!bse!Vada a preseJVaçáo do poder aquisitivo real existente na data-base anterior, sendo
__a_~s~.Su~:ado, no mínimo", o reajUste salarial
~ --~----.a...-.

....

.

. . . . . .:. . -··

.
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eom base no aumento do custo de vida do
período, independentemente do aumento reaL
Art. 7~ A reposição das perdas salariais
decorrentes da apllc-açãci do Decreto-Lei

nG

de feVel-eiráde T98-õ,e dàregislação salarial subseqüente, sefá efetuada na data-base de cada categoria profissional, festabelecendo-se o poder aquisitivo salarial existerite na data-base Imediatamente anterior à
edição do decreto-lel acima referido. confor2283,.d~-28

me se disp!J.Ser em convenção ou acordo -Coletivo, ou decisão_normativa.

Art. 8 9 Fiç.am extintos ns órgãos do P_<;:>~r
Executivo criados para fixar normas e eondi-

'ções de salário e de trabalho para as empresas
mencionadas no artigo 173, § 1ç, da Constituição Federal, cujos _empregados terão os
seus salários regulados na forma desta Lei.
Art. 9' Em qualquer circunstância, não se
dará efeito suspensivo aos recUrsos Jriterpostos em processo de dissídio coletiVO.
Art. 1O. _ Nos termos do inciso mdo Art.
89 da Constitulçao Fedei-ai, as entidades sindicais poderão atuar como substituto processuat da categoria, não tendo eficácia a desis·
·tência, a renúnCia e a transação individuais.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data
de sua pubticação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
ContráriO.
JU$tlficação

nestas mesmas datas sejam feitas as reposições das perdas salariais decorrentes da apli~
cação do Decreto-Lei n~ 2.283, de 28 de fevereiro de 1986, e da legislação salarial subseqüente.
Por outro lado, considerando o disposto no
§ 1~, do artigo 173, da Constituição Federal,
in verbiS:
"§ 1~ A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades
que explorem atividade_ econômica suJei-

- tam-se aO regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributáveis."
O Projeto prevê sua aplicação aos empregados destas empresas, ficando, em conseqüência, pela sua desnecessidade, extintos todos ·os órgãos do Poder ·EXecutivo que tenham
por corripetênda ftxar normas e condições de_
trabalho para estas empresas.
Finalmente, a proposição, além de tomar
defeso a concessão do efeito suspensivo aos
re<:ursos interpostos em prOCe5$0S de dissidio
coletivo do trabalho, firma, como definido no
inçisó UI, do artlgo 89, da COnstituição Federal,
a capacidade dos sindicatos em atuarem como substitutos processuais da respectiva cate·
goria profissional representada, deixando de
ser eficaz a desistência, a renúnc::ia e a transação individual.
Estas, eminentes pares, as considerações
que ora faço, ao apresentar à apreciação de
Vossas Excelências o presente ProjetO de Lei,
solicitando~lh.es o imprescindível apoio à sua
aprovação.
.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de.1989.
- S~nador Nelsof] Wedekl'n.

Trata-se. de Projeto de Lei sugertdo pelo
DIAP -Departamento Jntersindical de Assessoria Parlamentar, que dispõe sobre a política
nacional de salários_, obsei"Vadas__ as dlsposições constitw::ionais, e dá.ou.tras pro*idências.
No presente Projeto procura-se estabelecer
(À Comissão de Assuntos Económicos
a livre negociação coletiva de salários, que
- Competência Terri1ihafiva.)
deverá ser exercida pelos sindicatos representativos das categorias económica ou profissional, como legítimos executare$ das deciPROJETO DE LEI DO SEriADO
sões aprovadas por suas assembféias gerais
N• 411, DE 1989
ou, se for elas autorizadas, pelas respeCjivas
Altera, de um para dois anos, o prazo
federações, cortfederações e centrais.sindifixadonoart. 39daLefn,6.649, de 1979.
cais.
Propugnando pelo respeito às norma_s _le·
Art. 1"' O art. 39 da Lei n" 6.649, de 1979,
gais rnínimãs de proteç:ão ao trabaJho, ao_mes- passa a ter a seguinte redação:
mo tempo a proposição reafirma o conteúdo
"Art. 39. - Ficará o retomante sujeito
de lei entre as partes, das condições fiXadas
a pagar nó locatário riluJta arbitrada pelo
via acordo ou convenção coletivos de trabalho,
Juiz, atê o máximo de vilite e quatro meses
cujos benefícios somente poderão ser supride aluguel, e mais vinte por cento de homidos_ ou redu~idos através de docwnento
noi"árioS- de advogado, se, Salvo motivo
normativo posteriormente pactuado entre as
de força maior, nos casos dos incisos III·
partes, não prevalecendo contra ela, inclusive,
a V e VIl a X do art. 52, não usar o prédio
as de.cisões da política só~io-ecqnôrniça que
para o fim declarado, dentro de sessenta
venham a ser baixadas pelo Poder ~ecutivo.
dias, ou nele não residir durante dois
Tendo em vista os atuais elevados Í[ldices
ãnos."
inflacionários, pretende·se, com o Projeto de
Lei, que os salários, vendmentos, soldos, proArt. 2° Esta Lei entra _em vigor na data
ventos e demais verbas salariais, inclusive os da sua publicação.
beneftcios previdenciários em manutehção,
Art 3" Revogam-se as disposições em
sejain automática e mensalmente reajustados, contrário.
utilizando-se o mesmo indexador aplicável nos
Justificação
depósitos em cadernetas de poupança.
O artigo 6~ da proposta estabelece que nas
0 rne"rcado imobiliário braSI1eiro apresenta
revisões salariais a_nuais deverã ser preservado cMacterísticas especialmente negativas, pois
o poder aquisitivo real dos salários existente conta com imóveis fechados, à espera de
na data-base anterior. e o artigo 7" impõe que qUem- os adquira, enquanto, simultaneamen-
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te, existem· milhares de pessoas cujo poder
aquisitivo não lhes permite acesso à propriedade da moradia.
2. ESsa parcela da população, que não alcança as condições exigidas para a aquisição
de imóveis, soma-se à de ocupantes eventuais
formando o contingente dos locatários, isto
é, dos que pagam aluguel residencial.
3. De outro lado tem-se os locadores e,
dentre esses os que, para recuperarem a posse
do imóveJ alugado, impetram ação de despejo
sob a aJegação de que pessoalmente o ocuparão, ou de que descendentes ou ascendentes
seus o farão.
4. Recuperada a posse, alugam-no a outro
locatário a preço multo superior ao do mero
_reajuste de aluguel da relação locatícia antedor.
5. J:: verdade que ao locatário despejado
cabe, se o desejar, acompanhar a ocupação
alegada e denunciá·la se não ocorrer consoante a postulação, isto é, se o imóvel não
for ocupado pelo requerente - ou por seu
ascendente ou descendente.
6. Essa prática _enSeja a aplicação de multa ao locador, cOrit'orme dispõe o art. 39 da
Lei n~ _6.649, _de 1979. No entanto, a prática
derrionstra que o aviltado valor do aluguel anterior, ainda que Cnultiplicãdo por vinte e qua~
tro vezes, sempre resultará importância inferior à soma de: apenas dois ou três meses
dQ ~or do novo aluguel. Os alugueres correspondentes aos demais meses contratados
consubstanciarão sigTtifiCativo lucro. 7. É fácil concluir-se do- exposto que ao
locador que resolva infringir a lei e não exercite
a.oCupação do imóvel residencial segundo
alego~._compensa fazê:-lo, porquanto a sanção
pecuniária é íriferíor ao que pode auferir com
o novo aluguel.
8. A análise nos leva a concluir _que os
artificias utilizados para a retomada de imóvel
agravam as condições do mercado imobiHário
por diminuir a oferta e elevar Q preço dos
aluguéis.
_
-- 9. Concluímos ainda q-Ue essa prática pode ser inibida através_ da majoração do. prazo_
estabelecido para a ocupação do imóvel pelo
retomante, ou por ascendente ou descendente
daquele, quando o deSejo fundar~se nessa alega~ão.

W~- IncentiVa-nos, pois, à lavra deste Projeto a necessidade de que_se fixe melhor prazo
para a confirmação __... ou náo - das alegações· que mais freqüéntemente alicerçam
ações de d~spejo resideqcial. Essa medida
propiciará melhor oferta de imóveis e evitará
elev?ções vertiginosas e ·artificiais de preços
de aluguéis.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 198_9.
Márcio Uc:erda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.649, DE l6 DE MAIO DE 1979

Regula a /oCêJção predial urbana e dá
outraS. providências.
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Art. 39. Ficará o retomante sujeito a pagar ao locatário multa arbitrada pelo juiz, até
o mtoorno de vinte e quatro meses de aluguel,

e mais vinte p-or- cento de honorários de advogado, se, salvo motivo de força maior, nos
casos dos incisos III a V e VII a X do art. 52,
não usar o prédio para o fim declarado, dentro

nanceira, no valor de até US$ 1,020,QOO.OO
(hum milhão e vinte mil dólares Americanos),
ou seu equivalente em outra moeda, junto ao
Export Development Corporation- EDC, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comis~ão de
Assuntos Econômicos.

de sessenta _dias, ou nele não permanecer du-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência recebeu a Me'nsagem n~ 357,
de 1989 (no 921/89, na origem), pela qual
honorários far-se-á nos próprios autos da açáo
o Senhor Presidente da República, nos termos
de despejo (Vetado.)
· do art 52, inciso V, da Constituição Federal,
(À Comíssao de Assuntos Soc.iaísPropõe seja autorizado o governo do estado
Competência Terminativa.)
de Santa Catarina a ultimar contratação. de
Operação de Cf~ditQ externo no valor_ de até
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
trinta e três milhões de dólares Americanos,
- Os projetes lidos serão publicados e reme·
junto ao Banco Internacional para a Reconstidos às comissões competentes. (Palmas)
trução de Desenvolvimento- Banco Mundial,
A Presidência recebeu a Mensagem no 353,
parcf os fins que especifica
de !989 (n' 9!5/89, na origem), pela qual
A matéria será despachada à Comissão de
o Senhor Presidente da República, nos termos
Assuntos Econômicos.
do art. 52, indso V, da Constituição Federal,
propõe sejam autorizadas a EJ:trobrás e su~s
subsidiárias a ultimar contrataçao de operaçao
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de crédito externo no valor de atê novecentos
-A Presidência ,recebeu a Mensagem n9 359,
e sessenta e cinco mllhões de dólares ameri~
de 1989 (n9 923/89, na origem), de 14 do
canos, junto a um consórcio de bancos, tendo _corrente, pela qual o Senhor Presidente da
como agente o Cttibank NA.
Repúblic~, nos termos do artigo 52, inctso V,
A matéria será despachada à Comissão de
da Constituição, solicita seja autorizada a ReAssuntos Eco-Jiômicos._
pública Federativa do Brasil a ultimar contratação de Operação de Crédito Externo com
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o Banco do Brasll SIA no valor de até US$
-A Presidência recebeu_a Mensagem n9 354, 217,000,000.00 -(du.Z_erlfOs e dezess_ete_ mide 1989__ (n° 916/89, na origem), de 14 do lhões de dólares Americanos), para os fins
corrente, pela qual o Senhor Presidente da que especifica.
República, nos termos do a~~ 5~, inciso VJI,
A matéria será despachada à Comissão de
da ConstitUição, solicita autonzaçao para que Assuntos Económicos.
a Prefeitura Mul1kipal de Porto Velho (RO)
possa contratar operação de crédito no ·vaior
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
correspondente, em cruzado_s novos, a -A Presidência recebeu a Mensagem no 360,
12..000.000 (doze milh6es) de Bônus do Te- de 1989 (n9 924/89, na origem), pela qual
souro Nacional - BTN, para os fiJ!s que__e~pe- o Senhor Presidente d~ República, nos termos
cifica.
.
do art. 52, inciso IX, da Constituição, solicita
A matéria será despachada à Comis-sãO de autorização para que o Governo do Estado
Assuntos Econõrnicos.
de Santa Catarina posSa elevar, em caráter
excepcional e temporariamente, o limite de
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
endividamento daquela Unidade Federativa.
-A Presidência recebeu a Mensagem n~ 355,
A matéria será despachada à Comissão de
de 1989 (11~ 918/89, na origem), pela qual
Assuntos Económicos.
o Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, inCiso V, da Constituição_ FederaL
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
propõe sejam autorizadas as Centrais Elétricas
-A Presidência recebeu a Mensagem n 9 361,
do Norte do Brasil - Eletronorte, a ultimar
de 1989 (ri• 925/89, na origem), de 14 do
contratação de operação de crédito externo
corrente, pela qual o S_enhor Presidente d~
no valor de até vinte e do!s milhões, cento
República, nos termos do artigo 52, inciso IX.
e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e
da Constituição, soUcita autorização para que
quatro marcos Alemães, para os fins que espeo Governo do Estado do Rio de Janeiro possa
cifica.
elevar, temporariamente, o limite de endividaA matéria será despachada à Comissão de
mento daquela Unidade Federativa, a fim de
Assuntos Económicos~
possa emitir letras financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro (LFfRJ), para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
os flns que especifica.
-A Presidência recebeu a Mensagem n_1356,
A matéria será despachada para a Comissão
de 1989 (n~ 9I9!89;na or"igem), de 14 de
de Assuntos Económicos.
dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Prestdente da República, nos termos do art.
52, Item V, da Constituição, solicita sejam au~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
torizadas as Centrais Elétricas do Norte do
- Há oradores inscritos.
Brasil - Eletronorte, a ultimar contratação de
ConcedO a palavra ao nobre Senador Mauro
operação de crédito externo, de natureza fi~
Benevides.
rante um ano.

Parágrafo único.
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DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)

A cobrança da multa e

que

O SR- MAURO BENEVIDES. (PMDBCE. PronL,Jncia o se9uinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs Senadores, quando, no úitimo dia
7, aqui se discutiu e votou a proposta orçamentária do DF para 1990, pus em relevo
a colaboração prestada ao Executivo braSi·
liense pela Comissão a que tenho a honra
de presidir, num entendimento respeitoso que
sempre se inspirou nos superiores interesses
da comunidade residente na Capital da República.
-. AS
'ceio mensagens, acorripanhadas .
dos respectivos projetas de leis, foram apreciadas dentro dos prazos previstos no Regimento
do Senado e na Resolução 157/88,recebendo
muitas delas emendas que objetivaram aprimorar-lhes o texto original.
Por outro lado, o exercido das prerrogativas
de fiscalização e controle foram exercitadas
amplamente, sobretudo pelos Senadores Meira Filho, Mauricio Co_rrêa e Pompeu de Squsa,
os quais, com recohhecido espírito públíco,
procuraram honrar a confiança de que são
detentores por parte do_ povo de Brasilia.
Para este plenário, inclusive, transplantaram-se debates iniciados no arrtbito de nossa
Cor'ntssão, neles interferindo os demais Senaçlores, desejosos de contribuir para o aPerfeiçoamento legislativo çl.as matérias submetidas
ao exame desta Casa.
Em inúmeras oportunidades, as galerias receberam expreSsivos segmentos de seiVidores
de todos os níveis, dispostos a acompanhar
atentamente a tramitação de proposição que
m_ais de perto lhes diz.iarn respeito.
A sistemática de audiência pública foi utiliza:da ria forma legal preceituada, oferecendo-se
aos membros da comissão a oportunidade
de se inteirarem de questões relevantes, como
o foram, recentemente, as vinculadas à área
educacional e à Fundação Zoobotânica.
A presença dos Secretários de Agricultura
e Educação para a prestação de esclarecimentos sobre assuntos pertinentes_ às suas
Pastas constituiu, igualmente, participação relevante nos trabalhos do Senado, tendo _sido
convocado o Secretário de SeQurança para
discutir conosco, nas próximas horas, temas
relacionados com o fmportante setor que di·
rige.
Ao Governador Joaquim Roriz enviamos sucessivos expedientes, consubstaciando reclamações e apelos de entidades comunitárias
e ddadãos comuns, -num salutar intercâmbio,
de positiva ressonâncfã. pára· as Coiteções de
falhas ou omissões por parte da administr.:tção
-pública.

-quase

Todos os programaS governamentais, _que
oferecem inccinstetável caráter dinâmico ao
governo Joaquim Roriz, foram estimulado? ·
pela Comissão do Distrito Federal, valendonos o reconhecimento de todos os integrantes
da atual equipe governamental.
O funcionalismo, por sua vez, viu c_oncr:etizar~se antigas reivindicações como a do Plano de Cargos e Salários, garantindo-se, dentre
outras c:ategorias, ao Magistério, uma política
de pessoal adequada .à realidade educacional
de Brasília.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

As criticas veiculadas na tribuna do Senado
ou na imprensa contra atos ·do Poder Executivo conduziram ó Goverriador Joaquim Roriz
a contestá-las formalmente ou_aadotar, quan-

do justas, providéhcías Saneadoras, numa demonstração inequívoca de sua formação fun-

damentalmente democrática.

.

O SéCretâtlo Marcos _Aurélio, do Gabinete
Civil, deslocou-se, todas as quartas-feiras, à
sala de reuniões da Comissão, num elogiável

esforço de entrosar Legislativo - por nós representado - e Executivo, do qual é um dos
mais preeminentes e qualificéidoS integrantes.
QUando vier a afaStar-se do cái§O que dig·
namente Ocupa, o Governador Joaquim Roriz
haverá de dizer aos brasilienSes -qUe o Senado

Federal cumpriu exemplarmente as suas tarefas de Câmara Legislativa, ajudando-o, nesta
fase da transisão autonomista, a concretizar

os seus pial"!:os·de governo, do qual sobreleva
a área social, alvo permanente de suas preocupações como gestor da cousa públicá na sede
dos Três Poderes da Uniâo.
O Executivo e o Legislativo, independentes,
mas harmônlcos, souberam, em 1989, int_e_rpretar os legítimos anseios do povo de Brasília,
conforme se infere do relatório dos trabalho$,
que solicito faça parte deste pronunciamento.
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador?

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo
o aparte a V. Ex", nobre Senador Leite Chaves.

O Sr. Leite Chaves - Nas Eleições do
ano que vem, Brasília passará a ter uma repre-

solicitada .1:1. dar cumprimento à sua determinação e à sua vocação constitUcional de Capital da República.

O SR. MAURO BEI'IEVIDES - Muito
grato a V. ~. nobre Senador Leite Chaves.
V. Ex~ oferece ao Senado Federal o testemu·nho espontâneo de que nós, da Comissão do
Distrito Federal, os seus21 integrantes, procuramos cumprir a missão que nos foi atribuida
pelo Regimento do Senado da República e
pela Resolução n9 157, de 1988.
Na nossa comissão, os Representantes de
Brasília - eminentes Senadores Pompeu de
Sousa, que dirige os trabalhos desta Casa;
Mauricio Corrêa e Meira Filho·...:....., todos ·os
tfês já destacados neste -pronunciamento,
trouxeram a debate matérias da maior relevância para a Capital da República.
Partilhamos todos nós, Membros que so·
mos daquele Colegiádo, da discussão de projetas, de requerimentos, de convocações de
Secretários de Estado, enfim, de tudo quanto
possa representar atribuição e prerrogativa da
Comissão do Distrito Federal.
O Sr. Odacir Soares - Permite-me V.
Ex!' um aparte, nobre Senador?

O SR. MAURO BENEVIDES - Con>
imenso prazer, ouço o nobre Senador Odacir
Soares. que ~ eX'B.tamente o Vice-Presider;tte
da Comissão do Distrito Federal e_ que tem
prestado inestimável colaboração a essa Comissão Permanente.

O Sr. Odacir Soares - Agradeço a V.
Ex" Desejo destacar, destacar, neste ano parlamentar _que se está encerrando, o trabalho
eretivo da Comissão do Distrito Federal presi·
dida por V. Ex" Graças, Inclusive, ao esforço,
à inteligência, ao dinami~mo e à percuciência
de V. Ex~, pôde essa Comissão desempenhar
bem as atribuições que a nova Constituição
lhe outorgou. Neste ano de 89, as atribuições
da nossa COmissão cresceram muito em deCorrência dã ãtrl&uiçã-o de poder julgar e apreciar, term'inativamente, os projetas que lhe foram submetidos à deliberação. Se analisarmos os resultados deste ano de 89, sob o
ponto de- vista- dos interesses de Brasília, vamos Verificar que a nossa comissão desempenhou, a contento, as suas atribuições, porque
foram dezenas de matérias que ali foram apreciadas e que puderam - inclusive num clima
HoJllem que não busca o elogio fácil_e que,
de harmonia, mas naturalmente com algumas
ao longo do tempo, em qualquer dr.custância, discordâncias - ser estudadas e votadas, reganhando ou vencendo, V. E>r é um cum- solvendo~se, assim, angustiantes problemas
pridor do seu dever; é um dos homens respei- do Distrito_FederaL Outras matérias, lamentatáveis nesta CaSa. FOi bom· quê fosse V. Ex" velmente, talvez não tenham sido colocadas
o últin1o Pre,sidente, para que·a próp'ria Asse.m- à i::leliberação d<'! nossa Comissão. Importantes
bléia que amanhã que venha a assumjr esses matérias, envOlvendo questões institucionais,
encargos tenha, neste último" perío-do de ativi- envolvendo questões do funcionalismo públidade da Comissão do. Distrito Federal,· um
co. envolvendo questões da estrutura organiparâmetro, para acertar no encaminhamento zac~al c!o Go...,emo de Brasília, envolvendo
das_ grandes proposições de Brasflia, cidade questões relativas à legislação, colocadas à
com grandes problemas hoje, e que carece deliberação_do Governo de Brasma, foram disser administrada com extfef"!la eficiêilcia. Por- · cutidas e votadas pela· nossa Comissão. Se
que. retomadas as normas demoCráticas com
não. tivemos a s_ensibilidade, em muitos casos
O. futuro GOverno presidencial,· resultante de ---'como a terá a fUtura Assembléia Legislativa
eleições. Brasília, então, será, cada vez mais, de Brasília, c:om a sensibilidade de represensentação específica e, então, o Senado Federal
deixará de ser a sua Câmara Legislativa, e mais
particularmente a Coril.iSsão.do DistritO Federal, que tem cumpridO esse propósito COnstitucional, êiinda que .não sejamos o órgão mais
pertinente para iSso. E neste último ano a Comissão tem cumprido com mais eficiência_esse se_u mister, sobretudo porque está V. EX
na sua Presidência. Todes nós, no Senado
e no Congrésso Nacional, o conhecemos
bem. V. &• é um homem de grande pond!='ração: de UJ1l sentimento de justiça palpável;
um magisttado na·vida: Dentro do se~ pr9prio
Partido, UfTl homem de senso de proporções,
um homem de formação jutídicia das melhQ- ·
res. De maneira que V. Ex" fof, assim, Uin poilto
alto. E _queira, riessa sua,'alocução, ernbora ·
lhe constranja, destacar o seu p~pel.
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tantcs eleitos diretamente - , pelo menos procuramos desempenhar, com isenção e com
profunda honestidade, os nossos trabaihos
neste ano que se finda. Ao terminar este aparte, ressaltaria, neste ano de 1989, do ponto
de vista da nossa Comissão, o esforço, a dedicação e a imparcialidade com que V. Ex• presidiu a ComiSsão do Distrito Federal. Não fossem essas qualidades de V. Ex>;- os nossos
trabalhos, sem nenhuma dúvida, se teriam desenvolvido em ritmo bastante inferior. primeiro, porque V. Ex• convocava a nossa Comissão
para deliberar, duas ou três vezes por semana,
não deixando, em nenhum momento, que a
nossa pauta ficasse sobrecarregada. Segundo,
pori:[tie foi feito Um esforço muíto grande para
(JU_e a nossa Comissão alcançaSSe quorum,
pois, sendo uma grãnde Comissão,- tivemos
sempre a necessidade de fazê-la funcionar
com o quorum regimenta[mente exigido, c·om
o quorum constitucionalmente exigido. De
inodo que todo esse grandioso resultado, eu
diria, se obteve graças à presidência de V. Ex•,
a qual soube desempenhar com muita inteligência, com muita isenção e com absoluta
honestidade. Era este o·aparte que queria trazer ao discurso de V. Ex', parabenizando-o pelo
trabalho gigantesco que desenvolveu à frente
da Comissão do Distrito Federal neste ano
que se encerra.

O SR MAURO BEI'IEVIDES - Nobre
Senador Odacir Soares, fico-lhe muito grato
por essa manifestação de enaltecimento ao
trabalho da Comissão. Se êxito fo! capltalizado
para esse Colegiada, eu-;- Como Presidente, desejo partilhá-lo, reparti-lo, inclusive, com V. Ex",
porque Vice-Presldente da Comissão, e com
os outros 19 hitegrantes, já que V. Ex~ e eu
temos a responsabilidade de dirigir a Comissão do Distrito F~eral.
Foi um ano marcado por ingentes atividades e com a particípaçãO, se saliente, de todos.
mas, indiscutivelmente, mais preeminente e
mais efetiva daqueles que representam Bra~
siTia no Senado Federal, no caso os Senadores
Maurício Corrêa, Pompeu de Sousa e MeiraFilho, q-ue se desdobraram em trabalho, em
faina continuada, para corresponder à confianç-a de que são detentores por parte do eleitorado e da população brasiliense.
O Sr. Odacir Soares- Apenas acrescentaria o fato de que nós, na Comissão, tivemos
a colaboração dos nossos· funcionários, daqueles que ali prestam selVi.ços, do Secretário
da Comissão aos demais funcionários, e que
se desdobraram, do meSmo modo que nós,
no preparo dOs Processos e dos projetas. Sp
nos foi possível votar tpdas as maú~rias porque
tivemos uma assessoria na Comissão do Distdto Federal que, permanentemente, diuturnarnente, esteve à frente da instrução dos processos que chegavam à nossa deliberação.
V. Ex', sem nenhum favor, foi um granae Presidente, desempenhou com grande equilíbrio,
com grande inteligência e com imp-arcialidade
o mister de ser Presidente da Comissão do
Distrito Federal. E estenderia este registro e
também. minhas congratulações àqueles que,
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nos bastidores da Comfssão, são os seus funcionários, souberam colocar· õS projetas e os
processos à deliberação da Comissão, do ponto de vista material, em perfeitas condições.

O SR. MAURO BE!'jEviDES - Nobre
Senador Odacir Soares, é ut-Ji r~gistro que não

poderia ser omitido em nosso pro.nunciamento, esse de realçar a colaboração inestimável
da equipe que, sob o comando do Secretário
Guilherme Fonseca. terr1 leVado aquela Co.
missão a atir:tgir es5e?_pa5fr_9es de eficiência
comprovados pelos setores técnicos e administrativos da Cásá E_ tarit6' iSso é verdade
que, ao final deste pronunciainento, farei a
anexação, para conhecimento da Mesa Diretora do Senado Federal, de _um apanhado de
tudo aquilo que tramitou n'a ·comissão do Distrito Federal - os profefos_ de lei, os anteprojetos de lei, projetõs dilei_dO Senaclo Federal,
os atidos, as mensagens, os projetas de resolução e denúncias, também, apresentados
àquela Casa com base na Resolução n~ 157,
de 1988.
O Sr. Meira Filho -Permite-me V. Ex'
um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço
o aparte do nobre Senador Mefra Filho.
O Sr. Me ira Filho-'- llustre_Senador Mauro
Benevides, estava em meu gabinete quando
V. Ex' iniciou sua fala e lembrei-me que, com
o advento da autonomia política para o Distrito
Federal, a nossa Comissão, a Comissão-do
Distdto Federal, foi transfOrmada numa caixa
de ressonância dos ans_eios de nossa população. No primeiro biênio. quando lá estivemos,
realmente a Comissão do Distrito Federal se
tomou nessa permàhente calxa de ressonância, e ali funcionamos_ democraticamente,
com a presença:-dos segmentos da sociedade
brasiliense em nossas reuniOes. V. EX• feZ muito bem em destacar os trabalhos realizados
pela Bancada de Brasília, nas pessoas dos ilustres Senadores Pompeu de Sousa, Maurício
Corrêa e este Senador que ora fala. Neste instante lembraria, e certamente a população brasiliense não- esqueceu, â atuação de V. Ex•,
que, tisica, política e inteligentemente, conduziu sempre os nossos-trabalhos. A população
brasiliense fica devendo esse reconheicmento
ao ilustre Senador cearense, porém brasileiro,
igual a tantos que estão aqui na Capital do
País, e que, sem dúvida, prestou inestimável
s_erviç:o à nossa causa, à nossa busca de solu·
çôes para a solução ·de nossos problemas.
Parabéns, SenadOr_Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre
Senador Meira Filho, os parabéns que V. EX
a mim dirige, devem também ser encaminha·
dos aos demais integrantes da Comissão do
Distrito Federal, porque, como ressaltei no início deste pronunciamento, podem ser enten~
didos como uma prestação de contas; todos
eles foram extremamente decididos no cumprimento daquelas tarefas a eles deferidas pelo
Regimento do Senado e pela Resolução n•
157, de 1988: E-diiia- mãis-aiilda·-a-v. Ex,1;
na apreciação dessas mensagens, desses pro-
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jetos, dos anteprojetos, na audiência de Secre~
tários de Estado Secretário de _l~çl_!,lcaç~~. _$_e~,
cretário da Agricultura, prqxi_rna_mente D Se·
cretário de SeguratlÇã Pública -, em todas
essas oportunidades se sentia a preoCupação
dos Srs. Senadores de cOnhecer de perto a
realidade de Brasília e a busca de solução
para os problemas mais urgentes e mais angustiantes desta ddade.
o Sr. Mauricio Corrêa _ Permite-me v.
se. um apartes?

a r·eserva dã S"arição tinha que ser do Presf~
qente_da República. Por quê? PorqUe o Gover~ nado r do Distrito Federal ainda é um delegado
de - confiança do Presidente da República.
EnqUanto se mantiver esta situação. é daro
que as iniciativas de lei não podem set do
Governador, e sim do Presidente da Repúbijca.
Mas, como eu disse a V. Ex• -ti-ata-se de uma
elucubração que vou desenvolver daqui para
o início de f~vereiro. Nesta parte, deixo aqui
amea clf}pll(de que a Resolução n9 157 e
viscer~Tmente_ inconstitucional. Como há
O SR. -MAURO BENEVID.Es __. Com
aquele Prin-Cípio- de Direito que diz: quando
emenso prazer, eminente Senador M.itiricíO
o ato, tendo determinada forma, atinge a sua
Corrêa, que integra a Comissão do Distrito
finalidade, está_ suprida aquela irregularidade,
como afê'agOfa YotamoS matérias do alto lnteFederal com extrema dedicação na condição
de Representante legítimo do povo brasiliense. resse do Distrifo Federal. quer-me parecer que
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presi--- não seda O caso de nenhum efeito de anuladente da Comissão do Distrito Federal, neste - ção. Sei qUe-V. EX, como eininente jurista,
seu relatório das atividades desenvolvidas pela
haverá de se preocupar com· a natureza da
Comissão, me associo à maneira correta coinvocação que faço neste instante. No mais,
rrio V. EX" está expotÍdo todo trabalho ali deSr. PreSidente, reitero aqui o meu apreço, até
sempenhado. Contudo, permita-me dívergír
a minha admiração, pela forma cortês e semapenas no que tange aOs enaltecimentos que
pre delicada, pelo esforço indormido de V. Ex"
v._Ex• faz_ ao Governo do Di::;trito Federa!. Até à fren!e da Comissã6 do Distrito Federal, com
os aceitos'- tendo em vista a sua origem parti- o apoio dos nobres Senadores Pompeu de
dár1ã e até mesmo·com relação-àS forças que
Sõusa e do Senador Meira Filho. Fi~m. poro levaram à Presidência da Comissão do Dis- tanto, os meus curriprimentos e o desejo de
ttito Federal_. No que concerne, portanto, à
um bom Natal e um 1990 cheio de felicidade,
ação especificá do Presidente Mauro Bene- porque V. Ex~ merece da Oposição, neste movldes, não posso deixar de manifestar 0 meu menta, este reconhecimento.
apoio pela maneira lhana, sempre cavalheira
com que V. Ex' tem recebido os nossos pleitos
OSR. MAURO BENEVIDES- Os meus
eni:ãffilnhado os nossos projetas, enfim a maagradecimentos, nobre SenadOr Maurício Corneira como V. Ex~ tem-se portado à frente des·
rêa, que, como disse ao conceder-lhe o aparte,
se importáhte órgão da vida legislativa do Distem sido uma das mais atuantes figuras da
trito Federal. À guisa apenas de uma elucubraComissão do Distrito Federal, levando a deba·
ção, devo manifestar ao Senado a minha ãnte a(juelas matérias e aquelas proposições Cjue
-siedade com relação à Resoluçã_o n~ 157.
mais se identificam com os anseios e aspiraAproveito para deixar registrada esta minha
ções do povo brasiliense.
preocupação. Estamos em final de mandato.
Ano que vem teremos o novo Presidente da
Quanto à lese que V. Ex" agora suscita, ela
República, e vamos ver como que o processo
rios-reriieté a ulna exegese mais a,Profund3da
legislativo vai-se desdobrar. Sr. Presidente, em
da letra constitucional, especificamente do art.
face da clareza do texto do art. 16 do Ato
16 do Ato das Disposições Cõnstitucionais
das Disposições Constitucionais Trahsitóriãs
Transitórias, a fim de que, a partir de 1990,
~~__ explicitado de maneira perfeita:
com a Resolução n~ 1.57, ou ·com qualquer
outra que possa modificá-la, continuemos no
"Atê_ que se efetive o disposto no art
sen:aaÓ, na Comissão do Distrito Federéil, essa
32, § 2° da Constituição"- que é exatatarefa, que é relevante, até que se complete
rnente a eleição em Brasi1ia - ''c:aberá
a fase da transição autonomista com a eleição
~o Presidente da República, com a apro·
dos Deputados que vão compor a Assembléia
vaçáo do Senado Federal, ·indicar o Goda Capital da República.
vernador e o Vice-Governador do Distrito
Federal".
"§ 1~ A competência da Câmara Legislativa _do Distrito Federal, até que se
instale, será exerdda pelo Senado Federal.'.
E aquf quero situar batam ente esta preocupação. Acredito que até este momento, nobre
Senador Mauro Benevides, agimos de (erma
-fncoiistituc:ional, porque somente a partir -note bem - da posse do novo Governador
eleito pelo povo de Brasília, e instalada a Câ-mara Legislativa ê que o processo de sanção
dos projetas, das leis, teria Cjue ser feito pelo
Governa doi" do Distrito Federal. Na hipótese
pl-esente. -em qUe ainda não hâ autonomia
política do Distrito FederaJ, evidentemente que

Muito grato, nobre Senador.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, farei chegar
a todos os 2 r nl€mbros da Comissão, assim
como ao eminente Presidente, Senador Nelson_Carneiro. o relatório das atividades da Comissão do Distrito Federal, a fim de que possam constatar que houve um esforço decidido
daquele Colegiada, no sentido de se cumprir
bem a missão que nos foi atribuída pelo Regimento do Senado, pela Resolução no 157, oferecendo o nosso_ apoio a Bras!lia, através do
seu ilustre Governador Joaquim Roriz, através
dos seus -setores administrativos. En"fim, foi
o Senado que respondeu presente àquela convocação que decorreu do texto regimental e
da Resolução n 9 157. de 1988. (Muito bemi)
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n9 26,_ de 1985, que fixava o prazo de
desincorT;~patibilização para os secretários

DOCU!1ENTO A QUE SE REFERE O
SR. MAURO BENEVJDES EM SEU PRONUN·
C!AMENTO:

RELAlÁRIO DOS TRABALHADORES'REALIZAOOS PELA COMISSÃO
1\0 PER!ODO DE 6-4- A 13/12- f9B9

- Proposições recebidas:
1 - Projet.o de_ Lei do Distrito Federal. .....
1.2- Anteprojeto de Lei do Distrito Federa(,
1.3- Projeto de Lei do Senado Federal .... :
1.4- Oficio ....... ··••r••···········~-···-·····
1,5- Mensagem. ·········-----c··········-····

25
10
- 02

1. 7 - Denúncia_..... , .. , ......... ·....• ~--.•••••..

01

97

08
02

,..

1.6- Projeto de Resolução ................ _.. ,.

Teta I .....• ~--~- .. , .•••• ----- •••••••.• _ ••••••••

2- Propostcões distribuídas:

2. 1 - Aprovadas .......• _.,._ ............... -.•.. -.---.--

11

2.2 -.Rejeitadas .............................. .
2.3- Diligênclas ............... _._ ....•..... ~·-2.4 -Pendentes ................._..........._.. .
2. 5 - Com Relator.-~ .......... -..-•......... ~ .. .
2.6- PrOntas para paUta .............. .-~ ...... .
2. 7- Enviadas ã Secretaria Ger·al da Mesa ..

11

02

01
13
07
13

~~~a~:~~~:~-~~~:~~~~::~:~:~~:::~;:::::::::::._:..:

03

121

3- Proposicões não-d1stcibuír.1asi
3. 1 - Prazo de_ emendas ..............•.........

3.2- Enviadas á Secretaria Geral da Mesa.·-·-·· _
3.3- Retiradas .................•..... ·······~
3.11- Pendentes ................•.............
Total: .............. _..•.•... ~--~-~--- •.... ~ ..
A - Diversos apreciados:
(solicltat:ões I propostas I r~erimentos /denUncias
4. 1 - /!provados....
. ......•.. -.........•....
4.2- ReJeitados .....................•........
4.3- Di llgên-cias ............................ .
4. 4 - Pendentes •. _, __... , .....•............••••..
4.5- Retirados ................. -.- ..•..........
Total: .......•...... ; .... ·····~ç···-···········•
5- Texto finais a.provadoS.
6- Decisões terminativas ...
7 -Resolução 157:
7.1 - Documentos recP.bidos .......... .
7.2- Documentos Eixpedldos...
. ...... ..
7, 3 - Telegramas expedidos_~J~ . .
. .......... .
7.4- Documentos apreciados .......... .
. ........... .
8 - Orícios recebidos:..
9 -Ofício::; expedidos., ..................... .
10- Convoci~Jões expedidas: ................. ..
11 -Reuniões convocadaS: .......•.............
12- Reuniões realizadas: .................... .
12.1- Ordinárias ........................•...
12.2- Extraordinárias ..... _.. , .............. ..

(Durante o discurso do Sr. Mauro
Benevldes, o Sr~ Pompeu de Sousa,
3" Secretário, deixa a cadeira da Pre.s/dência que é ocupada pelo Sr. IYelson Carneiro, Presidente.)

O SR. PRESJDEN1E (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavia a:o nobre Senador Leite
Chaves.
()SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores dois assuntos me trazem à
tribuna nesta ~rde~ O primeiro se refere a ·de~
sincompatibilização- de Secretários de Estado
que desejarem.candidatar~se.
A matéria está sendo examinada no T ribunal Superior Eleitoral, e ontem jornais veicularam esta noticia:
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DESINCOMPATILIZAÇÂO DE 90
É ANALISADA PELO TSE

Da Sucursal de Brasília

"O procurador-geral eleitoral, Aristides
Junqueira, afirmou em parecer solicitado
pelo Tribunal Superior Eleitoral que os
Secretários de Estado não precisam deixar -seus cargos para concorrer às eleições do ano que vem (governador, vicegovemador, senador, deputado federal e
deputado estadual). "Por mais lamentável
que seja, à outra conclusão niiO se pode
chegar", disse ele.
O parecer de Junqueira deverá ser analisado hoje pelo TSE, que pode aprová-lo
ou nãO. SeguildoJUnqueira, a última norma vigente era a. Emenda ConStitucional

e-m qtiã.tro meses: Se fossem candidatos
a cargo municipal, e nove meses, se can~
didatos a demais cargos.
A Emenda n 926 perdeU a validade após
a promulgação da ConstitUição de 1988.
Segundo Junqueira, não se pode agora
adotar a norma anterior à _emenda (Lei
·COmplementar n9 5), porque ela foi revogada. Pela lei complemeritar, o prazO era
de três meses e o afastamento do cargo
· era definitivo. O pafecer Toi -pedido peJo
Deputado Gonzaga Patriota (PDT F'E)."
Então, Sr. Presidente, que o Procurador-Geral pense assim, ~ certe, pois S. ~ é uin
cUSto§ legls, vela pilo cumprimento da lei.
Mas o·tnbunal pode defender de forma diret~
por analogia, por aplicação de princípios gerais do .direito. Por que razão há desincompatibilização?
Quando alguém esfà' enl. Cargo executivo,
- que enfeixa em suas nlãos poder, valores, ele
terá que se desincompatibilizar, porque se não
o fiZer, o que se receia é gue possa usar essa
influêtlcia em- benefício PróPrio:
Na ConStituição, mantivemos daramente a
determinação para Presidente da República,
para Governadores de Estado e· Prefeitos. E
a lei ordinária ficou de regular a questão da
_g~~ncompatibüização de Ministros, Se.cretários e outros cargos similares.
A C"arnara votou um projeto neste sentido,
o sena_do não o aprovou porque não havia
tempo e houve uma vacab'o Iegls, isto é, uma
lacuna legal. Mas nem po-r-"isso o Tribunal poderá eximir-se de·decidir, porque os princípios
. maiores são de que se evite 9 abuso, os come~
timentos ilegais, em razão do poder, em razão
da influência financeira dos cargos executivos.
O Tribunal pode claramente decidir de acordo
com os princípios gerais ou por analogia, mesmo porque na tradição do Direito_ brasilelro
sempre houve incompatibilidade entre eleição
e o exercício de cargos .executivos.
Esperá que o Tribunal Superior Eleitoral,
hoje, decida s.oberanamente essa questão. O
Tribunal Superior Eleitoral, na sua competência, no âmbito de seus poderes, é órgão qualificado para reSolver a questão no beneficio da
lisura eleitoral e moralidade pública. E1e pode
recorrer à analogia, aos princípios gerais do
Direito e mesmo à repriSfinação. Uma lei que
seja revogada, quando ela revogoU a lei ante·
rior, pode ensejar que a lei anterior passe a
ter vigência, desde que a lei que a revogou
venha a ser, por sua vez, revogada. O princípio
a repristinação é perfeitàmente aceitáVel em
nosso Direito e nos códigos, de modo geral,
dos paÍses do Ocidente.
Esta é a nossa exortação ao Tribunal Superior Eleitoral.
O segundo assunto, Sr. Presidente, diz respeito à criação dos Tribunais de Alçada do
Paraná. A C6r1St:ituinte do nosSo Estado, nas
Disposições Transitórias, criou dois Tribunais:
o de Londrina e o de Cascavel. E-ela, quando
o fez, 1rispir0u-Se na ConStituição atual, que
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enseja e fomenta a descentralização da Justiça. Não apenas a Uescentralização conceituai

mas, sim, a

d~scentralizas~~

Convimos em que

física e efetiva.

ã Justiça tem que estar

.próxima do necessitado, daquele que carece

das suas decisões. O Tribunal de Justiça do

Estado, entretanto, contra isso se insurgiu, dizendo que a Constituiç-ão determina que so-

mente mediante proposta do Tribunal de Justiça possam ser criados tribunais inferiores._

Com Jsso, oficiou ao Procurador-Geral-da República para que ingressasse com uma ação
de inconstitucionalidade perante o Supremo,
onde buscava a declaração de inconstitucionalidade dessa decisão da Constituinte do Es@do do Paraná.

S. U acolheu o pedidO do Tribíinã.J de-Jus:-tiça e ingressou com a ação de declaração
de inconstitucionalidade. O Supremo, anteon~
tem, acolheu liminarmente essa ação direta
de inconstitucionalidade, e os dois Tribunais
liminarmente foram cassados. A decisão de
mérito haverá de vir depois. Pergunta~se: poderia ou não a Assembléia Constituinte criar
esses dois Tribunais?

Sr. Presidente, realmente, a Constituição estabelece que só por proposta dos Tribunais
de Justiça possam ser criados tribunais infe~
riores. Quand.o isso? Quando a Constituição
já está promulgada. Meramente, como legislador ordinário, a Assembléia não poderia jamais criar tribunais, a não ser que a lei fosse
de inicíativa do Tribunal de Justiça. Mas no
período constituinte, Sr. Presidente, o· poder
é seu, porque, nesse instante, a Assembléia
funciona como Poder Legislativo e Poder Judiciário. Ora, se a própria Assembléia Consti~
tuinte pode aumentar ou diminufr o nUmero
de desembargadores, por que não pode criar
Tribunal de Alçada, sobretudo, quando a
Constituição não veda, e até estimula?
O Tribunal de Justiça, em sua defesa, alega
que essa descentralização é ilusória, porque
os editais e intimações têm que ser publicados
no Dián"o Oficial, e ele fica distante, por sua
própria natureza, do interesse da parte. Mas
a.ser aceita essa argumentação, Sr. Presidente,
nós não teríamos criado~ aqui, os Tribunais
Regionais Federais. Nós criamos o Tribunal
Federal do Rio Grande do Sul, criamos o de
São Paulo, o de Brasflia, o de Recife e o de
Minas Çierais. Onco tribunais! E 'trãnsforma~
mos o Tribunal Federal de Recursos em T ribunal Superior de Justiça. A sér aceito tal argumento, Isso não teria ocorrido.
Ora, juristas, advogaaõs, pessoãs que lutaram pela criação desses Tribunais, se constituíram em comiMáo, para que a Assembléia
Consbluinte do Paraná Criasse esses dois órgãos de Justiça. E eu.- receho, com data de
20 de novembro, o Offcío nç 23/89, dessa Comissão Pró~Ci'iação do II Tribunal de Alçada,
nos segWntes termos:
"Sr. Senador, o Constituinte estadual,
respondendo aos ans~ios da comunidade jurídica paranaense, quanto à descentralização da Justiça, no segundo grau
de jurisdição, aprovou a criaç!o de Tribu-
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nais de Alçada em ~ondrina e Cascavel,
art. n 9 102, para Serém jnstàlados em 1-80
e 360 _dias, respectivamente, da promul·
·gação-da Constituição, de 5 de outubro,
de 1989, art. n9 44, do Ato das Dispo~
_sições Constitucionais Transitórias.
0-Egrédlo Tribunal de JuStiça do Estaáo Paraná, reiterando posição assumida perante a Assembléia Constituinte
Estadual, e refutadas fundamentalmente
-pela CómissãÓ Pró-Criação do [J Tnbuna!
de_ Alçada, solici_tou ao Exm9 Sr. procura·
dor~Geral da República o ajuizamento de
ação &reta de inconstitucionalidade perante o excelso Supremo Tribunal Federal, de conformidade com o disposto nos
arts. 103, inciso VI, e 102, inciso J, alírieã
a, da Constituição Federal, objetivando
a declaração de inconstitucionalidade no
art. 102 do Capítulo mda Constituição
do Paraná, cria os Tribunais de Alçada
de Londrina e Cascava!; e dos arts. n 9
44, ç:aput, fiXa os prazos para serem instaJado_s; o 60, fiXa __o prãzo de 90 dias para
o egrégio Tribunal de Justiça remeter
- projeto de lei à Assembléia Legislativa,
propondo a nova lei de organização e divi·
são judiciária no_ Ato das Disposições
constit,udonais Transitórias que, se acolhida, inviabilizará o cumprimento de im~
portante conquista da gente paranaense."
~-·ao

Enfendemos, coffiõ já o fizemos no
curs_o_ dos trabalhos constituintes estaduais, que a Assembléia, enquanto Poder
Constituinte, tem competência para criar
Tribunais de Alçada, art. 92, inciso 11, letra
c. da Constituição Federal, respaldados
em precedente da Carta Estadual de 47,
quando- da elevação do número de desembargadores e objeto de pronunciamentQ do calenda Supremo Tribunal Federal, sufragando entendimento esposa~
do pelo eminente Dr. Luiz Galotti, então
Procurªdor~GeraJ da República, e na posiçtlo doutrinária quanto à competência estadual frente à Constituição Federal de

1988.

.

Por tais razões e animados pela posição
de v_ Ex" em defesa dos intereses superiores do Paraná, invocamo-lhes o seu
-inestimável apoio, -inclusive mantendo
contato como Exrp? Sr. Dr. AristidesJun~
queira Alvarenga, dignissimo ProcuradorGeral da República, nesta Capital, a quem
cab_ern, por força de preceito contido no
art. 103 da Constituição Federal, -com o
Egrégio_ Tribunal de Justiça.para diretamente propor aç~o de inconstituciona~
!idade, dar a palavra final sobre o assunto
da mais alta relevància, arredando obstá.--.::__ GOlos à instalação dos órgãos recursais.
_Convencidos de, uma vez mais, contar
· com a sua valiosa acolhida, louvamos a
oportunidade para, aguardando o seu
pronunciamento, renovar a V. Ex~ nossas
expressões de estima e merecida consideração. -Miguel Horst Bompeixe KohJer, Presidente."
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E a Comissão de Defesa dos Tribunais se
compõe das seguintes pessoas, todos juízes,
advogados, homen-s de larga experiência e re~
conhecedores da necesidade da criação dos
Tribunais:
COMISSÁO PRO-CRIAÇÃO DO

2' TRIBUNAL DE ALÇADA
Membros da Comissão Miguel Horst J?om-

peixe Kohler - Benedito Lepri - Antonio
João Delfina Amalfi- Antonio Carlos Coelho
Mendes-- Paiva Vemillo dos Santos- Carlos
Albetto Paoliello Azevedo- João Tavares de
Lima Filho - Luiz Carlos Bellinetti - José
Antônio Tadeu Felismina -Alex Silveira Canziani - Naylor André das Chagas Umã Izidoro Fluminhàn - Rui Aprigio Ba(b_o.sa -João Soares Cal.das- Dioniltro Rubens Pavan
- Maria Assunción- e Prado - Moacir Veras.

Sr. Presidnete,_durante a Constituinte nós tive-rilos grande preocupação, primeiro; em aroplicar os poderes da Justiça, mas, ao mesmo
tempo, revelamos nossos receios de que
atuasse com espírito de corpo. Ninguém mais
do que o Judiciário deve estar isento de tal
prática
Com a Constituição com pOderes amplos
que detém agora, o Judiciário está autônomo
e, por isso mesmó, deve ser muito sereno
qUando decida sobre matéria de seu interesse.
A esse propósito, quero trazer ao conhecimento da Casa, caso recente: um advogado
de .35 anos, de vida proftSsional no Parãrlá,
defendeu uma causa criminal. O seu cOnstituinte foi condenado. Ele, no recurso, disse
que o juit da condenação ou não lera o processo ou, se o lera, não o entendera. O jtilz
teve a seguinte ínterpetação: ..se não li, fui
desidioso; se li, não entendi, fui burro", Extraiu
as peças dos autos, mandou para o promotor,
o promotor denunciou, o advogado foi conde~
nado, por decisão irrecorrível do tribunal e Justiça, sob a- alegação de injúria e difaffiação.
Entáo, o advogado veio preocupado a Brasília.
Conhecido meu, impetrei até um habeas cot~
pus ao Supremo. O Relator mandou pedir informações à JustiÇa de origem, mantendo a
condenação. Ora, todos sabem que o advogado, pela nova Constituição, é inviolável enquanto no exercício profissional, por força do
art. 133 da Constituição. E ~ssa determinação
da Constituição não é para beneficiar o advogado, mas sim para favorecer a Justiça e a
defesa ampla que pertence ao cidadão. Então,
a Constituição_ procedeu da seguinte forma:
o_ advogado se equipara aq_ b_ombeiro; de
quem não pode exigir que ao mesmo tempo
apague o fogo e mantenha a roupa limpa.
A Justiça, todavia, chegou a entendimento di·
verso. Com todo o respefto que a Justiça me
merece, sou, inclusive, um dos defensores dela, acho que houve um exagero. Veja V. Ex',
mesmo a Constituição assim estabelecendo,
houve uma declsão dessa natureza. O próprio
Supremo Tnbunal Federal fez tábula rasa da
Constituição.. E a~~ra _o poder ~onstituinte do
Estado foi desrespeitado quanto o ato de sua
competência; O Tribunal disse: "'Não, não po~
dem fazer sem o nosso consentirriento". En-

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO~CONGRESSO NAGONAL (SeÇão II)

trou com uma medida dessa, e o que foi resul·
tado de uma longa discussão no Estado, de_

um grande esforço, passou a ser desconsi·
derado. Amanhã, teremos que reformular esta
Constituição, para evitarmos problemas mais
sérios, uma· vez que é da natureza dos Tribunais fundonarem com espírito corporativo.

Esse casO do advogado me deixou preocu·
pado. E nen:i. se diga que não tenho pelos
Ministros do Supremo Tribunal Federal- em
grande parte examinados por nós----, um gran-

de respeito. Reconheço·a cultura de S. ~.
sua dignidade. Mas decisões assim, que ofendem letra expressa da Constituição não podem ser admitidas.
-Sr. Presidente, Srs. SenadOres, façO este re-gistro, porque essa luta continuará no Supremo TriQUnal Federal acerca dos Tribunais de
Alçada. E, para- qi.rel'ique nos Ar'Ü:Us da Casa
e para que outros Estados possam ter alguma
informação anterior a respeito, peço- além
desta carta que li ---a transcrição da carta
que a própria comissão dirigiu aos Deputados
Constituintes, e também da promoção do
egrégio Tribunal da JUstiça do Paraná ao Pro·
curador-Geral da República, com base na qual
S. EX' promoveu e obteve sucesso na sucraçá.o
direta de inconstitucionalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiâenf.e (Muito
vem!)
DOC(JMENTOS A Q(JE SE REFERE
O SR. LEITE Cf/A VES EM SEU PRO-

NUNCIAMENTO:

quando a Constituinte Estadual elabora a nova
Constituição. O Poder Constituinte Estadual
subordina-se, unicamente, à Constituição Federal, e Vossa Excelência, como seus pares,
ao laborarem a _Carta Magna do Estado, o
fazem na condição de Deputados Constituintes.
Assim, o Poder Constituinte Estadual não
se limita pelo dispositivo invocado pelo egrégio Tribunal de Justiça em sua manifestação.
Em 194 7, quando promulgada a Constituição do Estado do Paraná, o Tribunal de
Justiça teve entendimento !dêntico, relativamente à inconstitucionaJidade da criação de
!)Ovas vagas de Desembargadores, pela Assembléia ConstitUiilfe, por êritêrlder que a matéria seria de sua exclusiva- competência.
Argüiu-se, por_ isso mesmo, perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitudona][dade, que foi reJeitada.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz Ga!lotti,
então Procurador-Geral da República, pronunciando-se sobre a representação, concluiu
que:
"Não vemos, data vénia, sobretudo
neste último caso, que é o corrente, como
se possa descobrir qualquer inconstitu·- cionalidade."

A síntese da dedsão histórica, encaminhase por cópia.
Além de tudo que foi dito e demonstrado
aqui, o equivocado entendimento manifestado
pelo egrégio Tribunal c!e Justiça Estadual é
evidente e clamoroso: os próprios tribunais
estaduais estão na dependência das respectJ'vas ConstitUições Estaduais qUe fixarão a sua
competência, como preceitua expressamente
o art. 70 do Ato das Disposíções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
De efeito, reza o art. 70:

Senhor Deputado,
O egrégio Tribunal de Justiça" dó Es~<:IS?_
endereçou à Presidência -dessa Assembléia
Constituinfê,"ein data de 16 do mês em curso,
oficio lido_no expediente do dia subseqüente,
no sentido de manifestar contrariedade à criação de Tribunais de Alçada no interior, pela
Assembléia Constituinte do Estado, consoante
"Fica riiantida a atual competência dos
o Projeto I da Constitii_i_çã_o_em elaboração,_
tribunais estaduais até que a mesma seja
Por serem os motivos ali consignados irreledefinida na Constituição do Estado, nos
vantes e desapegados da grande realidade das
termos do artigo 125, § 1?, .da Consti·
necessidade_s__d_., Justiça, cumpre-nos, ponto
fuiÇão."
a ponto, via deste, demonstrar a Vossa ExceVisto está, portanto, enexistir qualquer inlência a irrealidade daqueles argumentos, coconstitucionalidade em a Assembléia Constimo segue:
iuinte EStadual do Paraná, ou quaisquer outras
1- O art. 96,11, Jetra c da Constituição FedeConstituintes Estaduais, cfiãr tribunais de alçada
ra\, diz:
Compete privativamente:
2.- Quanto à alegação de que "as deficiênII-ao Supremo Tribunal, aos Tribunais
das da prestação jurisdicional encontram-se
Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor na primefra instância", como bem assinala o
ao Poder Legislativo respectivo, obse!Vado o egrégio Tribunal de Justiça em sua contrariedisposto no art. 169: ___
dade, vale ressaltar que tal solução depende
...................................... "''"""~......._. .........~....·--~-I.IDLcamente do próprio Tribunal de Justiça.
c) a criação ou extinção dos Tnbunais lnfepois que, privativamente, tem o poder e o deriores.
__ ver de supri~Jas, por força de sua exclusiva
Como se vê, a regra aqui reproduzida cuida iniciativa de propor à Assembléia LegislatJ'va
_eyclusivamente _do Poder Legislativo, não ha· a criação de novas comarcas e varas indispen·
· vendo como confundi-lo com o Poder Consti- sáveis ao bom funcionamento desta instância.
tuinte.
3. Reconh~cendo-se, mais uma vez, o exQualquer alteração da estrutur:a do Poder cepciona\ desempenho do egrégio Tribunal
Jud.Jciário, após promulgada a Constituição de Alçada do Paraná em celeremente julgar
Estadual, somente poderá ocorrer através de os recursos recebidos, há que se registrar que,
proposta do egrégio Tribunal de Justiça. Neste em decorrência do preceito encartado no P~o~
caso, sim, aplica-se disposição doart 96, inci- jeto Constitucional (art 125, inciso III), consiso II, da Constituição Federal, e não agora, derável carga de trabalho recursal, hoje de
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competência do Tribunal de Justiça, será
transferida ao Tribunal de Alçada, assoberbando, ainda mais, o trabalho dos senhores Juízes,
t;:~nto que foi uma d;-,s razões invocadas na
justifiCativa que acompnha o prOjeto do Eminente Desembargador F'1esidente do Tribunal
de Justiça, à Assembléia Leqislativa, propondo
o aumento âo nllm~;>ro _de_ vagas no_ tribunal
de Alçacb dessa Capital.
4 -As inconveniências da carreira, invoca·
das pelos dignos fl!agisu a dos da Capital, no
preenchimento d('IS vagi1s. E~bertas com as criações dos Tribunais de Alçada de Londrina e
Cascavel; pOr mãtS respeitáveis qUe Sejam; nãO
merecem guaridt!,-pois·a Assembléia Constituinte E.stadual deve preocupar-se com o geral
e não com o ·p-arlicular, vez que o Juiz está
a serviço d:1 roletivid;.:d~. Cumpre ao Judidário, como prestador de
serviço relevante, 1nanter-se acima dos interesses pessoais de seus membros e, por ser
-o critério da inamovibilidade norma constitucional já sedimentaJa, pod~ .J:quele que tiver
direito à vaga, rejeitá-la:
5 -A uniformizaçflo::da jurisprudênda, outra preocupação manifestada pelo egrégio Tri·
bunal deJustiça.jA,_de l!á muito, é fato tecnicamente superado, pois, em São Paulo, temos
mais de um Tribunal de Alçada funcionando
independentemente, sem qualquer problema
dessa ordem,
_
Além disso, os Eslados de São Paulo e Rio
de Janeiro, através das Constituintes Es~a
duais, estão criando Tribunais de Alçada no
interior, consoante_ couespo11dência já encaminhada a Vossa Excelência, à semelhança
dos nossos, comprovando O acerto da medida.

6- no que tange aOs custos, eles seiâo
irreversíveis, seja pela criação dos T ribúnà.is
de Alçada em Londrina e Cascavel, seja pelo
próprio projeto -de lei de_inic.iativa do eQrégio
Tribunal de_Justiça, objetivando criar mais 24
(vinte e quatro)_ yagas no 'I ribunal de Alçada
..da Capital, ensejando o conseqüente e indispensável aumento elo auadro de procuradores
da justiça, a criaçã_o de ca1 gos de pessoal próprio, aquisição de móveis. veículos e tudo mais
necessário ao adeau;:od ..., fl1ndonamento do
Tribunal de A.lçada ,
Por o~tro lado, é _sabido que o éEQrégío
Tribunal de Alçada, instalado na Capital, ocupa
por empréstimo, pmte dÕ pré-dio do egrégio
Tribunal de Justiça, cuja capacidade já se en~
contra exaurida rle há muito tempo. Portanto,
a construção de outro prédio seria indispensável ao atendimento daquela proposta e seu
custo muito superk:>r pi'U<I atender acomodaçõe-s e administraç8o dos quarenta e nove juizes que comporiam aquP.le Tribunal.
. ~- _Re.lativamenle à. possível "proliferação
JndJscnmJtlada de tribunais ·, aventada convém assinalar que, prCimufQ-:!da a Co;,stituição, aí sim, aplicar-s-e~!'~ a r~grJ contida no
art 96, in.Sso Ii. letra c, da Constituição Federal
visto qLl·:!, e~fr:~tá esttt.belecida a competência
pn'vatiJ.B .:;k frif",ur····l d~:;> Justiça para criar, se
nece::;s~ri•:.~ Wlrtros rribwlfli<: de Alçada, me-
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diante proposta à Assembléia Legislativa Estadual.

8 ~Finalmente,- se-nhor Deputado Constituinte, vale lembrar que dentre as emendas
populares ofertadas pelas diversas entidades,
propondo a descentralização da Justiça com
a criação do Tribunal de Alçada em Londrina, _
estão as da Ordem ·ctos Advogados do Brasil

- Sectonal do Paraná e da Associação dos
Magistrados do Paraná, as duas entidades
mais ligadas ao Poder Judiciário: a primeira
por ser, constitucionalmente, indisPensáveis
à administração da jUstiça e, a segUrida, como
expressão da vontade da magistratura do Pa-

vamente, de dois iJ.ovO$ Tribunais c!.e Alçada,.
além do já existente na Capital do Estad~,
matéria esta de competência privativa dos Tnbunais de Justiça, nos termos do artigo 96, .
inciso 11, alínea c, combinado com o art. 125,
ambos da ConstituiçãO FederaL
.
Verifica-se, desta forma, que os referidos
dispositivos da Constituição Estadual são incompatíveis com a norma constitucional federal, dispondo sobre a competência dos Tnbu~
nais de Justiça, além de ferirem os principias
da independência, autonomia e harmonia en~
tre o_s Poderes da República.

raná.
Por tudo isso. a comunidade péiranaense
aguarda confiante seu voto favorável à nobre

causa
Londrina, agosto de 1989. -A Comissão.
COMISSÃO PRÓ-CRIAÇÃO DO

2' TRIBUNAL DE ALÇADA
Jvfembros da Corllissão

Miguel Hors_t Bompeixe Kohler
Benedito Lepri
Antonio João Delfina Amalfi

Antonio .Carlos Coelho Mendes
Dalva Vemillo dos Santos
Carlos Alberto Paoliello Azevedo
João Tavares de "Lima Filho
Luiz Carlos Bellinetti

José Antonio Tadeu Felismina
Alex Silveira Canzjani
Naylor André das Chf;l:gas Uma

lzidoro F1uminhan
Ruy Aprigio Barbosa
JOOo Soares Caldas
Dioni!tro Rubens Pavan
Maria Assunciôn e Prado

Moacir Veras.
Of. n"' 424/89
Curitlba, 19 de outubrode 1989

Excelentfssimo Senhor
Doutor Aristides Junqueira Alvarenga

Dtgníssimo Procurador-Oeral da ~epóbllca
Nesta Capital

Senhor Procurador-Geral,
Tenho a honra de solicitar se digne Vossa
Excelência propor ação direta de inconstitu-

'cionalidade, peremte o excelso Supremo-!_r_i-

bunal federal, de conforniidade com ·o ths~
posto nos arts. 103, inciso Vl e 102, inciso
I, alínea a da Constituição Federal, objetivando
a declaração de inconstitucio_alidade dos arts.
102, do Capítulo lll, da Constituição do Estado
do Paraná e dos arts. 44', caput e parágrafo
único, e 60, do A~o das Disposições Transi·
tórias desta mesma Carta, promulgada no dia
5 de outubro do corrente ano (exemplàr anexo
-doe. 1).
.
O pedido ora formulado decorre, em_ pn·
meiro lugar, do fato da Assembléia Consti·
tuinte do Estado do Paraná ter exor~itado sua
competência ao dispor, no art. 102 da Ca1ta
Estadual e no art. 44, caput e parágrafo único,
do_ Ato das Disposições ConStitudonais Tra~
sitórias, sobre ã criação e instalação, respect1-

A-Constituiçã<;>
o

J=:ederal; ~mo é lógiéo, é

·~sisiéri1a norm-~!Jyo de grau mais elevado na ordenação jurídica do País. Regula
a produção das demais normas da ordem
jurídica, Informa e confere realidade a todo o sistema normativo nacional, cuja
unidade, coesão e Conexão de sentido
encontram nela seu fundamento. As demais normas jurídicas, que dela discar~
darem ou divergirem s.io J1egftimas, inváht::Jas, inconstitucionais e devem ser ineficazes juridicamente " ... (Cf. José Afonso

da Silva, "Aplicabilidade das Normas
Constitucionais", São Paulo, Editora RT,
pág. 46, I' edição.)
O preclaro Rui Barbosa, já a seu tempo,
reconhecia que não existem nas normas da
Constituição Federal,
"cláusulas a que se deva atríbuir meramente o valor moral de conselhos, av4;os
ou liçõés.
To das têm força imperativa de regras,
ditadas pela soberania nacional..."
- (Cf. Ruy, "Comentários à Constituição
Federal Brasileira", pág, 489, vol. 2,
19~3.)
De Simone__("Uneamenti per uma Teoric"a
su Materia e Norma Çonstituzionale n'e!l' ardi~
namento Giuridico Italiano": pág 41) proclama
que a Lei Méiior não e6cerrã, jamais, norma
constitucional de todo ínéficaz, "porque todas
são, de modo unívoco, Constitucionalmente
·cagentes em relação a seus destinatários".
No caso concreto, como o Poder Judiciário
é instituição de âmbito nacional, sua organização deve estrita obediência aos preceitos
da Constitulç8o Federal, comuns a todos os
Estados da Federaçào e de cogente obediên·
cia pof' tOdos os legisladores estaduais, quer
ordinários, quer constituintes derivados.
Não é sem razão que o art 125 da atual
Carta Magna e?tabeleceu:
- ______ ,.Os- Esta;dos -organizarão sua justiça,
- observados os princi"píos estabelecidos
hesta COnstituição.'' (grifos nossos.)

(sto significa que os Estados da República
Federativa do Brasil podem organizar a Justiça
Estadual, tendo como parâmetro legal a estrita
observância aos príndj)/ÓS estabelecidos" na
Constituição _Federal.
-De seu turno, o art. 96 da Lei Maior, inciso
li, letra c de forma imperativa dispõe que:

"Compete privativãmente:

I-·······················----~--·--·

II- ao Supremo Tribunal- Federal, aos
Tnbunais Superiores e Tríbun8ís de Jus:
tíça propor ao Poder Legíslativo respec~
tivo, observado o disposto no art, 169:
a) ;ic _b) ;ic c) a cr!aç.§oou extin·
ção dos tribunais inferiores.''
Vedado, pois, ao legislador estadual, mesmo constitUinte (secundário ou_ derivado),
criar Tribunais de Alçada, fLXando o número
de seus _integrantes e local de suas sedes, sem
que tivesse- o pressuposto indispens-áVel para
assim agfr: ·a propOsta de iníciadva do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná.
Nem se arguineriie qüe o legislador constituinte estadual investido de poderes para criar
um novo ordenamento para a entidade federativa que representa. possa, sem obédiéncia
hierárquica ao texto elaboradó pelo conStituin~
te federal originário;editar normas que se conflitem com a Lei Maior.

"Há",- esCrevem Adtãlíón, O/ano _e Wano"relações de coÍnpatibilidad~ vertical
(quer dizer, entre normas de grau superior e
normas _de grau inferior) e relações de compatibilidade horizontal (entre normas de igual
hierarquia),
va -

A incompatibUídade vertka/ resolve-se em
favor das normas de grau Sf!perfor, que funcionam como fundamento de validade da inferior', sendo indubitável que se o legislador
constituinte estadual edita normas incompatíveis com cf Constituição Federal-=-. "vértice
da ordem jurídica",~ invadindo competênçia

de iniciativa privativa, exclusiva do-Poder Judiciáfio, claro está tais normas não .têm foros
de legalidad~!
·
"perdem sua validade e nisso se manifesta um princípio de eficácia constitucional .que domina toda a estrutura 'nor~
mativa do País."
(cf, Enrique R Aftalión, Fernando Garcia Olano e J_osé Vilanova, ''lntroducdón
ai Derecho", 7•ed.,pág.19.5, La Ley, Buenos Aires, 1964 e_ José Afonso da SiJva,
"Aplieãbilidade -dâs Normas Constitudonais", páginas 200/201.) Uma norma constitucional estadual vale,
enquanto se conforma com a esfera de sua
competência, competência essa que lhe seja
conferida pela Constrtuíção Federal.

A impertinente postura do constituinte estadual, criando Tribunafs de Alçada, sem proposta do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, (aliás, criando dois Tribunais inferiores
e contraríando expressa manifestaçãO da mais
alta Corte estadual), invadiu esfera de competência alheia, posto que a Constituição Federal) delegou tal iniciativa para proposta de criação ou extinção de tribunais inferiores, única·
e exclusivamente aos Tribunais de Justiça dos
Estaâãs (cf. art. 96, inciso 11, letra-c), sendo
absolutamente incontestável que para a organização da Justiça dos Estados, não pode"ria
o legislador Constitucional estadual, investido
depoder derivado, secundário, condicionado
e complementar, olvidar o texto do art. 125
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da Lei Maior, que o obrigava a manter obediência restrita aos p!inCípfoS da Carta MaQrta:-

A Constituição Federal, outrossim, (art. 125,
§ 39 ) de forma idêntica ao que estabeleceu

com relação à criação dos tribunais inferiores;
contemplou aos Tribunais de Justiça, compe-

Além <::{isso, em 9utro expediente endere_çÉtdo também à Assembléia Constituinte do
-Estado 1doc: 4), esta Corte de Justiça manifestou-se contra a idéia de criação de mais dois
Tribunais de Alçada, com sede no interior do
Estado, pelos seguintes fundamentos:

tência exdusiva, para a iniciativa de criação,
_"Diversos motivos Uveram peso na decisão dos ilustres integrantes do Órgão
Especial. Passo a enumerar os principais:
Neste tema, porque ausentes interesses po- segundo a regra posta no art. 96
líticos de maior relevo, o legislador cçnstituinte
da Constituição Federal, compete privatiestadual quedou-se corretamente, nos _!imites
vamente aos Tribunais de Justiça propor
expressos ·de sua competência, registrando
ao Poder Legislativo a criação ou extinção
como de iníciatiWJ &efusiva do Tiib-unal de
de tribunais inferiores.
Justiça, - conforme se vê do art. 108, _§ 1"
- ..-..~ é entendimentO geral que a criação
da Carta Constitucional Paràn"aerise -, a pro-desses tribunais em nada auxiliará o esposta parll a criação de um tribunal castrense.
forço desenvolvido para agilizar a prestaSabe-se, e isto é curial, que o Poder Judição jurisdidonal, pois é sabido que as
ciário terá logo o seu novo Estatuto da Magisdeficiências existentes encontram-se na
traturê1, que será objeto de lei complementar
esfera da primeira instância. Aí, sim, há
(art. 93 da C.F.) e cujo texto, porque de in!cíaque se colocar a justiça mais próxima
ti11a da mais alta Corte de Justiça, está sendo
do povo. Na segunda instância, como é
elaborado pelo Supremo Tribunal FederaJ e
o caso do Tribunal de Alçada, os recursos
que deverá conter os princípios estabelecidos
são processados e julgados sem a prenos incisos e alíneas do mesmo artigo 93.
sença das partes, sendo, apenas, faculEnquanto não for editada_ tal lei, oiide-fião
tado ao advogado a apresentação de sushaja conflito com a rrova ·constituição, está
tentação oral.
vigindo a Lei Complementar n~ 35, de 14 de
- no ano passado, o Tribunal de Alçamarço de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura
da do Paraná julgou 91,2% dos recursos
Nadona!).
E em seu artigo 108- caput há regra espe- --rec_ebidos, índice que afasta qualquer alusão à morosidade no julgamento dos feiM
cífica a passibi/itar a criação de Tribunais de
tos por aquele Colegiada.
Alçada nos Estados, sempre, porém, por lni-há que se falar, ainda, sobre os inc/ativa dos Ttlbúnais de Justlça respectivos
convenientes à carreira da magistratura
e desde que presentes os requisitos enumeparanaense, se aprovado o art. 124 do
rados_ nas incisos do aludido texto ainda em
Projeto I da Constituição Estadual. Hoje,
vigor:
mais de 60% da magistratura de entrân"Art. 108. Poderão ser criados-nos -- Ciafii1.3J estão em Curitiba. E do total de
125 mais antigos, os prirTieiros 31 estão
Estados. medlante proposta dos respecem nossa -capital. Pois bem. serão exatativos Tribunals de Justiça, tribunais infemente esses magistrados que deverão
riores de segunda instância, denominaocuparas vagas abertas nos tribunais preM
dos Trlbunafs de Alçada, obseJVados os
vistos pelo Projeto da nova Carta Estaseguintes requisitos... "
dual. E, através de expediente enviado aos
Por mais esta circunstância, constata-se que
Senhores Deputados, esses mesmos juíinvadlu o legislador paranaense seara alheia, zes- demonstraram sua contrariedade à
eis que inconstltucional, por vicio de origem
proposta levantada por lideranças polítide inidatlva, a criação dos dois Tribunais de
cas do interior do Estado.
Alçada no interior do Estado, inclusive queOutras questões poderiam ainda ser
brando tradição secular de que os órgãos de
lembradas, como a impossibilidade da
instância superior do Poder Judiciário dos Esuniformização de jurisprudência entre
tados, sempre tiveram como sede a sua restrês Tribunais com· a mesma competên·
pectiva Capital, na companhia dos demais Pocia, dificuldade na administração da justiM
deres.
ça, proliferação indiscriminada de TribuCumpre registrar, alnda, que este Tribunal nais e tantos outros pontos. Todavia, deide Justiça, exercendo sua competência cons- xamOs para alinhar como último item,
titucional (art. 96. II, c, C.F.), da tomou a:-iriida. aC}uele que é o mais crucial para o nosso
tiva de encaminhar aos Constituintes do Esta- Estáâ6: o ónUs- (jue a criaÇão de novos
do do Paraná, expediente propondo apenas Tribunais irá acarretar ao orçamento púo aumento do número de Juízes integrantes blico e, em especial, às dotações orçado Tribunal de Alçada, já existente no Estado mentárias -destinadas ao Poder Judiciário.
e instalado na Capital (doe. 2). A Assembléia- NilO pode ser esquecido que a instã.lação
Constituinte Estadual, ao invés dé acolher no desses Tribunais implicará, necessariatexto constitucional a proposta formulada por mente, em despesas oriundas da criação
este Tribunal de Justiça, transformou-a em de cargos, aquisição de imóvel, biblioProjeto de Lei Ordinária de n" 129/89 (doe ~cas, móveis, Veíeülos, criação de novos
3), que tramita perante aquela Casa Legis- cargos-de procuradores de Justiça, enfiril,
de toda uma estrutura que onerará subslativa, já aprovada à unanimidade de votos,
tancialmente as finanças do Estado. E
em primeira discussão.
no âmbito dos Estados de Tribunais de Justiça
MiDtar.
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tudo isto num momento em que estamos
preocupados com as comarcas do Esta-do que se ressentem- da falta de novas
varas, para uma melhor e mais rápida
preStação juiisdidonal."
Ademais é totalmente falso o axioma de
que Corri os dois TribunaiS de AJçã.da no interior haverá agilização nos julgamentos. Basta
lembrar que as publicações dos atas, decisões
-e intimações deverão ser efetuadas no Diário
da Justiça, que é um só para todo o Estado
e editado na Capital. Imagine-se o aumento
dos prazos para tal, num ir e vir de malotes
sem fim.
A fantasiosa aparência da proximidade dos
tribunais inferiores e sellS jurisdicionados não
resiste a um só dado real: os feitos, de competêncla do Tribunal de Justiça, continuariam
a ser remetidos a Curitibil:; v.g. o recurso numa
ação de alimento_s é encaminhado a Cu~!tiba
(T.J.); a apelação da decisão que julgou embargos à execução, opostos por uma empresa
serãjulgada_no local, sede do Tribunal de Alçada.
Frise-se que, mesmo cOil.lrariando a expressa e reiterada manifestação do Poder Judiciário Estaduãl entregue à mesa diretiva da
Assembléia CQnstituinte, os deputados, extrapolando sua competência, aprovaram a criação destes dois novos Tnbunais em cidades
do interior do Estado do Paraná.
Não há dúvida, Senhor Procurador-Geral,
de que as limitações contidas no referido art.
96, II, "c", da ConstituiçãO Federal, dirigem-se
tanto ao Poder Legislativo Ordinário, quanto
ao Poder Constituinte Estadual que, em relação à criação ou extinção de Tribunais inferiores (Tribunais de Alçada e outros). deve cingir·
se à iniciativa e à vontade autônuma e inde·
peflderite do Poder Judiciário, sendo portanto.
burla intolerável qualquer desobediência neste
sentido, à luz do referido no art. 125 da Lei
Maior.
A maior das conseqüências que uma nova
Constituição Federal acarreta, após sua proM
muJgação, é a da sua consagração como a
lei hierarquicamente superior a todas que exis·
tam ou venham a existir no mundo jurídico.
Suas disposições, como lembr~ Rona[do
Poletti ("'Da Constituição à Constituinte", Forense, 1986, pág. 32) são incorporadas ao direito legislado pelos Estados, ([lJe deverão res11ais da Lei
peitar os princípios consti'
Maior, sob pena de editarer
· 1·1as inconstitucionais.
lOrma editada
ASupremacia hierárqu
pelo constituinte origin,i
·i.mgatoriamente
deve se_ submeter o C'
,1/nte com poder
derivado, na elaboraç. ·
.~:; Cartas Constitu·
cionais dos Estados , la Federação."Outra~ norma da Constituiçc;o do EStado do
Paraná que merece 5er declarada inconstitu·
cional é a contida no artigo 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Traõsitôr"ias, pois
também fere os princípios constitucionais superiores da independencia eharmonia entre
os Poderes da República (art. 2:, da Constituição Federal), quando fixa o prazo de 90
(noventa) dia~ ·.. .-omulgação da Carta EsL6.
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"sem a competente itJidatJ'va do Tribunal de
Justiça" (cf. Parecer inclus.o).
_A justificativa dãquele parlamentar, (doe. j.)
revela a sensibilidade jurídica de _seu signatário, bem como o espírito público independo Estatuto da Magistratura (art. 93 da Constidente dos parlamentares que, até o último motuição Federal) e sendo a proposta de inkiiltiVa
mentO, lutaram para que o texto não contemdo Tribunal de Justiça. esta não é condicio- _ plasse tamanha heresia (doe. j.),
__
nada no tempo (art. 125, § 1~)~
-Diante do exposto, e pelo que for acrescido
Não satisferito em mencsprezar o texto da
por Vossa Excelência, solicita este Tribunal
Constituição Federal, usurpando da compede Justiça do Estado do Paraná seja ajuizado
téncia de iddati~'l1. o legislador estadual foi
ação direta de inconstitucionalidade, perante
muito mais long~.
o.Suprerno Tribunal Federal, rom pedido de
Além de fixar numero (34) de integrantes
suspensão liminar de vigência dos artigos 102,
para os Tribi..ulaís ·qUe ileQalmente crfou
do Capitulo III, da Cons_tituição do_Estaçlo do
(art.l02) estabeleceU prazO Para qu..e o TribuParaná e dos artigos. 44. caput e parãgrafo
nal de Justiça venha a instalá-los:
único, e 6~ do Ato das Disposições TransitOOas da mesma Carta, por inconstitucionais,
"OS Tribunais ..:le .AJçada de Londrina
exorbitantes e nulos de pleno direito.
e Cascavel ser~o inStalados, no prazo de
Aproveito a oportunidade para apresentar
cento e oitenta e trezentos e sessenta dias, a Vossa Excelência meus protestos de apreço
e çonsfderação. -:-Abrahão J1eguef, Presiden·
respectivamente, da promulgação desta
Constituição" (d. art. 44 das Disposições- te.
Constitucionais Transitórias).
Durante o discurso do Sr. Leite Chaves,
Por todas essas rat6es,_ Senhor Procurador·
o Sr. Nelson Carneiro, PresMente, deixa
Geral, parece-me cabível, também. neste caso~
-a i:adeiril da preSldéncta. que é OCUfl.ada
o pedido de concessac liminar, para que o
pelo Sr: Aiiton/o Luiz Maya, Suplente de
Supremo Tribunal Federal suspenda, imedia·
Secretário.)
tamente, a vigência dos artigos da Constituí·
ção Estadual incompali(reis com os princípios
O-SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz May_a)
e as normas constitucionais federais aponta·
- Concedo a palavra ao nobre Senador GOdos.
A medida cautelar impbé-se em face da na- mes Carvalho.
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Protureza da matéria regulada pelos dispositivos
da Carta Estadual inquinados de inconstitucio- nuncia o seguinte discurso. Se_m revisão do
nalidade, pois a sua p~tmanência em vigor, orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, te·
até o final da Açào; poderá ocasionar danos nho trazido normalmente ao Plenário desta
irreparáveis aq Erárlo Público Estadual, ou Casa assuntos de ordem econômica de intecriar situação de dihcil- r~paração, especial· resse nacional. Mas, hoje, gostaria de fazer
mente porque, p-ara instalar os Tribunais re- uma reflexão a respeito do momento politico
cém·criados, o f:.;.;.et.1..1tivo t'<!râ q11e dispor de nadonal.
Nós todos, brasileiros, aguardamos com anverbas para a aquisição· de sedes, deverá de·
signar Procure:1dores t:l~ Justiça, contratar pes- siedade o próximo domingo, quando, através
soal, adquirir material e tomar outras provi· do voto livre e soberano de _toda a sociedade
brasileira, iremos eleger o próximo Presidente
dências de caráter administrativo.
Do mesmo módo, o Poder Judiciário deverá da República.
Dentro desta breve reflexão que pretendo
dispor de recursos de material e pessoal, de·
vendo, inclusive, c:llterar todo o quadro da Ma~ fazer, eu quero lembrar-me dos 20 anos de
gistratura Estadual. para viabilizar dita insta· período discricionário_ que tivemos no País.
Esta Casa mesmO esteve fechada, ã sociedade
lação,
A1ém do mais, o Tribunal de Justiça, no como um todo e os políticos muito lutaram
curtíssimo prazo de 90 (noventa) dias, segun- para que pudéssemos reabri-la, e, mais do
do o 'previsto pelo referido artigo 60 do Ato que isso, pcira que pudéssemos restabelecer
das Disposições COnstitucionais Transnórias · os direitos e as obrigações, por certo, da Câda Carta Estadual, deverá encaminhar à As- mara Alta do País. Isto foi coJirnado com a
sembléia Legislativa, projeto dispondo sobre Constituinte, quando esta, na sua sobera_nia,
a nova Lei de Organização e Divisão Judiciá- concedEm e- õUtofgOU, pela vontade soberana
rías do Estado. Este Projeto deverá incluir na do povo, os_ poderes que estão sendo pleneEStrutura do Judicfário os dois novos Tribu- mente exercitados pelos Srs. Deputados e penais de A1çada, podendo resultar, daí, situação los Srs. Senadores.
Nesse momento que já vai distante, pudede difícil e oneroso desfazimento, se declarada
a inconstitucionalidade da norma que os criou. mos eleger os vereadores, os_ prefeitos, os goPor derradeiro, conveniente registrar nesta vernadores, os de-putados federais, os senaoportunidade, que o ilustre deputado Caito dotes e, finalmente, vamos eleger o ~residente
da República.
Quintana, relator gerai di:i Carta Constitucional
Eu não me conformo, Sr. Presidente, Srs.
Jas Araucárias, em todos os momentos, aleruu .<:DS seus pdre::; da patente inconstitudo· Senadores, com o clima de pessimismo que
na/idade da criação, pela Assembléia Estadual -torri.ou COnta do País. Ê bem verdade que os
Constituinte. dos noVOS Ti!b1 fnais inferíores, -dois candidatos estão, pelas pesquisas, prati·
dual, para o Tribull.al de Ju.!>t.iÇil rt:meter pro-

jeto de lei à Assembléia Legislativa, propondo
nova Lei de Organizaçiio- e Divisão Judiciárias
do Estado.
Tal texto depende expressamente da edição
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camente empatados, o que vale _dizer que a
sociedade está divida nQ_que diz respeito_ aos
programas _de governo de cada um. Mas não
me conformo com a: onda de violência e, mais
do que isso, de pessimismo, como disse, que
tornou conta do País, como se com qualquer
um dos candidatos que for eleito, tivéssemos
problemas insolúveis no Brasil.
Gluero, aqui, nesta breve reflexao, dizer que
o Brasil tem sido muito maior do que as crises
que nos ac_om_e!eram ao longo dos anos, um
País de dimensões continentais, com 140 milhões de brasileiros, ordeiros e trabalhadores.
O que constatamos, isto sim, é a evolução
de todo um processo organizado da sociedade. Te mos- que reconhecer que a classe
dos trabalhadores evoluiu, e mWto, a despeito
-estou muito à vontade, sou insUspeito para
dizerlsso, porque sou empresário, e líder classistanacional- de nós, infelizmente, na classe empresarial, com honorosas exceções porque elas existem- termos lideranças q:~n
sadas e que se de~jam perpetuar nessas mesmas lideranças de entidades representativas
do empresariado brasileiro.

q si·. MarCOs Mendonça -,- P:ermite_-me

V. Ex" um aparte?

O SR. GOMES CARVALHO muito prazer.

Com

O Sr. Marcos Mendonça- V. Ex" fofrrluito feliz em trazer à baila e ao Plenário desta
Casa ã questão relativa ao processo el~oral
que estamos vivendo. Realmente, nós, que
passamos por um processo _de longos _anos
de Presidente nomeados, teinos oportunidade, hoje, de ter um pleito livre e democrático,
Realmente, a população brasileira mostrou, llo
çlia 15 de novembro, que é ordeira, que quer
as transformações, as mudanças, quer votar,
e assim o fez. Efetivarnente, uma das grandes
conquistas do processo eleitoral gratuito na
teJevis_ão. Mas temos que lamentar, sem sombra d~ dúvida, que uma conquista fruto de
muita luta, de muitas batalhas, de muitos sacrificio do povo brasileiro, que ê a de um pleito
livre e direto, comprocesso de segun~do turno,
com p-rocesso -de ac_esso aos meios de comu·
qicação, seja utilizada, nestes últimos dias, da
forma como está sendo, Tivemos oportunidade de assistir, anteontem e ontem, pela televisão, a algo: Que não condiz com a vida pública brasileira, com o processo eJeitoral, com
uma campanha eleitoral. levar-se uma pessoa
a um programa eleitoral para atacar ou fazer
denúncias sobre supostos atas da vida priva·
dã;- que contribuiria· para melhorar o _.processo eleitoral? Em que contribuiria para permitir que a dernocraçia se afirme neste país?
Sem dúvida alguma, só contribui para denegrir a imagem da dasse política brasileira E,
aí, Jazemos sérias restriçóes à conduta adota·
da. Não faz sentido, às vésperas de um pro- ,
cesso em alguns momentos arranh'ado; mas
quase permanentemente em alto nível, ás vésperas do encerramento desse processo_ eleito·
ral, dos debates pela televisão, tenhamos um
espet.kulo como aquefe patrocinado por determinado candidato. Lastimavelmente, os jor·

em
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nais hoje notk:iam, inclusive, que a própria
equipe do candidato que proporcionou aquele
espetáculo entrou em atrito, em divergências
muito fortes, a respeito da conduta a ser ado-

tada na televisão. E uma das responsáveis Pela
equipe de jornalismo desse candidato,_ indusive, sentindo-se nauseada com o processo,
rompeu com aquela candidatura e velo a público denunciar que a pessoa que estava na
televisão havia recebfdo quantia substancial
de dinheircf pãra, ali, fazer acusações infunda-

s prati~amente o horárto-políticO ,ele!toral_assJstindo a um espetáculo desses.
OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço
a V. Ex", ilustre Senador Marcos Mendonça,
o aparte, que, por certo, vem enriquecer o
meu pronunciamento com as colocações corretas que acaba de fazer.
Entretanto, gostaria de acrescentar, antes
de concluir, que faço votos, dentro do que
preconiza a democracia, que, hoje, os candidatos, ao debaterem perante toda a Nação
brasileira, possam apresentar, realmente, seus
programas, porque o que temos visto, de parte
a parte, sào muito menos os programas de
governo e muito -mais questiúnculas pessoais
que não levam, absolutamente, a lugar algum
para um País que quer fazer com que a democracia se instale de uma vez por todas.
Digo ao Sr. Presidente e aos Srs. Senaaores
que o COngresso NaciOnal e, especíalrriente,
esta CaSa' de leis, que está no limiar do encerramento do ano, cumpriram, por certo, o seu
papel.
_
A Constituição foi promulgada- e- Os- cidadãos estão em pleno gozo- dos seus direitos.
Os Srs. Senadores e o:fSrs. Deputados exercitaram-na. As leis complementares, se não todas, pelo menos uma grande parte daquelas
· em que havia necessidade mais premente, fo·
ram votadas. _
Sr. Presidente, Sr$.." Senadores, p6i- issO, o
Congresso Nacional está cumPrindo a sua
parte, está honrando as suas tradições, que
são muito caras,
Oxalá os dois candidatos, hoje, tenham um
comportamento à aJtura do país, à altura daquilo que a sociedade está a esperar.
Não sou daqueles da sinistrose, da catástrofe. Tenho certeza que haveremos de consagrar a democracia no Brasil; haveremos de
recolocar nos trilhos este País que tein tantas
e caras tracllções, e haveremos de afirmá-lo
cada vez mais perante o concerto das nações.

bem, porque nenhum desses candidatos, ou
r~entlu~

dos dois que venha a ser eleito terá
condições de enfrentar grande oposlçáo. Então, nós nos reservamos para ser, até certo
ponto, uma Corte de Justiça. O Senado Fede·
ral, a meu ver, não se engalfinhou em paixões.
Vi, também, que nenhum dos candidatos despertou estímulo, muita confiança entre os senadores. O ano que vem vai ser muito singular
no País, com crises, dificuldades e a Consti·
tuição assegurando ao Congresso grande poder. O resseici que tenho é de que os presidenciáveis estão prometendO muitO,-mas o PreSidente da República, hoje, quase nada pode;
ninguém está tão limitado qua-ntO o Presidente
__ da: Republica hoje. Os dois Partidos têm pro-·
gramas. O programa do Lula é revolucionário,quer dizer, seria um programa bom para inspi·
rar 1,1ma revolução. Não vejo como um programa desse possa ser viabilizado através de um
processo democrático como o nosso. O programa de Fernando Collor de Mello é ainda
um tanto iOdefinido. Na realidade, ·nenhum
desses dois programas haverá de ser encaminhado como es.tá formalizado, E_ acho que
o nosso papel, aqui, tem que ser decisivo. Não
podemos reclamar que eles sejam bons ou
ruins, porque a Nação teve condições de escolher entre 22. Aliás, todo mundo poderia ser
ç~nclidato desta vez, e eles_ dois terminaram
sendo os mere<:edores da confiança nacional.
O que mostra que a pessoa escolhida nUm
processo político nem ·sempre é a mais sábia,
a mais digna, a mais capaz, mas aquela que
se toma de determinada inspiração ou se toma
símbolo de uma esperança nacional. Não
creio que o processo- eleitoral se acirre, a não
ser fios debates de televisão: Quanto ao fato
de posições pessoais serem colocadas na televisão, é muito bom. O processo tem que ser
claro. O homem que vai para a vida pública não pode ter passado comprometedor. Nos
- Estados Unidos, inclusive, os pastores, os pregadores eletrônicos sofreram repulSa e até
condenação por cometimentos menores. Nos
Estados Unidos,_ um presidente cai, às vezes,
ou outro deixa de ser eleito porque teve um
caso. Então, a vida pública tem que ser exposta. Esse negócio de dizer que é baixaria, não!
Q processo eleitoral é para isso. Eu, aqui, reclamei dos dois candidatos; aliás, cheguei à
seguinte e difícil situação: não vou ter em
quem vOtar- em Um, p-orque nunca esclareceu a sua vida - declarei nesta Casa (Jue
dúvidas sériaS eu tinha a respeito de um dos
candidatos - e, sobre o outro, eu não me
convenci da justeza daquelas nomeações. En. táo, Sr. Presid"ehte e Srs. Senãdores, vou terminar não votando pela prime[ra vez na vida...
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razão dos seus deveres constitucionais; ser,
realmente, o guarda,_ o vigila9te da Constib,J._ição e do Regimento. Porque se ele se tomass.e
de paixão por um -ou outro candidato estaria
apoiando programas e, com isso, comprometendo-se. E esses programas, da forma como
estão colçcados, são inviáveis. Então, temos
que ficar com a Constituição e com o País,
apoiar projetas; apOiar posições, o _que seja
de melhor para o País e para a Nação brasileira. oe forma que as ponderações de v. Ex',
neSta data, são muito oportunas. Temos que
começar a discutir o assunto.
OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço
ao ilustre Senador Leite CJi.ave~fo aparte, permitindo-me, tão-somente, contestá-lo no -que
diz respeito a que o novo Presidente, seja
quem for, não tenha condições. Data venia,
gostaria de dizer a V. EJr cjue penso um pouco
diferente: acho que o candidato que for eleito
pela maioria absoluta dos votos da sociedade
brasileira, sem dúvida alguma, terá condições
e penso que o Congresso Nacional e esta Casa
deverão, mais do que ser vigilantes, contribuir
sem preconceitos, a fim de que possamos
colocar o País naquilo que é o desejo da socie~
dade brasileira. Tenho absoluta certeza disso,
Sr. Senador Leite Chaves.

O Sr. Nelson Wedeildn V. EXI' um aparte?

Permite~m~

O SR. GOMES CARVALHO- Ouço o
do nobre Senador Nelson Wedekin.

apart~

O Sr. Nelson Wedwkin - Senador Gomes Ca1Valho; qUeria: cümpdmantar-lhe não
apenas pelo conjuno do seu discurso, mas
sobretudo por essas últimas observações, ou
seja, não devemos participar de nenhuma sinistrose, se não temos obrigação de acreditar
n~ste ou naquele candidato eu, p·essoalmente, acredito muito na candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva - acho que temos qUe
acreditar em nós mesmos, temos que acreditar na caminhada que a sociedade brasileira
empreendeu, sobretudo nestes últimos anos,
para fortalecer as suas instituições, para escrever uma Constituição nova, mQdema, progres-sista até, e devemos confiar nessas instituições
que nós mesmos erigimos. Não creio que os
programas de um ou·de outro candidato sejam, em si, inviáveis. Creio mesmo-que a afirmação anterior do Senador Leite Chaves, de
que o'prograrna da Frente Brasil Popular vai
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex-conduzir à insurreição popular.ou à luta armaum aparte, nobre Senador Gomes CarValho?
da é, sem nenhuma dú'lida, um desses modos
pelos quais se encaminha o racioncínio para
O SR. GOMES CARVAlHO- pois não,
nobre Senador Leite Chaves! Ouço o. aparte
O SR. GOMES CARVALHO - O que a possibilidade de uma catástrofe, que não
vai ocorrer, mas exatamente o contrário: o que
de V. Ex"
é lastimável!
aconteceu no primeiro debate entre l.J.ila e
O Sr. Leite Chaves- Muito obrigado,
OSr.LeiteChaves-Porqueoquenunca
Collor? O que Lula disse foi absolutamente
nobre Senador Gomes Carvalho. V~ Ex' seco· me- faltou foi""<:'áj:>acidade de me definir. Mas
claro: em primeiro lugar, que ele abria o seu
loca muito bem. Estamos dialite de uma deci~ - éstou sem __-condlções de definição, sem entuprograma e, em segundo, que fazia alianças
são de escolha de Presidente da República. siasmo, eril.bora reSpeite ao povo a sua paixão.
e_ as fazia à luz do dia, assim como fez com
Qualquer doS dois candidatos não haverá de E o SenadO terá de ser uma corte de Justiça.
Covãs e o PSDB, assim como fez com Brizola
ler grande respaldo parlamentar. O Senado Eu não tenho-dúvida de que nunca houve
e o PDT, assim como fez com FreU"e e o PCB
FederaJ nãO se tomou de paixão em relaÇãO-- oportUnidade tão importante para o Congres- · e como- faz com amplos setores~ do PMDB.
a qualquer das candidaturas. Acho que fez so NacionaJ e, sobretudo, para o Senado, em
Acho que isso é absolutamente civilizado. Exa-
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tamente os dois turnos-foram-imaginados, pela Assembléia Nadonal CõnStituínte~ para que,
no primeiro turno, cada um dos partidos, cada

um daqueles que se· propõem à postulação
da Presidência da RepUblica, possam expor

a sua idéia dentro de balisamentosmals estreitos, mais em uma linha partidária. _O segundo
turno, quando sobram dois candidatos, senre
exatarnente para isto: ampliar as alianças e,
-também, para se· abrir o ·programa. O PSDB.
nesse sentido, teve .uma posição absoluta-

mente correta porque disse:.~-.-"Eu apoio, eu
recomendo o voto e..o.apoio ao Lola" e quero
discutir, depois, o programa para saber até
que ponto o Partido vai concordar ou dar cobertura parlamentar à candidatura de Luiz Iná~
cio Lula da Süva. Mas a es.sência disso é que
tudo está a indicar, é mais que provável, é
concenso universal e generalizado a vitória da
candidatura de Luiz lnác!o Lula da Silva, que
eu penso que devemos _s_er muito otitnistas.
Escutei a primeira parte do seu discurSõ,
quando V. Ex• fala no pessimismo reinante
no Pais; penso que a candidatura de Luiz Inácio Lula da Süva nos dá muitas esperanças,
nos dá sólidas razões para sermos· otimistê!ls;
ou seja, a vída desse candidato, o conhecialidade nacional, a vivência que tem do acordo, da negociação, da pássagem importante
que teve por esta Casa do Congresso Nacio~
nal, a sua profunda identificação com a vida
do homem comum, com os marginalizados
deste País, tudo isso indica que, ao contrário
de todos os pessimismos-e de toda a descrença, nós, sem dúvidas alguma, finda a transição
democrátiCa,, vamos entrar numa nova etapa
da vida nacional, da vida política e, sobretudo,
da vida social e econôrnica do nosso povo.
A minha cOnsideração, a minha "confiança
extrema é de que vamos viver um novo tempo,
um nOvo momento, um novo patamar da Históda deste País, até com a fascinante idéia
provável de ter na Presidência da República,·
pela pdmeira vez, alguém que vem genuina·
mente do povo, alguém que, ao conhecer profundamente a vida, o sentimento e o sofrimento popular, tem todas as .condições para
promover as mudan.ças que a população bra·
sileira vem, reiteradamente, solldtanto nas ur-

nas.
As eleições recentes falaram, alto e bom
som, em claro som, que o que a população
des_ejava erain mudanças, mudanças profundas em estruturas qu_e, na essência, são profundamente· injustas e desiguais. O meu partido, o PMDB; em a19um momento na História
recente deste País, ~xpre:Ssou e foi quem canalizou eise_desejo'de mudança,. diante_dos nossos erros, pelos'_nossos equívocos, pelas nossas profundas _cóntraâições. mas nós deixamos de personificar _esse desejo de mudãnça.
Um Presidente da República, como o Lula,
que expressa, no momento, essa grande von·
tade _de promover as alterações das estruturas
e"m nosso País, e_ que v_êm com o voto do
povo, com· a participação _e a mobilização intensas da população, como podemOs ver nos
grandes eomicios, p_ercorrertdo as ruas de
Brasilia. ou de qualquer çidade do Pais, Tenho

C~rtCia que estão estaqeJecidas as condiçÇles
objetivas e subjetlv~s para o grande salto_ de
qUalidade que a vida. política, social e econô·
mica do Brasil deve dar, sobretudo se o vencedor, como espero e desejo, _seja Luí:i InáciO:
Lula da Silva.
-

OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço

ao üustre Senador Nelson Wedekin pelo aparte, ·que deu ênfase à candidatura do Sr. Luiz
Inádo Lula da Silva, o que respeito. Mas eu
falava, numa reflexão até rriais profunda, quando iniciei meu pronunciarriento, dizendo .dessa
onda, realmente, de pessimismo.
_O Brasil náo pode continuar mais, como
grande Nação que é, a não ter o respeito das
nações irmãs.
.O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V.
Ex' um .3parte, nobre Senador Gomes Carvalho?
. O SR- GOMEi!f CARVALHO -

Coro o

rflaior prazei, Senador Divaldo Suruagy.
'O -Sr. Dlvaldo Suruagy -Gostaria de
enfatizar-a comunhão que possuo em tomo
da tese que V. f.xl', brilhantemente, defende
nesta Casa- a certeza de que o Estado brasilei.ro é maior do que o Governo, e de que
a sociedade brasileira também é maior do que
6 Governo, e que não enxergo razões para
·esta sininstrose que começa a dominar vârios
segmentos do nosso corpo _social. A respeito
das colocações formuladas pelo Senador Leite Chaves, de que o homem público tenha
que ser despido para que o povo melhor o
analise- S. Ex' citou a experiência dos Esta-dos Onidos -, eu quero trazer um diálogo
que mantive, certa feita, com um parlamentar
naquele País. E fazia este comentário; como
é que o Partido Democrata havia sacdficado
um bom candidato?_! Não sei se ele seria um
bom Presidente, mas era um bom candidato,
pelo menos em termOs eleitorais, o Senador
Gary Hart, porque havia passado um fim de
semana com uma mulher bonita num balneário. E até em tom de brincadeira, eu afirmava
que gostar de mulher, no Brasil, dá votos. E
o Parlamentar me disse que o Senador Gary
Hart havia perdido a confiança do povo americano,_ dos seus companheiros de Partido De.mocrata, nàõ porquê havia passado um ·fim
de semana com uma modelo, mas porque
havia mentido para o povo americano. E _é
sagrado para o povo americano que o homem
público que poStUla a primeira magistratura
do País sempre f~le a verdade._ Fico inlaginando que diferença entre os dois povos,
quando vejo um candidato à Presidência, aqU~
no Brasil, afirmar para 80 milhões de telespectadores em p-otencial que o assistiam naquele
momento, que fez o ?tss~ntamento de 27_ mil
fami!ias, quando n~o assentou uma família
sequer! Que havia construido 6 hospitais em
Alagoas, não construiu nenhum hospital mas
fechou 3. Nunca vi mentir com tanto cinismo
e é. por Isso que fico acreditando que o povo
brasileiro vai saber julgar bem, no próximo
dia 17 de dezembro. Porque o homem público
que postula a primeira magistratura no !3ra~nl,

mentindo

desSa m<::~neú·a, não tem con~içõ~s

de f?X~Jcer a Presidência da República.

O SR. GÓMES~CARVÁLHO- Agradeço
ao ilustre Senador Diva! do Suruagy, velho a mi~
go a quem tanto prezo e admiro, que, por
certo com o seu aparte,· enriquece as minhas
palavras e me ajuda no meu radocínio.
O meu tempo está-se_ esgotando; eu queria
concluir çliz~ndo que a sociedade brasileira,
por certo, na S\l.;l alta sabedoda, saberá discernir e não _ter~~os sinistrose alguma; teremos,
sim, d.eP6tS do próximo domingo e de março
do ano ql!_e vem, é uma grande respoi1:sa~
bilidade. Não basta eleger o President~ da República, seja quem fof; ·é preciso dar-lhe sus~
tentação, se o seu programa for reformista,
se eJe realmente cumprir o que promété: acabar com a corrupção, promover o desenvolvimento e, mais do que isso, acabar com a
fome, restabelecer o que é justo, compensar
os menos afortunados, áu seja, fazer o resgate
socia1. Sou daqueles que defendem o resgate
social através do económico, não é vergonha
dizer isto; não tenhá vergonha de ser líder classista e empresário, como tenho observado em
muitos dos meus companheiros. Temos políticos e políticos, temos empresários e empresários, e assim em todas as camadas da sociedade.
Por isso, fica a minha reflexão, com o meu
agradedmento a todos os ilustres Seíi.adores
que me apartearam, na certeza de que o Brasil
é muito maior do que a crise.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, como Uder.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA COmo Líder, proriuncia o seguint~ discurso.) - sr: Presidente~ srs: SenadOres, estava
inscrito para falar, mas prefed pedir ã palavra
como Líder, antes da Ordem c;l.o Dia, o que
só me dá 5 minutos, porque acho que mais
do que isso seda desnecessário, para fazer,
inclusive, urria reflexe,o da palavra que acabo
de ouvir, do nqbre Senador Gomes CarValho
e para também me referir a jornalistas que
me têm procurado' a fim de perguntar se a
posse do Deputado Lula, se eleito Presidente,
seria garantida: ou não.
Percebo que essas perguntas são muito feitas a mim, menos na qualidade de político,
que já sou há vinte e tantos an_os, e mais ainda
na qualidade de coronel, que eu já não sou
há vinte e tantos anos. (risos)
- É interessante que eu possa dizer aos meus
pares, neste. Sena~o da República, de onde
sairá um Vice-Presidente, porque ou teremos
o Vice_-Presidente Senador Bisol - e espero
que se dê muito bem com o Banco dó" Brasil
_e não encontre novas acusações -, ou tere·
mos um Yice~Pres!dente na figufa do Senador
ltat"'flar Franco, que espero também se dê muito bem e tenha vencid9 aquela fase em que
_p c~ndidato quis mudá-lo, para negociar melhores apoios. De qualquer maneira, o Senado
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estará representado na _Vice-Presidênda da
República.
·
A miriha convicção pêss_Oat de_ c:jue' eu'

e

ficaria entre o otimismo e opessimísffio. Estou

sentindo- pessimistaS, aqui, "n'eSté cOiigresso,
e isso se alastra; esto_u_ sentirido Otirrlistas, que
talvez estejam e_s-que.cldoS de que nós vamos,
realmehfe, enfrentar algUm problema de turbulência depois da: posse de qualquer um dos
·· ·
· ·
dois eleitos.
O que quero cai'a<::terizar,·agO[-a''na minha
origE:m ·e· na minha Qualidilde' de' Se'nádor: ~
que ·e·ssa turbulência é- pe"rfieUãmente-preW
sívél 'nO quadro democrãflco ·da viveiíéia polí~
tii::á braSileíra.
-- "• •' -· · ·
Na.da de ·pensar, áeSde loQO, qüé o qúe OS
basistas, por exemplO, dizem; será áquilo que
o Presidente vai fazer. Ontem, um amigo meú
dizia que uin ex-Deputado de Gotás, que tehi
uma fazenda e uma pessOa que, há doze anos,
toroa conta da propriedade, portanto não é
tãp 'grande, no último fihl de semana, disse
ao patrãb que deveriam conversar, porque b
·Lula irá ganhar- e como-ele disse que todos
nós-devemos· ter terra; todos nós devemos
ter aí,ttornóvel, tódos 'nós devemos ter apartamento, já esc:olhera o pedaço de terra da su_a
fazenda que lhe deve caber. (risos) Isso é uma
grande ilusão, isso é evidente - o Presldente
da.República, chame-se ele Lula ou Femandd,
que era 6 tratamento carinhoso que o Senador
Divaldo-SUi'ucigy lhe dava no passado, seja
um ou outro, não vai, evidentemente, tolerar
uma'coisa dessas. (risos) Teremos, de início;
arranhões naquilo que se chama ordem, a
ordem· estabelecida.
No prazo que pedi para falar aos meus ilustres Colegas, gostaria de dizer, sintetizandO,
que penso que não há como nós-não nos
congratularmos por termos chegado, ~orno
vamos chegar, ao segundo turno e à posse
tambéJTI. _ .
_. , ~ . .
Desde que me entendo, neste País, antes
da ameaça de bandeiras vermelhas e bandeiras verdes_do passado, a primeira pergunta
era se o eleito vai tomar' posse. Tomâ posse
ou não' toma? A nossa gloriosa UDN levantou

uma tese, que não

se encontrava na Consti-

tuição, de que o Presidente Juscelino KUbits·
chek não tinha sido eleito pela maioria dos
votos. Eu era capitão e éramos buscados pelos
políticos para tentarem nos vender essa idéia
como forma de impedir que o Presidente_Juscelino assumisse o Poder.
Agora, acontece que vamos ter uma solução e, logo depois, começa o contrário, aparecem os _adoradores do que tomou posse para
pr_opor a prorrogação do mandato. Vai haver
prorrogação ou não? Vimos isso. Inclusive o
ilustre Engenheiro Brizola, no passado recen·
te, que propôs ao Presidente Figueiredo dois
anos mais; ele gostaria que o Presidente Fi;
gueiredo tivesse dois anos mais. Dizia que era
em agradedmento à _anistia que o Presidente
havia assinado e, por isso, subira à rampa .do
Palácio para apertar-lhe a mão. Enganou-se,
disse: o Senador Brossard, porque a mão com
que o Presidente ass[nou __: é canhoto - foi
a esquerda ele apertou a mão direita. Logo,
não seria o correto,

. 1,\penj:l.s ac_ho -~ue de.vemos te c. nós políticos
-:-citou, há ,pouco, o,Sena&)r _Leite Chaves;
u.ma expressão, -qlle, rn.e _arral)hou um tanto·
o_ ouyidÇ)•. que q Senado .n~o se engalfinho'u·
nes~ \uta: diria que p ,Ser;tado, está represen~
tado, na sucess'1o .:..._ a consciência de qu'e
o eleito que for, pela maioria, portanto, a vontade da maioria do povo brasileiro, deve receber,
d~.l!ossa parte,_o_~espeito completo por aquilb
q-ue-conquistou~Há um passo seguinte que é este para o
qual quero,-d'7~cle logo, chamar a atençâo dos
meus Colegas: no meu estudo tle Matemática;
aprendi que uma linhatem'Um grau de Jiber~
dade de primeiro grau; linhas que_ se cruzam
e ·fazem uma área, -cY grau de liberdade é desegundo grau. Segundo grau é o grau de !iber.;
dade do próprio Presidente da República. E
esse segurido graú está 'eXaf.ârTiente c-ontido·
na Constituição de 1988; éia é que tem qu~
ser respeitada; se ela não for respeitada e pode ser modificada, desde que seja por
uma' solução Pâcffícã, Pelâ mataria do Congresso....:... se se Usar da Con'stituiçãci para pre-'
tender violá-la através de pressões de base
ou.de cúpula, ai, següfa'níe'nte, eu acho que_
nós teremos um niomento muito grave davida nacional. · · ·
· ··'
'
·_Por ora, acho que nãO,- adio qÚe estamOs'1
num momento norma!, nào imPOrta que as
bandeiras vermelhas estejam tomando conta
do País, desfraldadas, é o entusiasmo de umâ
part,e_ da popuJação que assim o quer. É evi·
dente_que .seria ideal qUe lião tivéssemos cam~
panha através de patrulhamehto; de violência,
de xingamento, de descer a questões de ordem pessoal, até sentimental de pessoas no
passado, me parece isso muitO mes-quiilho~
fi)Uitp Qai.xo. }'V\_as_, d_e qualquer maneira, IstO
f~ pa~e da nossa apren9_~agem de uma democracia plena, que nunca tivemos.
-A democracia na América Latina vive mo;
mentes e a minha experiência _é__na esperança
de _que este momento .agora se_ transforme
num periodo lonQo' para a edificação da de~
mocracia plena no Brasil, qualquer que seja
o Presidente e!~ito. (Muito bem! Palf!!as.)
(DURANTE O D/SCURSODOSR.JARBAS PASSARINHO, O SR. ANTONIO
LUIZ MAYA, SUPLENTE DE SECRETÁ·
RIO, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCM, QUE Ê OCUPADA PELO SR. POMPEU DE SOOSA, 3' SECRETARIO.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra, para breve comunicação, ao Senador Cid Sabóia de Carvalho,
corno Lfder.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Como Líder, para uma breve
comtJnicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senado.res, não poderia o PMDB deíxar de ter a sua
voz oficial no momento em que há a abordagem deste tema tão importante que é a suces~
são presidencial.
Todo mundo sabe qual a poSição do nosso
Partido, uma posição coerente com o seu pro·
grama, uma posição coerente com a sua histór;<1, perfeitamente harmQnka com o desen-
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rolar da luta do velho MOS, consumada já
sob a sigla· de PMDB e·m tempos mais modernos, em tempos mais recentes.
___J'i~ contemporaneidade da política brasileira, desenvolve-se toda ·a história do nosso Par·
tido e ela convergiU, ~>?ste mOmento, para
l!ma indicação. O PMDB, pficialmente, apóia
a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Ê evidente que, pefo desenrolar do pleito, pelo
consumar-_s~ çta eleição no seu primeiro tu mo;
C_Qnfi9urou-s_e uni' ·cNadr6· de certo mddo ex~
U:~~-a~~·- Pol-qae os: 4ois candicfatos que· foram mandados para a _segunda etapa sãa exat'!,ni_ente _os· que PSà~miz?lm ou são ·polemizados, os que são·J!1ais discutidos ou os que
mais discutem.
: · ~áveria ~~ ée:rt~ .SérÍi~ihãnça ~ntre as pro,poêtas de 1,1m _e. cj,e"' QU.fÍ"o, oll;o (oca a, insioce:_ric;fãde- a marcar,a cgn:nP?Dha do_Sr. Fernando
Collor de Mello. Q ,Sen~dor Divaldo Suruagy
Já_ fizera, aqui, nesta.Çasà, um importante pro~unciaffiento, ~m qUe tr~ç~va o perfil do então
Çiovernador de A!agoa:;;, _aspirante à_ Presidênçia <;la Repúblic~, e,de rep_ente produzido como
9 c~ndidato t'(lail? pr,oyáv~l.à obtenção da vitória nas umas de dezembro.
, Esse quadro rév,e(a~c? Çria, no entanto, uma
série de indagações, dlwidas, medos, receios.
Há quem reze e ~á ql:lem. chorer há quem
vibre e há quem, porventura, esteja a torc::er
cfual se estivéssemoS
um formidável estâdio onde se ferisse maior partida de futebol
'do mundo, uma deC't.s'ão de verdadeira Copa.
. Mas o PMDB qu"e~ dizer .à Nação, o PMDB
quer deixar bem clarO que não há medo, há
'democracia;_ que não há cisma nem cismares,
há a democracia· qu€ está sendo _vivida, que
está sendo exercida apóS uma grande luta do
nosso Partido. As indagações- que sào feitas
dévem ser respondícfas·co-rrt a palavra democtqcia: são os doiS ·píotes candidatos, demo·
Crada; são os cahdidatos mais polêmicos, democracia. Eu tenho niec;lo; democracia; eu reCeio pela ordem pUblica:, -democracia. Haverhos sempre de ter á ~j:>i:l.làvra demócracia CO·
mo· a senha, como o peixe era a S'enha cristã
A palavra democraCia é, nã verdade, aquela
que resolve todas as questões, neste momen·
to, ou de medo, ou de_ interrogação, ou a· cisma, ou a incoerência, bb bs teceiqs de golpe.
Com tudo e para tudo, oferta-se a mesma
. r~:Sposta: - Vivemos- tempos de democracia.
Bom Presidente será aquele que melhor cumprir a .Constituição. Não se há de ras9_ar essa.
Carta erri nenhuma hipótese.
O orador, que agora fala em nome do seu
Partido, é um parlamentarista convicto, formado cientificamente nesta idéia e para esta idéia,
ao longo dos estudos, na condição de universitário e professei Ui1Nersitário. LOrigos perisameotos levaram-me ao parlamentarismo, que
defendi, na ASsembléia Nacional Constituinte,
porém fomos derrotados.
Agora, de quando em quando, se pensa .
no parlamentarismo ante a qUalidade que não
se conc.ede a este· ou àQuele candidato, pols,
agora, somos contra o pai-lamentarismo, porque ele só poderá ocorrer ante a notável consulta popular, na data certa, prevista na Consti·

a

em_

. .
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tuição, com letras bem detalhadas, com palavras bem formadas e frases claras que indicam
um dia, um certo dia, a população do Brasil,
o eleitor brasileiro, dirá o que deseja como

o seu regime, como a sua forma de governo.

Daqui até lá não há esse direito, sejam os
candidados -divinos, maquiavélicos, diabólicos

ou despreparados.
E como me dói esta úftima -palavra, "despreparados". Porque, via de regra, terá sido essa
a conclusão do último debate ou porque, talvez, seja esta a condusão· que se tenha pelo
desempenho de ambos.
Mas há uma deliberação popular, uma deliberação papuJar que precisa ser respeitada.
A democracia é tão notável que permtte a repulsa a Ulysses Guimaráes, a repuJsa a Aure~ano Chaves, a repulsa a homens mais expe·
rientes, para que tragamos à baila exatamente
aqueles de cujo preparo desconfiamos. A democracia é exatamente assim. A vontade do
povo tem esses caprichos, e a Constituição
manda que esses caprichos sejam observa·
dos, sejam seguidos, sejam vivenciados.
O PMDB escolheU um dos dois, exatamente
aquele que tem raízes mais assemelhadas
com as nossas., ((Ue participou também das
nossas lutas, que tem aspirações operárias,
que vem do povo, que serttiu no lar as 4eficiéncias dos lares do nosso Brasil, aquele que, é
operário, aquele que tem as mãos calejadas,
aquele que sabe se identificar com a dureza
em que vive a população brasileira.
O PMDB optou por- Um candidato mais pa·
recido com e1e, que tivesse mais semelhanças,
muito embora algumas dessas semelhanças
devessem preocupar. Mas não há uma terceira
escolha. Há apenas duas escolhas, e ficamos
para escolher com o candidato que cabe no
nosso discurso, que se assemelha à nossa
frase, qoe tem semelhanças também com a
nossa emoção de luta, a nossa emoção c:ie
guerra. Por isso, o PMDB optou pelo candidato
Luiz Inácio Lula da Silva.

O Sr. Marcondes Gadelha -Permite-me
V. Ex" um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVA!ROOuço o aparte de V. Ex', com muito prazer.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se~
nadar Cid Sabóia de Carvalho. às vésperas
deste pleito, que já tem caracteristicas de marco histórico, penso que devemos manter uma
atitude positiva em relaçã"o ao futuro deste
País, qualquer que seja o resultado destas elei~
ções. Não vem ao caso discutir, aqui, os méritos dos dois candidatos. Entendemos_ que, aci·
ma de tudo, está a conquista da própria democracia, expressa em suas práticas mais solenes
e mais definitivas. Não devemos temer a cul·
mlnação desse processo político. Mais grave
e mais difícil do que a culminação foi o processo em si, nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho. Passamos por uma longa e penosa
lida de elaboração constitucional, para estabe·
lecer a moldura para o embate politico. Fixamos as regras do jogo, lançamos os, candidatos em cena, cfiamos mecanismos-para disCllSSáo de programas, para debate da forma

mais abrangenf_e, de maneira a_alc_ança_r tQd,a
a nacionalidade, e que pudess~ dela participar
todo e qualquer cidadão brasileiro, do mais
longínquo. recanto deste Pais, E.Rtdo iss.o.foi.
feito em meio à crise económica pern):anente;
e tudo isso foi JeiW em meio a um _ambieilte
de desconfiança e de suspicácia; e tudo isSo
foi feito em meio a atitudes pessimistas, quan-to às perspectivas no Brasil. Depois de todo
esSe esforço, nobre Senador, entendo que é
o momento_ J11Uito mais de júbllo; é o momento mUito mai~ de celebração c;la conquiSta
democrática dq que de intimidação, quanto
ao que o futuro possa nos reservar. Devo dizer
que, em toda e.?sa _cçmstrução, teve uma parti·
cipação extl:aordinária o Congresso Nacior1àl,
e também uma grande pa~cipação ~o ·própriO
Podei- Executivo, representado pela figura· do
Presidente ga República, do Senhor José Sarney, que :?e manteve em atitude de absolUta
jmpardalidade, como um magistrado, sem interferir no processo, a não ser para colaborar
com ele, para lhe dar mais fluidez. para permitir que todas "as correntes de opintao" e de
penSamen~o, todâs a·s facÇões'p_olítlcas Se ex~
pressassem livremente e tivessem livremerite
acesso ao Poder. Pois bem, nobre Senador
Cid Sabóia, nesse ambiente de tolerância, criado pelo próprio Presidente da República; e
com a salvaguarda da Constituição que nós
montamos, não temos por que nos preocupar
com o que possa advir. O que temos é a convicção de que a Constituição da Repúbltca
é a condição necessária e s~ficiente para que
gualquer Governo possa implementar um programa adequado de soerguimento econômico, de melhoria da qualidade de vida e _de
garantia das franquias democráticas e dos.direitos políticos dos cidadãos. Confiamos em
que a preservação da Constituição, o respeito"
aos limites da Constituição será a pedra de
toque da govemabilidade deste País e V. ~.
que é o cultor das letras juridicas, que é um
errtél'ito constitucionalista, hâ de me dar razão
nesta confiança na fu-ndamentação -desta
crença que tenho em relação ao futuro, ·sem
descurar, é daro, nobre Senador Od Sabóia
de Carvalho, da necessidade imperiosa do
controle constitucional sobre os a tos do Poder
Executivo. Creio que é esse o ponto central,
o fulc_ro de toda a disc4ssão e é o que elide
todo o temor, toda a preocupação, todo o
risco com relação ao futuro. Esta Constituição
foi bem pensada, foi bem elaborada, foi bem
díscUfida, foi exaustivamente trabalhada por
essas duas Casas e pela Nação inteira. Achamos que a preservaçáo do seu alcance em
todas as atividades sociais, polítfcas e económicas, são a condição necessária e sufidente
para a garãntia é parã a trãnqí.illidade do futuro. Acho que V. Ex~ tem toda a razão quando
suscita-o papel que o Congresso Nacional terá
no futuro. Também sou parlamentarista como
V. Ex!' Lutei muito pelo parlamentarismo, votei
com o parlamentarismo e continuarei lutando
por esse sistema de governo que entendo seja
o mais adequado para um país jovern como
o BrasU, para um país que ainda não t~m instituições bem consolidadas. Seria a maneira,
pela flexibilidade que esse ·sistema tem, de.

.
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s~ .swaJ:ttir estabilidade .ao regime.,.t:fão obstante, confio inteiramente na execução dos·
objetivos que estão no travejamento _desta
Con5iítuíç.3o ·q"ue n6S.VcitàÔ1.Õs:..Enfendó-que,
, perfeitamente, criar um movimento em prol
da observação .dos preceitos -constitucionais
como forma, não de pressionar, mas de garantir a govemabilidade, ·de Qarantir a exeqüibi~
!idade pela paz social, pela tranqüilidade de
que todos devem estar infundidos, de que. todos devem eStár imbuídos no in1do e ao longo
de todO um OOVo governo. A hõssa pos.ição
é de _e?cPe.~a~va: otiinfSta, nObr-e:se!:ador ·ad
Sabóia de CaiValho, e de confiança absolu.ta
n? resp~íto ÇonStitUiÇáá, como instrUmento
de racionalidade para uma grande elaboração
eXecutiva. Muito obrigado.

:à·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre Senador Cid Sabóia de carvalho,
a Mesa lembra a V. Ex~ que seu tempo está
esgotado. Desta forma, pede-lhe não cbnceder mais apartes. o-discurso de V. EX' é'importante, de forma que -continue corri a palavra,
mas abrevie su~s consideraÇÕes.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAqui, no Senado Federal, Sr. Presidente, como
no Congresso e na· Constituinte o (ui, tenhome dedicado a uma linha de conduta de observância da Constituição.
Acho que o papel conferido ao Poder·Legis~
lativo pela Carta Federa1, esse papel conferido
constituctonalmente é, na verdade, o mantenedor da normalidade democrática. Não há
outro Caminho, não importa quem s_eja eleito
agora pela vontade popular. Apenas_dtz~se daramente que ao eleito não se confere a aptidãode rasgar a Carta ou de negar-lhe o cumprimento, oU de des_conhecer-lhe esta ou aquela
passagem, ou de fugir ao mecanismo da lei
para o mecanismo personal, ou mesmo para
um mecanismo partidário.
Quando o povo elege, aquele que assume
a Presidência da República, entre os s.eus papéis, tem o de Chefe da Nação, o .de Q1efe
de Estado, o de Chefe de Governo,. onde a
coloração partidária há de ceder e$paço à coloração nacional, às cores do próprio País, a:os
destinos do próprio País, às preferências do
Pais, respeito, até mesmo, à cultura deste País.
O que levou, evidentemente, ao medo, que,
neste momento se ergue na Nação, tanto com
relação a um quanto com relaçãq ao outro
candidato, é porque ambos, em determinado
momento, tiveram posturas tão personais, tão
díspares para com a Carta, que _a N_açãq ficou
sem entender. Quantas vezes o Sr. Collor de
Mel lo foi à televisão arrogar a si a competência
do Poder Judiciário. Não sei se era ignorância
ou tática, desconhecimento ou má-fé; não sei
se era ardil ou inconsciência.
Mas, a. _verdade é que nesses pronu_nciamentos, muitas vezes encontramos o desejo,
não de ser o Presidente da República mas.
quem saBe; o Presidente de algum tribunal
e, nem, necessariartJente, um Tribunal Superior, talveZ um tribunal de Estado, talvez o Tribunal do Ceará, o Tribunal da ParBJba, o Tnbunal do Rio _de Janeiro, mas um tribunal, não
a Presidência da República
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O Sr. João Calmon - Permite-me_ um
aparte, nobre Senador Cid Sab6ia de ·earva~

lho?

-

-

·

-

-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEmbora com a advertência da Presidência,
ouço V. EJr', e o faço com muito respeito.

ciê~cia

te,

Q

polttica. dã sociologia e. principalmen-

deSCOnhecimey1to da (ei.

-

-

· ·como-=-:eStâva ob-serVando, as promessas

cioS· Seilhores candidatos do primeiro

turno·,
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O Sr. Divaldo Suruagy - Direi apenas
quê -o S'eriãdor tid Sabóia de Cárveilfio ·está
coberto de razões, quando expõe, com o brilhantismo que_o caracteriza, os seus argumentos da tribuna desta Casa. Porque a candi~
datura Collor de Mello é ã riegação de tudo
que ele prega, ele é um anti~ese de tudo que
afirma, e um homem que se vale da mentira
como arma politica não pode ter êxito; Ele
será derrotado, porque a verdade_s_empre predominar-á sobre a mentira.

quase-todas elas, não teriam aplicaÇão legal.
Se o povo examinasse bem aquelas promessas fugiria _de todos esses candidatos, porque
O Sr. João Calmon - Nobre Senador;
estava bem declarado ali que pretendiam godesejo felicitá-lo, efuSiVamente, pêlo-seu ma-- veri1ar acima dà lei, maiS dO.3' lei, mais
gistral pronunciamento, em que fez referénda
do que o direito, mais que as regras elaboradas
ao Deputado Ulysses Guimarães~ figura notápelo povo através do seu poder específico.
vel de estadista e que deveria ·ser sempte enca- -Há, Srs. Senadores, uma grande expectaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHOrado, por todos nós, como umà fonte 'permatiVa: niaS a verdade é que não há de triunfar,
Para finalizar a fa1a desta tarde, eu apenas esnente de inspiração e um iriexce'divel éonseaparentemente pelo menos a nossa sensibi~
pero que a democracia se consolide, tal é a
lheiro. Desejo aproVeitar este 'rápido aparte pa·.: -liàaCie indica nesse momento; não há de triunra introduzir na sua magnífica' àraÇ:ã'o- úmá
rar 0 ardil. Nós sabemos de como trabalhamos mlnha fé democrática que_ nem o.Sup_errnan
me faz medo, porque saberei usar as minhas
rápida reflexão sobre_ a importância extraorpara a elaboração da Carta; â PreSsão exercida,
dinária representada pelos dois terços do se~
a C:amparih'a' de desmoralização da Assem- prerrogativas parlamentares. Nenhuma figura,
nem-da mitologia de um HérCules iiá nos fazer
nado Federal, que continuarão aqui, nesta Cabléia NaciOiial Constituinte, o ca'ôs que se tenmedo nesse momento, nada disso acontecerá
tava implantar no País, destr:uindo-Jhe todas
sa, após 19 de janeiro de"_1991. Nós temos
à Na.çã._o. A tranqüilida:de deve ser vivida ileste
cinco anos de mandato, ainda, e, por isso,
as instituições e, adredemente, sorrateiramenmomento. Sei que a campanha política esta
po_deremos desempenhar um papel de deciste, ao mesmo tempo em que se deteriorava
aí na brisa que sopra, na chuva que cai, ·nas
siva relevância. Qualquer que seja o. candidato
a imagem do polítiCo e os poderes políticos
manhãs ·que- iniciam- noss-os diaS. A demoeleito Presidente da República, ele precisar~
da Nação, criava-se a figura de Fernando CoCracia está em tudo, através deSfã campanha
dialogar não apenas com o Congresso Nado·
IIor de Mello, que nesse discurso, eu digo, estanal como um todo, não apenas com a Cârriara
na mais aJ)ropriâda para uma revista em qua- que se fere ria Nação, inclusive com algumas
armas inesciuPUlosas, inescrupolosas armas
e com o Senado, isoladamente, no seu condrinhos, estaria mais apropriada para um mme
que~-inclusive, não somam com a conquista
junto, mas também c.orn esse-grupo-de Senasensacional, porque tinha muito mais de SUda mulher brasileir~.
dores que çonstituem dois terços desta Casa.
perman, do que de Presidente da República,
E como o Sénadõ" é marcado pelo equilíbrio
tinha muito mais de Mulher Maravilha do que
Vimos a ex-companheira de Lula ir à televipermanente, creio que todos nós que integrade Presidente da--RepúbliCa, era homem·morsão fazer, exatamente', aquilo que a mulher
mos esses dois terços temOs uma tarefa__ de
cego, mas não era político, era um homem
excepcional importância depois de iniciado o
imposto à Nação, em condições covardes de -depJbre. que não soma para a sua indepen·
dênda, para a sua- auto-.:iftrmaçãO femin-ina·,
mandato do novo Presidente. Introduzo essa
utilização de meios de comunicaçã_o contra
-conquistada pelos mOvimentos belíssinios lereflexãó no seu brilhante pronunciamento, que
a democracia, çontra os poderes constituídos,
- vades aos quatro cantos do País e que triunfaM
é uma lição que deve, realmente, figurar, com
e de repente esta Nação tremeu ante as possiram na letra constifudOilal. A mulher ê, semsingular relevo, nos Anais do Senado. Muito
bilidades desse homem; mas revelado o sepre, vítima; a mulher, sem vontade, ameaçada
obrigado.
·
gundo turno sõj:)raram os ventos do bom raM
de aborto, sem que queira fazer o aborto, um
ciocínio. Bem ou mal, o povo escolherá Luiz
ato absolutamente voluntário; as induções,
Inácio Lula da Silva.
que já não caberiam na mulher brasileira; o
O SR. C]D SABÓIA DE CARVALHOBem ou ma1 o povo escolherá Luiz Inácio
sofrimento de induções criminosas por parte
Agradeçq a V. Ex• a genUleiã
Obser- . Wa da snva, e escolherá como uma resposta
de homens mais fortes, por parte do compavação e ã sapiência dela, pois issO que V. Ex!'
à fraude, e escolherá como uma resposta ao
nheiro mais resoluto, no seu objetivo.
faz rlesta tarde é ajudar ao orador para que
engodÓ, como uma resposta às agressões aos
Na verdade, na parafernália eleitoral que se
se faça Compreendido quanto ao papel do
Poderes da Nação, porque de roldão se ia
formou, tudo vale, neste momento. Mas a vonnosso Pãrtido, o Partido do Movimento Demolevar o POder Legislativo, depois Ievar-se-ia o
tade final será a do povo: Apenas com um
crátiCo Brasileiro.
Po_sler Judiciário, como de roldão levou-se o
detalhe: essa vontade do povo-;- por sua própria
O RMDB fará exata'mente iSso cjue apregoa
Poder Executivo. Tudo isso para implantar-se
deliberação, deverá caber, ~tamente, nas diV. Ex'. Terá. 'Senadores, _aqui, Por mais cincc::~
a Poder Executivo. Tudo isso para implan- mensões da Constituição. Nem mais, nem
anos, e muitos Senadores, todos eles Pela estàr-se uma nova ordem, de um homem exmenos, ex.atamente, nas dimensões da Consticola politica a qual pertencem, terão o_ máximo
traordinário, ·nascido não se sabe onde, vir1do
tuição.
_. -de zelo no çumprimento da Carta, na observa:
n'âo se sabe de onde, indo também não se
Por isso. venha quem.vier, assuma o poder
ção, acima de tudo, dos poderes do Senado
sabe para onde, ma.!i que seria o condutor quem assumir - se for peJOs meios demoFederal e dos poderes çonferfdos ao Congres: desse povo.
Cráticos- apenas havemos que cobrar o ressoNadonal.
peito à Carta, o cumprimento da lei constituPor fim, quero dizer, Srs. Seriadores, .qUe -O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Cid
cional, a observância às conquistas do povo
hoje à nóite haverá um debate, e toda a t:'JaçáO Sabóia de Carvalho, V. Ex" me permite um
brasileiro.
espera esSe· debate. A se tirar pelo compor- aparte?
Era isso,- Srs. Senadores~ que queria dizer
tamento dos candidatos ·na televisão, de s~
para V. Ex~s., neste minuto de expectativa,
conduir que os debates não são tãd essen· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- _quando esperamos o_ debate que, possivelciais, porque s_e ·o fossem, evidentemente os
mente, vai decidir a sorte dos dois candidatos.
resu1tadqs do pleito teriam sido- diversos- do !!erlando a vigilância do Presidente da sessão, _ - Mas- a Sorte da Nação não está em jogo, pOreu
o
faço
Com
muito
prazer.
que esses dóis números que mandaram os
que ela já está completa e bem guardada na
candidatos finalistas para o segurido turno' da
Constituição federal. A CõristituiçáO foí o gran·
O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa)
eleição para a Presidência' dá Repúblicá- De
de momento das conquistas populares.
qualquer maneira, há uma' expecta.tivã:- qüal - Não Se trata de burlar a 'vigilância mas,
Mui~ obrigado!_ (Muito ~e'?!J __
sim, de cumpliciçlade. Eu gostaria, até, de peserá o nfvel desse deba'te? Infelizmente, na esO
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
.
dir
brevidade
-no
aparte,
o
qúe
me
foi
promeca~ presidencial do que se conversou perante
-Concedo a palavra ao nobre Senador Martido pelo Senador João Câlmon, e não cumas cârheras de televisão, nós vimos um imen.sp
coS Mendonça.
·
prido. Espero que V. Ex' o faça.
despreparo, Um imenso desconhecimento da

·que

ae-sua
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O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB
SP. Pronuncia o seguinte diS_curso. Sem-

revisão do orador.)...,..... Sr. PreSidente, Srs. Senadores, ocupo, nesta opOrtUnidade, esta Tri·
buna, para dois breves registras e duas breves
cobran~s.

·

A primefra delas diz. respeito à indefinição,
por parte do Governo Federal, ao-c:urnprimen·
to de um dispositivo constitucional, mais ~:
tamente do art. 201, § 6~, da Constituição,
que estabel~ce que a gra~fiçação natalina dos
aposentadOS :e pensionJsf::as terá por base ó
valor dos proventos do mês_ de dezembro A~

_

cada ano.
O Governo Federal vem, de alguns dias,
entender de fazer deis -deJ)6sitos dos aposen~
tados e pensionistas, Coni. relaç~o ao 131 , nà
base do cálculo anua1, o que resultou numa
perda de aproximadamente 60% do valor do
salário.
· ·
·
Na realidade, a gratificação_natalina que se
refere o dispositivo constitucional, deposita4~
pelo Governo, represehtou tão-somente 37%,
do salário efetivamente recebido no mês -de
dezembro.
Sem ~dúvida alguma, necessário se faz que
esta Casa cobre do Po·der Executivo o cumPrimento do texto constitucional. Vimos, há 5'-1~
guns dias, o Sr. Ministro dizer que estaria enVidando esforços·parcrefetivar o pagamento !qtegral.lsso já deveria. ter sido realizado, porque
não faz sentido um texto expresso da Con$ti·
tuição ser relegado a uma posição de análises
e de interpretaçõeS, que sempre visam pi"éj~-·
clicar o aposentado e não beneficiá-lo.
-·
A outra questão, Sr. Presidente, é com relação à reunião havida,ontem nesta Casa, 01aJs
precisamente na ComisSão de Assuntos Sociais, e que tivemos a oPOrtunidade de discutir
e debater a questão do metanol, que tem sido
trazido à baila nos meios de comunicação.
Tivemos a oportunida(Ie de ter, aqui, a pie:
sença do presidenté dO Conselho Nacioríal
do Petróleo, Gen. Roberto França Domingues,
de diretores da PetrO&iás, representantes do
Ministério da Saúde, í-ePfésentantes da CeteSb,
uma companhia qüe CUida da questão do.
meio ambiente em Sãó Paulo, representantes
dl;" entidades que CUidãffi do meio ambiente _
JUnto à sociedade civil, representantes do Die~
sat, entidade sindiCal 'rue cuida da questão
da saúde do trabalhador brasileiro, repreSeh·
tantes da Feema; ~ehtldade que examina a
questão ambiental no Rio de janeiro, enfun,
várias personalidades e autoridades no assun~
to. Deparamo-nos 'cotrl declarações que demonstram a falta de seriedade, a leviandade
com que o GoveinO~tfatOU a questão energé~
tica neste País."
O General - e isso está estampado nos
jornais de hoje - dedarou que se não for
utilizado o metanol, teremos racionamento do
combustível, ou seja, os carros a álco_ol não
serão abastecidos já ·a- partir do mês de fevereiro do próximo ano.
Por outro lado, declarações recolhidas, inclusive a do próprio general, na oportunidade,
era a de que essa crise energética já era pre-

vista, na medida_ em _que hãvia a exportação
de açúcar e_ de mel<;i_ç_o_ para o exterior.
Havia necessldÇ!Q.e. ·ô~ o Governo_ Federal
ter tomado_algl.llnas medidas Com relaÇão a
garantir o a}?asteçimeflt_o ·do álcool no mercado interno, ou,- se entendesse que deveria
cumprir os, contratos internacionais de fornecimento dessas mercadorias e exportá-las ter examinado, com antecedência, lagum mecanismo _a)ternativo, e não jogar, agora, a população, conl:!umidora do álcool combustível,
contra a p~r_eçi~. Tf<:~;téi-se de um produto sem
exata definição. da;s caracterlsticas, dos males
que pode(á cau~ar ao meio_ ambiente. Para
tranqüilidade nossa, segundo os laudos preliminar_es da Cetesb, isso não ocorrerá, mas
as questões ,relativas à _saúde daqueles que
manuseiarri esSe Produto não estão ainda devidamente esclarecidas, mesmo porque o Ministério da Sã.úde ainda não elaborou um laudo defmi~V?_a_ resp-eftci desta questão.

O Sr. Gomes Carvalho - Permite-me
V. E?t~ um aparte.?
O SR.~ l'IARC.OS MENDONÇA- Ouço
V. Ex" com prazer._
·

--oSr. Gomes Carvãlho- Lamento, inclusive, ter qüe iriterromper o pronunciamento
de V. EX'., mas gostaria de prestar-lhe uma
ligeira colaboração, no que diz respeito a esse
assunto, pelo qual eu o parabenizo por trazê-lo
ao Plenário deSta CaSa:Acho que esta é mais
t._~ma imprevidência do Go_Verno. O programa
do âlcool foi lanç_~do no Pais num cenário
completamente diferente_ do que temos hoje.
Dev_emos lembrar que, em 1979/8_0, prospectávamos p"êtróleo no País~ e a Petrobrás tinha
capacidade de fornecer, para os usuários do
Brasil, o petróleo e seus derivados, mais__ ou
menos 20% ;_tínhamos uma dependência. f!:X~
tema de 80%. Em 1981, quando se promoveu
o segundo choque do petróleo, o Brasil, numa
situação extremamente crítlCê!, porque sofria
um esvazjamento, nas suas divisas, exatamente na conta petróleo, estimulou cada vez mais
o programa do _álcool, que_ considero um pro·
·grar:n_a de soberania nacional, um programa
de se·gurança nacional. Foi um programa bem
sucedido, desenvolvemos tecnologia própria
quer na produção de álcool, quer na produção
de veículos automotores. O petróleo, naquela
epoca, custava 34, 35, até 37 .dólares o barril;
depois, o petróleo baixou e chegamos até a
1O dólares e, agora,_ está ai em cerca de 17,
18, 20 dólares. E lamentável que não se tenha
previsto isso. São 4 milhões e meio de veículos
rodando, movidos a álcool, e, de repente, co·
mo se nada estives:;e acontecendo, a Petro·
brás, resolve importar o metanol, que - é
sabido - adicionado ao álcool, em percentuais pequenos, não tem nenhum problema.
Não o que se pretendeu aqui no Brasil, adido·
nar 33%. Te_r'nós um exCelente parque induslado para produzir o álcool; entretanto, como
não se lhe deu a devida atenção, o empresário
vai 'para onde_ s_e lhe oferecem os melhores
Jucros_e as melhores oportunidades. Foi o que
ocorreu. Os usineiros, ao invés de produzirem
álcool, direcionatam sua pi'ódução ao açúcar,

porque esse produto, ano passado c este ano,
teve preços_ melhores~ A sociedade brasileira
está aí, perPlexa. Õs Propdetários de carro a
álcool. não sabeln o que fazer, e agora ~stá
aí o metanol, impedido pela Justiça de_ s_er
descarregado no Rio de Janeiro,. Por isso, parabenizo-v. Ex• por trazer este assunto tão grave, e oxalá estejamos chegando_ ao final de
tanta imprevidência, toda ela paga pela sociedade brasileira.
O SR. MARCOS MENDONÇA -Incorporo coni- satisfação ·o aparte de V. Ex~ ao
nosso discurso~ queria ressaltar um dos fatos,
inclusive que V. Ex~ coloca, que é a questão
da falta de previsão do nosso Governo.

Veja bem: a indústria automobilística deste
País, em determinada momento, s~ a<iaptou,
se aparelhou- para- c-onstruir um yefc_ulo a álcoOl. Posteriormente, inclusive, até por gestões, às vezes,o muito fortes e sérias da sociedade civil, em geral com relação à~ questão
da _poluição do rnelo ambiente. houv~ ama
pressão sobre o Governo Federal, para que
as indústrais automobilísticas adaptassem aos
seus veículos catalisadoreS; de tal forma a diminuir o grau de poluição nas grandes cidades
brasileiras. Para que se tenha uma idéia disso,
somente no ano d~ 1997, caso essé programa
s_eja a dota, do, nós_ vamos ter o equipamento
hoje existente na Europa e nos Estados Uni·
dos, ou seja, em 1997, nós vamo.s -ter-essa
possibilidade e, evidentemente, a indústria automQbilfstica pred$a de uin ieffipo~ de um
prazo razoável para a maturação do projeto,
para a viabilidade económica, viabilidade téc·
nica de produção dess_es eq~iP~l!lentos.
E o que ocorre? Com a iridê:finição, por
parte do Governo. de uma política em que
se defina:-qUal Será a matriz energética neste
País, nós temos-.uma indefiniçã6 jJb_t' parte dessas indústriaS- aUtOmobilísticas,_ o qlJ.e: poderá
acarretãr uin atraso airida maior ou a inviabilidade do programa de colocaç:ãq _desses fil~
tros nos vek"t,ll9s automotores.
Vejam bem que a sitUãção effi q~e s_e d~pa
ra- hoje o País, no que se refere:~ falta_ de
definição. A leviandade desse GOVerno com
relação à questão do combustível pode ter
conseqüências extremamente danosas, não
s6 de imediato, mas a longo praio, ou· seja,
em 1997, nós estaríamos em condições similares às já ~xist~ntes em países do Primeiro
Mundo hoje; quer dizer, até quando estaremos
diante da indefitiição do GovernO? Se tivésse. mos uma previsão por parte do GovernO,- ai·
guns meses atrás, já deveríamos ter estudos
relativos ao metanol que poderia estar sendo
eventualmente comercializado com toda a segurança, e nãQ à_s vesperas, depois de transportado para o País, depois de ser armazenado, o Governo ainda não saber decisivamente se isso_ trará conseqüências negativas
ou naO sobre o meiO ambiente, sobie a saúde
das pessoas que irão manuseá-lo.

O Sr. Edlson Lobão- Permite-me V. EX'
um aparte?
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O SR. MARCOS MENDONÇA - Pois
não, Senador.
-- -

da de, a falta de seriedade do Governo, ao tratar
ção; eles não podem ser demitidos, porque
- aessa questão, foi a grande responsável por
têm uma situaÇão garantida, na_ medida em
que houve_ um píocesso correto -de estágio,
isso.
O SR. EDISON LOBÃO - Venho em
sã_o celestistas, .estão garantidos pela consoliFica aqui, portanto, o nosso alerta e a nossa
socorro das posições assumidas aqui por V.
dação das Leis do Trabalho, não podem ser
EX' ness_e particular. Tenho estudado também cobrança ao Gov~mo nessa política. (Muito
bemf)
demitidos se não forem os seus direitos asseesse programa até profundamente. Deploro
gurados.
que tenhamos chegado à situação que em
verdade nos encontramos. O que está aconteO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O Sr. Odaclr Soares - Permite-me V.
cendo é que as desttlarias passaram a têr pre- - Com a palavra o nobre Senador Maurício
EX' um aparte?
__
juízos, e quase todas estão autorizadas a proCorrêa.
--duzir álcool e açúcat. Uma tonelada de cana
0 SR. MAORICIO CORR~ ·~ Com
transformada em açúcar, produz o dobro de
O SR. MAURiCIO CORRM (PDT- DF.
muito _prazer, nobre Senador Odac:ir-=.S:~Ie~
dólares do que produz uma tonelada de cana
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
0 Sr. Odaclr Soares _ Ciuefia, infdãftransformada em álcool. Então, é claro que
do·orador.)- Sr._Presidente, Srs. Senadores,
compareço a es_ta tnbuna enquanto não se
mente, congratular-me e solidarizar-me com
o açúcar passou a ser muito mais vantajoso
organ~ a pauta, par~ manifestar aqui uma
V, Ex' que traz à discussão um assunta que
para as destilarias do _que o álcool. Apesar
disso, há um limite para a produção de açúcar, profunda preocupação que estou.vivendo. Evi~~~e~;m~S:~d~i!~!~~d~: a~á ;;~!:, t~=
que vem sendo rigorosamente fiscalizado pelo
dentemente, nós, quando chegamos aqui no
.
em que V. ~ faz referência a Resolução n9 74,
Governo; e não passa de 15 a 20% dã capaci- Sen"ado, encontramos na administração pásáesejava tainbém manifestar a minha swpredade de produção de ·cada destilaria. Penso
sada, e neste biênio agora, uma auster[dade
sa pelo não cumprimento, por parte da Mesa
que o Governo deveria ter aberto uma-linha
na condução da vida administrativa do SeDiretora, de uma decisão da Comissão de
de financiamento para as destilarias que têm
nado.
prejuízo, hoje, com a venda do álcool, para
Ocorre que há um quadro de absoluta injus- _~~~:tç:~~~~~~=c:~~~~~: :o~~~~d~
que elas cumprissem o seu papel, já agora
tiça e iniqüidade que se pratica contra cerca
questão dos funcionários da Gráfica, que presde 80 estagiários da gráfica do Senado. São
até social, de atendimento desse abastecimenjovens que foram admitidos naquela época"
tam setvlços nos gabinetes dos Srs. Senadoto que começa a ser cada vez mais precário.
Além das _dificuldades das destilariaS, temos
e que assumiram a condição de estagiários
~:ti~~::o:~ r~~:~~~:~;~::s:~ i:~~~
o fato de que elas são obrigadas e entregar
e que permanecem nesse status até hoje. Não
recebem
o
décimo
terceiro
salário,
não
_têm
camente
a essa que V. ~ acaba de levantar
o álcool, às companhias distribuidoras e não
recebem prontamente por aquilo que entrenenhum direl·to soc1·al garantido po,que eles, ~~-t:Jos estagiários: quando, na Comissão de Jus,
tiça, decidimos que os servidores da Gráfica,
gam, ou seja, as companhias distribuidoras
se hoje morrerem, como já aconteceu
com
alguns,
as
famílias
não
receberri
nenhum
tipo
lotados
nos gabinetes dos Senadores, estatêm ainda um prazo que vai de dez a vinte
vam, como os demais funcionários, isentos
dias para o pagamento ~desses fornecimeJfltos.
de ajuda de seg~ridade.
do ponto, para surpresa minha, a Mesa DiTeOra, riuma inflação de 50% ao mês, vinte dias
Pois bem, acredito que há um receio de tora, recebendo a decisão da Comissão de
enfrentar uma Sl.tuaça·o que se impõe ao Senade atraso nesses pagamentos significa uma
Constituiçã-o, Justiça e Cidadai-tia ainda subdefasagem de 36%, pelo menos, na- arrecado, sem nenhum temor de repercussão na
Imprensa, maS tem que se resolvido por uma
meteu-a ao consuhor jurídico do Senado- Fedação das destilarias. Isso tudo tem lev~do
deral- submeteu uma decisão da Comissão
questão de justiça com esses funcionários da
essas empresas a sérias dificuldades. Não
Gráfica do Senado.
de Constituição, Justiça e_ Gdadania do Senaquero aqui culpar as distribuidoras_ de petróleo
Quero "d'•er ao Senado que, em matéria do ao Consultor Jurídico do Senado Federal
e derivados. Esse é um acerto, essa é uma
""
-quer dizer, fazendo tá:bula rasa da decisão
defmição tomada pelo próprio GõVemo. Porde estágio, há uma lei que determina o precedesta Comissão, que é 0 órgão que decide
tanto, as distribuidoras apenas cumprem aquilo que ficou ajustado pelo CNP e pelo IAA.
Mas é necessário, pen,so ~u. uma providência
discussão. De modo que não me surpreendo
imediata do Govem<:fho sentido de, primeiro,
responsável pela educação didática desses es- quando v. EX' traz esse problema que deveria
suprir as destilarias de recursos, de emprésser objeto de uma discussão interna corporis;
tagiárlos.
timos, até subsidiados, se for o caso, para que
Pois
bem,
passa
_
_gestão,
vem
gestão,
e
os
de uma de_cisão !tttema COJ;pOris, decisão da
elas possam incentivar a produção de álcool
modestos humlfdeS servídores da ·Gráfica Mesa, pOrque sJtuaçã"o semelhante esta aconneste momento de profunda angústia para totecendos em outros setores do Senado_ com
continuam _no §tatus quo_.
dos os consumidores brasileiros. Portanto, re. Estan'fOs :!!gora em vésp.eras do.-Natal..e.esa omlssãç da Mesa, lamentavelmente. De moceba V. Ex' as minhas congratulações pela
ses fun_cionário§ nãq vão receber o 139 salário. do que ([!leria co_ngratular-me esolid~rizar-me
iniciativa que teve de trazer este assunto ao
Resolvemos aqui situações do Tribunal de
com V. Ex', e, ao mesmo tempo, ratificar pie·
exame do Senado, nesta tarde.
contas, como vamos decidir hoje ·que é justo: nameh.te os argumentos que v. ~traz, relativamos dicidir outros pleitos através de projeto varnente à legalidade da situação deSSes servi>O SR. MARCOS MENDONÇA- Agradeço a V. Ex9 a manifestação.
~e _lei, .~esoJvemos questões de todo 9 Pecudores como estagiários. Eles já süperaram juridlcamente, há muito tempo; essa situação
Concluindo, Sr. Presidente, é necessário _tivo, enfim, temos lutado, temos nos batido aqui
que esse alerta seja dado às autoridades para ·para regularizar a situação desses inj!Jstie, apesar disso, ainda não estão recebendo
çados. Mas nóS mesmos. aqui no SenadÕ, não as vantagens e beneficies que a lei lhes asseque isso não ocorra mais neste País.
resolvemos, por exemplo, a situação da Reso-- gura, decorrentes da mudança de situação,
Estamos na imiriênda de uma crise sem
lução n" 74. Os Srs. Senadores sabem 0 que· porque juridicamente eles perderam a situaprecedentes _na questão _energética, estamos
ção de estagiários há muito tempo.
é Resolução n? 74? Foi l:írna resolução aprona iminência eventual de um racionamento,
por'que, se o impacto ambiental determinar
~da, aqui no Senado, e que até hoje não
que esse produto não deva ser consumido,
O SR. MAmúCIO CO~- Nunca
foi cumprida. Agora, com que moral vamos
isso não poderá ocorrer. Não existe nenhuma
a tiveram, não foram contratados legalmente.
exigir que o Executivo cllmpra as leis que são
outra alternativa de suprimento de energia, de
votadas se não cwnprimos, aqui no Senado,
combustível para este Pais, segundo o depoiaquilo que foi votado em gestões passadas.
O Sr. Odadr Soares - Exatamente. Só
mento, ontem, havido na Comissão.
O mesmo acontece com relação a esses
quem, não descobriu isso, foi o Centro Gráfico·
Então, estamos diante de uma situação verestagiários. Estamos praticando urna injustiça
do Senado Fed_era1 ou a Mesa Diretora da Cadadeiramente dramática, em que só a leviane não temos a coragem de resolver ~~sa situasa.
L__

'

~--~--
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O SR. MAURÍCIO Cp~- Agradeço a V. .E:X' pelo aparte, e aduzo ainda m~is,

mais seis meses -:- não_ tenho certeza- mas

há súmulás' dO Tfibunal ~Uf)eríof do' Trábalho.

que por in(ormações Pt;!S?Oai~ do Dr. _Ag~ciel · Acredito "qUe, se há ~lgUm reêeià por parte
dá Silva Maia, P{ret9r da,Gr~fi,C§I,:es~es estágiá- • da Mesa do Senado, que à riliitéria seja trazida
rios responsabilizam-se por _grande parte da para o Plenárló, para as'suinírinos em Conjunto
tarefa desenvolvida pOr aquele ó[gão. Eles são, a responSabiJ~~ade ~e_ dizer. o~a, por que vadigamos a:ssim, os qLie'sustentam, em grande mos perrilitir quê eSseS modestos funcionários recorram ao Poder Judiciário, para que
parte, os trabalhos da Gfáfica:
Imaginem, Srs. Senadores, vamos chegar este diga que todos têm razão, as mesmas
ao. dia. de Natal e eles não vão receber o 139 garantias qUe os trabalhàdo'res' de· qualquer
1 ,_.;>~f~fiO;·.eStâo no Sen:ad6 ,h~-·olto, sete, s_eis empresa privada têm direito. Por que_aguardar
. .. ,:. , .
- anos; pãssaram, comq _di~ p,npbre Senador Ç:hegar ~té !á?.
Odacir Soares, da condiÇ.ão _de estagiários , O Sr. ~tôniO Luiz Maya-:"' PeJJTiite~me
que, tecnicamente, nunCa tiverâm, e são, na V. ~ que eu conclua meu aparte?
verdade, celetistas da Gráfica. Eles têm direito

a todoS aquele"s favores• qUe âs leiS trabalhistas ' ' O SR. MAURÍCIO CÓRRf;À -·Com o

asseguram a qualquer trabalhador, em qualquer empresa, por menor que seja. Só. o Senado é" que está com receio de assumir essa
responsabilidade, porque entende ser um
trem da alegria.
Ora, o-senador-Presidente Nelson Carneiro
não tem responsabilidade pelos erros .do passado. :Agora, na medida em que no:s oniitihi1.os
e perpetrarmos- em injustiça .tom reJaçá'o a
eles, estaremos sendo des_urnahos com esses
modestos fundonários.- . '. ·
O mesmo está acontecendo - e vamos
discutir-isSo daqui a pouco·- quando se apresenta uma resolução, com medo de encarar
a realidade, ex:cepdonam os assessores legislativos do Senado Federal,. não-lhes reconl;lecendo um direito que a Câmara já deu, em
igualêiade de condiçõeS, a: todos os funcionários, desde o mais.rriddeStó até o mais graduado e só nós naó ·fec6Iihecemos.

maior prazér.

,- O Sr. AntôÓio l.Uiz Maya- Nobre Sena• dor, quero continuar o meu raci_ocínio na se- guinte rota. É que eles ~!?f:ão desemp~nhando
~ o mesmo trabal~o que ps funci9nário~-d~ Geá" fica desempenham, e. o· e-51 tão Í8fendo com
muita eficié,nci_a e ~çebendo urna- minguada
, 'bolsa de: trÇJ.Qalho; _quer dizer1 muito aquém
;'daquilo que aqueles o~os ço_mpanheiros que·
. São funcionários percebem. EsSa é a injustiça
-que· es~·sendo-praticada, e que, pelo tempo
._._.,...,... como V4 Õ1 acabou de dizer - que estão
lá, já deixaram de ser simples estagiários, para
se tomarem, de fato e de direito, fUncionários
da Casa, Portanto,. é uma .questão que -deve
·.-ser_ resolvida e,~ sem dúvida_ alguma, a.Mesa
. Diretora_há_ de trazer "- consideração -do P,lenárlo.
·
.
.

O SR: MAtiRíCIO CORRf:A - Agrade·
ço d aparte ae v.-~ e comúngo com a idéia
- -de que a M'esa deva trazer à apreciação do
O Sr. Antônio Luiz _M'aya- Permite-me Plenário, inclusive amanhã, ·se possíveL para
que "IIssumamos essa responsabilidade, e não
V. Ex" um aparte?
. OSR. MAURÍC.IO CO~- Concedo só a Mesa, mas que não nos_ qmitamo.s com
• tela!j:ãO à injustiça praticada COm é!qU~Jes funo parte' a V. EX -com todo o prazer.
_d6nári0s, : · · '
· · O Sr. Antõnlo Luiz -Maya- Nobre SenaO
Sr.
Odacfr
Soares
- Permite-me V.
dor Maurício Corrêa, V. Ex"· está tratandO de
Ex'! um aparte?
-um assunto de relevância, exatamente, dentro
da administração do- Senado Federal. São es0 SR. MACIRICIÓ C<;lRRf:A
o
tágiarios que realmente cumpriram com a sua maior pi-azer, Senador Üdacii- Soàn~S. ·
condiç-ão de estágiariOs 'cUrriculares e que
O Sr. Odaclr Soares - Queria apenas
continuam a trabalhar com toda a _eficiência acrescentar uma questão de natureza, diria
na Gráfica do s·eilado:e que, entretanto, não jurídica:, porque, na realidade, a própria admisrecebem vencimentos, De fato, inídalmente, são desses servidores, na qualidade de esta·
adas, não eram traba- : giários, é w:nafalsa admissão, uma falsa qualieles não eram
lhadores, eram
s, estavam numa fa- dade profissional, porque a condição de estase de ·aprendizad
rém, esse aprendizado, giário presSupõe; confOrme
Ex" Já referiu,
prolongado por mais de cincO,-seiS, sete anos, condições também do exercicio desse estágio.
deixou de ser um simples aprendizado por EntãO, na realidade, a pretensão de se admitir
ser um trabalho efetivo que estão desempe- esses servidores, como estagiários, desapanhando com muita eficiência Porém, rece- - receu no próprio momento da admissão, uma
bem bolsas de trabalho. Daí o não percebi- vez quê ·a· Centro Gráfico do Senado não permento, agora no final do ano, daquilo que correu o caminho legal para constituir essa
seria o 139 salário.
fOrça- de trabalho dentro da Gráfica. Não se
cria fiQura dei estagiário e solta no espaço.
O SR. MAURÍCIO CO~ - Nobre É ne-cessário que providências posteriores
Senador Antônio Luiz Maya, há julgado, súrnu- possam regular o funcionamento, o exercício
Jas do Tribunal Superior do Trabalho, que de- do estágio. De modo que, desde a admissão
terminam o tempo em que esse estágio deva desses servidores, eles já são servidores no
se efetivar.
plen.Oexercido das leis que protegem o direito
Parece-me que, po cãso deles, o período do trabalho, eles nunca foram estagiários.
de estágfo é de seis meses, prorrogável por Desde a própria admissão eles deixaram de

-Com

v:

a

.ser. estagiárioa. ,ppfqu~ .~ Ç~~tro ?~~c? _do
Senado F eP,c;-r~_ f)ã.o ,9isp~~~a. da~ ~?~d1~oes
para que ,esse_e~ági? se e~erci~sse,

o SR. MAURÍCIO coRRêÁ- Senad0r
Odacir Soares, se fosse uma Iniciativa prlvG!da,
se fosse uma empresa, já. tinha havido representação à Delegacia do Trabalho para que
houvesse uma inspeção naquela empre~a que
estaria transgredindo o cumprimento· das leis
sociais, no instante em que sabemos que as
contribuições-não são recolhidas, que os ~111,prega~os. não tên::t.nenhuma garan,tia.lrp.;tgine
a gravidade disso! ' • • - · ' ·
· · · .
O que quero deixar bem claro é que· a Mesa
atual tem agido -com austeridade absoluta", dela não tenho queixa. Nunca cheguei perto _do
Senador Nelson Carneiro e lh~ p~di ~l,le admitisse alguém pela janela; há um qitéri9 .c~rto
de moralidade que tem que ser cumprido e
o Senador· Nelson' Ca'ní.e_i_ro tem cumprido a
sua ObrigaÇão cOnstitucional. Não me consta
também que tenha havido na M~~ p~ssada
qualquer trem da alegria aqui. Agora~ a resp_on- sabiUdade A do passado_; por que não ,vamos
assumir a resp_onsabiüç:Iade, 9 _de~r. a_ altivez
. de' reconheCer que _há uma i~gu_laridatfe de
natUreza grave_ com relaçãq ao. çumprimento
dos encargos sociais? Por que nâQ!e_solvemos
isso? Se a Mesa tem r~ceio, traga p~ra,oPlená
. rio, vamos assumir esse compro~i~.sc_>. P.ouco
· importa que jamais como 9 Glt;Jbo, .Jf'{nal
. do Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de
S. PâUlo, venham .dizer que e:?tainoS pfatican,do uma irregularidaq.e. _Não!. E~tari16s' resol·
. vendo, zerando, uma situação de ifijüstiç'a e
de iniquidade.
_ . · ..
Conto, portanto_; <:om a -altíssima sapiência
do Pre?fdente, qu~ _é_chefe da M~sa Dketora
do Senado, para que encol!tre Uf!la solução,
resolva este problema, porque não estamos
sendo .corretos com ess:es modeStoS fundo- nártos _da Gráfica. Que ·a'ssumámós a' respon. sabilidade, evitando que eles recOiram _ao Po. der Judici~rjO, àJL!stlça do Tr~bal.h~.·parcruma
solução, uma .s~IJt«;mça que, sabemos, será
a ob_rigaçáo de o Senado pagar 13~ salário
atrasados a todos, pagar as férias propordonais, tudo atrasado, e determiriar O recolhimento de tudo isso. Acredito que temos a
obrigação de resolver isso.
É o apelo que faç:o através deste protesto
à compreensão humanitária do Presidente do
Senado Feáe'ra.J.
(Durante o discurso do Si. f.iíaurfcio
Corréa, o Sr. Pompeu de Sousa, 3(> Secretário, deixa a cadeira da presidénda, que

# ocapada pelo Sr. Nelson Came_irQ, PreSidente.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....:...A Mesa se sente no dever de dar uma explicaçao ao Plenário, depois da intervenção, como senpre, brilhante do nobre Senador 1'1_a_urício Corrêa.
-Foram admitida, como estagiárias, várias
pessoaS que estão prestando serviço na Gráfica do Senado. Ocorre que este estáQiõ deveria terminar no máximo um ano depois, mas
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como 'esta_va,m ganhand9; qs prqprios ·estagiá-

rios aceitararife forain pro!ongap;~o o estágio
com a tolerância do Senado FederaL Agora,
surge a reivindicação, quando há um teXto

cbnstltudonàJ que não admite a contratação,

a

nem nomeação d,e penhum funcionário sem
conCu'rsO. De modo que, quando fui procurado pelos estagiários, disse que a estabil~dade
que a ConStituiçãO deu aos que tinham- mais

de 5 anos é assegurada, mas a inClusão no
quadro, a Mesa só pode fazer através d~ concurso. Eles não querem. De modo que...
'O sJi MAURÍCIO CORRM ;_Sr. Presi·
Qente, ..•

_ ~PrimeirO_ lugar, há um parecer bem ela-_
borado do Dr. Alexandre -

salvo engano foi

co_n~ul!Or J~rí~icq do_ Senad,o. ~_que dá o
call)inho_ a ser seguido: é saber se se aceita
ou ilão o parecer dele. Em segundo lugar,
há precedentes aqui no Senado.
·
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COMPÂRECÉM
RE5:
.. " '. MAIS O$. SR$. SÉ!'IADO.
_O Sr. O'clacir "Sàeires- - Moisés Abrão JOão Lobo:-:-:_ MárciO ~cerda.
(O Sr. Nelson Carneiro, Presidente deixa a cadeira da presidência,- que é oi:UpadapeloSr.PompeudeSousa~3?Secre-

fiino)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não...

O-SR. MAURICIO CO~- Não, "éu

·

· ·

_O SR. PRESIDENTE (Pompeu âe Sowa)
-Sobre a meSa, fequerimentõ Que Será lido
,pelo Sr. I» Secretário;
· ·
É tido o s'eguir)te

digo agora, recentemente. ReSolveu-se a situação desse pesSoal de obra,._ Está resOlvida
. Manda. V. Ex", depois examinar.. Em terceiro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) lugar, Sr. Presidente, não há necesSidade -de
REQUERIMErfrO 1'1• 739 DE 1989
- Es~u dando a explicação. Depois...
se cÕntra'tar,aO pOntõ-ae vista de nomeação.
Venho peta presente, requerer a esta Presi. O SR. MAORÍCIO CORRê.A - Mas é É dE: reconhecer os_ direitos trabalhistas dos dência, com fulcro no art. art. 50, § 29, da
mat,éfi<l dê fato e gostaria...
_ que já estão exe_rcendo o cargo. Não se trata ConstituiÇão Federal fl:O art._ ,216 do Regi- · --de·V._Ex" determinar um ato que seja contrário
mento do Senado Federal, o ericamiilhamen~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camem:>) . à Cbnstituição.- O q\.lé a. Cdn-stituição. veda é to ao Exm9 Sr. Ministro da Fazenda, das ques_. Depois, _dou a palavra a V. Ex"
o ingresso no· serviço público; s(:!m concurso._ -tões_ abaixo· form.Uladas, a sererri respondidas
EstouexplicandoaposiçãodaMesa.AMesa ·Eles_ já prestam'seiViços, mUitos deles têm no praz.o dos dispositivos supradtados.
não' tem itenhuma dificuldade de submeter aquela estabilida4e dqs Direitos Sociais da
A matéria.objeto do presente requerimento
aó Plerlá!{Q,_porque a lei não me perniite con- Constituição. Eu afianço· a V. Ex~, eu lhe dou acha-se _co~tida :_en: uma série ~e' questões
~rter esta,giá~o ~1'!1 fundonário sem COI'].CUrsO · o testemunho, eu examinei a questão e o Se- de grande relevância aos atuais debates parla·
publico. Antes, era possível, mas na vigência
nado tem condições.legais de resolver isso. mentares, podendo ens_ejar diversas iniciativas
do texto rigoroso da Constituição não é p0$sí- Basta ter um pouco de boa vonta.de. Q temor legislativas. ·
veJ. ·o que se pode fazer é considerá-los está- rnaiór, Sr. PreSidente, V. EX' sabe, é com a
São as sefjuintes _as questões a serem rorveiS, aqUeles que na_data da promulgação da
imprensa, de dizer que nós estarrioS criando muladas ao Ministério da Fazenda:
· ~ QUãis Õs CritkiiO_s-adOtados para a libei'áColistih.i!Çã~ tinham_ cinco ~os. Os oUtros, __ u~_ "trem da al_eg_ria", quando todos sabem
·
podem ser exonerados a qualquer momento.
que não. Agorã, nós não podemoS deixar de ção das guias de lmportação?
J?e modo que essa é a posição 'da- Mesa.
cumprir a nosSa- obrigação; Não estamos pamas vou tomar em__c_onsjd_eração as luzes .,qui
gando o 139, eu já avisei aqui, não há ne_nhum - ~ A morosÍdad~ _que se tem verificado é
trazidas pelo nobre Senador _M_auric[o .Corrêa
reconhecimento dos_ se~ Pire:itos, e isso é - devida a quais fat,ores?
-O que a Ça~ex terr)' feito para normalizar
e reexamiriar a hipótese. Mas o ponto de vista
errado, Sr. Presidente. Não precisa de Constitaís liberaçõeS?
da Mesa baseia~se, rigorosamente, no texto
tulç~o par,a 'resolver isso. E_ preciso, apenas,
Sala das Sessõ~s. 12 de dezembro de 1989.
CU":Jprir a ConSolidação das Leis do Tr@alh_o.
constitucional. Não temos autoridade, nem te· ·:....Senador ~üvto' Name.
mos poderes. E a Mesa não abriu exceção
para nomear um só funcionário, ou transféril;
O SR. Pi_mSID~- (Pompeu de Sousa)
--:0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de estaQiário para furicionárla qüem qüer que
-O requenmento hd_o vai ao exame da Mesa
-Os
estagiários
não
têm
esses
direitos;
esses
seja. A 1"\esa, até hoje, só autorizou .as nomeaDiretora. (Pausa.)
direitos não se estendem aos estagiários. De
ções resultantes de concurso público iniciado
--Sobre a mesa, requerimento que será lido
modo
que
a
Mesa
não
tem
medo
da
imprensa,
na adiniriistração passada e através de con~
pelo Sr. ]9 Secretário.
a Mesa tem as_stias. portas abertas para qualcursos realizados pela Universidade de Brasí·
É lido e aprovado o seguinte
quer exame, mas não pode converter estagiá· ~
lia, portanto, sem qualquer interferência da
rios
em
servidor_es_
do
Senado,
salvo,
nos
dias
Mesa.do .Senado. Ess~;:s estão sendo nomeade h~j~, atrav~? __dé concurso púbH_co. É passidos porque têm o c6ncurso público e estão
REQUERIMENTO 1'1• 740, DE 1989
vei _que na Justiça digam o contr~rio, mas
dentro da Constituição. E, outros nãó seria
nós
faremos
ó
possível
para
cumprir
a
posipossível transformar d_e e_stç.giários a funcio·
Nos tennos do artigo 43, inciso J, do Regi·
ção, e temos feito lsso, mas isso nã:o impede
nários sem concurso. É a interpretação da
menta [ntemo, requeiro Ucença para tratamen·
de
reexaminar_a
hipótese,
atendend.o
às
ponMesa.
to-de saúde, no período de 21-11-89 a
. deraçõ_es·de V._ Ex' e dos que apoiaram essas
20..12-89, conforme atestado médico anexo:
OSR. MAURICIO CO~- Não que·
considerações. É o que a Mesa_ f<;U'á_ oportu~adaS Sessões, l•fdedezeffibrÕ.de 1989.
ro rebater V. Ex" mas gostaria de ponderar.
namente.
·
~Aureo MeDo.

e
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-AProvado o requerimento,' setá concedida
a licença requerida. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa)

-

sobre a mesa, requerime!)tos que __s~r_ão

lidos pelo Sr. }9-Secretárlo.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 741 DE 1989

____ • !:>!'zembro qe 1989

· ·d_o Federal já tiá aiQuns dii3S eri.ão pbdt:; cbegar
aqui até amanhã,- que é o último dia de sessão.
Por outro lado, as diligêndas solici~das não
O parecer condui favoravelmente ao protiveram resposta até aQóra, embora ;tenham
jeto.
decorrido mais de ~O_ dias. É por i~s~· que
Passa-se à discussão do projeto, em turno
eu trago ao conhecimento do Senadd Federal
único..
-estas informações· e estes documen~ para
O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, pe- declarar que eu não soa e jamai$ fui, hem
posso vir a sê-lo, sócio-gerente dessa empre:·ço a palavra para discutir: ·
do gjdo retirada da pauta nos termos do art.
140, § 1?, do Regimento Interno.

sa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de ,S,ousa)
- çqn~tlo- a palavra ao_ nobre Senador Edi- - Corltinua _em discussão. (Pausa) 1
Sala das Sessões 14 de dezembro de 1989.
son Lobão. _
·
Não, havendo mais quem peça a palavra,
-Ronan Tito-....: Fernando Henrique Cardoso
enC:ei-rO a-discUssão .. · ~
. _ .
•• O.SR.-EiliSON LOBÃO (PFL-MA Para
- Odacir Soares.
A votaç:ão da ma.té!ja, nos termos_ do. art.
- discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi22.3, § 2~. da Consfitui_çã.o Federal, depende,
REQUERIMENTO N• 742, DE 1989
. _dente, este projeto de decreto legislativo foi
para sua aprovação, de dois quintos__ qa_ ~m
Requeremos urgência, nos termos do art - aprOvado na Câmara, concedendo a concesposição da Casa, devendo ser fêrt;t p~Jo pro7
336, alínea "c", do Regimento fnterno, para
são de mais dez anos à Rádio Imperatriz Ltda.
cesso norríiri.al. Tendo havido, entr~tando,
a Mensagem n" 356/89.
-~ Veio ~Q ex_ame~do ,Sen~do, e aqui, por meu
acordo entre as Uderanças, a_ matéria será
Sala das Sess6es 14 de dezembro de 1989. , pedido, _o Relator,_ Senador Aureo Mello reque- . submetida ao plenário simbolicamente.
- Ronan Tito - Odacir Soares- Fernairda
reu diligência. Sendo eu sócio-cotista dessa
Votação do_ projeto, ern turhq Q11ic;o_.
Henrique Cardoso.
emissora; e Ccimci pOr equívoco veio num dos
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram
documentos que eu seria sódo-9e"rente da
permanecer sentados. (Pausa)
· ··
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Aprovado.
· empresa, pedi_ ao Relator que não apre~en
-Os requerimentos que acabam de ser lidos
tasse; naquele irístante, o seu parecer, aõ Con_'---A _fl1atérJa. vai ~ promúlgaçã?.
se~ão apreciados ap6s a Ordem do Dia, nos
trário, que requeresse diligênda junto ao Go-É o seguinte o proje~ aprovadO:
termos reg)mentaís. (Pausa)
verno Federal para elucidar se, de fato, o me:u
noine
ãj)arece
nas
anotações
com"!
sócioMgeO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
rente ou apenas como sócio-cotista.
-Está esgotado o tempo destinado ao ExpePROJETODE DECRETO LEGISlATIVO
--:_- Eu não sou sóc_io-gerente; nunca o fui; não
diente.
N• 36, DE 1989
Estão presentes na -Casa 44 Srs. Senadores. __ posso sê-lo ~eql}.er pelo contrato_ que assinei.
. Aqui está na PãQinã. .2 a assinatura do sócioPassa-se à···
·
(N~ 112189, na Câmara dos Deputados)
gerente num dos documentos, que é o Sr.
Aprova o ato que renova a CO!JÇessão
ORDEM DO DIA
Moacyr Spósito. Na página 11 do avulso, pareoutorgada à Rádio Imperatriz Sociedade
----=--çe-..me que-está bem mais claro: há-um docuSobre a mesa, requerimento que será lido
Ltda., para explorar serviço· de radiodimento do Ministério das Comunicações, Depelo Sr. Ii gecrethrlo.
fusão sonora em ónda média, na cidade
partamento Nacional de Telecomunicações,
de !mperatríz, EstadiiC/0 /~<1iranfião.
É lidO"e aprovado o seguinte
onde se declara aqui que são sócios da empresa
Moacyr
Spósito
Ribeiro,
Edson
Sp6sito
RiO
Congresso NacioD.;d decreta:
REQQERIMENTO N' 743, DE 1989
beiro, e Edison Lobão. Mais abaixo, __o_quadro
Árt. 1o Fica aprovado o ato que renova
Requeiro, nos termos do art 175, alínea "d", - diretivo: Moacyr Spósito Ribeiro, sócio-gerenpor 1O (dez) anos, a partir de, 17 de janeiro
do Regimento Interno, a alteração da seqüênte. to úriko sócio-gerente. É um documento
de 1988, a OOn-ces~ão outorgada à Rádio Imcia dos trabalhos da Ordem do Dia da presente
do próprio Ministério das Comurucações.
peratriz Sociedade Ltda., para explorar, na ci·
Sessão, de forma -que-o Projeto de Lei do
Além disto, eu trouxe o contrato original
dade de imperatriz, Estado do Maranhão, sem
DF n" 74, de 1989, item 9 da pauta, passe
da empresa, que foi celebrado em 22 de junho
direito de exclusividade, serviço de radiodifuM
a figurar como última matéria em regime de
de 1976, que reza na sua cláusula lia.:
são sonora em onda média.
urgência a ser deliberada.
Art. 2? Este_ decreto legislativo entra em
"Fica invegjçi_Q_no cargo de s6cio-geSci.la das Sessões. 14 de dezembro de 1989.
vigor na data de sua publicação.
-i-ente
o
sóciO
Mocicyr
Spósito
Ribeiro.
Tal
- SenadorMaudc!o Corréa."
·
investidura é em caráter pe!Tl1anente e
Aprovado o requerimento, será feita a inver·
irrevogável."
são solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Item 1:
-Item 2:
"Isto quer dizer que, ainda que eu desejasse,
(Incluído em Ordem dopia nos ~ermos
em -algum momento, ser sócio-gerente, não
(Em regime de ur9ência, nos termosqo
do art. 353, parágrafo único, do Regimenpoderia sêMlo, porque há um outro sócio invesart. 336, c, do Regimento Interno) ·
to Interno)
tido nesta função em caráter permanente e
Discussão, em turno único, do Projeto
Discus~ão, em turno único, do projeto
irreV69áiiel. Eu não posso revogar isso, sequer,
de Decreto LeQislativo n" 36, de 1989 (n9
de Lei da· Câmara n~ 78, de 1989 (n?
na
Justiça.
I 12/89, na Câmara dos Deputados), que
3.529/89-'- na Casa de origem), de iniciaMas, devo salientar, Sr. Presidente e Srs.
aprova a concessão outorgada à Rádio
tiva do Presidente. da República, que disSenadores, que nenhum Senador levantou eslmperatriz Sociedade Ltda., para explorar
põe sobre o refmanciamento pela União
se problema. Nenhum dos Srs. Senadores fez
serviço de radiodifusão sonora em onda
da dívida externa de responsabilidade dos
qualquer objeção à aprovação deste projeto
média, na Cidade de Imperatriz, Estado
EstadoS, do Distrito Federal e dos Municí·
de decreto legislativo. O único que se levantou
do Maranhão, tendo.
pios, inc]u_sive suas entidades da admiriis~
contra Isso, naquele instante, fui eu próprio,
PARECER PREUMINAR, por pedi<\o de
tração indíreta, e dá outras providências.
pedindo ao Relator, repito, que solicitasse _dilidiligência. (Dependendo de pareceres.)
gências, porque eu gostaria de ver essa questão definitivamente esclarecida.
Solicito ao nobre Senador Odacir Soares
o parecer da ComisSão de_ConstitUiç:ão, Jusa
Sucedê, Sr:- Presidente, que o Relator, por
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária de 24 de outubro último, ten- • razões de natureza pessoal, está fora do Sena.- - tiça e.Cidãdania.
Requeremos urgência, nqs_ termos do_ art

36, alínea " ", do Regimento Interno, para a
Mensagem n~ 353/89. ·

O SR. P~EslDENTE (!'Q_mpeude Sousa)

c
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iria autprizar o Presià_ente 9a República a fazer
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
de_compromisso_s_honrados pela União Fedeesse refinanciamento, Trata-se de uma ~ques
Para emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. _ ral e, por consegUinte, aos mutuários das detão crucial, séria, que coloco aqui, porque é
Senadore&, pela Mensagem no 495/89, de mais esferas da administração pública o ajusuma invasão_da Câmara dos Deputados numa
5~9-89, o_Senhor Presidente da República, nos
tamento_ de seus fluxos de caixa às respectivas
_tarefa que é··aa exclUSiva competêncfa êlo Setermos do_ § 19 do .art. 64, da Constituição · restrições orçameótárias.
Federal, submeteu_ à_ deliberação do Congres-A questão é conseqüência do constrangi- -nado Federal.
Vou mais longe. Acredito que tenha havido
so Nacional projeto de lei. dispondo sobre o
mento externo de nossa economia no início
por parte do Senhor Presidente da República,
refinandamento, pela União, da dívida externa dos anos 1980, cji.Jando a União optou pelo
quem sabe, até maldade em fazer isso para
de responsabilidade dos Estados, do Distrito
processo de rolagem dos compromissos de
haver o_ veto. O que deveríamos votar aqui
responsabilidade de Estados e_ Municípios deFederal e dos Munícipios, inclusive das suas
era um projeto de resolução.
entidades da admintstração indireta.
correrites de operações de ci-'édito externo, gaNa Comissão de ConstitUiçãO, JuStiça e Re- rantidos pelo Tesouro Nacional.
O Sr. Ronan Tito - Permite-me y. Exdação, da Câmara dos Deputados, a propoA conjuntura adversa do mercado financeium aparte?
sição recebeu parecer unânime quanto à
ro internacional permanece, obrigando o País
constitUcionalidade, jurididdade e técriiCa lea prorrogar sucessivamente tais compromisO SR. MAURICIO CORRÊA- Ouço V.
gislativa. Ainda na Câmara dos_ Deputados, a
sos com o conseqüente agravamento de nosEX' com'prazer.
COnii.Ssão de Economia, Indústria e Comércio
sas finanças púbÍicas.
aprovou-a, com substitutivo que foi mantido
ASSim sendo, a institucionalização de mecaO Sr. Ronan Tito - Não houve invasão,
pela Corilissão de Finanças daquela Casa do
nismos de longo prazo como proposto é opormas, slm, talvez, tenha havido um cochilo da
CóngfesS_o -Nacional.
.
tuilã e de interesse da econOmia nacional, enCâmara dos Deputados. A invasão que está
Assim, nos termos do art. 65 da Constitendendo-se o_ akm9ament0 do perfil da dívida
havendo é a d_a _p_~sidência da República. V.
tuição Federal, compete, agora, ao· Senado
comO estritamente micessádo ao_ saneamento _- f,xl' tem raz;ío. ,Esse projeto é privativo do SeFederal r~er o men__cionado projeto de lei "em ---das finanças estaduais e mtJnicipais.
nado Federal.
Somos, pois, pela aprovação do Projeto de
um só twno de discussão e votação".
O Sr. Odaclr Soã.res - A iniciativa não
Lei no 78, de 1989.
2.0 - Parecer
pod~r se'r do Presidente da República.
É o parecer, Sr. Presidente.
Legislar sobre a matéria objeto do projeto
de lei .em análise é competência privativa do
O Sr. Ronan Tito- Peço, então, ao PresiO SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
Presidente da República nos termos do disdente que retiremos a proposição de pauta,
Os
pareceres
lidos
concluem
favoravel~
posto na alínea_b, do inciso 11, do § 1°, do
para estudos; ternos sessões extraodinárias,
mente ao projeto.
art. 61, da Constituição Federal.
em que podemos verificar; podemos fazer_um
Em
discussão.
Cohi6 behl ãfirmam 6s Minisfros João Baprojeto de resolução, se estivermos de acordo
tista de Abreu e Mailson da Nóbrega, do PJaneO Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
com o assunto - e parece que estamos jamento- é da Fazenda, respectivamente, nã
peço- a palavra para discutir.
e af concelá.mos o projeto e fareniõs urri proExpõsié;ão _de Motivos n9 172, de 5-9-89, tratajeto de resolução do Senado e o aprovaremos.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
se de um "instrumento_fllla·nceiro" destinado
-Concedo a palavra ao nobre Senador MauO SR. MAURICIO CORRÊA-S6 quero
a "alongar o pagamento (... ) dos compromischamar a atenção, porque, sendo projeto de
sos_ honrados pela União, de modo a permitir rido Corrêa.
lei, pode haver veto.
ao Governo Federal e aos próprios devedores
OSR. MAURICIO CORRÊA (PDT -DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr,
que, a partir da montagem do cronograma
O Sr. Edlson Lobão- Permite-me V.~
de retomo dessas operações, possam ajustar,
um aparte?'
Presidente, verifico, aqui, que se trata de Prode melhor modo, seus fluxos de caixa ao conjeto de Lei da Câmara n~ 78, de 1989:
O SR. MAURICIO CORRÊA - Com o
texto de suaS propostas orçamentárias".
PROJETO DE LEI ÓA CÂMARA
ma_!or prazer, Senador Edison Lobão.
As alterações introduzidas pelo substitutivo
N' 78, DE !989
O Sr. Edison Lobão- Penso que se as
da Câmara dos Depu~dos, s.m.j.; além de
(Em regime de urgência, nos termos do
Uderanças desejam passar para o final da pauaprimorarem a técnica legislativa, não alteram
art 336, c. do Regimento Interno)
ta, não tenho .nada a opor. Sucede que não
as caracterlstlcas originais quanto à constituse trata de Um financiamento externo; esta
Discussão, em turno único, do Projeto
ciOnalidade e jurid!ddade._
de Lei da Câmara n9 78, de 1989 (n"
jâ-é.unlã dívida interna. Trata-se apenas dos
3.0-Voto
3.529/89, na Casa de origem), de iniciaprocedimentOs para a rolagem da dívida que
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
tiva do Presidente da República, que dis~
já foi felfa; é um réfinanclamento interno.
põe sobre o refinanciamento pela União
projeto.
O SR. MAURICIO CORRÊA - Mas a
da dívida externa de responsabilidade dos
E o parecer, Sr. Presidente.
competência é nossa.
Estados, .do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da adminis~
O Sr. Edison Lobão -- Não, a compeO SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
tência é também da Câmara, da maneira cotração indireta, e dá outras providências
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edimo foi feito; não há nenhum procedimento
(dependendo de pareçe:res).
son Lobi!lo, para proferir o parecer da Comisequivocado. Não se trata mais de financiaDiz o art. 52 da Constituição Federal:
mento externo, de dívida externa, 'de empréssão de Assuntos Económicos.
"Compete priVativamente ao Senado
timo extemo, e, sim, da rolagem de uma divida
O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL- MA Para
que já existia. Portanto, a dívida, agora, é in~
Federal:
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena.........................
.................................................
..
tema
.
dores, é submetido ao Congresso Nacional,
V- autorizar operações externas de
nos termos do art. 64, § ]9, da Constituição
O SR. MAURICIO CORRÊA -Senador.
natureza financeira, de interesse da União,
Federal, projeto de lei dispondo sobre o refiEdison Lobão, com o maior respeito, o que
dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter..
nanciamento pela União da dívida externa de
está na Constituição não é isso que V. Ex!'
ritórlos e dos Municípios ..
responsabilidade da administração dlreta e inestá ·dizendo. Determina o art. 52. imperativaNa parte relativa à Câmara dos Deputado~
mente, no inciso V. "A:utorizar operações exterdireta dos Estados, Distrito Federal e Munievidentemente que não há por parte dela essa
cípios.
nas de natureza financeira, ..." Ora, rolagem
prerrogativa. Teria que haver um projeto de
de _dívida é exatamente operação externa, fi~
ConStitui-se a proposição em instrumento
financeiro que permitirá alongar o pagamento
resolução, porque ,o Senado Federal é quem
nanceira.
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O Sr. Edison Lobão -

Mas essa já foi

rolada.

O SR. MACJRICIO CORReA - Não há
dúvida alguma de que há vício de origem.
Não vou criar obstáculo algum com relação
ao mérito. Concordo com o que disse o Serre·
dor Ronan Tito. Vamos ordenar de uma forma
regimental, correta, constitucional e certa, que
não há empecilho:· Entretanto, se- votarmos
desse jeito, estamos votando um projeto de
lei, não uma resolução, é esta a questão que
coloco.
O Sr. Ronan Tito - Permita-me novamente voltar ao assunto, nobre Senador.
O SR. MAURICIO CORR~-Concedo
a palavra a V. Exf

O Sr. Ronan Tito -

Inicialmente, devo

dizer ao Senádor Edi.SOn Lobão e ao Senador
Odacir S-oares que, me parece, a· Senador
Maurício Corrêa tem razão. Parece-me. 1\\as,
por outro lado, também votar um projeto desta
importância, neste momento... AssJm, pediria
aos Srs. Senadõres fizéssemos uma inversão
da pauta ou dela retirássemos a matéria para
estudo- porque temos ainda umas duas ou
três sessões extraordinárias - e, se chegarmos à conclusão de que o Senador Mal!rído
Corrêa tem razão faremos um projeto de resolução do Senado' e o votaremos. Senão, volta
à pauta e votaremos _o assunto como_ está

aí.
OSR. MACIRICIO COR!leA-Fariamos
uma rápida consulta à: Assessoria ...

O Sr. Odacir Soares EX um aparte?
-

Permite--me V.

O SR. MAURICIO CORReA - Com o
maior prazer.
O Sr. Odacir Soares- Queria apenas
dizer que, em nenhum momento, discordei
da posição do Senador Ronan Tito. Penso que
o Senador tem razão. Penso, inclusive, que
o erro foi o projeto ter sido encaminha~o à
Câmara, quando deveria ter sido encaminhado ao Senado porque, substancialmente, no
mérito, já emitimos nossos pareceres e estamos perfeitamente de acordo. Como não há
prejuízo nenhum na proposta do Senador Ronan Tito, entendo que o caminho mais sensato, no momento, é acolhê-la.
O SR. MAURiCIO CORRÊ:A- Sr. Presidente, fica aqui a minha ponderação, o meu
receio, porque há uma diferença entre projeto
de lei e projeto de resolução. Se nós fizermos
Isso, estamos dando ao Presidente da República uma atribuiçâo que Sua Excelência não
tem.
O SR. PRESIDSI'ITE (Pompeu de Sousa)
-Diante do alerta do nobre Senador Mauricio
Corrêa e- da proposição feita pelo nobre Líder
Ronan Tito, a Presidência acolhe a sugestão
do Senador Ronan Tito e inverte a ordem da
pauta, para esse efeito.
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de 1946, se -dizia que o trabalhador poderia
Passa-se, portanto, ao Item 3:
-ter lucro na empresa em que _ele estava, mas
(Em regime de urgência, nos termos· __ isto estava pendente de uma lei ordinária. Até
doart.336,c,. do Regimento Interno) (Tra~
·a revogação daquela Constituição, em 64, Isto
mitando em conjunto com os Projeto de
nunca foi regulamentado. Agora, o s·enado
1
Lei do Senado n9 152 e 238,-de 1989)
dá um passo adiante e com generosídade,
Discussão, em turno único, do Projeto
com três autores, Senadores__que demonstra~
de Lei do Senado n9 155, de 1989, de
ram não só competência e generosidade para,
autoria do Senador Edison Lobão, qu_e
em abrindo mão de serem cc-a-utores, deixa·
dispõe sobre a participação dos trabalhos
rem de ser autores solitários.
nos lucros ou resultados das empresas
Recomendo a aprovação, sem antes cume- dá outras providências, teQdo
primentar os três Senadores pelo extraordi·
PARECER, proferido em Plenário, da
nário trabalho que apresentaram.
Comissão de Assuntos Sociais, cOncluindo:
O SR. PRESIDSI'ITE (Pompeu de Sousa)
- pela aprovação do projeto nos ter--continua em discussão a matéria.
mos de substitutivo que oferece:
-~cohCedo ã palavra ao nobre Senador Fer- pela -aprovação das Emendas n 93 2
nando Henrique Cardoso.
- e 3, oferecidas ao substitutivo, e apresentando submendas à ónenda n~ 1, de PleO SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
nário, apresentada ao substitutivo.
])080 (PSDB- Sp. Para_ fli~utir: ~~m revisaO do orador.)- Sr. Presidente; Srs. SenadoEm discus~o o projeto e o substitutivo, em
res, indiscutivelmente, o que disse o Senador
turno único.
Ronan Tito procede. ~ um anseiO antigo da
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço sodedade brasileira a_regulamentaç~o.já desde a Constituição de 46, desse item.
a palavra para discutir.
Procuramos fazê-lo de forma modema, isto
é, solidarizando os ganhos, não só Com os
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
lucros, mas c:om o .é!:utpento_ de produtividade,
_ -Concedo a palavra a V. ExpEirmitihdo ·um amplo mecanism9 de negociação interna na empresa, colocanc:_!o, de
O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para acordo com o que a ConStituíçâo reza, os sindicatos numa situação de poder interferir, codiscutir. Sem revisão do orador.) - 1Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, a participação dos em- mo é normal, se não houver entendimento,
pregados nos lucros das empresas é um an- mas forçando que haja um entendimento.
seio não s6 do trabalhador, mas também daE teve uma latitude grande o projeto de
modo tal que o entendimento possa dar-se
queles que querem a instalação de um capitaempresa por empresa, sem termOs essa -malismo moderno, em que o trabalhador não
seja apenas uma máquina dentro do estabele- nia da uniformização.
Penso que, se o Senado aprovar esse projecimento de produção, mas que ele passe a _
to, ele vai realmente dar um passo. E, até certo
participar dos lucros, da produtividade e até
ponto, é um desafio à Câmara, para 'que ela
do entusiasmo da empresa
ande depressa também em matéria de tão
Tmhamos aqui, Sr. Presidente, e o interesalta relevância.
_
sante é que o Senado Federal se pronunciou
Eú
queria apenas acrescentar ao que disse
cOm uma rapidez muito grande, três proj_etos o Senador Ronan Tito que OSenàdqr Roberto
de três ilutres Srs. Senadores: Senadores Mar~
Campos colaborou nesse projeto e acho que
co Maciel, Fernando Henrique Cardoso e Edi~
seria de justiça dizer que S. EX' tem um projeto
son Lob~o.
apresentado em 1983, na Câmara, e que não
Na rninha avaliação, todOs os três projetas
foi adiante, mas que não é muito diferente
são l,:lons. Então, vejam em que situação se
do que hOje estamos propondo.
encontrava, naquele momento em que examf~
Outro_dia, certos setores. naturalmente desnávamos a situação, o Uder da Bancada do
ses que têm muito do que se queixar da vi~a,
PMDB:- se eU aprovasse a de um Senador,
reclamaram que eu havia apresentado um
estaria desaprovando os outros. Desta forma,
projeto instituindo o imPostç~ sobre as_ grandes
propus- e foi aceito pelos três, que demons·
fortunas, Eu disse qu_e não era mais meu; era
_tr_a_rçm1 e_spírito de grandeza- um acordo para
do Senador Roberto Campos. De modo que,
a elaboraçao do projeto. Tivemos op6rtuniagora, acho que também é de justiça dizer
dade de ouvir, fndusive, o relato das expe- que o projeto de participação nos lucros das
- ·rfências de algumas empresas que fazem disempresas é também- do Senador Robef1:o
tribuição de lucros para os seus empregados.
Campos.
Com isto, chegamos a um relatório que
atende aos três autores. De maneira que este
projeto, neste instante, passa a ter três autores:
os Senadores Fernando Henrique Cardoso;
Edison Lobão e Marco Maciel.

O Sr~ Ronan Tito- V.. ~ me permite
um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO - Pois não.

_- P~ço a minha Bancada que aprove este pro·
jeto,. porque é da maior importância. Basta
lembrar, Sr. Presidente, que, na Constiuição

O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ se tem mostrado, c_ada dia mais, um político competente
e hábil. E estou sentindo também que a capa-
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e aL está o résultado; foi feito um
(Da ComissãO Diretora)
sista's, _o Sén_ad.or RoÓ!!rto Campos. Estou já substutivo do Senador Dirceu cam_elro, com
Redação
do vencido para o _tumo $Ucom medo de V. Ex~ acabar envo:ly_endo o Se- al_glJlT!~S e~~ndas do_ Senador Jo~o Lobo e_
- plementar elo Substitutivo ao Projetp de
do Senador Gomes de Carvalho_,_ três eme-ndas
nador Roberto ~rnpos para apoiar o Lula.
LeidoSenadon~ 155, de 1989.
do Senado-r dQm-es Carvalho, que ajUdaram
a
melhorar
significativamente
o
projeto.
NeA
Comissão Direiora_ apresenta a redação
O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARnhum de nós quer ter a primazia deste projeto,
do vencido para o turno suplementar do SubsDOSO -Seria pr.eC:isó, Prír'neíro, que o Sena- _
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 155,
dor me convencesse a fazê-lo. Mas, de_ qual- desta iniciativa; mas todos nós queremos, inclusive o Uder Ronan Tito que acabou de falar,
de 1989, de autoria do Senador Edison Lobão,
quer maneira, ac;:bo que é realmetne de justiça.
que dispõe sobre a participação dos trabalhaHo_u_ve um espírito de çolaboração, e_o _Sena_· e todos os Senadores que aquí se encontram,
que o trabalhador brasileiro tenha afinal este
dores nos lucros ou resultad_o_s da_ ~mpresa,
'dor Dirceu cameh:o foi quein articulou p-roposdefine sua participação nos- Qéinhos econótas que não eram tão divergentes assim, mas grande beneficio, que é o da participação nos
micos resultantes da produtividade do trabaque poderiam levar a alguns impasses. De lucros das empresas em que trabalham.
Estou praticamente con\lencido de que por lho para Os efeitos- do§ 4o do art. 218 da
modo ·que eu também pediria ___: não sei se
ouso dizer que peço à minh_<J:_BaDcada, porque este cami'nhO nós vamos, não apenas melho- ConstituiçãO Fei:Jeral, e dá outr~ providênc:ias.
Sala de Reuniões da Com~ssão, 14 de derar a situação dos trabalhadores, mas vamos,
a vejo vazia aqui, se bem ·que presidindo a
sobretudo, melhorar a situação económica do zeinbro de- 1989. - NelsOn Cainelro, PreSiMesa-o_apoio do PSDB a esse projeto. (MuiPaís, porque, na medida em que cada traba· dente .:....Pompeu de-SOU'Sa. Relator- Diva/do
to bem!)
lhador se tomar de fato sócio da empresa em SUf'!.lagy -IYabor Júníor.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUS!>)
que trabalha, ele vai operar com mais afinco,
ANExO AO PARECJ;;R Ne 428, DE !989
-Continua em discussão.
vai se interesSar muitp mais pela sua empresa,
Redação do venddó Para o tumo ·sua
produtividade
será
maior
e
a
riqueza
será
O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, pe·
plementar do Substitutivo ao Projeto de
multiplicada neste País.
ço a palavra.
Lei do Senado n? 155, de 1989, que "disSe alguém me perguntar quem perde com
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
põe sobre a participação dos trabalhaessa distrlbuiç:ão çle lucros, eu diria que nin- C-om a palavra O nobre Senador Edison
dores nos lucros ou resultados da empreguém. E quem ganha? Todos ganharão: o
lobão.
sa, define sua partldpiição nos ganhos
trabalhador gai"lhará bastante, o empresário
económícos resultantes da produtividade
também, o País, por inteiro, será beneficiado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para
do trab#_l{lo para os ~feitos do § 4, do
discutir. Sem revisão d9__orador.) -_Sr. Pres_i;-_
Sr. Presidente, em razão disto, peço aos
ait218 da Constituição e dá outras provimeus_ companheiros do PFL para que tamdente, nós, durante o funcionamento da Consdêndas."
tituinte, tivemos algumas iniciativas voltadas
bém apoiem esta iniciativa, que não é de nenitidamente para o interes_se $0cial, o interess_e _ nhum de nós em particular; é iniciativa do
O Congresso Nacional decreta:
mais próximo do povo.
Senado da~República. HãveremOs de mandar
Art. 1? A participação_ dos trabaJhadores
este projeto amcmhã ao exame da Câmara nos lucros ou_resultados da empresa Oll nos
Apresentei, entre as minhas emendas, esta
da participação dos trabalhadores nos lucros .. dos Deputados. Tão logo a Câmara o examine, ganhOs ecOnómicos resuliaiú.es da produti~
o Presidente haverá de sancioná-lo e, aí sim, vidade do trabalho, como instrumento de intedas erripresas; Eu não fui o ú_n_ico autor na
Cõnstituinte. outros _S_ena·dores e Deputados
nós teremos esta regulamentação~ peia quãl gração entre o c:apital e o trabalho e de incensuspiram os trabalhadores brasileiros há !Bn· tivo à produtividade, r_ege-se por esta lei.
tomaram também semelh-ánte iniciativa. Mas
tos e tantos _anos·- há décad~s- e·que,
é que sempre imaginei que era por esse caml·
Art. 2o Consideram-se eritpregadores,
agora, o Senado, com a sua mobilidade, com para os fins da presente lei, os como tal defininho que nós haveríamos de alcançar os verdao seu patriotismo, está sendo capaz de re- dos_ pelo art. 2° da_ConsolidÇ~.ção das Leis do
deiros interesses dos trabalhadores Prasileirq_s:
solver.
tomá-los sóc_ios das emrpesas em que trabaTrabalho.
lham.
Parágrafo único. Exduem-se. d,;~s obrigaTenho examinado os exernplos do_mundo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ções desta i_ei as:·pessoas fisica_s ou'Jurídicas
Pedi à assessoria do Senado, que elaÇorou --As emendas referid.ª_s foram lidas na sessâo que desenvolvem atividades de natureza nãq
um belíssimo trabalho a respeito da partici_. ,_ ___ _
.
.
anterior e sobre elas já se manifestou o_Relator. económica.
pação de trabadores n9s lucros das empresas
Art. _3o Será objeto de livre negociação, diEntretanto, o Senador Dirceu Carneiro encapelo mundo afora. Um traba1ho de fôlego. Sominhou à Mesa outro substitutivo que engloba retamente, entre cada empreSa e seus emprebre ele, debrucei-me seguidamente; seí que
as emendas oferecidas pelo Seriador Gorries -gadOs, a fo_tma de participação dos__ traballia~
o Senador fem.:m_d_o _li~nrique Cardoso fez
dores nos Jucfos da empresa ou noS ganhos
Carvalho e introduz outras alterações.
o mesmo, o Senador Marco__Maciel, que não
Este novo substituto, se não houver objeção económicos· resUltanteS da prOdutividade ilo
se encontra presente, e em nome de quem
do Plenário, será apreciado como emenda ao trabalho, sendo' obrigatória, no prtmelro caso,
também falo neste momento, estudou o asprimeiro substitutivo, na oportunidade da via Acordo Col'etivo específiCo,- féicul,ativa
sunto profundamente, por igual, e cada qual
apreciação da matéria, em turno suplementar. no segundO.
de nós chegou a conceber um projeto autôno·
§ 1~ O Acordo Coletivo será negoc:iado
Este é o problema de ordem regimental
mo a respeito da m()téria. Ainda há_ pouco,
por parte dos empregados, por representantes
que eu proponho. (Pausa,)
eu dizia ao Senador Fernando Henrique CarNão havendo objeção, assim está decidido. por eles eleitos, especificamente para esta fidoso que os três projetas são muito parecidos
Votação, em turno- único, do substitutivo nalidade ou pelo Sindicato representativo d'a
e o são, porque ambos visam o memso _obje· -que tem preferência regimental.
suâ'i::ategoria proftss!onal, quando assim o detivo, que é o interesse dos trabalhadores brasiOs Srs. Senádores que o apróvam perma· cidirem em ASsembléia especialmente convoleiros.
_
cada para este fim.
néçam sentados. (Pausa.)
Já se disse que este mesmo princípio esteve ·
§- 2o O Acordo Coletivo de Participação
Aprovado.
na Constituição de_ 1946; esteve tainóéffi na
A matéria vai à Comissão Diretora para a em -lucros ou resultados deve constar de re·
Constituição de 67 e nunca chegou a ser regu·
redação do vencido para o turno suplementar. gras claras e objetivas, acessíveis a tod~ os
lamentado. O Senac;lor Roberto Campos teveempregados, tanto na fixaçã9 dos direitos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ·substantivos da partiçipação, como também
a iniciativa, realmente, em 1983, de uma Lei
-SObre ã mesa, pareCer que vai ser lido pelo das regras adjetivas, qu~ deverão ser obedeComplement:ar, tentando regulamentar o di$·
Sr. 1~-secretário. ·
positivo da ConstitUição de 1967. Nào ~canse
cicl_as_ pelos acordantes, inclusive de vigência
.guiu. Agora, nós erifrentamos o problema, pae de revisão.
É lido o seguinte
vida cada vez mais, nas suas teses progres-

e
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do(es nos termos da presente lei, gozarão das
ser;juintes vantagens:
a) fator creditício junto aos estal?elecimen7
ções:
tos ofiaàii de crédito qUe, partir da publicação desta lei, elaborarão normas específicas
a) índice de qualidade, lucratividade ou
para este fim;.
produtividade da empresa;
b) preferência, em igualdade de condições,
b) produtl0dade de indivíduos, grupo_s ou
setores que atuem sob a mesma c.oordena~ na classíflcação das propostas oferecidas em
ção;
-- processos de licitação pública;
c} cláusulas de mai01: vantagem nos conc) programa de metas, resultados e prazos
tratos com entidades públicas, a critério despactuados, previamente, tanto a nível setoriaJ
tas_
quanto [ndividual;
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
d) tempo de serviço;
de sy:a publicação.
e) percentual sobre o lucro da empresa.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
ou dos resultados de setores ou áreas geren:
contrário.
dais específiCas.
Art. 4" O sindicato representativo da cateO SR._ PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
goria profissional dos empregados poderá
- Em discussão a matéria em turno suple~
ajuizar dissídio coletivo _de trabalho destinado,
mentar. (Pausa.)
especificamente, à fiXação de um plano de
Em votação o segundo Substitutivo, que
participação nos lucros -da empresa, caso não
tem preferência regimerital.
haja acordo a respeito, deOtro de um ano,
- Ós srs:senadores que o aprovam queiram
a contar do dia primeiro de janeiro do próximo
permanecer sentados. (Pausa.)
exercido.
Aprovado.
Parágrafo único. Competirá à Justiça do
Ficam prejudicados o projeto, o primeiro
Trabalho a tentativa de conciliação das partes
substitutivo e as etnendctS.
e, no caso de julgamento, observado o disposA matéria vai à ComisSão Diretora, para a
to no art. 114, § 2 9, da Constituiçllo, estaberedação final.
lecer plano de participação compatível com
a natureza e as peculiaridades da empresa,
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
e equivalente aos celebrados por. empresas
- sobre a mesa, pareCer da Comissão Direassemelhadas.
-lora oferecendo a redação final da matéria.
Art. 59 Exclui-se do lucro tributável do
o qual será lido pelo Sr. 1? Secretário.
empregador, pata efeitos-do Imposto de RenÉ lido _o seguinte
da, o montante _que for por ele atribuído aos
empregados, a título de participação nos luPARECER ('!• 429. DE 1989
cros ou resultados da empresa, em decor(Da Comissão Diretora)
rência de plano de participação registrado na
Redação final do Projeto de Lei do Se~
forma do art. 4 9 , ou resultante de decisão judinado n? 155, de 1989.
cial.
Art. 6° -A Pa-rtiCipação nos lucros ou resulA Comissão Diretora apresenta a redação
tados da empresa ou ganhos económicos re:final do Projeto de Lei do Senado n~ 155, de
sultantes da produtividade do trabalho, nos
1989, de autoria do Senador Edison Lobão,
termos da política sobre participação em reque dispõe sobre a participação dos trabalhasultados adotada por cada empresa, não intedores nos lucros, ou resultados das empresas
gra o salário do empregado.
e- dá outras providências.
§ 1o A participação de que trata o caput
Sala das Reuniões da Comissão, 14 de dedeste artigo não substitui nem complementa
zembro de 1989. - NelsoiJ Carneiro. Presia remuneração devida a qualquer empregado
dente - NaborJúníor, Relator- Diva/do Suque mantenha vínculo empregatício _com a
roagy- Antômo Luiz .Maya.
empresa, nem serVirá de base à incidência
ANEXO AO PARECER N"429. DE 1989
de qualquer encargà trabalhista ou previden- _
ciário.
Redação final do Projeto de Lei do Se§ 29 O pagamento dâ-s importâncias de
nadon~ 155, deJ989, que ''dispõe sobre
que trata esta lei será anual, vedadas antecia parliâpação dos trabalhadores nos lupações.
cros ou resultados da empresa, define sua
Art. 1~ As quantias atrib-uldas aós empreparticipação nos ganhos ecoflômkos regados, títu1o de partilha de ganhos económisultantes da produtividade do trabalho
cos da produtividade do trabalho individual,
para os efeitos-do§ 4P do art._218 da
são dedutíveis como despesa da pessoa juríConstituição CJJ- outras providê'}cias ·:
dica.
O
congresso Nacional decreta:
Art. 8" É obrigatória a manutenção do si~
Art. 1o A participação dos trabalhadores
gi!o pelos empregados que tiverem acesso a
nos lucros ou resultados da empresa.- ou nos
infOrmações confidenciais, em decorrência do
ganhos econômicos resultantes da produtiplano de participação nos lucros ou resultados
vidade do trabalho, como instrumento de inteda empresa, ficando os infratores sujeitos às
gração e;ntre o capital e õ trabalho e de incenpenas preVistas em 1ei:
Art. g~ Os enipregadores, na proporção tivo à produtividade, rege-se por esta lei.
Art. 2~ Considera-se empresa, para os fins
do percentual de participação nos lucros ou
da presente lei, toda pessoa jurídica que, assuresultados que atribuírem a seus emprega§ 39 Para fins de definição de partícipação
a que se refere o_ parágrafo anterior é facultado
à empres_a considerar, dentre outras condi-

a

-e

_D_ezembro de_ 1989

mindao risco da atividade económlcã, a'drriíta,
assalarie e dirija empregados.
Art 3? Será objeto de livre negociaçãO, diretarn_ente, entre cada empresa e· seús empregados, a forma de participação dos trabalhadores nos lucros líquidos reais da empresa
ou nos ganhos etoriômiCos ·reSultanteS da
produtividade no trabalho;- sen_do obrigatória
no primeiro caso e faCultativa no segundO. •
Art. 4" A negociação será individual ou
coletiva e neste último caso conduzida, por
parte dos empregados, por representanteS-por
eles eleitos especifiCamente para esta finalidade, que gozarão da garantia de estabilidade
concedida aos representantes sindicais durante a vigência do acordo.
§ }9 Quando os empregados- decidirem
pela representação sindical, esta recairá preferencialmente em trabalhadores com vínculo
empregatício com a etnptesá
- § 29 Cada empresa deverá adotar normas
de participação nos lucros ou nos tesul"@dos
onde constem regras claras e objetivas, ã:cessíveis a todos os empregados, tanto na ftxação
dos direitos substantivos da partidpaç:ão, como também das regras_adjetivas, inclusive de
vigência e revisão, que deverão ser obedecidas
peros acordantes, obsenrado o disposto § 4~
deste artigo.
§ 3o As normas referidas no patágrafo.-aliterlor deverão ser referendadas pelos representantes dos empregados. eleitos na forina
do caput desta artigo.
§ 4 9 Para fins de definição da partíCipãção
a que se refere o parágrafo anterior é facultado
à empresa considerar, entre outras con~iç:ões:
a) índice de qualidade, Iuçrativi.daQ.e ou
produtividade da empresa;
b) produti\':idade de indivíduos, grupos-ou
setores que atuem sob a mesma _ç_qordenação;
- "' · - ·-c) programa de metas, res_ultados e prazos
pactuados previamente, tanto a nível setorial
quanto individual;
d) tempo de serviço;
e) percentual sobre o lucro da empresa,
ou resultados de setores ou áreas ge;fendéiis
específicas.
Art. 5? Na falta de acordo, o sindig1to representativo da categofia profissiOnal dos empregado.s__poderá ajuizar dissídio coletivo nos
termos do disposto nó art. 114 da C.onstit~i.
çáo.
-- '" -- · · ,
_
Art. 6° Exclui-se do lucro tributável áo
empregador, para efeitos do Imposto de Renda, o montante que for por ele pago, aos empregados, a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, em decorrência
dos planos de participação de que trata a p.resentelei.
Art. 7° A participação nos lucros, resulta·
dos ou ganhos econômicos reSultantes da
procutividade do_trabalhp nos termos no acordo respectivo, não integra o salário do empre~
gado.
_
- -~- _
§ 1o A participaÇão dE: que trata o caput
deste artigo não substitui, nem complementa,
a remuneração devida a _qualquer empregadO
que mantenha vínculo empregatício com a
empresa, nem servirá de base à incidência
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de _q\lçUquer encargo trabalhista ou previdenciário.
.,.-,- . . .
, _.=-•.
§ 2o O pagã.riientb dás irilportâncias de
que tr_ata esta lei ser_á anual, vedadas anted·_

paçóes.
-Art.. 89 As quantia.s pagas aos emPrega-

dos, a titulo ele partilha de ganhos econômicos
decorrentes da produtividade_do trabalho individual são dedutíveis como despesa da pessoa
jurídica.
Art _9?. Os empregados pOderão ter_a:ç~s

so, átravés de audito~s inçlependentes habilitados na forma da lei.e i{ldicados pOr acordo
entr_e as partes, às inJorma_ções necessárias
à avaliação da situa;ção da empresa, com vistas à fiXação da participaÇão estabelecida nesta lei, inclusive as relativas às contas que afetem seu _lucro ou res_ultado.
.
§ 19 É obrigatória a manutenção do $igilo
pelos empregado~ e seus representanes que
tiverem acesso a informaçpes confidenciais,
em decorrência do plano de participação nos
lucros ou resultados da. empresa, ficando os
infratores sujeitos _às penaS previstas em lei.
§ 29 Constitui falta graVe, para todos os
efeitos da legislação trabalhista, a violação, pelo empregado, da obrigação de sigilo a que
se refere o caput deste artigo.
Art 1O. O disposto no art. ~ 9 só poderá
ser aplicado a partir do dia 31 de dezembro
do segundo ano de vigência desta lei.
Art 11, Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu, de Sousa)
- Em discussão a redação final. (Pausa.) .
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.Os Srs.. Sénádores que a apro,vam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matériet vai à Câmara dos .Deputados.

o sit. PRESIDENTE (Pompéu áe SOusa)
--Os ltens'4 e 5-'_'cia Pauta deixam de ser
apreciados,. por· terem sido incorporados ao
substitutivo aprovado nesta oportunidade.
sao os s_eguintes os itens referidos:

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Cardoso, que dispõe sobre a participação
- Conch.iída ã UiSfi'Uçãõ da matéria.
-dos trabalhadores urbf!Tlos. e_rurais nos
t:m discusSão o projeto.
·
lucros o_u resultados da empresa, nos ter:
mos do art.__79, inciso XI da Consi:ituiçãQ ,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Federal e define participação nos ganhos
Peço.a palavra, Sr: Presidente.
econômicos resultados da produtiVidade
PRESIDENTE (I>ompeú de Sousa)
do trabalho para os efeitos do § 4g do
art 218 da- Constitução. (Dependendo de -·concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,- para discutir.
parecer.)
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARO SR. PRESIDENTE (Pompeu d€: SÕusa)
DOSO (PSDB- SP. Para discutir. Sem r.evi-A Presidência determina a retira4a da- pauta
são do orador.)- Sr. Presidente_ e __SrS, ~ena-.
das matérias const?ntes dos itens 6 e 7, noS
dores, gostaria, simplesmente, de dizer que
termos do ·art. 175, alíriea e, do Regimento
estou, também, de acordo com o parecer do
Interno.
Senador Rona_n Titp.~ Esta matéria ~ da maior
Sâo--Õs s_eguintes os itens retirados:
relevância, a rrianeira Que o Senado tem.,
6
sem que ela sofra depois na Câmara uma
-- d_elonga, é aprová-la tal como veio da Câmara,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
-PortantO, embo(.a possa haver uma ou outra
No 61, de 1989
(Em regime de urgência, nos termos do- imperfeição, tamDém votarei contra todas as
ert:~endas e a favor do projeto.
art. '336; e,-do Regimento Interno}
Discussão, em turnb único, do Projeto
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de Resolução no 61, de 1989, de iniciativa
-Continua em discussão o projeto. (Pausa)
da Comissáo Temporária, criada pelo Re- Não havendo mais quem peça a palavra,
querimento n° 23, de 1989, que dispõe
encerro a discussão.
sobre limites globais e condições para
Em votação o projeto.
as operações de crédito dê qualquer natuOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
reza, dos Estados, do Distri.to Federal, dos
permanecer sent<:~dos..
Municípios e tie sUas respectivas autar~
Aprovado,
qui~s (dependendo de parecer so_bre o
I:: o s_eg_ui~1~ o p~ojeto aprovado:
projeto e sobre o substituti:vq).

.oslt;

e

7
PROJETO DE RÉSOLUÇãO
N' 62, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336., e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resotu_ção n~ 62~ d_e_ 1_969, de iniciativa
da Comissão T emporárla, criada pelo Re-querimento no 23, de 1989, que dispõe
sobre limites globais e condições para
as oper~ções de crédito externo e lo~.m_g_
-da União, de suas autarquias e demais
enti®des controladas pelo Poder Público
Federg_l, e estabelece limites __e con_dições
para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno (dependendo_ de parecer sobre o projeto e sobre o substitutiv9).

O·SR. PRESIDENTE (Pompeu- de Sousa)

4
(Tramitando em conjunto com os Pro.
jetos
de Lei do Senado n~ 155 e 233, de 198!3)
Discussão, em turno únko,_do Projeto
de Lei do Sena_cio_~1~2.' de 1989, de
aUtoria .do Senador MarcQ Maciel, que diSpõe sobre _a pa'rticipação _dos tr®alliªdcires nos lucros ou resultados das em·
. presa'S e-dá outras. providências _(dependendo de parecer).

5
{Tramitando em conjunto com os Projetas.
·_
de Lei do Senado nG$152 ê 155, de 1989)
Discussão, em turno únic'o, do Projeto
de Lei do Senado no·· 238, de 1989', de
autoria do Senador ~emando Henrique

-l~em8:

(Em regim~ de u~ência, no~ termos do
art. 336, c,, do RegimentO Interno)
Discussão, em turno úilico, do Projeto
de Lei da Câmara n9, 82, de 1989 (n•
3.736/89, ha Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, ·que dispõe sobre a redução de incentivos fiscais
(dependen~o de parecer) .
~projeto foram oferecidas 15 emendas.

COncedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito, para proferir parecer sobre a matéria.

O SR. RONAN TITO (PMDB~ MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, somos fav:oráveis à aprovação do pro~
jeto·e à rejeiçãq de toda~ as emendas.

-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 82, DE 1989
"Jl'l' 3_736/89, na casa de origem)
(De iniciativa d9 Pi-esiden~ da -Rêpótiuêãj

- ----- Õ;$põe sobre a r~ução d~~ incentivos
!iscai~.

O Congresso Nacionar decreta:~~
Art. 19 A partir do exercício finariceiro de
1990, correspondente ao período-base de
198~,

I-passará a ser de 18% (dezoito por cento) â alíqUota aplicável ao lucro decorrente·
de exportações incentivadas, de que trata o
árCFdo Decreto-Lei 'n9 2.413, de 10 de feve·
reiro de 1988;
n....,..o lucro decorrente de exportações incenti\ladas não será excluído da base: de cálculo da contribuição social, de que trata ~ Lei
n 9 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
ql_-passará a ser de 0,25% (vinte e cinco
cent~simos por cento) a dedução _do [mposto.
de Renda devi_do pelas pessoas jurídicas para
aplicação em ações novas de empresas que
tenham como atividade a produção de bei'ls
e serviços do setor "de informática, prevista
no art. 21 d.3 Lei no 7 .232, de 29 de outubro
de 1984, e alterações posteriores;
[\1- ficará reduzida em 50%_ ( cinqüenta por
cento) a parcela incentivada dos coeficientes
de depreciação e amortiza_ção acelerada. pre~
~stos na legislação em vigor, utilizáveis para
efeito de determíilar o lucro real das pessoas
jurídicas.
V- a dedução de que trata o incivo V do
art. 6~ do Decreto-_Lei n 9 2.433, de 19 de maio
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de 1988, ficará lirriitã:da 5% (driéo-por cento)
da receita líquida das vendas do produto fabricado e vendido;

VI- será considerado como rendimento
automaticamente distribuído aos s6ctos..ou a

titular das empresass que optarem pela tributação com base_ no lucro presumido, de que
trata a Lei n" 6.468, de ·14- Cfe n_ovembro de
1977, e alteraÇõeS posteriores, no mínimo 6%
(seis por cento) da receita bruta total do perío-

do-base (receitas operacionais somadas às
n~o operacionais), distribuídos_ proporcional-

. ·mehfe à partiCipaÇão de- cada sódo no capital
da empresa, no caso de sociedade, ou lrytej':1ralmente, no caS:6 de firma individuaL
· § J? Os adicionais de que "trata a· art. 1"
do Decreto-Lei no 2,4~, de 30 de_ ~goSto- de
1988, não indóirâo sobre o lucro de que trata
o inciso I deste artigo.
§ 29 Será integralmente tributado o rendimento efetivam-ei1te percebido, quando superior ao determinado na forma do indso deste artigo.
'
Art. 29 A partir do exercício financeiro de.
1990, correspoiidente_ ao Reríodo·base. de
1989, ficarão_ reduzidos em 50% (cinqüenta
por cento} os inc_enti"W"os fiscais, na área do
Imposto de Renda, concedidos às pessbas j~:-~
rídicas, de que trata a Lei no 7.752, de 14
de abril de 19a9: .
-

IV- para 40% (Quarenta por cento): Decreto-Lei n~ 2.433. de 19 de maio de 1988, art.
29, inciso [J[, combinado com o art. 3"';
V- para 25% (vinte e cinco por cento): Deáeto~Lei n"' 2.433, de i 9 de maio de 1988,
- art. a~, inciso !L
Art. se A partir de 1" de janeiro de 1990,
as isenções previstas nos dispositivos legais
a seguir indicados ficarão transformadas em
reduções de 50% (cinqúenta por cento) do
Imposto de Importação, do imposto sobre Produtos Industrializados, o_u de ambos os tributos~ conforme o caso:
I - Decreto-Lei n~ 2.433, de 19 de maio
de 1988, arl 8", indsos I e Jl, art. 17, inciso
1IJ-Lei n~ 7.752, de 14 de abril de 1989,

art. l3.
Art. 6~ A partir de 1" de janeiro de 1990,
flCárá reduzido para 47,5% (quarenta e sete
·e meio por cento) o percentual frxado no ca·
putdoart. 1~ da Lei n··-7.584, de 16 de dezem·
vr
bro de 19a6, ressalvada a fuiçáo do incentivoflsca\ concedido antes da publicação desta lei.
Art. 7~ fica revogado o Decreto-Lei .n"
2.324, de 30 de março de 1987.
Parágrafo único. As empresa:s que, até 31
de dezembro de 19a9, obtiverem o incremen·
to de exportação prevista no art. 1o do decre__fu-[ei referido neste artigo poderão beneficiar, se da isenção de que trata aquele· dispositivo
Parágrafo 'único. Os incentivos fiscais COnlegal até 31 de dezembro de 1990.
cedidos pela referida lei, às pessoas físicas,
Art. ao Esta lei entra em vigor na data de
serão utilizados- na forma prevista nos §§ 7e sua publicação.
e 89do art. 24 da Lei n~ 7. 713_, de 22 de dezemArt. 9~ Revogam-se o art. ao da Lei n'
bro de 1988, e :Suá dedução não poderá exce6.468, de Vf de novembro de 1977, o Decre- .
der 5% (cinco por" cento) do imposto a pagar.
to-Lei n_? 1.692, de 29 de agosto de 1979,
o § 1o do art. 17 do Decreto· Lei n~ 2,433;
Art. 3e A partir de 1~ de janeiro de 1990~
de.19 de maio de 1988; alterado pelo DecreI - ficarão reduzidos em 50% ( cincjüenta
to~Lei n~ 2.451, de 29 de julho de I9a8, o
por cento) os benefícios fiscais prevtstos no
ne .3 da <ilínea c do §_ 1_~ do art. 2~ da Lei
inciso IV do art,6e do Decreto-Lei n~ 2.433,
n~ 7.6a9. de 15 de dezembro de ~988, âe~
de 19 de maio d_e 198_8;
mais disposições em c.ontrárío.
ll- ficarão sujeitas à aiíquota aplicável_ às
operações de espécie, reduzida em 50% (cinO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
qüenta por cento), as remessas de que tratam
-Passa~se à votação, em globo, das emendas
os parágrafos e o cãput do ~rt. 21 do Decrecom parecer contrário.
to-Lei n~ 2.433, de 19. de maio de 198a - Ein votação.
Art. 4~ A pari:ir de 1., de jáneiro de 1990,
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
ficarão alterados, na forma abaixo indicada,
permanecer sentados. (Pausa)
os percentuais de redu~ão do Imposto de ImRejeite~das,
portação e do Jmpdsto sobre Produtos IndusO pro}eto vai à sanção.
trializados previstos nos dispositivos fegais a
OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
seguir enumerados;
-Item 10:
I - para até 40% (quarenta por cento): Decreto-Lei n~ 2.43~1, dii f9 de: maio de 198.a
-(Em regime de urgência, nos termos do
art. 3°, inciso nr. e art. 18, caput ~ parágrafo
art. 336,-c,do Regimento Interno)
único, alterado p_elo _D~cr_eto-Lei n~ 2.451, de
Díscussão, em 1urno único, do Projeto
29 julho de ! 988; . .
_
.
de Lei do DF n" 85, de 19a9, de iniciativa
I [ - para atê 60%" (sessenta por cento): Dedo Governador do Distrito Federeyl, que
creto~Lei n? 2.453, de 19 de maio de l 988,
-ãltera a Lei n" 33, de 12 de Julho de 1989,
art 39, inciSO II, podendo ser para até 70%
e dá outras providências (dependendo de
(setenta por·cento) quando se tratar de emparecer).
preendimentos lçcalizados nas áreas.da Supe·
riritendência do Desenvolvímen.to do Nordeste
Solicito ao nobre Senador Edison LÕbão
-Sudene e Suj5erintendênda do Desenvolo parecer da_ Comissão do Distrito Federal.
vimento da Amazônia - Sudam;
·
O SR. EDJSON LOBÃO (PFL - MA
lli- para 45% _(quarenta e _cinco por CE!fitõ):
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
De'.creto-Lei n? 2.ll33~ de-~~ dt:! m.aio de 19a8,
Senadores; o projeto de lei em exame, que
art. 6<:>, inciso I, e art. 8 9, inciso I;

e

_Dez~mqro de 1989

foi encaminhado através de mensagem do Senhor GovernadOr do _Distrito Feâeral para ser
aPiedado por esta Casa, tem como objetivo
alterar a Lei n~ 33, de 12 de julho de 1989,
visando "corrigir
d!Sio'rção que colocou
em posição desigual dois cargos de nível mé·
dio da carreira Auditoria Tributária criada pela
citada lei, quais sejam o_ qe Fiscal Tributário,
e o de Técnico Tributário", conforme sintetizou o Governador.
Entende-se, continua ele, "que os ocupan·
tes-de cada um destes cargos devem ter igual
tratamento, tanto no. que respeita à estruturação como rto que se relaciona com o venci·
mente básico, sob pena de criar-se uma dico·
tor:nia prejudicial aos interesses da Adminis-tra_ção'~. _
Tratando-se de cargos com atribuições dife~
rentes, as do Fiscal Tributário de execução
mais complexa do que as do Técnico Tribu~
tário, a proposição em análise estabeleceu
uma diferenciação remuneratória pelo fndice
de gratificações atribuídas a tais categorias,
conforme o disposto no art. 6e ~~-)~j~ !<=f~_!_Ida.

uma

Com as alterações Propostas,-a igualdade
prerendida dar~se-á inclusive quanto ao índice
de escalonamento vertical e à distribuição em
três classes, objetivando corrigir a _distorção
mencionada.
Durante o prazo ref)imental, o presente pro·
jeto de lei recebeu, na Comissão do Distrito
Federal, 5 (cinco) emendas que passaremos
a relatar:
Emenda n~ I - Autor: Senador Maurício
--Cori'êá
. Esia emenda- tem _co_mo objetivo ft;!_servar
l/3 -aa:s· vagas já f~ad_as _Ii o edital de concurso
públiCo para os integraf}tes da Carreira Autoria
TribUtária.
Pretende a emenda instituir a ascensão funcional para os servidores íntegrafjtes da carreira;· poSsibilitando, assi_m, julgar, por processo seletivo, cargos com atribuições de maior
nível de responsabilidade, a exemplo do que
foi aprovado recentemente para outras carreiras_do GDF.
Pelo seu mérito, somos, POrtanto, de parecer favorâvel a esta Emenda n" 1, nos termos
da Subemenda n~ 1, que proporemos ao final
deste parecer.
_
___ _
Emenda n9 2 - Autor: Senador Márcio Lacerda.
O objetivo desta emenda é elevar a Gratifi~
cação de Apoio às AtiVidades Tributárias, do
limite de 70% (setenta por cento) par"' o limite
de 100% (cerri por cento), prevista no inciso
III do art. 6• da Leí n•33, de 12-7-89do DF.
Esta emenda redunda em aumentu ele despesas, o que contraria o parágrafo único do
art. 3" da. Resolução n·? 157, de 1988, desta
Casa. combinado com o inciso I do art 63
da Constituição.
Somos, portanto, de parecer contrário a esta
Emenda n~ 2.
_
Emehda n~ 3 - AUtor:_ Senador_ Pompeu
de Sousa.
O objetivo desta emenda é elevar a base
de cálculos das gratifiéaÇ:ões d~ que trata o _
art6° da Lei n~ 33, de 12 de junho de 1989.

O projetO prevê que iricidirá sobre o valor do
vencimento do maior padrão da classe correS"'
pendente ao posicionamento do servidor. Esta

emenda propõe que seja cak;uiado sobre o
valor do maior vencimento do maior padrão

do cargo a que pertence o servidor, istO é,
do último padrão da 1" classe, mesmo ele
estando posicionado na

3~

ou 2• classe.

Esta emenda caracteriza, sem dúvida, aumento de despesas, contrariando o parágrafo

único do art. 3<?, da Resolução n" 157/88, desta
Casa, combinado com o inciso I do a_rt, 63
da ConstitUição. Somos, portanto, de parecer
contrário a ests Emenda n" 3.
Emenda no 4 - Autor: Senador Márcio Lacerda.

Propõe que os efeitos finan<:eiros sejaffi i-e--

troativos a 12 de julho de 1989 para os cargos-de TécrUco Tributário. Também esta emenda
caracteriza aumento de despesas. Assim, pelas mesmas razões citadas nas anteriores, somos de parecer contrário a esta Emenda n"

4.
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pronunciamos em linhas precedentes, as
Emendas n"' 2, 3, 4 e 5.
Subemenda n~ 1
ÃiieSCei1te-se aá àit. 1o da Lei n" 33, de
12 d~julho de 1989, o seguinte§" 29, renume~!:ldo-se para § 19 o seu parágrafo único:
"§ 29 A administração reservará 1/3
(um terço) das vagas fixadas no edital
de concurso público aos servidores inte_grantes da Carreira Autoria Tributária, que
preencham as condições estabelecidas
em regulamento próprio de _ascensão
funcional baixado pelo Governador, os
quais. terão classificação distinta dos demais concorrentes."

Emenda n9 6
Suprima-se do caput do art. 11 da Lei
o933, de 12 de julho de 1989, com a
redação dada pelo art. 1~ do projeto, a
expressão "observados os limites de idade mínimci· de dezoito anos e máximo
de trinta e cinco anos na data do encerra·
memoa:ãs inscrições". . .
I:: o parec:er, Sr. Presidente.
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que altera a-Lei n9 33, de 12 de julho de 1989,
e:dá outras providências.
Sa1a de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1989. -Nelson Cátneiro, Presi-

dente:-Pomj:>eu-deSoúS"a, Re/atoi-_Ãntonlo
!Jlíz ~ya_-:- Nabor Júnior.
ANEl(O AO PARECER N• 430, DE I 989

Redação final do Projeto de Lel,i.{io _DF
n 9 85, de 1989, quê "a!tera_.a_ /.,.ei n''-;33,
de J2dejulhode 1989, e_dá_outiasprovidêndf!s·:
· rnc-r·•

,0

O Senado federal decreta:
_
Art. 1" Os artS. 10 e_J1 da Lei n~ 33, de
_12 de julho de 1989, passam a VíQ-6"ràr cOm

a seguinte redação:

"Art 1O. O ingresso na Omêira_ Aud.itorià Tributária Jar-se-á mediante con·
curso públicO no Padrão I dâs Classes hicjal:;; çf.O-fi r.e~p'?ctivos cargqs.
§__ lo __ _earé! os_ fins deste artigo, as vagas Ocorridas em qualquer padrão das
diferenteS_ ClasseS reverterã_ó_~ ao Padrão
l da dasse ln_ic_ial,
§ 24 A administração ~~~rvará um
terço das vagas f_!Xadas no Edital de con~
curso público aos serVidores integrantes
da Carreira AUditoria Tributária, que
preencham as' condtções- estabeleddas
em regulamento próprio- de ascensão
- funcional baixado pelo Governador, os
quais terão "classificação distinta dos demais concorrentes.
Art. 11. Poderão concorrer.
1- ao cargo de Auditor Tributário, os
portadores de diploma de CUrso superior
ou habilitação legal equivalente;
II - aos cargos de fiscal Tril;lutário
-e de Té<:nio TriPutário, os p9_rtad6res de
certificadCI de conclusão de curso de se.
gundo graU ou habilitação legal equivà~
lente."
'
·

Emenda no 5 - Autor: Senador Pompeu
de Sousa._
A emenda tem como objetivo posicionar
. O SR. PRESIDEI'ff!; (Pompeu de Sousa)
os servidore:s que estão no Padrão V da aasse
-Passa-se à discussão do projeto, das emenÚnica, no Padrão N da 1' Classe, isto é, no
final da carreira. O projeto prevê o posiciõna:. - das e das subemendas.
Em discussão. (Pausa)
menta desses sel'Vidores no Padriio I da _1•
Nãô havendo quem peça a palavr~, encerro
Classe, tendo o servidor de rnerecer três prp-a discussão.
moções para chegar ao final da carreira.
Quanto ao mérito, somos contra à emenda,
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas e subemendas.
pois o servid9r posicionado no final da carreira
Os Srs. SenadOres qUe o aprovam queiram
não verá nenhuma perspectiva de promoção
e não terá, assim, motivação para o trabalho~ permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Somos contrário, também, porque caracteriza
Em votação a subemenda do Rélator à
aumento de despesas, ferindo os _dispositivos
Emenda nç 1.
citados anterionnente.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Somos, portanto, de parecer contrário a esta
permanecer sentados. (Pausa)
Erilenda: n" 5.
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas n 05 2, 3,
Conclusão
4 e 5, de parecer contrário.
Em vom-çáo.
::
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
Visando a aprimorar o projeto, no que tange
permanecer sentados. (Pausa)
à constitucionalidade, ê imperioso suprimir da
Art. 2° São _(eVoQados os §§ 3", 49 e s~
. Rejeitadas.
redação proposta para o caput do art. 11 da
do art. 13, da Lei n• 33, de 1989.
Votação da Emenda n9 6, do Relatof, DF.
Lei no 33, de 12 de julho de 1989, do Distrito
Art. 3o Os Ariexos I, II e ID, da Lei n" _33,
Os Srs. Senádores que a aprovam queiram de 12 de julho de 1989, na parte"rEllativa"ao
Federal, a expressão "observados os limites
permanecer se"ntados. (Pausa)
de idade mínima de dezoito anos _e máxima
_ cargo de TécnicO Tributário, passam a ser os
Aprovada.
de trinta anos na data do encerramento das
constantes desta. lei.
-A matéria vai à Comissão Diietora, para a
inscrições, eis que tais limitações ferem a gãArl 4~ As gratificações de que trata o art.
redação
final.
rantia c:onstitucional insculpida no art. 7~. inci6~da Lei no 33, Oe 12 de julho de 1989, respei-'
so XXX, da LeiMaior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) tados os limites previstos em seus iricisos I.
Isso posto, e considerando que não encon- Sobre a mesa, parecer da Conlissão DiTe- De III, serão ca\cl,lladas sobre o valor do vencitramos outros óbices constitucionais à ~prova-. tora, oferecendo a redação final da matéria, mento de maior padrão da correspondente
ção da matéria, nem tampouc:o ínjuridicidade
classe·~rn que esteja_ pos_ic.iona_do_ o servidor.)
o qual será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
ou falhas de técnica legislativa, e tendo em
Art. 5" Os efeitos financeiros 'decorrentes
É lido o seguinte
vista, ainda, que os dispositivos propostbS redas modificações introduzidaS por eSta lei cor~
presentam uma ten~va de se fazer justiça na
rl!!rão à conta d~ dotações próprias do Distrito
PARECER 1'1• 430, DE 1989
Administração do Distrito Federal, manifestaFederal e só se produzirão a partir do primeiro
(Da -Comissão Diretora)
mo-nos, em relação ao mérito da propç_stção,
mês-Seguinte ao de sua publicação.
RedaçãO final do Projeto de Lei do DF
favorável à sua aprovação no âmbito, desta
A.rt. 6~ Esta lei entra em vigor na data de
-n• 85, de 1989.
Comissã-o, incorporadas a Emenda n" "1, nos
sua publicação. _
termos da subm~nda abaixo, e a emenda a
Art. 7" Revogam-se as disposições em
A Comissão Diretora apresenta a redação
seguir proposta, rejeitando-se, como já nos
fmal do Projeto de Lei do DF no 85, de 1989, contrário.

•
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TABELA_J.rE: CORRELAÇÃO' PARA TR.l\NsPOSIÇÃÕ·.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

..,....,.-Em discossão a redaç:ão final. (Pausa.)
Não hav:endo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs_. Senadores que a aprovam·queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
_ _
A matéria_ vai à_sanção do Sr. GovemaQor
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 11:
,(Em iegime de urgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno úntco, do Projeto

de Lei do Senado

n~

189, de 1989, de

autoria do Seriador Fernando Henrique

e Cidadania está muito de_nsa, de sorte que
não houve oportunidade. O Senador Fernando Henrique Cardo!io, com a nQssa assinatura,
trouxe o projeto, sqb o regime de urgênc:ia.
Na verdade, eu vou sintetizar.
A Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, é
o Estatuto ~a Ordem dqs ~dv8gados do Brasil.
O art._ 89t do Estatuto; di~ o seguin~e:
"Art. 89 SãO direitos do advogado:
'""'''''""l•w---~--""'""''''"'-"

x-

.. ""'"""-

pedir a palavra, pela ordem, durante o julgamento, em qualquer juízo ou
Tribunal para, mediante intervenção sumária e se esta lhe for permitida a critério
- do juJgador, esclarecer equívoco ou dúvida sugerida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam ou
possam influir no julgamento;

_,.~::B-_eal~ar a sustentação oral após o relatório e__ o_ vOto do~Ju!z Rélator ~u do _magistrado qye primeiro votar, contrariando' a
defesã que será -pafroctnada no prazo de
15 rriinutos, prorrogável a critério do magistrado que_ presidir a sessão do tribunal."

-_ Ocorre o seguinte: quando o advogado vai
fazer a sustentação, ele expedne os seus argum.gntos, e, logo em seguida, vem o relator
com o voto. E_ apesar do relator ou o desembi;_lfgador ou o juiz que der o voto, contrariando
o advogado, ele não tem direito de contraditar
aquilo que o_ desembargador ou o Ministro
falou a respeito da sua argumentação. De sorte que, esse inciso dá ao advogado o direito
de fazer a_ sustehtação após o relatórjo e o
voto.

Cardoso, que altera e acrescenta dispositivos à Lei n9_4.215, de 27 de abril de
O que vai ser mudado, aqW, e proposto
A Outra m_q__dificação é no art. 120, que diz.
1963;- qüe "dispõe sobre o Estatuto _g.a__ pelo Senador Fernando Heririque Cardoso, é
~seguinte:
Ordem dos Advogados do Brasil" (detirar a e>q>ressão: "... e se esta lhe for permitida
"A instauração de processo dísciplínar
pendendo de parecer).
a critério do ju1gador... " Porque, na verdade,
ou judicial contra os advogados ou mao
advogado
ia
fazer
uma
sustentação
e
o
juiz
SoliCito -ao nobre Senador Maurício Corrêa
gistrados que porventura tiverem infrin·o parecer da Comissão de Constituição, Jus- não pennitia. E, agora, por essa nova redação,
gido os direitos e deveres constantes çios
tirando
"e
se
lbe
for
permitida
a
critério
do
tiça e Cidadania.
seus respectivos estatutos será instruído
julgador", o advogado terá o direito de fazer
_com a gravação sonora das sessões, das
.O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT -DF.
a resposta. É urna velha reivindicação dos adsecretarias dos tribunais, ou dos registras
Pa1'a·ernltir parecer. Sém revisãO do orador.)
vogados.
taquigráficos das mesmas, sempre que
.- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, já havia eu
A segunda modificação, proposta pelo Se- _
existentes.dado o parecer, evidentemente que favorável,
nadar F'emando Henrique Cardoso; é no que
a nesse projeto de lei há bastante tempo. Mas,
tange ao art. 89-. -Ele_ quer dar Uma nova redaO.corre, no momento, quando há uma re~
a pauta da Comissão de Constituição e JustiÇ~
ção ao inc~ 24, que diz o seguinte:
pre.Sen~Ção contra o juiz ou uma-- represen-
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tação do juiz contra o advogado, geralmente
há uma vantagem do juiz, porque ele é quem
detém aquelas informações. Agora não, aprovado esse dispositivo, será obrigatória a re.
messa daquela parte que foi gravada para ilustrar o julgamento.
De s.orte que me díspenso de le.~ o r'?stant_e,
mas as modificaÇ-ões são estas, e têm o patrocínio, inclusive, da Ordem dos Advogados do
Brasil. e, é daro, o meu total acolhimento.
Diz o parecer, na íntegra:
De autoria do nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, o projeto em epígrafe, ora.
submetido à nossa consideração, tem por fito
alterar o inciso X do art 89. da Lei n~ 4.215,

de 27 de al:>ril de 1963 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil) e acrescentar dois
novos dispositivos, enumerados .como inciso
XXIV do referido artigo e como art. 120 do
mesmo diploma legal.
O atua1 artigo 89 e seu inciso X estão assim
redigidos:

dos ou m~gistrados que porventura tive-

rem infringido os direitos e deveres constantes dos seus respectivos estatutos será

instruído com a gravação sonora das sessões, das secretarias dos tribunais, ou dos
registras taquigráficos das mesmas, sempre que existentes.''

No que concerne ããlteração decorrente dÕ
bariimento àa-situação condicionada ao alvedrlO do julgador, ~ proposição tem a justifi- ··
cá-la, cOnsoante eruditos e bem fundamentados argumentos, sua incompatibilidade com
a moderna forma de prestação jurisdicional,

sehdo "insustentável, pois, manter ainda, já
agora a luz da nova ordem constitucional, o

arCaico sisfeinã de de[esa, que remonta ao
direito português de 1600, em que os advoga-

dos não se SitUam em igualdade de condições

cóhl os inagistrãdõS pafa se pronunciarem
nos julgamentos".
Incompatível até mesmo com que está inscritO no próp.rio Estatuto da Ordem, pois no
seu ministério PriVado o advogado presta ser"Art. 89~. São direitoS do advogadO:~ · viÇO j)úblkO, conStituindo, com os juízes e
·-membros do Ministério Público, elemento ln)(':="j;~dir. a paJavra, p~y~·-;dem, ti~: dispensável à administração da justiça (art. 68
rante o julgamento, em qualquer juízo ou da Lei n• 4.2 IS/63 ).
-~
Tribunal para, mediante intervenção suAdemais, entre os juízes de qualquet instânmária e se esta lhe for permitida a critério cia e os ad"\togados não há hieratquia nem
do julgador, esclarecer equívoco ou dúvi- subordinação, devendo-se todos considerada sugerida em relação a fatos, docu- . çãq e respeito reCfprocos (art. 69 da lei citada).
mentos ou afirmações que influam ou
CitamoS, en passtint. a lfção do gtande mespossam influir no julgamento;
tre" toscano Piero Caiariiã.ndrei: "Não se conhece maior aberração do que a que pretende
De primeiro lance, a proposição em exame ver·na contrapoSiÇão en"tre juízes e advog~dos
exclui deste inciso o sentido concücional em- ufiía expresSãO nprca~aa antitese entre o inteprestado pela oração intercalada: e se esta resse público e o interesse privado, entre a
autoridade e o indíviduo. Na verdade, a advolhe for permitida a critério _do julgador.
Esta a aduç.ao que aiisoma âo cOtejo entre caCia responde, mesmo nos estados autoritá~
o preceito ainda vigente e o texto proposto riOs, a_,_um Interesse essencial11].ente público,
com a redação que ·óra tranScrevemos lpsís e:·tão~!rUportante ·quanto aquele a que correslitteds:
. ponde a magistratura; juízes e advogados são
"X - pedir a palaVra, pela ordem, du- igualmente órgãos da justiça, pois são, do
rante o julgamento, em qualquer juJzo ou mesmo modo, seiVi.dotes fiéis da jurisdiçáo
Tribunal para,. mediante intervenção su- do Estado, assegurando dois momentos inseparáveis da mesma função." ·
mária, esclarecer equfvoco ou dúvida suNo que diz respeíto aos dispositivos acresgerida em relação a fatos, documentos
ou afirmações que influam ou possam centados, enriquecendo sobremodo o. Estainfluir no julgamento."
· tuto do OAB, as razões expendidas pelo nobre
autor do projeto são, de igual forma, convinO dispositivo que yefo a lume sob indicaçllo centes.
de inciso XXIV do mencionado artigo 89,
Realmente, o uso da palavra para a susten·
acrescenta ao elenco dos direitos do advo- tação oral após o voto do Relator, esclaregado:
cendo equívoco ou dúvida $l.Jrgida em relação
"XXIV - realizar a sustentação oral a fatos, documentos ou afirmações que in~
após o relatório e o voto do Juiz Relator fluam ou posSam influir no julgamento, traduz
ou do magistrado que primeiro votar con- procedimento de elevada contribuição às funtrariando a defesa que será patrocinada ções judicantes.
no prazo de·l5 (quinze) minUtos, prorro- · O. particu1ar asPecto do nove! artigo 120
gável a critério do magistrado que presidir traz-nos à lembrança uma passagem da tese
a sessl!o do tribunal."
defendida pelo insigne jurista Nehemis Guei·
-~ ros, sob o titulo Direitos do Homem e Prerro·
Outra inç>Vação oferecida no ·p~~j~o. des- gativas dos Aâvogados, por ocasião da cOotarte inserida no capítulo das penalidades e feréncia nacional da ordem dos Adv~ados
sua aplicação, diz respeito à prova da materia- do Brasil, realizada no Rio de Janeiro, em
!idade da infração imputada a advogado. É agosto de 1974, após interpretar à luz da me~
o que se acha consubstanciado no art. 120 Ihor hermenêutica, os referidos artigos 68 e
do projeto. in verbis:
69. do Estatuto:

v

"Art 120. A instaüração de pr~sso
disciplinar·ou judicial contrà os advoga-

"Só cô"m estês dois textos reduziram-se
de muito as velhas querimônias entre juí-

zes e advogados, motivo de. um antigo
anedotário que. se desvenece na medida·
da cultura e da educação de cada um.
E se tomarão raras pela compreensão
da tarefa solidária; ainda ql,.le, pelas próprias deficiências da natureza humanavajdade ou exagero de amor próprio,
quandõ-não agréssividãde ou suficiência
atrevida, que faz confUndir, de um 18do
ou de outro, "? desacato cem a. independência, e a aJtivet com o desrespeito~
se registrem episódios de falta de entendimento entre as duas pessoas humanas
em causa, nunca entre o juiz sereno e
o advogado altivo, cônsc.ios e respeitosos,
que devem ser, das prerrogativas de cada
um, sem as quais nenhum deleS. "estará
cumprindo a sua miss!o conjunta de defender os. direito~ do homem,"
Para os casos que tais, prudente é, sem
dúvida, a medida aventada no no-ç>o articulado,
posto _'Dle. ~~_it!3':á diri!AtJ.os~. _
Aqueles que, assim como nós, vieram da
advocac.ia militante e sempre pautaram no
cun:tprimento dos deveres. profission~is elen·
cãdos na Lei n"' 4215163, Sem abrirem· mãos
das prerrogativas nela enumeratlas, por certo
também hão de tecet louvores a eSte projetQ
de lei, tal <;:omo ora o fat~roos, porquanto veio
aperfeiçoar OEstatuto da OAB e dar express!Q
concreta. ao jus supervemêns da regra ditada
no art. 1'33 da Constituição Federal.
Pelo que deflui, convencemo-nos de que
o -projeto se reveste .d.e _oonstitucionalidad!?' e
juridi_çidade, ·além de boa técnica legislativa,
merecé1:do ainda acolhida quanto ao mérito,
por isso que somos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. P~IDEI'IlE (Pompeu de Sousa) .
- O parecer conclui· favofavelmente. ao projeto.·
Passa-se à 'discUSsão ~~p!:ojetO, emJt,imo
único.
O Sr. Cid Sabóia de cant.alho - ~eço
a palavra, Sr. -Presidente.
·o

•

O SR. P~IDEI'IlE (Pompeu de Sousa)
- Concedo Zl patavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
o SR. elo~ s.@ó~ Q..E ÇMI{AL,Ro
(PMDB- CE. Para discutir.)- Sr. :Presidente,
Srs. Senadores, eu gostaria apenas de. inter~
rogar o ilustre Relator, Senador Mauricio Corrêa, sobre o art. 29 do projeto do Senador
Fernando Herirkfue Cardoso, que diz:
"Art. 2~- O art 120 déi le~i n"' 4.215,
de 27 de abril de 1963~ passa a vigorar
com a seguinte redação, renumer~
~ os posteriores:
_
"AA 120. A_instauraçào de processo
disciplinat ou judicial cor1tra os advogados ou magistrados que porVentura. tiverem infringido os direitos e deveres constantes dOs- seus respectivos estatutos."
Eu qUeria saber o sentido de infrinfiir direitos. Como é que o advogado infringe os seus
direitos. ou o juiz infringe os· Seus direitos ou

se s6 advogados e juízes que infringem os
direitos a1helos? Neste caso, é dever mesmo.

Eu gostaria de perguntar ao Relator, essa parte
que eu não entendi bem qual foi a sua posição
sobre essa matéria?

O Sr. Mauricio Corrêa- Perfeitamente,
Senador Gd Sabóia âe Carva1ho. O que acon·
tece é_o seguinte: o juiz pode, evidentemente,
prejudicar um direito, e esse direito pOde ser
do advogado. E. inversamente, o advogado
pode, através de um procedimento qualquer,
da palavra, ou do escrito que esteja sendo
objeto de apredação, ofender qualquer parte
reJativa ao direito do juiz que está previsto no

seu respectivo estatuto.
De sorte que, a explicação que dou a V.
Ex!' é essa. E é uma garantia para nós, advogados, e é _uma garantia para os próprios juízes.
O SR. CID. SABÓIA DE CARVALHO

- É, entendi ·a sentido.
Acho um pouco estranho a infração aos
direitos. De qualquer maneira, não tenho objeções a fazer. E queria s6 compreender qual
o sentido exato dessa propositura.

Na verdade, seria aquela oportunidade em
que o advogado fere os direitos do jui~ ou
oportunidade em que o juiz fere os direitos
dos advogados, ou do advogado. E també!Jl
aquela oportunidade ~m que um ou outro deixa de se ater aos seus deveres. Acho que há
certa redundância, mas não há prejuizo para
a matéria. A compreensão não se prejudica
aqui.

Era somente isso, Sr. Presidente. Concordo
inteiramente com a aprovação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

-
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Continua em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo mais quem peça a paJavra,

encerro a discusSão.

ANEXO AO PARECER N• 431, DE 1989
Redação final do Projeto_ de Lei do Senado nr 189, de 1989, qUé -,'altera e acres- _
centa dispositivos à Lei n~ 4.215, de 27
de abril de 1963., que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do BrasU':
Art. 19 Os incisos X e XIV do art. 89 da
Lei n~ 4.215, de 27 de abril de 1963, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art.

89. ..............•... :................................

X- pedir a palavra, pela ordem, durante o julgamento, em qualquer juiZo ou
-tribunal para, mediante intervenção sumária, esclarecer equívoco ou dúvida SJ,Jrgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam ou possam influir
no julgamento;

'''"''''''''''''"'"''""""..

"~0--•---·---~-M>

XXlV- realizar a sustentação oral após
o relatório e o voto do Juiz Relator ou
do magistrado que plimeiro votar contrariando a defesa, que será patrocinado no
prazo de 15 (quinze) minutos, prorrogável
a critério do magistrado que presidir a
sessão do tríbunaJ."
Art. 29 Inclua-se, na Lei n9 4.215, de 27
de abril de 1963, o seguinte art. 120, renurilerando-se os demais:
"Art 120. A instauração de proc_esso
disciplinar ou judicial contra os advogados ou m_agistr~dos que tiverem infringido os direitos e dev~ constantes dos
seus respectivos estatutos, será instruído
com a gravação sonora das sessões, das
secretarias dos tribunais, ou dos registres
taquigráficos das mesmas, sempre que
existentes,"
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para proferir parecer.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Senador
Mauricio Corrêa "â:presentou o PLS ri"' 381/89,
de 30 de novembro -de 1989, em que.pi-"eten3e
assegurar prazo de espera de 12 (doze) meses,
aos atuais ocupantes de imóveis da União,
indusive os vinculados ou incorporados ao
F.!,!il!fO ROf~tito Habitacional de Brasília FRHB, localizados em Brasília, Distrito Federol.

OS titUlares-do comodato revestem a condição de aposentados do serviço público civil
federal; ciu de "cônjuge ou companfieíra,'amparada pela Constítufção de servidor que, ao
faJecer, ocupava regularmente imóvel funcional".
Na_justificaçâo, menciona tratar-se de afastar o fantasma do despejo, de "mais de 400
familias de servidores públicos que se aposen~
taram ou que faleceram, quando legítimoS·
ocupantes de unidades residenciais fundonais" e que ..amargam, neste final de ano e
quase final de Qoveino, uma sitUação" deveras
dramática", ante a ação persistente da União
Federal, visando à reintegração de posse.
RessaJva, no caput do art. 1o, que:
a) ocupante esteja quite com as obrigações de locação;
b) o comodatário não seja proprietá-rio, promitente-comprador, cessionário
ou promitente-cesslonário de outro imóvel residencial, no Distrito Federal, inclusive por comlinicação de bens.

·No ãrt. 2 9, manda sustar por igual prazo
do art. 19, as ações judiciais que tenham por
objeto a reintegração de posse dos mesmos
imóveis.
O projeto foi distribuído para exame, com
competência terminativa. Assim, devo examiná-lo, quanto ao mérito, além dos ordinários
misteres desta comissão - constitucionalidade, jurisdicidade e técnica legislatlva.

Ehl votação o projeto, em turno único.
Os Sr.S. SenadOres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.

Nt. 3" __ Esta lei entra em_ vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

tar. Enquadra-se o projeto nas competências

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

- Em discussão ·a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a paJavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

desta Casa Legislativa e obedece aos cânones
parlamentares de produção e direito novo. Modifica, na instância, a legislação pertinente à
ocupação de próprios da União, sem infringir
as normas de titulariedade, porque somente
prorroga o prazo_de ocupação.

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
o quaJ será lido pelo Sr. l9-5ecretário.

Elido o seguinte
PARECER 1'1• 431, DE 1989
(Da COrriis-SãO

Dire~ora)

Redação linllf do Projeto de Lei do Senado n 9 18.9,. de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n~ 189, de
1989, de autOria do Senaâor Fernando Henrique Cardoso, que altera e acrescenta dispositivos à Lei n" 4.215, _de_ 27 de abril de 1963,
qu~ "dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil".
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi~
dente_-Antônio Luiz .Maya,_ Relator ~Diva/do

SuriJagj- Louremqe_rg Nunes Rocful.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 12:
(Em regime -de urgência, nos termos do

.:ill. 336, c, do Regimento tiite"mo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 381, de 1989, de
autoria do Senador Maurício Corrêa, que
prorroga o prazo de ocupação de imóvel
funcional localizado no Distrito FederaJ
(dependendo de parecer).
Solidto ao nobre Senãdor Gd Sabóia de
Cruvalho o parecer da Comissão de Córist:'itWção, Justiça e Cidadania.

Quanto aos aspectos formais, nada a obje-

Quanto ao métito, ele é relevante, em matéria social. Pretende criar wn espaço de mobilidade aos atuais _ocupantes, enquanto se alvitram soluções mais racionais e menos discriminatórias. Há outros ocupantes, em situação
de divergência com a lei - moradores que
sofreram descenso funcional, moradores sem
as condições de titularidade, não-moradores
que mantêm as chaves do_im6vel ou as cedem
a terceirOs. etc - que nãO estão subjUgados
à acão intemperante do Estado draConiano.

É de se perguntar porque foram penalizados
os mais pobres e desprotegidos, moradores
das_ cidades-satélites, de parcas rendas e já
submetidos a tantas constrições sociais. Será
que estão a despeito do "espírito de Natal os tremendos agravos sociais que terão de
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enfrentar esse grupo de despossuídos de Brasília"?
-

Pelo projeto, trata-se de sustar ações judi-

ciais e acenar -com um prazo de espera e desa-

O SR. PRESIDENTE (P~~peu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora, oferecendo a redação final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. 19 Secretário.

fogo, de tirar um grupo sodal de baixa renda,
da perspectiva de despeito imediato.

É lido o seguinte__ _

Não se trata de patrocinar benesses; ao con·
trário, de experar que a solução seja encontrada, no bojo de um estudo conjunto para

PARECER N• 432, DE 1989
(Da Comissáo Diretora)

os milhares de unidades residenciais de que
o Estado é proprietário e locador. Com arejei·

Redação final do Projeto de Lei do _Se- ·

-nado n• 3ffl, do 1989.

ção da medida provisória e a não-conversão

em projeto de lei que percorreu esta Casa,
recentemente, abre-se a perspectiva para novo
exame global do famigerado i!_ffaire da venda
dos imóveis funcionais da União. E a prorrogação do direito de permanecer como morá--

dor, pretendida pelo ilustre Sen~dor Maurício
Corrêa, vem ao encontro desta solução maior.
O VOTO

Manifestowme pelo acolhimento da propow
situra, em termos de constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa; no mérito, reconheço a significância do projeto, o beneficio
social relevante e sua contribuição para a ordem e o bem-estar, sem que dele decorram
privilégios e exclusões para os grupos sedais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- O parecer é favorável._
Em discussão o projeto,_ em turno único.

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauw
rício Corrêa.

o SR. MAURÍCIO CORRllA (PDT -DF.

Para discutir. Sem revisão do orador) ~ Sr.
Presidente, Srs. SenadoreS; sefei o niais breve
passivei.
Este projeto tem um alcance social da maior
importância. São _aposentados recentes do
serviço públicos, são viúvas cujos maridos
eram funcionários públicos e faleceram. De
sorte que há a expectativa de que o_ novo Gó·
vemo venha a concordar com: a alienação dos
imóveis para os seus atuais ocupantes. Seria
da maior injustiça se _esses servidores aposentados, depofs de uma longa vida de serviço
público, tivessem banidos os seus direitos de
comprar tais imóveisL
Agradeço a compreensão dos Srs. Seilá~
dores inclusive quanto ao prazo de 1 ano, a
que aluiu o Senador Rcirian Trto, limite. no qual
se espera que o Governo e a·corlgresso autorizem a venda dessas unidades.

A Comissão Diretora apres_enta a redação

final do Projeto de Lei do Senado n 9 381, de
1989, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
que prorroga o prazõ de Ocupação de imóvel
funcional localizado no Distrito Federal
Sala de Reuniões da Comissão, 14- de dezembro de 1989, - Nelson Carnéiro, Presidente -Antônio Luiz Maya, Relator- Diva/do

Suruagy- Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PAAE:é:ER N• 432, DE 1989
- Redação final _do Projeto de Lei da Se.fiado_JJ9 381, de 1989, que "prorroga o
prazo de ocupação de ünóve! funcional

Jocafízado no Distrito Federar:
O Congresso Nacional decreta:
}9 Ao servidor aposentado que, no
momento da aposentadoria, ocupava regularmente imóvel funcional de propriedade da
UniãO, lildusive os Vinculados ou incorporadOS ao Fundo Rotativo Habitacional de BraSJ1ia
- FRHB, localizado no Distrito Federal, fica
assegurado o direito de perma_necer na ocupação pelo prãzo de doZe meses contados da
publicação desta lei, observadq_s os ~eguintes
reqUiSitos:
1- esteja quite com o pagamento dos encargos de ocupaçào;
n- não seja proprietário, promitente-com·
prador, cessionário ou promitente cessionário
- --de imóvel residencial, localizado no Distríto
Federal, inclusive em virtude de comunicação
de bens.
Parágrafo único-. O disposto no caput
deste artigo e seus incisos também se aplica
ao cônjuge ou companheira, amparada pela
Constituição; de servidor que, ao falecer, ocupava regularmente imóvel funcional.
Art. 29 Ficam sobrestadas, pelo prazo pte-.
visto no artigo }9, as ações judiciais que tenham por objeto a reintegrr3_ção de posse dos
ímóveis ocupados nas condições estabeleciw
das nesta lei.
ArL 39 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 RevogaO)-Se as disposições em
contrárío.

Art.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Cori.tinua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira manifestar-se, encerro a discussão.
Em votação o prO]e"to, em~ turno único.
Os Srs. Senadores que õ--aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A materia vai i!! Cornissâo Qjeitora, para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Em_discussão a redação final. (Pausa)

_ , -~-0 havendo quem peça a palavra, encerro

á_.discussão.
Eni"vOtaÇáo.
Os Srs. que o aprovam queiram permane-cer sentados._(Pausa)
Aprovada.
A matéria írá à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 13:
(Em regime de urgência, nos termo;; do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Discussão,- em turno Unico, do PI:õjeto
--- de Lei do Senado n~ 389, de I 989-, de
autoria do Senado Márcio Lacerda, que
·dispõe sobre a tramitação de medida pro,_-visória, e dá outras providêndas (depen·
dendo de parecer).
SoliCitO ao nobre senador Cid-Sabóia de
Carvalho o parecer -da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. CID SABólA DE CARVALHO

(PMDB- CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, versa o presente projeto de lei sobre a utilização e _tramitação da
medida provisória como ato com força de lei
que o Presidente da República pode editar em
caso de relevância e urgência, conforme preceitua o art. 62 da Constituição Federal.
-"Tral:a-se·aenova modalidade de ato normativo inserido no processo legislativo na Carta
Magna de 1988 (art. 59),_ que ·apresenta natureza e características distintas das demais espécies normativas enumeradas nesse dispositivo constituciorial.
Convicto de que o Poder Executivo, pelas
próprias peculiaridades de_ suas atribuições,
deve ter a seu dispor um instrumento legal
ágJI e eficaz para o atendimento de situao;ões
emergenclais, o constituinte brasileiro criou
a medida provisória em substituição_ ao d~cre·
to-lei. Este oféecia ao Presidente da República
a possibilidade de tomar decisões sobre matérias espedfícãs, m-as, com o corter do tempo,
tais decisões acabaram por abranger assuntos
de caráter econômico, político e social que,
muitas vezes, não se enquandravam na matéria indicada no dispostivo constitucional (art
55 da Constituição de 1967). Além desse desvio na adoção do decreto-lei, que o desvirtuava
em suas finalidades, a sua própria norma disciplinadora tolhia a ação do Poder Legislativo.
Assim é que este nào podia modificar o decreto-lei, restando-lhe apenas _a possibilidade de
aprová-lo- ou rejeitá-lo integralmente, coni a
agravante de que a rejeição. não suspendia
os_ efeitos produzidos no período de vigência
do decreto-lei. Além disso, havia o decurso
de prato, isto é, se o decreto-lei não fosse
apreciado pelo Congresso no prazo e forma
previstos no § J9 do supracitado art . 55, ele
seria considerã.do definitivamente aprovado.
Embora a meçlida provisória, quanto à matéria de qUe pode tratar, esteja ccindiclonada
ba.sicamente aos pressupostos de relevância
e .urgência, verifica-se que, para esse novo instrumento legal, não existe decurso de prazo
para sua aprovação. Cabe ao COngressO NacionaJ, no prazo de 30 (trinta) dias, votar a
medida provisória, aprovando-a integral ou
parcialmente, ou rejei~ndo-a. Se, nesse prazo,
não for convertida em lei, perderá sua eficácia,
desde a edição, cabendo ao Congresso Nado·
na! regular as relações jurídicas dela decorrentes.
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Não obstante essas cüferenças entre o decreto-lei e a medid~ provisóda, que dão a esta
características mais consentâneas com o necessário equilíbrio e harmonia entre os Pode-

res Executivo e Legislativo, verifica-se que ela
tem sido adotada de forma freqüente e indis-

criminada, certamente em virtude de que esse
instrumento legal está limitado fundamentalmente pelos requisitos de relevância e urgên-

cia, ambos dotados de alto grau de subjetividade.

Daí a pertínência, e Oportunidade do presente projeto de lei que, conforme acentua
o seu ilustre autor. ··... -estabelece contornos
legai$ aos pressupostos constitucionais de re~
levância e urgêitciã, delimita a matêria objeto
da medida-provisória ..."; a fim de evitar que
"... a medida provisória concebida pelo Constituinte c·omo uma forma excepcional de legislar, possa ser utilizada indiscriminadament~
pelo Poder Executivo, n!Jma~ @btração aberta
e aberrante das prerrogativas do Poder Legis-

lativo."
Entendemos, realmente, neces.sário que o
Poder Legislativo discipline a ub1ização desse
instituto de suma importância para o harmonioso funcionamento do processo legislativo,
estabelecendo parâmetros _e normas que o
caracterizem, objetiva ~ racionalmente, como
instrumento normativo çle_çaráter exc:epcional.
O projeto sob exame atende a essa necessidade, especialmente quando restringe a edição da medida provisória, excluindo de sua
área legislativa, matéria que não pode ser objeto de leis delegadas (art. 68, § 1ç, da ConstituiçãO), bem como matéria penal e tributária.

Vale mencionar também o conceito de matéria urgente, que se baseia em critério objetivo
decorrente do disposto no art. 64 da Carta
Magna; e o conceito de matéria relevante, que
"... tem como diretriz básica o intereSse Público primário, ou seja, aquele que _exige atendimento pronto da administração para qUe se
concretize integralmente", c_onforme se esclarece na justificação do projeto.
Cuida, ainda, o projeto -da questão referente
à edição de medida já rejeitada, estabelecendo
que esta "... somente 'poderá constituir objeto
de novo projeto, na mesma sessão legislativa,
na hipótese de evento novo que justifique,
mais uma vez, a urgên'cia e a relevância da
matéria."
As demais disposições do projeto tratam
da fonna de aprovação e rejeição da meClida
pelo Congresso Nacional, bem como de aspectos decorrentes da aplicação do art. 62
da Constituição, que regula as medidas provisórias.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei, por atender,
quanto ao mérito, à necessidade de se disciplinar matéria de inegável importância para
o funcionamento do processo legislativo, e por
estar conforme os pressupostos de constitucionalidade, jufid_iddade e: de boa técnica_le~
gisl_ativa.
__
_
E o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
,

O SR. PRESID~ (Pompeu de Sousa)

-A Mesa agradece ao Relator, o nobre Senador Cid Sabóía de Carvalho, que refresca a
memória do Plenário sobre as características
do estatuto da medida provisória, com a qual
o ExecUtivo nos. tem inundado, num verdadeiro dDúvio. Assinala S. Ex' que conclui favo·
ravelment_e__ao projeto.
Passa-se à cUscussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram
permanecer sentados: (Pausa)
Aprovado.
A matéria Jrá à COmissão Diretora, para a

redação fmal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

--Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 433, DE 1989
(Da Comissâo Diretora)
Redaçãi:J final do Projeto de Lei do Senado n~ 389r de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei _do Senado _n~ 38Q~ de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a tramitação de medida provisória e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente -Antônio Luiz Maya~ Relat<;')r -Diva/do
Suruagy- Louremberg Nunes Rocha.

ANEXO AO PARECER N' 433, DE 1989
Redação final do Projeto de Lei do Se~

nado n? 389, de 1989. que "dispõe sobre
a tramitaçiio da medida provisória e dá
outras providências".
O Congresso Nacional decfeta:
Art. ]9 Publicado o texto da medida provi»
sóiia no Diário Oficial da União, infciar-se-á
a sua tramitação no CongresSo Nacional.
Art. 2ç No exame da medida provisória
pelo Congresso Nacional, será observado o
atendimento aos pressupostos de urgência e
relevância da matéria.
§ 1~ Considerar-se-á urgente toda a matéria que n~o possa aguardar, para a sua apre»
dação, o mínimo de cem dias de tramitação
no Congresso Nacional.
§ 2 9 ConSiderar-se~á relevante a matéria
que tenha por objeto o atendimento a necessidade básica da sociedade, na persecução
do interesse públicO-primário.
Art. 3~ É vedada a edição da medida provisória que tenha por objeto:
r- atas de competência exclusiva do Con- -gresso Nacional;
·
D-ates de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

Sexta-feira 15

8043

m- a organização do Poder Judiciário ou
do Ministério Público_, a carreira e as garantias_
de seus membros;
IV- matéria reservada à lei complementar;
V - matéria -tributária e orçamentária:
VI - matéria penal;
VII - a nacionalidade, a cidadania e_ os ctireitos individuais, políticos e eleitorais.
Art 41 A aprovação da medida provisórta,
pelo Congresso Nacional, dar»se»á com,_ pu
sem alteração do texto.
§ 1e A medida provisória poderá ser alte~
rada mediante emendas, sendo vedada a _apre~ .
ser1tação de emendas que versefll f!}~t~rJi1 ~;:s~
troiDha à nela tratada
§ 2o A aproVaçao com alteração do texto
ocorrerá mediante projeto de lei de conversão,
a ser encaminhado à sanção do Presidente
da República, e de decreto legislativo disciplinador das relações jurídicas decorrentes da
vigência dos textos suprimidos ou alterados.
§ 3~ A aprovação sem alteração será feita
mediante decreto legislativo.
M. 59_ A rejeição de medida provisória pelo Congresso Nacional far»Se-á.. mediante decreto legislativo, que também regulamentará
as relações jurídicas criadas durante sua vigência.
Art. 6~ A matéria conStante da medida
provisória rejeitada somente poderá constituir
objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, na hipótese de evento novo que justifique, mais uma vez, a urgência e a relevânda
da matéria.
Arf. 7n Amedlda provisória não apreciada
pelo Congresso Nacional será tida como rejeitada, a ela ~e aplicando a regra do artigo anterior.
- Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o Congresso Nacional, no prazo de
trinta âias, contados da data ém qae a medida
provlsória perdeu a eficácia, ecütará decreto
legislativo regulamentador das relaç9es jurídi~
·cas·criadas durante a vigência da espécie normativa tida como rejeitada.
.
Art. a~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. g~ Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em discussão a _re_dação final. (Pausa.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra, ao nobre Senador Fer-nando Henrique Cardoso.

ô SR. I'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Para discutir, Sem revisão do orador.) -_$r. Piesidente, queria aproveitar este momento para louvar a iniciativa
do Senador Márcio Lacerda; eu mesmo pedi
urgência para este projeto, por ser da maior
importância. Espei'o _qUe -a·- Câma,ra, através
da Comissão de ConstituiçãO e Justiça e -Reç[ação possa ainda melhorar mais as condições
de apreciação de medidas provisórias.
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O Pré:Siderite José Sãiriey terri usado e abusado desse instituto; sabe Deus o que farão

os próximos presidente~! Convé.(n que o Con·
gressq ê:~ f3.C?JJ..Itel.e. __ . _· _j-. ~-

,

,

•

Sou tótaJmente_ fayqráv_el, p01;tanto, à aprovação da redação fin_aJ. _ _ _ ,
O SR. PRESIDEI'ITE (PoJ11peu de Sousa)
Continua em discuSsão a ·redação final.
(Pausa.)
J'1._ã9 havendo quem p~ça a palavra, encerro

-

a'dfSç:"y~~~9· .. _
Em~'Jbtação:

·-:..:~~·:, .:-.

Os Srs. Senadores que a apro\rám queiram

·permanecer sentados. (Pausa.)
Apk'Ovada;

-l

~:~- _.._ ~-

A matéiià irá à Cãrriara âos Deputados.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

-Item 14:

O projeto· cria também 144 cargos que só
serão preerichtdos na ocasião em que forem
~implantadoS no Tribunal alguns mecanismos
exigidos pela nova Constituição. Justificando
· essa própbsta,-o Piesidente do Tribunal salienta que o TCDF, "apeSar das competências
que lhe forem acrescidas, na última década,
inclusive as decorrentes do novo mandamento constitucional, não contou com reforço de
pessoal"; e o número de conselheiros deverá
-,--,.-ser, brevemen~. elevado de cinco para sete.
=-::- TratandoMs-~ assiiiJ, de justa medida. que
está apresentada dentro _da boa técnica legisla, tiva, e não vendo óbices, nem _cqnstitudonais,
nem relacionados com _a juridicidade, emitimos nosso parecer favorável à aprovação des·
' te projeto.· · É o parecer Sr. Presidente.

De<embro de 1989

tração Pública e Auxiliar de Administração Pública, respectivamente, de níveis superior, mé·
dia e básico, conforme o AnexO i desta lei.
Parágrafo único. Os cargos integrantes da
carreira çl.e que trata este artigo_ serão distribuidos, por átea de competência, no Quã:dró de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, por ato do seu
Presidente.
Art. 2~ O valor dá vencimento de Analista
de Administração PUblic-a d"ãY.tfasse, Padrão
1,_ q_L!e corresponderá a NCZ$ -2.784,67 (dois,
mil, setecentos e -oitenta e quatro cruzados
novos ie ses·senta e sete centavos), servirá .de
base para fiXação do valor do vencimento dos
demais integrantes da Carreira Administração
Púlb!ca, observados os índices estabelecidos
na Tabela de Escaloúamento Vertical, constantes do Anexo II desta lei.
ParágrafO único. O valor_ do vencimento
ptevisto neste artigo será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados
para os Seividores do Distrito Federal, ocorddos a partir de 19 de outubro de 1989.
Art. 3 9 OS servidor'es ocupantes de cargos
e empregOs das atuais categorias funcionais
integrantes do Plano de Oassificação de Cargos, institufdo segundo a sistemática da Lei
IT' 5~645, de 10 de dezembrO de_1970, serão
transpostos, na forma do Anexo lll, para a car·
reira a que se refere o arl 11 desta lei, por
ato _do Presidente do Tribunal.
§ 1o A transposição de que trata este _artigo dar-se-á ind_ependentemente do número
de vagas em cada classe ou padrão, revertenQg-se à classe inicial, na medida em que vagarem, até o ajustamento ao número de cargos
criados na forma do Anexo l desta lei.
§ 2 9 t,ienhuma redução de remuneração
Poderá resultar da transposição a que se refere
este artigo,·assegurando-se a diferença como
vãntaQ'em -pesSoal, individualmente nomina-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer ·conclui favoravelmente ao pro- 'jeto.
PaSsa-se à discussão do projeto, em turno
:Discussão, em t}.lrno-_ÚJ1ÍCO, do Projeto
único.__ _
.. , .
de Lei do DF n9 95, de -19$9; de iniciativa
Em dis_cussãq. _(I:'~.)
_
.
do-Governador d6. DiStrlto Federal, que
Não havendo quem peça a palavra, encerro
cria, no Tribunal de COntas do DiStrito
a discussão.
Fedei-a"l, a carre1rà Al:lministração PúbliEm VQtação o projeto, em turno único.
ca, d>rh seus respectívos cargos, fJXas os
vci.lciiE:s de venCimentos e dá outras proviOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
dências (dependendo de parecer).
pcrmancx:er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Solicito do nobre Senador Mauro Benevides _ ·
A matéria vai à Comissão Oiretora, para a
o parecer_da Comissão do Distrito Federal.
redação fmal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. MAaRO BENEVIDES (PMDB - Sobre a mesa, parecer -da ·comissãO DireCE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
tora oferecendo a redação final da matéria,
Srs. Senadores, o Presidente do Tribunal de
o qual será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Contas do Distrito Federal, agindo em conformidade com a Redolução n 9 157, de 1988,
É lido o seguinte
do Senado Federal, e fundamentando-se nos
arts. 39, § 1~, 73, 75 e 96. inciso II, da Constituição Federal, bem c_omo no art 24 do Ato_
PARECER N• 434, DE 1989
das Disposições Constltuéíoilais Transitórlâs,
(Da _Co~1ssão D_ir~tora)
da.
encaminhou a esta Casa o: projeto em análise,
Art. 4 9 Serão considerados extintos, após
Red~ção- finai do Prof~~ de Lei do DF
que cria, no Tribunal de Contas do Distrito
nv 95, âe-1989.
- - a transposiçao a que se refere o artigo anterior,
Federal, a Carreira Administração Pública,
os cargos e empregos das categorias funciocom seus respectivos cargos, fJXa os valores
A Comissão Diretora apresenta a redação
nais da sistemática da Lei n? 5.645, de 1O
de vencimentos e dá outras providências.
9
final do Projeto de Lei do DF n 95, de 1989,- - de dezembro de 1970, discrimiríadas no Aneque cria, no Tribunal de Contas do Distrito
xo mdesta lef.
.
O objetivo desta proposiÇão é compatibilizar
Federal, a Carreira Administração Pública,
Art 5° O in"Qresso na carrei'ta de que trata
o quadro de pessoal daquele Tribunal com
com seus respectivos cargos,_ fixa os valo(es
esta lei, reSsalvado o disposto nos seus arts.
o de servidores do Poder Executivo do Distrito
31 e 9?,_far-s€--á mediante concurso público:
Federal, evitando, assim, as possíveis desi- ~ de vEmcimentos_ e dá outras providências.
Sala de Reuri"iõesGa1:0ri11ssão, 14 de de. J-nQ_Padrão I da 3• Oasse do:carg_o de
gualdades de vencimentos para cargos de atrizembro de I 989. - Nelson Carheiro, PreSiM
Analista de Administração Pública;
buições iguais ou assemelhados, as quais· se
dente -António Luiz May.;r, Relator -Diva/do
11- no Padrão I da 3~ Classe_ dõ cargo de
tomariam evidentes sem a isonomia porposta
Suruagy- Louremberg Nunes Roch11.
Técnico de AdmínistraÇãO Pública;
no projeto em exame, que guarda identidade
ur::...... nO P~d_rã_o I da Oasse Única do cargo
com os princípios norteadores da Lei do DF
ANEXO AO PARECER N• 434. DE !989
de Auxiliar de Administração Pública.
n• 51, de 1989.
~
~
RedaÇão final do Projeto de Lei do DF
Art. 6_? Poderão concorrer aos cargos de
No art. 79, o projeto extingue vãrias gratifican" 95, de 1989, que ··ena; no Tribunal
que trata esta lei:
·
ções e vantagens, mas concede, no art. ao,
de Contãs do Distrito Federal, a Carreira
a gratificação- de desempenho de atividades
I-:para
Analista
de
Administração
Pública;
Administração Pública, com seus respec-os -portadores de diploma de curso superior
auxiliares do controle externo.
tivos cargos, flXB os valores de seus venciRessalta, a mensagem, que "é oportuno
ou habilitação legal equivalente, com formç,·
mentos e dá outras providências".
destacar que, mesmo com a instituição da
ção·na área de competência para a qual ocorrerá o ingresso;
citada gratificação, os servidores do Tribunal
U.- para Técnico de AdministraçãO Pública,
O Senado Federal decreta:
terão um reajuste bem menor do que o atriArt. 19 É criada, no Tribunal de_ Coriias os Portadores de certificado de conclusão de
buído ao pessoal do complexo do Distrito Fedo Distrito Federal, a Carreira Administração
deral, na medida em que eJes ficarão, praticaM
J9 e 2 9 grau, conforme a área de atuaçâo.
Pública, composta dos cargos de Analista de
mente, nivelados salarialmente, encurtando o
ill- para Auxiliar de Administração Pública,
Adminlstraç~o Pública, Técnico de Adminisos portadores de comprovante de, escolaridistanciamento até então existente".
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 3"36; c, QO ReQinie~to_lntemo)
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do 1~ grau, conforme a

Parágrafo único. A gratificação a que se
refer:_e est~~~@ aE:~ica-s~_<!_q_s servidores nao
inchlídos nas carreiras_ de que tratam esta lei
e a Lei de no 2, de 30 de novembro de 1988.
sendo, nesta caso, calculada no percentual
de oitenta por cento sobre o valor do vencimento a que se refere este artigo.

ékea de atuaç.iio.

Art._ 79 Cessam, para os servidores do
Quadro e Tabela dos Serviços Auxiliares do

Tribunaf, a-·partif da transposição referida no
art. 39, as seguintes gratificações e Vantagens:

1- Gratificação de Nível Superior, criada
pelo Decreto-Lei

n~

1977;

1.544, de 15 de abril de

Art. 99 O ocupante de cargo de nível bási·
co ou médio que alcançar, respectivamente,
o último padrão da Classe_ Única ou da Oasse
Especial e preencher as condições exigidas
poderá ingressar, mediante ascensão, nas categorias de Técnico ou Analista de Adminis-.
tração Púb~ca. em padrão correspondente ao
vencimento imediantamente superior.

-

][-Gratificação

de ContrOle Externo, cria-

da pelo Decret6.-Lei n~ 2.122, de 4 de junho

de 1984;

·

DI- Gratificação de Atividade Técnico~Ad
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei n~ 2239,
de 28 de fevereiro de 1985, alterado pelo de
0° 2.269,

de l3 de março de 19_85;

§ 19 O Tribunal de Contas, mediante ato
regulamentar próprio, fiXará as regras do process-o seletivo, compreendendo, entre outras
disposições, a faculdade de utilização de concurs_o público para provimento dos cargos in·
clicados neste artigo, com classificação distinta dos demais concorrentes.

IV- Gratificação-de que trata o Decreto-Lei
h9 2.367, de 5 de npvembro de 1987;
V-Abono mens;:~l, criado pela Lei n 9 4,
de 28 de de"zembro de 1988;
VI~ Gratificação Extraordinária, _institu(da
pela Lei n~ 21, de 8 de junho de_l989~
Parágráfo único. O disposto neste_ artigo,
no que se refere aos incisos l e V, não se
aplica à carreira de. que trata a Lei n~ 2, de
30 de novembrO de 198"8.
·
Art. · &> - _t: concedidã aos servidores inte-

grantes da Carreira Administração

Públi~

§ 2° Para a ascensão de que trata este
artigo, b Tribunal de Contas reservará um terço-das vagas de Técnico~ou de Analista de
Administração Pública, podendo as que não
forem providas ser desti.nadas a habilitados
em concurso público.

do

Tribunal de Contas do Distrito Federal a Gratificação qe Desempenho de Atividades Auxiliares de Controle Externo, no percentual de trinta por cento do valor do vencimento fixado
no art. 2~ desta lei.

§ 39 A exigência de posicionamento no
último padrão da Classe Única do Cargo de
Auxi~ar de Administração Pública e da Oasse
Especial de Técnico de Admiois_tração Pública
ANBXO

(Art. lg:

, _da Lei

n~

,
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não se aplica, excepcionalmente, à primeira
ascensão.
§ 4~ O Tnbunal de Çontas do Distrito Fe·
dera! reservará dois terços das .vagas para a
ascensão de que trata o parágrafo anterior,
devendo o processo seletivo realiz.ar-se no pra·
lo de seis meses da data desta lei.
Arl 1O. O desenvolvlmen.to dos integran-

tes na Carreira Administração Pública faz-se-á
através de progressão entre padrões e de promoção entre classes, cpnforme çiisp~s~ro o regulamento.
·

~- 11. 6 regin:le juríçiico. doS_ iÕt~e9rantes
da carreira criada por esta lei, até que se aprove
o Estatuto dos Funcipnários, PúbliçQs Gvis do
Distrito Federal, é o da Lei nç- 1.711, de 28
de outubro de 1952,--e leis qu"e a·'complementam.
Art. 12. Os furlCionáriOs apOseritãdos nos
cargos integrantes__ das cateQorias -_Constantes
do Anexo JU desta lei terão seus proventos
fevistos pafa inclu51â.O-aos -diTeitos vantagens
concedidos aos servidores em atividade, indu·
sive quanto a posiciOnamento e denominação.

e

Art t"3. As despesas decorrenteS da exe·
cução desta lei -corre:rão ~ conta d~s dotações

a serem conSignadas em orçamento próprio.
Art. 14. _Esta lei entra em vigor em 1o de
janeiro de 1990.
Art. 15.
contrário.

de

de 1989)

CAHREirA
. ' ADMINIS'l'nAÇiO PÚBLICA

'

DENOMINAÇhO
DE

ANALiti'l'.\

1\DIUNlS'l'RAÇÃO

CLASSE

PADR~O

E::.pc:::ic.l

l

l'

I

"

a

QUANTIDADE
I!,I

~

VI

6

PÚDLICA

2'

I

a

VI

9

{NÍVEL SUPERIOR)

3'•

I

a

IV

13

Especial

I

a

III

26

ADHINIS'l'RAÇÃO

1•

I

a

IV

5i

PÚDLICA

2'

I

a

IV

77

3'

I

a

v

104

I

a

v

178

TÉCNICO

DE

NÍVEL MÉDIO)

AUXILIAR

DE

ADtUNISTMÇ,ÃO
PÚDLICA
NÍ VI~L DÁSICQ)

ÚNICA

Revogam-se as disPosições em

I

de
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A
d~

(Art. 2e ,

Lei

r{

n~

E

X ·o
de

Dezembro de 1989

II
de

de 1989)

TAJ3Et,A_ Q.E;_JreCAL_ONAr-l.EN'!'O VETIT!CAL

CLASSE

CII.TIGO

.Especial

M.tll... 1 s•r A

.01:!

ADl.UNISTnAÇÃO

L'

PÚBL!C.A

2'

3'

PADTIÃO

ÍNDICE

III

220

II

2-15

I

210

VI

195

v

190

IV

185

III

180

II

175

I

170

VI

155

v

150

IV

145

III

140

II

135

I

130

IV

115

III

110

II

105

I

.}00

.-
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ANEXO-II
de

de
TABELA DE

CAflGO

!'ÉCNTCO D)l

ESC.~LONAr-1/·:N'fO

de 1!:189)

V1-:H'l'lCAL

ÍNOICE

CLASSE

PADRÃO

III

130

ESp~cüLl

Ir

125

I

120

IV

110

1'

i\DHINISTRAÇÃO

III

]0~

II

1·oo

I

95

PÚBLICA

2'

3'

P~JJl.tCA

85
80

II

75

I

70

v

60

IV

55

III

50

II

45

I·

""

v
I v·

AUXlLIAn DE
ArJrllfN!STilAÇÃf

IV
III

ÚN:ICA

"5

~o

nr

35

II

30

T

?!;
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(Ar't .. 31, da Lei

N E

r\!!

III

de

do

CAlmEIHA fl.Df,IINJ STH/\C,\.0 PtJni,TCA

1"\fJflf.N.

P@RÃO

25

III

24

II

23

I

22

VI

21

v

20

IV

19

III

MÉDICO

18

II

ODON'l'ÓLOGO

17

r

DillLIOTECÁniO

16

VI

15

v

l

de 1989)

SI'l'UAÇÃO NOVA

Sn'UAÇÃO AN'l'EfUOi1
(PCc--LEI ·l'I 51 5645/70)
Ch'l'fr.OflT A IU!:JO·!Iil

X O
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.14

IV

13

III

12

II

11

I

lO

IV

9

I·II

8

II

n 7

I

CLI•.Sffi

CARGO

Especial

1•

ANALISTA DE
ADiUNISTRAÇÃ(

PÚI3L.ICA

2'

3'
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O.~~~ J?~ID~_(J?~rDPe~ de Sou~a)

--:- t;:m discussão a redaçáo fin&}. (Pau.sa.)

Não havendO quem peÇa a·palaVra, encerro
a disCussão.
·

Em 'vOtação.
-( .
Os Srs. Senadores que a apr9vam queiram
~rovada.

À mátéria vai à sanção do Sr. Governador

do Di~ Federal.. ·· ·-- -· · , ,
· -_:,~~~t';;~JDE~_~P~Ji.ipe,u de SOusa)
'

AutonZa o govem.o_ do Estado do Rio
de Janeiro a controlar operação de crédito externo no valor de
6,000,000.00. -

permanecer sentados. (Pausé!J

, ,

-- · Assim sendo, opinamos pelo a..colhimento
do pedido nos termos _do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 99, DE !989

~

•

as$

O Senado- Federal, resolve:

Art. )9 É Q Governo do Estado do Rio de
·Janeiro, nos termos do 3rt. 52, irídsOS V e
VIII autorizado f1 contraJ.ar operação de crédito

''E~ regime 'de_uf~nCia, nos terffios __externo no_valor de...US$ P_.ôOO,OCRJ.O'"O-(seis

.. do act.. 336, C, do Regirilento Internar
-- 'milhões. de dólareS Ttorte-americanos) destiOfício n" S/18, de 1989 (n? 933189, na _, 'nado a financiar ·projeto 'de implantação de
origem), relativo à proposta para que seja
sistemas Integrados de Rádio-ComUnicação
autorizado 0 Governo do Estado do Rio
para a área metropolitana do Grande Rio, a
de Janeiro a contratar operação de cré- ser desenvolvido _pela Secretaria de Estado da
dito externo no valor de seis milhões de
Polícia CiviL
. ·
-; dOlares, destinada à· importação de equi«
Arl 2o Esta resOl_ui;ão entra em vigor na
pamentos franceses visando ao repare- ... data de ~ua publiéaçãO.
O patéCer:é faVofáveJ, Sr. Presidente.
lharilento da Polícia Civl1 daquele Estado
(dependendo de- parecer).
, O SR. PREsiDENTE <PPmpeu ~e Sousa)
sOlícito' ao nobre Senàdor Odacir Soares --·-_-OparecerdaComis.sãoeAssuntosEConô·
parecer da COinissãó de Assunto Econô- rnicos conclui pela apresentação de projeto
0
mfcos·. '
_
de resolução que "autoriza o Governo do EstaO SR; ODACIR SOARES (PFL _ RO. . do do Rio de janeiio a corltratar operação de
·
crédito externo no_valor deUS$
~a~a ~~_itir_ p"areéer.) ....:...: Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com trOffdo 'n• S/18, de !989, B,OOO,OOO.OO". ·
"·
.
Comple""da a instrução da matéria, pasnos terri!Os dó arf. 52, irldsó V;da Constituição·
1/õl
Federal, o sr. Govema<:iot do Estàdo do Rio~. sa-se à dis...c~ão ào pr'ojetO, em-turnO único.
de-Janeiro solicita auto·r.lí.ação do Senado FeEm discussão. (P,ausa.).
Não havendo quem peÇa a pal~wrã., eilCerro
dera! para contratar operação de financiamen- a discussão. (Pausa.)
to externo, no valor deUS$ 6,000,000.00 (seiS
Em votação o projeto, em turno úniCo.
milhõ.es de dólares norte-americanos), destinada a financiar eqüipârilentOs de ~istema de .
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram
teJecomunlc:açôes de segurança para aquele , permanecer Sentados. (Pausa)
ESta
Aprovado.
do~
A matéria Vai à _Comissão Diretora, para a
redação _final. _ _
A operação terá as seguintes condições:
O SR. PRESIUENTE (Pompeu de Sousa)
Fornecedor: ATR
- Sobre a mes;;l, parecer da Camisão DlreValor: Até US$ 6_ mühões
objeto; Sisterría -de Telecomunicações tora, oferec_endo a rec,iação final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. 19 Secretário.
de segurança
Prazo: 4 anos
É lido o seguinte
Carência: 1 ano
PARECER N• 435, DE 1989
Çiarantia: Governo Fede-ral
Taxa de Juros: Ubor + 1 1/8%
(Da Cpmissão Diretora)
Comissão: 0,375%
Redaçao final do Projeto de ResoluçãO
n• 99, de 1989.
.O Govérn"ador do Estado do Rio de Janeiro
foi- ê:ievidamente autorizado Pela Assembléia
A Comissão Diretora ·apresenta a redação
Legislativa a controlar .a referida operação final do Projeto de Resolução n~ 99, de 1989,
(Leis n9 1.339, de 23-1 ORBS e n9 1.388; de que autoriza o Governo do Estado do Rio de
23:10-88), dados os Sérios problemas de se- -Ja~eiro a contratar operação de crédito exter·
gurança pública que_atravessa a área metro- no no valor deUS$ 6,000,000.00 (seis ·milhões
politana do Grafiâe Rio.
de dólares americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de deNo mesmo se~tido, foi reconhecida a prioridade da operação pela Secretaria de Planeja- zembro de 1989. -Nelson Caineiro, Presimento e Coordenação da Presidência da Re· dente -An,tonio Lw'z Maya, Relator- Diva/do
\. pública, bem como a caPacidade de paga- Suruagy- LouiemberiJ Nunes Rocha.
mento do Estado.
·.
ANEXO AO PARECER N• 435, DE 1989
No· mérito, o pleito do Governador do EstaRedação final do Projeto de Resolução
do· do Rio de Jãneiro enquadra-se em casos
n• 99, de 1989.
análogos qUe tem merecido a acolhida da CaFaço saber que o Senado Federal aprovou,
sa, até mesmo pOrque se trata de empreennos termos do art. 52, inCisos V e VIII, da Consdir:'~to de largo alcance soçial, que contritituição, e eu,
, Presidente, promulgo
bUirá para a tranqüilidade da população flumia seguinte_
nense.
·

Dezembro de 1989
RESOLUÇÃO N'

,DE 1989

.Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de Cfé..
dUo externo hõ va!_or_de (JS$
6,000,000.00 (seis ml1hões de dólares
.americanos).

O Se"nado Federal resolve:
.
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, nos termos do art. 52, incisos V e
VIII da Constituição, autorizado a contratar
operação de crédito externo, çom a garantia
da Uhião, no valor ~de US$ 6;aqo;ooo.oo (seis
milhôes de dólares .americanos), destinada a
financiar projeto de implantação de Sistemas
(ntegrados de Rádio-Comunicação para a árel!l
metropOlitana do Graride Rio, a Sef desenvolvido pela Secretaria de Estado da Polícia
Civil.
Art 2° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em discussão a redação final. (PaUsa).
Não havendo quem peça a palavra, _enCerro
a discussão.
Em votação.
~_
Os Srs. Senadores que a aprOvam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
-A matéria vai à promulgação.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PREsiDENTE (PomPeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Se_nador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB -, MG. Pela

oidem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,_ após esta sessão, se não me engano
-:Pediria· a V. Ex" confirmasse.com a asses·
soria - teremos neces:;;idade de convocai,
pelo menos, mais duas sessões.
Gostaria que V. Ex" fizesse cons_ulta e me
respondeSse. .
.

a

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- -0á previamente foi feita e assim havíamos
decidido~ De forma que convocarei, !mediatamente após esta sessão, duas mais.

O SR. RQNAN TITO -Então, Sr. Presidente, queria dirigir-me aos Srs. Senadores
que se encontram na Casa, mas ausentes do
plenário, que aqui compareçam, a fim de que
ténhamos número para abrir as duas sessões
e possamos votar as matérias de urgência.
Os assuntos irilportantes qU:e estão na Or·
dem do Dia, votaremos imediatamente, por
isso, peço aos Srs. Senadores que, no máxi·
mo, dentro de 15 minutos, venham ao plenário, para que possamos dar seqüência aos
nossos trabalhos.
Lembro também que, se conseguirmos essas duas sessões, em regime àe urgência, poderemos assistir ao debate. àg_s dois c_andi·
dates à presidência da República. Isto ê do
interesse de todos os brasileiros e, particularmente, dos Srs. Senadores.
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Art 69 ~e:rão refinanciados,_ OQS prazos
desta lei, as -operações de crêditos-irltérrio rea·
providêndas.
]izadas com base no dispdSto _riós' Votos: n~
(Etn regime de urgência, nos termos
. 340, de 3Q• de julho de 198'1, e:n• s.~·à, de
O CongresSO Nacional decreta:
do art. 336; c, do Regimento Interno)
14 de dezembro de 1987, do CotiSefuoMoheArt. 19 O Poder Executivo refinanciará, no tãrio Nacional.
Discussão, em turno único, do Projeto
-- ' v
prazo de 20 (vinte)_ anos em preStações sede Lei do DF n9 74, de 1989, de iniciativa
-Art. 79 ES'ia.lef entra em vigoc·na data de
mestrais, aS dívidas de entidades da adminis.do governador do Distrito Federal, que
-sua-publicação:--autoriza o Distrito Federal a alienar ímótração direta e indireta, estadual e municipal,
Art. 8? Revogam-se as disposjçõéS em
.derivadas de _empré:Stimos que IMs tenham cóntr'ário.
veis, tendo
- --,,_ 1 '~r .
PARECER, sob no 365, de .1981i, da Cosido conc:ed!dos pela Unil!a,.com a finalidade
O SR, !'RESIDENTE (Pompeu d'e SoUsa)
missão do
_
_
de , qon~ar .compromissps fmai\.ceiros decor-Distrito Federal, fávofávei ao projeto,
rentes de operações .de crédito.externo, garan- :.:.:... As matérias constantes doS iterls' lÕ e 17
são retiradas da pauta! por não navet riUrrlero
tidos pelq Tesol)rp N_açional.,
com voto vencido dos Senadores Pom_
· ~
peu de Sousa e Wilson Martins; e conParág_rafq !JJ:'licQ. Em reJa.ção a cada enti- qualificado ·no p1enárid.
São·os·seg'Uintés os ifens retirhdos:
dade,
o
valor
do
refinanciamento
de
que
trata
trário _à emenda apresentada perante a
16
o caput deste artigo será limitado ao moncomissão pelo Senador Mauricio Corrêa.
tante correspondente ao saldo da dívida exisVotação! e_fT! pri~eiro tuinb;- da ProSobre a mesa, requerimento que será li_d_o
posta de Emenda- à Constituição no 3,
tente em 1" _de janeiro de 1990.
pelo Sr. }9 Secretário.
Art. 29 Observados oS limites fJXados nos
de ] 989, de autoria do Senador Marco
É lido e aprovado o seguinte
- -- M~_ciel e ~outro.s Senhotes Senadores, que
respectivos Orçamentos da ~ião, ,será objeto
de financiamentO, a partir de 1990,-nas condiacrescenta parágrafo ao artigo 159 e alteREQQERIMENTO No 744, DE 1989
ções previstas nesta lei. o montante da dívida
ra a redação·do inciso II do art. .161 da
Nos termos do art. 352, iriclsCdJ; do RegiConstituição ·Federal,
externa, vencível em cada exerddo civil, das
mento lntemo, requeremos a-extinção- da ur- __ entidades referidas no eirtigo anterior, contra·17
gência concedida pará o Projeto de Lei do
tada até 31 de dezembro de 1988 com a gaVOtaÇao, em Prlme~ro tumo, da Pra-.
Distrito FederaJ n9 74, de 1989,
- posta_ de Enienda -à- Co_OStitu-içãô _no 4,
rantia do TeSourO -Nacional e -prazo superior-Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989
de 19-69, de-aufolia do SenadOr L~Õpoldo
a 360 (trezentos: e sessenta} dias.
- Edison Lobão - Ronan Tito -Maurício
Peres El outros Senhores SenadOres, que
Parágrafo úi1ico. O prazo máximo de viCórr~a - F'eiharido Henrique Cardoso acrescenta um § 6~ ao art. 59 do Ato das
gência dos çàntratos a serem celebrados com __
Leopoldo Peres -Jarbas Passarinho,
Disposições ConStitucionais TransitQrias..
base nas diSposições deste artigo-não poderá
s_er superior ao prazo verificado entre a data
O Sr. Ronan.Tito _;.Sr, Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
da respectiva assinatura e -o termo fmal de a palavra pela ord~ro .
.:.._ Aprovado o requerimento, a matéria sai
vigência dos contratos de que trata o art. 1 ~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
da Ordem do Dia e seguirá seu curso normal.
desta lei.
·
·
- conCedo a palavra ao nõ'Dre senador- ROArt. -3o Os contratos de financiamento e
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
nan Tito.
'
-ltem2:
SR. RONAN(PMDB ~Ma-: Pela
refinanciamento de que trata esta lei serão
firmados pelo Banco do Brasil S/A. na quali(Em regime de urgência, nos tennos
dade de agente do Tesouro Nacional, e conte- ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi·
do art. 336, c, -do Regimento Interno)
rão necessariamente, cláusulas estipuland~
dente, a Casa é testemunha_ de que, relativaDiscussão, em turno único, dõProjeto
m-ente ao ítem- 9- da pauta, que vot;mi.os há
l - correção monetária e juros equivalentes
de Lei da Câmara no 78, de 1989 (n~
àqueles pagos pelo Governo Federal nos res- póuCo, é"in régtme lirgêricia, haViã, não digo
3.529/89, na casa dé origerTI), de iniciapectivos contratos externos;
um desentendimento, mas uma falta de ententiVa do Presidente da República, que disn- vinculação das quotas ou parcelas refe- c:ümento entre o Senador Maurício Corrêa e
põe sobre o reflnaitciamento pela União
ridas no art. 159 .da ConstitUição FederaJ, em .--'esta Uderança;'no·entanto, esta. Casa é uma
da dívida de responsabilidade dos Esta·
garantia;
Casa politica e tivemos um entendimento que
dos, do Distrito Federal e dos municípios,
•"nclus•"ve, o Governo do DJS. tr1"to Fe111- pagamento integral dos juros, inclusive envolveu,
incJugjve suas entidades da administranos perlodos de carência;
deraL Embora tivéssemos pedido a desistênção indireta, e _dá outras providências.
IV _ demais cláusulas e condições usuaJcia da urgência, agora voltamos a reiterar as
mente pactuadas em negócios jurídicos d~ nossas assinaturas e gostaria de ver apreciado
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
espéde; e
- o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 74, de
- Em discussão o projeto.- em turno único.
V-o pagamento semestral, pelo mutuá-. 1989, pois fica passivei a sua votação na me(Pausa.)
rio, ao Banco do Brasii.S/A de uma comissão - dida em que houve uma acorçiQ_~elltre nós
Não havendo quem peça a palavra, encerro
- _-de administração, correspondente a 0,20% - de qUe__ s_eja feita umâ emenda que passo a
a discussão.
- ler:
Em \lOtação,
(vinte centésimos por cento) ao ano, calculada
EMENDA ADITIVA
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
sobre o saldo devedor existente no último dia
Acrescente-se, onde couber, ao Projeto de
permanecer ·sentados. (Pausa.)
civll dos meses de junho e dezembro de cada
Lei_ do DF n 9 74, .de 1Çi189, dispositivo com
Aprovado.
ano, no vehdmento e nei liqUidação do con·
a seguinte redação:A matéria vai à sanção.
trato.
-- -Art. 49 TodOs os eventuais beneficias que
"Art. A alienãção de que trata a pre~ o seguinte o projeto aprovado
-a União vier a obter em futuras renegociações
sente lei somente póderá_oex>rrer,a partir
com credores externos, referentes aos débitos
de 30 de jun!)o de 1990 e após aprovaPROJETO DE LEI DA CÂMARA
financiados e refinanciados nos termos desta
dos, pelo Poder Legislatiyo, os projetas,
N'78, DE 1989
lei, serão automaticamente repassados às enprogramas de obras e planos de aplica(N9 3.529/89, na Casa de_ origem)
tidades referidas no art ]9 desta lei.
ção dos respectivos_ reeursos financei·
ros."
.
.
-Art. 5? Os coritrat65 de refirianciamento
.. -be inidafiYã do Senhor Presidente da
e de finanCiamento de que tratam os arts. 19
Explico, Sr. Presidente; na verdade, são- ter·
República
renas que o Distrito Federal havia doado, em
Dispõe sobre o refinanciamento pela e 29 desta lei _estabelecerão- p(azo de carência
fJnião da dívida externa de responsabi- para o pãgamento do principal até o último princípio, ~ União. Agora, houve uma devolução desses projetas ao Distrito Federal.
lidade dos Estados, do DiStrito federal dia c!vil do exercício de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item.9:

des da administração fndireta, e dá outras

o

mo

ae
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No entanto_,._em política, p9de~~e. aplicar o_

que se dizia _da mulher_ de.

C~sar-

vamos

usar o ·velho brocardo: ."A mulher de César

não basta ser honesta, mas, é preciso parecer
honesta." .
Como estamos em final
g~emo no Distrito Federal, na República, resolvemos, neste
instante, dar um prazo maior para que o Dis~

de

tritd Federal possa, através de suas comissões,
fazer um estudo, um plano de vendas, que
não pode, porém, ser açodado. Por isso, estabelecemos um prazo até 30 de- junho para
que o Distrito Federal estabeleÇa um plano
de vendas e o submeta ao POaér LegislativO,
para, dePois, colocar à venda qualquer fração

desses terrenos.
Nes!e caso, acordamos, o Senador Mauricio
Corrêa e_ eu, que aprovaremos Ci projeto com
esta emenda.

Submeto, então, a V. Ex' esta nosSa deliberação e solícito coloque o item 9 em votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O ocupante eventual da Presidência infor~
ma ao nobre líder do PMDB que, na sua qualt~
dade de vontante, contrário ao projeto intdal~
mê:nte, junto com o nobre Senador Wilson
Martins, concorda, em princípio, com o esta~
bele:cido.

_

. -

·

Entretanto, estou sen-do alertado pela Se~
cretaria da Mesa de que devO Suspender, por
cinco minutos, a sessão, para que ela coar~
dene devidamente, dentro .dos termos regi~
mentais, a votação da matéria.

O Sr. Maurido CoiTêa -Sr. Presidente,
eu pediria a palavra, a respeito do assJJnto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nob:re Senador Mau~
rício Cotrêa.

O SR. MAORÍCIO CORRU (PDT -DF.
Pela ordem. Sem _revisão do orador.) - Sr.
Presidente, apenas para deixar bem explici·
tado: na verdade, já houve uma votação, com
trânsito em julgado, da extinção da urgência
Havia um entendimento para resolver a questão. Nossa preocupação era a de que o gover~
nadar se utilizasse desses imóveis para vendê~
los em final de mandato. FIZemos entendi~
mente no sentido de que essa alienação seja
realizada no ano que vem, mediante plano
de venda, embora até haver dito que isto seria
desp[ciendo na medida em que a própria
Constituição detennina. Mas há, realmente, o
entendimerfto, e eu gostaria de endossar exa~
tamente o ·que falou o nobre Senador Ronan
Trto. Apenas pediria a S. Ex", na hora da vota~
ção, fizesse constar ·aos Anais do Senado a
carta do governador que foi endereçada a S.
Ex'

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está suspensa a sessão.
(SuspenSa às 19 horas, a sessão é rea·
berta ·às 19 horas e 5 minuios.)

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está rea\)erta -a ·s~são.

Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Porripeu de .So.usa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Passa~sé, agora, à apreciação do Regímen·
- V. Ex"- apresentou a emenda fOrmalrhe~te
to n9 741/89, de urgência, lido no Expediente,
e, então, cumpre ser dado o t~arecer. _
sobre a Mensagem n9 353/89."
Càilcedo a palavra ao nobre S;enador Od?lEm votação.
_cir_ ~~~reS, p~ emitir o par~cer.
_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO.
permanecer sentados. (Pausa.)
Para emitir parecer.) - Sr. Ptesidente, Srs.
Aprovado.
_
.
.
A matéria figyrará na Ordem do Dia da se~ Senadores, mediante cêirta dirigida ao -nobre
Uder do PMDB, Senador Ronan Tito, o Sr.
!Junda sessão ordinária subseqüente.
GOvernador do DistritO Federal, ao solíçitar
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
preferência para votação. db Projeto em .Íela,
- Em votação_ o Regimento no 742!'8~. lido sugeriu que a aUenaçãC? dos ~óveis doados
no l;.xpediente, sobre a Mensagem n9 356/89.
em consonância com _a Lei n~ 7.897, ~e 24
Os Srs~.Senadores que o aprovam queiram
de noVembro de 1989, somente ·venha a ocorrer em 1991.
-- --· · permanecer sentados._ {Pausa.)
Aprovado.
Como é sabido, os recursos provenientes
A matéria figurará na Ordem do Dia da se·
da venda das projeções e lotes_ doadqs pe_la
gunda sessão ordinária subseqüente.
União estão destinados à consJrllção_ ou à reO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) cuperação de escolas e hospitais,_ à expansão
'do sistema de iib~ii-nento d'água ou
Item 9:
. plantação, recuperação ou ampliação da infra~
(Em regime _de ur!;Jência, nos termos
estrutura de_assentamentos populacionais, no
do art. 336~ e, 9o Regimento Interno)_
Distrito Federa[.
Discussão, .em turno único, do ProJeto
Portanto, dada a relevância da_ aplicação dos
de Lei do DF n~ 74, de 1989, de iniciativa recursos fmam::eiros__ a serem aufetidos, de.sti~
do Governador do Distrito Federal, que nados eXatamente às populações mais carenautoriz.a o Distrito Federal, a alienar imó- tes, não se justifica aguardar-se até 1991, alviveis, tendo
trando-se pela data de 30-6~90, Prazo mais
·PARECER, sob n~365, de 1989, da Co~ do_ que suficiente para que ó Governo do Dis-missão do
trito Federal submeta ao Legislativo compe~
-Distrito Federal favorável ao projeto, tente o projeto de lei versando sobre Õ progra:.
com voto vencido dos Senadores Po_rn~ ma da mencionada apUcação.
peu de Sousa e Wilson Martins; e con~
É a nossa justificação, Sr. P~esidente, que
trário à emenda apresentada perante a esperamos seja acolhida.
comissão pelo Senador Mauricio Corrêa_.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Etn discussão o projefo e· a emenda, em
-Em discussão a emenda de Plenário, apreturno único. _
.sêíl.Ui.da pelo nobre Senador Rorian Tito. (Pau~
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peç~ ia)
'
ã-pruavra.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Ronan peço a p~lavrâ. '
Tito.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Par~ __:_Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
·
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Prest- ro BeneVid.es.
dente, Srs. Senadores ãpenas para reiterar o
que já havia dito. Aprovaremos o projeto com
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para discutir. Sem revisão do orador.)a emenda que foi acordada, que vou reler~
"A alienação de que trãta a presente Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei se os
Anais do Senado chegarão a_ registrar, nos
lei Somente poderá ocorrer a pa~ de
próximos :anos, um co"fnpórtamento maiS re-3b de junho de 1990 e após aprovados conhecidamente
ético do que aquele que aspelo Poder L_i:Qislativo os projeto~, pr_?sume o Goveinador do_ Distrito Federal, Joa~
- gramas de o_bras e planos de a~bcar,ao
qulm Roriz, ao em.;ar essa missiva ao Líder
e os respectivos recursos _financenos.
da nossa Bancadâ, Senador Ronãn Tito, quanÉ para· que o Govemo do Distrito Fede- do já se afirmou _qUe a preOcupação de S.
ral tenha tempo suficiente para fazer. um Ex' seria, com a aprovação _dessa mensagem,
plano de vendas e submetê~lo ao_ Poder promover a utilização dessas projeções doa~
Legistatiyo,
das pelo Governo da União.
_ O Governador Joaquim Roriz demol'lstra,
Assim, _quero deixar bem claro o porq~ê à sociedade, aquela ~nha de comportaJ:nento
dessa dilatação de prazo. São áreas da t:nator irrepreensível qu~ ele .tem procurado seguir
va~a. de importância muito grande e, por lsso,
ao longo da sua administração, quando, se
deve-se fa2:.er um plano bem detalhado, .atra- dirigindo ao Senad_Q Federal, propõe, mima
vés dâ assessoria- do Governo do Distrito Fede~ mensagem aditiva, que_ es~ matéria só tenha
ral, mandando-o,_ depois, à Câmarà Legislativa exeqübilidade a partir de 15 de março de 1991.
do Distrito Federal ou a essa Câmara de VereaIsso significa dizer, Sr. Presidente, que qudores do Distrito F ederaJ.
.
rante a fase dos gçwemadores bíônic_os, essa
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
fase que.tem sido condenada por· todos nós,

-ifri-
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e falo com autorid~de porque contra a bionicidade nas capitais _levantei uma bandeira

ae

luta nacional, defendendo a· autonomia das
maiores .cidades brasileiras.
Pots, Sr. Presidente, guardando fidelidade

a essa orlentação, não pOderia me esquivar
de enaltecer o comPortamento do Governador

quando não-quis permitir, com a sua sugestão
de emenda, que nenhum governador blônrco'

pudesse ser nomeado nessa fase em que ·se ·
completa a transição autonomista.

'

O Góvefnador ofereéeu ao Senado ufna saída que; eticamente; permitiria a compatibi-

para verificar o bem público, nãp teria sido
possível' essa' .ne_goçiaçãq. De ma)1eira que é
só parey aditar a gi=!nd~za. do espírito_ público
do Senador Mauf!cio, Corrêa,_ também, nessa
negociação.
__
O SR. MAURO BENEVIDES · Incorporo
o aparte de V. Ex'. ao meu pronunciamento,
quando V. Ex'. analisa. o comportamento do
Senador Mauricio Corrêa, comportamento sobre o qual _me détive na ·tarde de hoje, ao
iniciar-se eSfa -sés:Sâà Ordfnârla~ao ffie reportar
à atuação'da ComissãO'do DiStrito Federal,
à atliação da Eancàda deBtasília e dos demais
18 senadores que con1põem o c:olegiado por
rmm· presidido.
Mas não poderia me furtar, Sr. Presidente,em fazer este registro para que se homenageasse uma atitude extremamente nobre e
-digna, ·a-ssumida pelo Governa<:for _de Brasília~
qu~ abriu para r;~6s Senadores, com a sua
mensageni aditiva; uma sitúàçã6 ·extremamente incómoda, porque ao invés de preferirmos uma· decisão· sobre o Grlvo da Assembléia Legis]atiVa a ser eleita no dia 3 de.outubro
de· 1990, Vainds preférir, Sr. Presidente, pasmein V. 'B(as., Srs. setladores, uma alternativa
que. vai nos conduzir a· uma decisão de um
aOVern.~aor biOnlc:o, qúe certamente será nomeado pe!o Presi4ente da República que vai
se eleger no dia 17 de dezembro, daqui a
3 dias, portanto.
·
O:S~. MauríciO CoiTêã-:____ 'Presidente,

lizaçãO de' -posicionamento defendido pelo
eniili.ente..Senador Maurício Corrêa, tjlle tem'
sido vigilante em tomo dessas matérias, e o
senàdOr Pompeu de Sousa, da mesma· maneira', Se tem _posicionado.
O GoVêi'ttZfdOr; agora, nos cheg"a com essa
diretriz.
iremOs propor urna outrã solução '
que não aquela ditada por S. Ex•, que é, sem
dúvida; unla Solução de uma nobreza que não·
poderia debêar de ser ress.altada neste instante.
Eu não sei, Sr. Presidente, 'se ·ficãriamos
bem Votándo a proposição pactuada, que decorreu
tt:mâ exaustiva negociaçãO, de uma
tessitura que levou; sobretudo o eminente üder Rónah Tito, quase à exaustão,· para permitir; com a sua anllênda, qtJ.e nós, além dessa matéria, puâêssemos discutir hoje, com a
dificuldade de número tõm que 'sfe defronta
esta Casa, Coln ·um (jubruin 'de 40 Senadores,
apenas. Estamos Vivendo um momento difícil
peço~p~l~v~~· ~ o.= - - + . '>
que nos· conduz a esse tipo de articulação,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tentando reunir aquelas tendências que, controvertidas e antagônic:as, nesse momento, se -Tem a palavra o nobre Senador Maurício
Corrêa.
compõem rtessa emenda.
OSR. MAURÍCIO CORR~ (PDT- DF.
A minha presença na tribuna, Sr. Presidente
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
PompeU de Sousa, é para ressaltãr a dignidade
Presidente e Srs. SenadOres, aQradeço ao nodo comportamento do Governador Joaquim
bre Senador do PMDB a extremada gentileza,
Roriz, quando propõe que-utilizássemos essa
os gestos de magnanimidade aqui demonsdata de 15 de março de 1991, quandO a Astrados. No entanto, entendo perfeitamente o
sembléia de Brasília, reunida, exercitará o seu
que traduz a intenção de S. Ex:
poder de fiscalização e controle daquela forma
Sr. Presidente., _Srs. Senadores, me pauto
mais c-orreta, porque emanada da manifestação das umas do pleito de 03 de outubro sempre ena- defe_sa daquilo que combino. Se
sou advogado d.e parte, sim, continUo sendo
de 1990.
advogado de parte, advogado do povo de Brasília. E isso farei até o último instante do meu
O Sr. Ronan Tito· Permite-me V. Ex.•. um
mandato, dando apenas uma retribuição da
aparte, nobre Senador?
confiança do povo quando me elegeu.
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo
E quando o Governador mandou essa men·
o aparte ao eminente Líder.
·
sagem para cá, é preciso que fique bem daro
O Sr. Roilan Tito~ Para subscrever, nobre
que a mandou antes de a medida provisória
Senador Mauro Benevides, digno Presidente
sequer ter sido aprovada pelo Congresso Na·
da Comissão dO Distritõ Federal, tudo o que
donaJ. Somente através da nossa ação é que
V. Ex>. acaba de dizer, mas, também, para reshouve esse quadro de mudança. E o que foi
saltar o espírito públlco 9o Senador MauridQ
combinado, foi, sim, dia 30 de junho de _1990,
Corrêa, que embora seja Senador de primeiro
agõra, nãO toncotdei e não concordo em que
mandato, já mostrou a grandeza do seu espíse desse aquilo que o Governador queria, que
rito público·, n-ão-demonstrando picuinha hora
era estendei o prazo até 1991. E por quê?
nenhuma e mostrando que está preparando
Porque os pobres, os habitantes da periferia
para exercer a função de Senador da Repún~o iriam auferir essas Vantagens, que seriam
blica, mesmo nas quesrões que, normalffienM
esses melhorafllentos, senão apenas em
te, tocam ao Distrito Federal, qt.Je normalmen1991 . E com essa redução do prazo, esses
te deveria ser resolvido por uma AssemQI:éia,
favores, esses melhoramentos poderão ser dapor uma Câmara Legislativa. Não fosse o espídos a esses que precisam de esc:oJa, de posto
rito público, a grandeza do Senador Maurício
de saúde, de posto de segurança pública etc.
Corrêa,_que há muito deixou de ser advogado
Com relação a esse aspecto de defender
o povo, perfeitamente, com o maior (:!razer,
de parte e hoje tem uma grandeza enorme
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serei sempre advogado. Entendi o recado do
Senador Rolian'Tif0, énténdí inuito·óerri, mas
lhe quero dize~. inais· u'n1a v'ez, que a"bbÍigação
1
que tenho,
piiinéíro lugar,
o meu
Partido: AiiãS, em PrimeirO. Jügar córi-t ~o· povo
de Brasília. Não será S. Ex" que me virá· dar
lição de moral .:ltraVés'áesSa.ironia.'
Era o que tílih.::i: à dizer, Sr. Presidente.

em

e cem

O Sr. Ronan ti to -Sr. President~,.Çiiandq .
nominalmente peço a palavra para'~xpJtçaçãq
pessoal. ·'

O SR. PREsiDENTE (Pôffipéu· dé'SOUSà)

-~CohtedQàJ)alavta'aV.'&i' '· ... ;,"'!
'

"

i

~ '

~

• J ••

'

•

'

••

--.
<

0 SR. RQ~~. TITO .(PMDB -Mó.. Para
exlic:ação pessoal. Sem revisão do or.ã#p~.}

Quem entendeu çorno :;;endo ironia foi o Se·
nadar Maurício Côrrea.
Pergunto a pelo m~nos um senador c;lesta
Casá se notou algu11,1'a ··ironia. - ' · 1 ' ·,
O Senador MaUrício Côri'ea mél'éô~ rodos
os elogios que fiz. _Se _S.. Ex• assim não concorda, peço desculpas. •Não fUi'irórliCo. 'O que
disse -reitero. Se S. Ex•' entendeu ·comb lronia,
é ·porque não se achá dÍgno dos.etoQ-ios: Mas
-· ac:ho, continuo achantlo.
' ·
O Sr. Maurido Côrrea- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRES.IJ?~ (r:'of11-peu,d~ ~_ousa)
-.-- c;:oncedo a pai~~~~ nqbrE; !;i~na~qr Maurício Côrrea. -. -n .-.··' -, '
~,O SR. MAURÍCIO CÓRREA (PDT- DF.
Pela ordem.) -Sf. Presidente, continou entendendo que foi ironia, e assim a recebo.

.'

.

'

'

.

.

(

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de -Sousa)
-;-Encerrada a discussão da matéria
Votação do projeto, sem pte]uízo das emendas.
".·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sen~Qqs:.·(~s;n,JSa) _ , , +
.Aprovado.
. _-r:-, ; ,
, • t.
Votação da emenda c;!e P..lenário, de parecer
favorável.
..
.
OsSrs. Senadores c}Ue a· a·proVafn Q~eiram
permanecer sentados. (Pausa.)" _
Aprovada.
.
.
Votação da emend_a, d,e parecer contrário.
_ Os Srs~ Senadores gue a aprovam queiram
permanecer sentados, (Pausa,)
.Rejeitada.
A matéria vai à Co~issao Di.r_etora,.. para a
r.edução finaL
•. : . - .
·
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, o parecer da Cofnissao Direto_ra oferecendo a redação final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. J9 Secretário.
É lida a seguinte
_
PARECER N• 436, DE !989
(Da COmissão Díietora)
Redação !iria! dO"Piojeto áe Lei do DF
n' 74, de 1989.
~

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF no 74, de 1989,
que autoriza o Distrito_ Federal a alinear imóveis.
·
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Os Srs: senadOres q~·e,; a-. ~p;o"v-a~. ~ue.i
Sala de_ Reuniões da Com.isSâo, 14 de 'dezembro de 1989. - Nt;lson Carneiro, Piesi· -ram permanecer séntadoS.' (PciUsã.)
AprOvada.
- - -- ~ - '
· ·
dente -:-Pompeu de Sousa, R_efaioi" -Aiitónio A matéria vai à sanção do Sr. Governador
LWz Maya - Relator- Nabo;_ Júnior. ·
do Distrito -Federal.
ANEXO AO PARECER N" 436, DE 1989
O SR- PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
Redação final do PrOjeto de Leído DF -Por falta de quorum qualificado para deliben• 74, de 1989:
ração, os itens 18, 19 e _20 .da pauta ficam
Autoriza o DiStrito Federal a alienar com a discursão adiada.
Í{TJÓVeis.

• •O Senado Federal decreta:
· Art. 1~ É o Distrito Federal autorizado a
alienar, mediante procedimento lidtatório, as
projeções e lotes doados pela União, na forma
da Lei n~ 7.897, de.24 de novembro de 1989.
Parágrafo único.

A "alineação será efetuci·

da com claúsula de retrovenda, fkando o adi·
quirente sujeito a edificar no prazo de vinte
e quatro meses.
Art•.2~ A alirieàção de que trata a presente
lei somente poderá ocorrer a partir de 30 de
junho de 1990 e após aprovados, pelo Poder
Legislativo, os_ projet,os, programas de obras
e planos_de_aplicação dos respectivos recursos
financeiros.
Art 3° Os recursos provenientes da alineação serão aplicados exclusivamente na
construção ou recuperação de _escolas e hos-pitais, na expansão do sistema de abastecimento _de água ou na implantação, recuperação ou ampliação da infra-estrutura de assentamentos populacionais.
- Parágrafo único. É o Distrito Federãl aUtorizado _a abrir crédito suplementar no valor da
alienação.
Art 4? Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 5~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em discUssão a redação final. (Pausa.}
Não havendo quem queira pedir a palavra
encerro a discussão.
Em votação.

São os. seguinteey, 9~ itens com diScussão adiada:
PROJEtO DE DECRETO LEGISLATivO
N' 51 DE 1989-

Dezembro de 1989

da Comi5sãQ.Diretor~. qlJe altera e àcre'scenta .
d_isposições à Lei no 6.815, a!teréida pela Lei
n9 6.964, que_ define _a_ !?ituação jUrídjc~· <:'-.?~
_estrangeiro no Brasil e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL sob n• 355, de
1989, da Comissão _
___ _
-de CQrlstituição, Justiça e_Cfdadiiiia.
,~- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
os trabalhos, convocando sessão extraordiná- ria a realizar-se hoje, às 19 horas e 20 minutos,
__com a seg!Jinte:

([nduido em Ordem do Dia, nos termos
PROJETO DE DECRETO LÉGISLÃnVO
N• 51, Diõ 1989
. .
do art. 376, e, do Regimento Interno.)
Discussão, em tunlo únicO; do- Projeto deOncluíndo em- Ordem do _Dia, lJ.OS_ termos
Decreto Legislativo nç 51, de 1989 (nç 1Oõ/89,
do Art. 376, e, Do Regimento Interno)
na Câmara dOs Deputados), que aprova o texDiscll$São, em Turno "úri.ico; dei Projeto de
to de Acotdo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Fede- "Decretp L_egisl~vo [," Sf, de 1989.(No 106/89,
Na Câm.ara cjos Deputados), que aprova o tex_rativ_a do Bra_sil_e·o-Govemo da República Socialista da T checoslováquia, em Praga, em 7
to do .,cardo_ sobre COoperação CUltúral; celebrado_ entre o GoVerno dã RePúbliCa Fedede abrU de 1989. (Dependendo de parecer.~
rativa- âõ "Brasil e o -GoverOO da República Sopraga, em
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO . da1ista_da Techec_oslováquia,·
7 de abril de 1989. (Dependendo de Parecer.)
N' 52, DE 1989
- _Discussã-o, em turno únicO, 'do Projeto de
(fnc;;Juidq_ em Ordem do Dia, nos termos
Lei do Senado n9 286,- de 1989, de .iniciativa
do art. 376! e!_~<?-Reginíénto lntemql
da Comissão Diretorci, que ãltera e a-cre-scenta
Discussão, em turno úriico, do Projeto de· disposiçpes à Lei 6.815, alterada pela Lei n~
Decreto Legislativo nç 52; de 1989 (rt' 151/86,
6.964, que define a Situação JUrídica do Esna Câmara dos Deputados), que aprova o textr.angeiro no Brasil e dá outras providências,
to do Acordo sobre CoOperação nos Campos
da Ciência e T ecnOlogli:t, celebrado entre o
FAVORÁVEL, Sob
355, DE
Governo çla República Federé!tiva do Brasil e
1989
o Govemó da República da India, em Nova
Da CorriissãO ..,.:... De· Constitufç§o, Justlçl!l
Delhi, em 22 de julho de 1985. (Dependendo
eGdadania.
de parecer.)

em

te~~ECER

PROJETO DE LEI DO SENADO
.
N• 286, DE 1989

~'

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
----;---'---·- E:;_tá encerr~da a sessão.
_ Levanta-~e__a ~ssão à._s 19 horlJS e 15
minutos.)
·
·

Discussão, em turno único, do Projeto de
Ler do S.enado no 286 de" 1989, de iniciativa

Ata da 218" Sessão, em 14 de dezembro de 1989
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-·
Presidência do Br. Pompeu de Sousa
As 19HORASE20M!NifrOS.ACHA!1'SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES'
.

F~rnando Henrique Cai-doso -

Marcos MendoriÇa -Iram Saraivà- Ira,:iuan Costa Júnior
- Pompeu de Sousa - Maurído Corrêa Meira Filho - Roberto càmpos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes_ Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins- Leite Chaves- Gomes Carvalho -Silvio Name- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin.

Aluí:z:io Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
De'Ca'rli - Odacir Soares - Olavo Pires Jarbas Passarinho ~ Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio ---,.Antonio Luíz Maya -Alexandre
Costa- Edlson Lobão -J_oão Lobo- Hugo
Napoleão- ad Sabóia de Carvalho- Mauro
Benevides - Marcondes Gadelha - Divaldo
OSR. PRESIDENTE (P~mpeu de Sousa}
Suruagy- Lourival Baptista -~utahy Maga~
lhães - Ruy Bac.elar_ - Gerson Caniata - · _......,..- A lista de presença acusa o compareciJoão Calmon - Nelson Carneiro - Hugo mento de 44 Srs. Senadores. Havendo núme-to regimerl~l. declaro abe~ a sessão.
qontijo - Ronan Trto - Severo Gomes -

Sob a proteção cj.e Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
-SObre a mesa, projetas que serão lidqs pelo
Sr,-19 Secretário~
São lidos os s_eguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 412. DE 1989
Instituí o ensino obrigatJSrio.de Oeriairia

nas faculdades de dêncfas da saàde.

O CongreSso Nacional decreta:
Art 19 É obrigatório o ensino de Geria.tria
e Gerontologia no dtlo profissionaJizante cJas
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faculdades de medicina,, qdpptplogia, (arroácia, enfernlagem, fiSioterapia, educação tisica
e nutriçãO.'
·
Art. 2? Esta· lei e-ntrâ em vigor na data de
sua publicação.
ArL 3? FJcam revogadas as disposições

em· contrário.
JustificaçãQ .
As· peculiaridades fiSiológicas e tiSiop'atoló-

gicas d<ls idades avançadas-são, de longa .data,
reconhecidas pela MediciiJa. .Os estUdos por

menorizados e específicos destas_ faixas etárias, realizados nas últimas décadas, têm demonstrado que o organismo idoso é dotado
de características muito especiais que ? diferenciam, sobremaneira, do individuo adulto,.
da meSma forma que as crianças demonstram

toda uma gamá de aspectos médicos bastante

pecu1iares. Daí, então,- o surgimento desta especialidade multidisciplinar '- a· G~riatria que, no Brasil, pass-ou- a ·sen~tonhedda atra~
vés da ReSolução do Co11:selh9 federal ~e Medicina n? 836,_de 28 de _junho_ de IQ78. Em
verdade, ó CÕdigo Nadonal de _Saúde (Dec.
49.974-A dé 2[-!:6_D qúe regul~rí,enta a Lei
n-;~2312, de 3-9~54, em seu art. 98 estabelece
"O E"Stádo cooperará, técnica· e financeiramente, no amparo à velhi_cé, estimulando o
estudo,da Geriatria". ·
Aos aspectos técnicos, sobejamente reconhecidos no- meio- médico, se superajuntam
a preocupaÇão saciai refletida na prÓpria Carta
Magna, hOS càpítulos reiadonados à seguridade sacial, especialmente na seçãO "ba .As-sistência SOcial", onde o art "203 -eStabelece:
"A assistência social será prestada ã. ciuern
dela necessitar... e tem pOr objetívãs: J - a
proteção à farnllia, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice. Adiante, rio Capitulo VIl, em seus arts. 229 e 230 fka expresso
que o apoio ao idoso é dever da família, da
sociedade e do Estado.
Portanto, julgamos mandat6rio que seja
realízado um esforço de adequação do ensino
médico aos novos conhecimentos técnicos
que surgem de forma avassaladora na atualidade e que impõem a· renovação e substi~
tuição de conceitos médicos num percentual
aproximado de 5 a 7% ao ano. O ensino espe~
cífico_ da Geriatria nas- faculdades de cíências
da saúde se afigura como de lmposltiva necessidade, normel"jte quando nos deparamos
com ii progressiva elevação do percentual de
idosoS na população brasileira. O efetivo surgi~
menta daqueles dispositivos constitucionais
no -que tange a assistência ao ido$o só ocorrerá através do aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos do médido moderno.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989
-Senador Marcos Mendonça.
((À Com!ss§o de Educação-decisão
terminativa,)
PROJETO DE LEI DO SEriADO
N• 413, DE 1989.

que

Dispõe sobre débitos devidos nos pro-

cessos tr?Jbalhistas.
O Senado FederaJ decreta:
Art ]9 Os débitos devidos nos processos
trabalhistas. devidamente atualízados na for-
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mada Lei p~ 7.7~8 d~ ~de março de.19S9; d.:ido o pagamento em dinheiro, exceto o
tlévei"ãO ser p~os conyertendo~se o valor de- reembolso de deslocamentos eventuais.
§ 3o Fi:carit ú~s9ual-dad0s os direitos .advido pelo -BTN fiscal do dia do efetivo paga~
menta.
·
quiridos do trabalhador, se superiores aos instituídôs riesta lei, vedada a acumulação de van~ParágrafO úiliCO: Aplica-se a presente lei
tagens. ·
aos processos em curso.
Art 2" O Sistema de TranSporte Coletívo
Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data
Público Comum, com características urbanas
da sua publicação.
Art. 39· ·ReVOgam-se as disposições em é formado pelas linhas regulares de iodos os
contrário.
_modos de transportes municipais, intermuni~
cipais e interestaduais que, geridos pelo poder
Justificação
público, operado diretamente ou mediante de~
Atualmente, os débitos trabalhistas são legação, com tarifas fixadas pelo poder conceatuaJiza,do~ monetariamente pelos mesmos
dente, promovam o deslocamento rotineiro
índices utilizados para atualização das cader- e diário de pessoas, predominantemente da
netas de ppupança, ·conforme dispõe o art
residência ao trabalho e vice~versa, indepen6~ da M.edida Provisória no 38, transformada
-dentemente da. distância àa área de abran~
na Lei 7.738~ TenQ_o eni Vista- esta situação,
gênda .
_
__________ _
ás empresas devedoras deixam_ para pagar
Parágrafo único. Exclue-se do Sistema de
·- -seus dé&itos nos dois ou três últimos dias do
Transporte Coletivo Público Comum, para os
- mês 1 aplicando o·numeránõ.que dispõem no
efeitos desta lei, os serviços coletivos opdo~
mercado fmanceiro, obtendo rendimentos sunais e especiais,_em todos os mddos.
periores a 40%, com a óbvia consequência
Art. 3ç OVale-Transporte, fornecido obride que o empregado credor, ao receber o ·o·gatoriamente- nas condições e limites defini·
seU- crédito, estará recebendo o mesmo com dos nesta lei; não tein natureza salarial, não
uma defasagem de 40% ou mais. Para evi_tar constitui base para inc!dência de Encargos
O enriquecimento sem causa dos devedores Sociais e obrigações tra_balhistas, não se confia
e ao mesmo tempo minorar os prejuízos dos gura como rendimento nem se _incorpora à
empregados credores, propõe-se o presente remuneração do trabalhador para quaisquer
proletq de lei.
-efeitos.
- Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989 --- Art. 49 o-vale-Transporte, válido para
- Sei"lad~r 'Ma!'cos MeW:ionça.
segmento de yia_g_em definido pel9 p-Qd~r COO•
cedente, terá preço próprio, com valor de, no
. LEGfSU.ÇÃO CiTADA
- máXimo, 20% adma da mafor das tarifas dOs
lEI No 7.738, DE
segfnentos para os quaís deva ser ~ceita.
09 DE MARÇO DE 1989
Parágafo únicO. Os recursos oriundos do
__ Baixa normas complementares para exe- valor fixado acima da tarifa, formarãO o Fundo
cuçAo da Lei n? 7. 730, de 31 de janeiro
de Melhoria do Transporte Urbano Público_
de 1989, e dá outras providências.
(Fuhtrup) que será- gerido p~lo poder concea
dente e se destinará exclusivamente à melhoa
~_.ria do Transporte Público.
Art- _59 Segmento de viagem do Sistema
· ·(À Comissáo de Assuntos Sociais decls!JO terminativa.)
--- de Transporte Coletlvo Comum é a parcela
modular de viagem definida pelo poder concedente que, em múltiplos, componha a viagem
PROJETO DE LEI DO. SEriADO
residência-trabalho_ em cada área urbana.
N•414, DE 1989
Art. f)o O poder concedenté fiXaiá o- períoCria os Fundos de Melhoria do Tnms~ _ do de validade do Vale~Transporte, que será.
porte Clrbano PúbPco, revoga as Leis n"' no rnlnimo, aceito para o mês a que se destina,
7.418/85, 7.619187. e Alt Ei' da Lei n• independent.emelite de eventuais reajustes
7.855/89 e dá outras providências.
das tarifas de segmentos do sistema.
Art. 7o O ·empregador poderá des_contar
até 6% (seis por cento) do salário básico do
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica instituJdo o Vale-Transporte, trabalhador, a título de ressarcfmento das descom validade nos segmentos de viagem do pesas com a· aquisição do Vale-Transporte,
Sistema de Transporte Coletivo Público Co- dedUzfda a p'arcela relativa ao Fundo de Memum, urbano du intermunicipal e interesta· lhoria do Transporte Urbano PúbliCo, íncluindua:l com características urbanas, que o em~ do como_ despesa opera_fio~al da empresa
pregador, pessoa física ou jurídica, fornecerá ~mpregadõra a parcela q~não-for desconobrigci.toriamente ao trabalhador, empregado tad_a do trabalhador, podendo deduzir tal desou prestador de serviços, para efetiva utilização p-esa em até 5% .(cinco por cento) de imposto
no deslocamento residência~trabalho e vice~ de renda devido.
Art. 8? Acarretarão a aplicação de multa
versa.
§ ]9 Equiparam~se ao trabalhador, refe· de 160 BTN-por trabalhador prejudiéado, dorido no caput deste artigo, os servidores públi· brada em caso de reincidência, as infrações ·
__ _
cos da Administração Federal direta e indireta. ao disposto nesta lei.
Ar.t. gç Ao poder concedente ou órgão de
§ 2ç Fica dispensada da obrigatoriamente
-- --quetrata OCapUrdeste artigo empregador que gerência dajHrisdição dos se!Viçqs é atribtúda
fornecer transporte próprio ou contratado, ve-- a· competência para, respeita a lei federal, orc-

-•=<>~..,.>=-·~•n•••••_•,.••~•••••••m•n•U••••••·•••--••o,•••v••
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ganizar, gerenciar, administrar, delegar e bai-

xar irormas legais para a efetivação dos benefícios desta lei no âmbito de sua jurisdição.
Art. 10. O Poder ExeCútiVô regulamentará a presente lei no prazo de 45 (quarenta

e cinco) dias.
Art. 11. Esta fer entra em Vigor na data
da sua publicação.
Art 12. Revogam-se as Leis n~ 7.418 de
16'12-85, 7.619 de 30-11'87 e Art. 8' da Lei
n" 7.855-de 24-10-89 e demais disp'osiçàes
em contrário.
Justificação

A legislação atual do Va1e-Transpoite tem
favoreddo a seu descumprimento por se tratar

de sucessivas actaptaç_óes de idéias e obJetivos,
desde a sua concessão facultativa até sua obrigatoriedade.
Côm· as modificações impostas na lei, alguns problemas conceituais levaram a incoerências e complicações burocráticas que me·
recem a devida correção.

A legislação atual apresenta o viés de tolher
a autonomia dos poderes concedentes em lugar de estimular a adequada gerência dos Sis·
temas Locais de Transportes Coleti\ros Públi·

LEI N' 7.855, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, atualiza os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, instituí o
Plograma de Desenvolvimento do Sistema Federal de fnspeçãa- do Trabalho e
di outras providênc/as.
••••••••••••••••-.•···------···......._-~ .....·-••--•H'"••••-••••

Art. 8" O § ]9 do artigo 5"' da Lei n~ 7.418,
de 16 de qezef\lbr9 de 1985, modificádo pela
Lei n9 7.619, de 30 de setembro de 1987,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 59 -····-·--···-··-----······

§ 1°. Nas regiões metropolitanas,

agomerações urbanas e micro-regiões,
será instalado, pelo menos, um posto de
--vendas para ·cada grupo de cem mil habi·
tantes na localidade, que comercializarão
todos os tipos de Vale-Transporte~··

cos.
O presente projeto de lei, ao substituir a
legislação atual sobr~ 9 V~Ie-Transporte objetiva permitir a sua unificàÇão em cada área
urbana, através da modulação, e desburo-cratizar o processo de comer-cialização e uso,
além de permitir maior pOder de decisão aos
poderes concedentes.
A maior autonomia para os poderes concedentes passa pela determinação das tarifas
e as formas de comerCiãJização que permitam
a adequação-à cultura e condições locais,
além da simplificação do processo.
A possibilidade de criação de Fundos _de
Melhoria do Transporte Público, pelo mecanismo de fixar as tarifas do Vale-Transporte
separadamente, dará ao poder concedente local um excelente mecanismo de financiamento, permitindo a cada localidade desenvolver
sua própria política de_ transporte urbano.
Por último, dois pontos de grande polêmica
são solucionados com a legislação proposta.
Trata-se da validade no mínimo mensal do
Vale-Transporte, deixando flexibilidade ao po·
der concedente de ampliá-la e da competência para gerenciar o Vale-Transporte, independentemente dQ processo de comercialização.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
-Senador Marcos Mendonça.
LEOISLAÇ)\0 OTADA
LEI N' 7.418, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1985
Instituí o Vale-Trãnsf)Orte, e dá outras
provfdêndas.

O 5~. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetes lidos serão publicados e remetidos às Comissões ~mpetentes. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr~J ç Secretário.
É lido e a provado o seguinte
REQi:JERIMENTO I'!• 745, DE 1989

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro diSpensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei
do DF,·n~ 78, de 1989, de iniciativa do Gover·
nador do Distrito Federal, que autoriza a desafetação domínio de bem de uso comum do
povo; dentro dos limites territoriais do Distrito
Federal, a fim de· que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
-António LuizMaya

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
----Aprovado o requerimento, o projeto a que
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima
sessáo. (PauSa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão ](.
dos pelo Sr. 1~Secretário.
~ão

lidos os seguintes

REQUERIMENTO l'i' 746, DE 1989

LEI N'· 7.619, DE30 DE
SETEMBRO DE 1987
Altera dispositivos da Lei n, Z418, de
16 de dezembro de 1985, que institui o
Vale· Transporte.

_ Requeremos urgência, nos termos do art
336, alínea c, do Regimento Interno, para a
_
Mensagem_ nç 355/89
Sala das Sessões 14 de dezembro de 1989
- Ronan Tito - Odadr SoareS~ Fernando
Henrique Cardoso.
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REQURIME!'I'r~N' 747, DE 1989
Requerem9S !J~g~I)Si~. n.Os -~rmOs ~a art.
336, alín~a b, dp Re;gimento mtert:~o, pê!ra o
Ofício S~9, de 1989, felatiVO ã proposta para
que o Governo 4o Estado do Ceará Seja ál,ltorizado ~ ç:qntrata.r Ç>peraçáo de crédit<? externo
no valor equivente a US$ 89,700,000 (oitenta
e nove milhões e seteCentos iriU dólares americanos) junto ao BanCo lnteramericano _de Desenvolvirnento-BID.
·
_::._ Sala·da_s SesSõ~ 14 de dezembfo 4-e.l989
-_ Ronan Tito _"-" Nelson WedekJiJ - Leite
Chaves ~NabO~ Junior - Diva/do Sqruagy
-Alexandre cOsta --Iram Saraiva - lou:
remberg Nunes Rocha - Pompeu .de Sousa
- .Me[Uies Cánale - Ruy Bac.elar :-:- .,/l,ftahy_ _
Magalhães -·Mauro Benevides :--:- L,eçj)o!do
Peres - Meíra _Alho - Humberto L_qc..eiJa Márcoi1de5 Oéidelha - Raimundo Lira Frandscó Roflémberg -_ Ronaldo t\r<Wão --:Saldanha Derzí - EdiSJJn Lo})ão _- Moisés
Abrão -FeriJaiido "HenriqUe Card~o· ..:._ Roberto Carripos -Antônio Luiz Ma~- çiu-Jos
Patrocínio - Márcio Lacerda - Gerson Carriata - Carlos De_"Carfí ---:-fr~puaq Çpsta Júnior -.Mauro Bor!JeS ~Jarf?-a$ P.a_ssarfnho
...,..... Ooines. Carvalho -João Calmon- O/avo
PJit!s- WUson Martiris-Sílvío'tfame-Mansueto de Lavor - A/uiz}o Bezerra ~ Severo
Gomes-- -Almir _Gabriel-~ bffp~u .C.arneiro
- Louriva! B_aptjstd_ --:-.Mençff#S_ Canale- Nelson Carneiro ...:......Gd $abóia c:fe CarvalhoMarcos Mendonça - Maudclô Coirêa·-_ Hugo "fapo!eão.
·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu dei SoUsa)
-Os requerimentos lldos serão votados após
a Ordem _d.o Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nObre Sehador Jutahy Magalhães.
O SR. jUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o Seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. S-enadores, o sul da Bahia vive
momentos de grande apreensão com o agravamento, a cada dia que passa, da profunda
crise que afeta o setor cacaueiro, mola propulsora--do desenvolvimento económico daquela
região do meu Estado e tradicional absorvedor
de grandes contingentes de m_ão~d_e-obra.
A affieaça é dupla. No curtíssimo prazõ, te- mos a situação provocada pela irreal manipulação das taxas de câmbio pelo governo no
correr deste ano, que se conjuga com a queda
dos preços no mercado internãcional! para
levar os produtores à beira da bancarrota. e,
no longo prazo, temos a gravíssima questão
da propagação, até agora incontrolada, da pragª_GQ.nh~ida como ''vassoilra-debru.xa", capaz de, a perdurar o status quo, levar_a dizimação Completa das lavouras de cacau da Bahia,
num prazo máximo de dez anos.
Em mats de uma oportLinidáde, já fiZemos
des~HL tribuna uma _exa11stiva aná_lise desse
quadro de crise que, se em parte ê devido
a cricunstâncias que independem da ação governamental - como as dificuldades climâ-
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gatória na merenda escolar, na ração das Forças Armadas e nos programas sedais da
União, conforme estipula projeto de lei de nosinternacional- por outro lado, não se solucio~
sa autoria, que atualmente tramita nessa Casa.
n.ará jamais sern o con_c_urso de uma política
Outras- medidas, finalmente, fazem-se ne·
oficial eficiente e capaz de se contrapor às
cessárias de forma a que possamos chegar
vicissitudes climatológicas ou mercadólogia uma taxa de câmbio realista, capaz de remu~
cas.
nerar adequadamente os produtores de lavouSim,. porque o que não podemos perder
ras de exportação- como é o caso do caCau
de vista, sob pena de _estarmos cometendo - compensando--os pelos enormes investium verdadeiro-crime de lesa-pátria, é a impormentos em adubos e outros insumos de protância e~onômica e social do cultivo do cacau,
dução, que sofrem aumentos diários em de-.
atividade _à qual se-_acham díretarrierife vüicucorrência desse ensandecido processo inflalados ma_is. cJe.. dQis_rnilhô_es de brasileiros discionário que estamos vivendo.
tribuídos por sete estados, e _que jâ se revelou
A taxa de câmbio esteve, durante o primeiro
incompamvelmente.efic:iente na promoção do
semestre de.ste _ano, submetida a um congeladesenvolvimento ·sodal nas regiões de seu
m~nto pernicioso, no prosaico· esforço gover- _
plantio, particularmente nas dé_cadas de -60
namental realizado para fazer com que o chae70.
mado Plano Verão se mantivesse à tona a qualquer custo.
A aç:ão governamental urg_ente é requerida
E o custo, como se sabe,-foi o-agravamento
nas áreas creditícia, fiScâr e õtÇ.amentária, no
da crise agrícola, especiálinente naquelas
contexto de uma política global econômica
áreas que retiram uma parte· substancial de
destinada a estimular a produção agrícola. A
sua remuneração da venda de seus excedenesse propósito, o Presidente da Rêpública e
tes _ao exterior, situação característica de pro·
seus mintstrOs afetoS ·ao- setot já receberam
dutos como a soja e o cacau.
centanas de sugestões, documentos, estudos
Mesmo depois do descongelamento na taxa
técnicos e memoriais que-lhes fo_rani- dirigidos
cambial e da retomada do proces_so de minipelas partes diretamente vincUladaS -à produ~
desvalorizações, a defasagem entre o valor real
ção.
da moeda e o valor artificialmente estabeleEm linhas gerais, o qUe- s·e pedé São decicido pelo Banco Central permaneceu ampla,
sões que contribuam para atenuà.r os efeitos
sendo que muitos técnicos não hesitam em
perversos dos fenômenos c\im"atológicos ou
indicar que essa diferença seria hoje de mais
da crise de mercado, de modo a que não
de 30%. Os prejuízos acumulados pelos prose sintam os produtores francamente desendutores de cacau durante o corrente ano de
corajados_ a persistir numa_atividàde- que tem
1989 foram, portanto, incalculáveis.
se revelado ano a ano, e cada vez mais acen- Como se não· bastassem t~dos- esses flagetuadamente, inquestionavelmente antf-eC_onõ-_los criados por p-olíticas econômicas equivomica
.
.
. _
cadas e circunstâncias_ adversãs de mercado,
É preciso, portanto, uma ampla renegociapaira ainda sobre aS cabeças dOs prOdutOres
ção das dívidas do setor, com a participação
de cacau da Bahia uma ameaça ainda maior,
ativa de todas as instituições financeiras goVercomo fizemos menção no começo desse pro-namentais presentes na região, de forma a
nunciamento.
dar ao produtor a tranqüilidade de que precisa
Referimo-nos naturalmente, Sr. Presidente,
para continuar trabalhando nos próximos
Srs. Senadores, a essa insidibsa praga conheanos. Paralelamente, toma-se indispensável
cida como "vassoura-de-bruxa", originária na
uma revisão nos instrumentos fiscais, com a
substancial atenuação- de seus efeitos sobre _ Amazônia e_ traz_ida para a Bahia, talvez há uns
20 anos, como --conseqüência imprevista da
os produtores, a braços com- essa insidiosa
vã tentatiya do poder póblico de implantar na·
crise. E,- acima de tudo, torna-se _urgente a
quela primeir~ região um novo polo cacaueiro.
adoção de planos de. estimulo ao consumo
Trata-se de um fungo de ãção viOlentíssima
interno, nesse nosso país tão earente de alisobre os cac-a_ueiro_s, que provoca a prolifementos de alto nfvel calórico e protéico, como
ração de brotos e leva a planta rapidamente
é o caso do choc-o:late....
Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, - à morte,por inanição. Ainda nãb se descobriu
um modo de controlar o fungo, que pode alasapesar de ser o Brasil o segundo produtor
trar-se a partir de seu foco por um raio de
de cacau no mundo, e de _aqui estar instalada
40 quilómetros. Até agora, a única defesa pos·
a maior indústria de dertvados do cacau do
planeta, o chocolate, que é o alimento melhor_ sível contra sua ação é impedir sua proliferação, isolando as c~turas atingidas.
balance.ado que se conhece, tem seu consu_Nesses vinte anos em que tem tido conheci·
mo restrito às elites, ao invés de constituir uma
menta sobre o fungo e o perigo que representa
opção barata e de uso disseminado na popupara a lavoura cacauelra baiana, o órgão golaçãO.
vernamental encarregado de desenvolver e
Entre 1970 e os dias de hoje, nosso consu·
implementar a política oficial para o setor, que
mo de chocolate per capita dobrou, mas mes~
é a Ceplac, pouco ou quase nada fez para
!TIO assim conseguimos passar de quinhentos
combater eficientemente a praga. Somente
gramas a um quilo por habitante, índice basago~, este ano, quando se estima que a área
tante al;>aixo do que é alcançado nos países
de risco já tenha alcançado a impressionante
do primeiro mundo, notadamente na Europa.
cifra de 12 milhões de pés, é que o Secretâ·
É indispensável, para alterar esse quadro, que
rio-Geral da Ceplac- decidiu apontar as pesquio chocolate passe a constituir presença abri-

ticas dos _ú1timos três anos ou a
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sas relativa à vassoura-de-bruxa como prioridade número um do órgão que dlrfge.
Todos os patses produtores da AmériCa
Central e do Sul já_ experimentaram as conse_
qüências dã ''vassoura-de-bruxa". No Equâ~or, por exemplo, os efeitos dessa ca1amidade
foram particularmehte -cruéis_, fazendo cóm
que suã produção anual de cacau sofresse
uma quebra de 95% caindo de 100 mil Pã:ra
apenas cinco mil toneladas.
Apesar do grave risco que corrertr"ds· rfiÍ·
lhões de- brasileiros que dependem diretâ 'oU
indiretamente da lavoura cacaueira, a Ctl']_a(:-continua se mobilizando com surpree-tiáenfe
timidez ilo seu combate, que se limità a mal
sucedidas tentativas de controle no terreio
fito-sanitái"io.
A área afetada, que engloba mais de 30
mil hectares, não tem sido vistoriada _com eficiência pela Ceplac, qUe alega dificuldades de
or-de:!Jl_ t:manceira e de recurS_os-humanoS para
levar adiante esse esforço tão deseSperadamente urgente. Segundo informações oficiais,
até_ agora, só fOram vistoriadOs 186 mil dos
12 milhões de plantas potencialmente sujéitãS
à ação do fungo.
A -dimensão da tiagédia que representarfa
a total erradicação das lavouras de cacau na
Bahia, uma perspectiva que é claríssima se
ri2io forem tomadas ~ões corretivas, pode ser
avaliada pelo que hoje esse cultiVo representa
em termos de ativo imobilizado, que é superior
aos US $ 1O bilhões e ao qual se agrega ainda
um parque industrial cujo valor é ·e-stimadoem US$ 500 milhões.
Será que um país-pobre como o nosSo pode
se dar ao luxo de ver tudo isso indo· por água
abaixo, destruido no espaço de dez arras por
um fungo para cujo combate os órgãos competentes não conseguem recursoS?
Não são de_meufeitio a_s avaliações- alarmistas e as previSõeS- apocalípticas, mas- ou se
determinam açõeS rápidas e -de caráter permanente ou- podemos nos pféparar para assistir~
mos até o final d_o século a ma_is uma-dessas
evitáVeis tragédias nacionais, fruto' da incúria
e da incapacidade gerencial do nosso poder
público. (Muito bem!)
4

I

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do
art. 376, e, do RegimentO Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n? 51, de 1989 (n?
106/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, em 7 de abril de
-1989. (Dependendo de parecer.)
SOlicito ao nobre Senador Odacir Soares
o parecer da ComissãO de Relações-ExteriOres
e Defesa Nacional.
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O SR. ODACIR SOARES (l>Fl - RO.
Para emitir Parecer. :sem; revisão do orador.)
-Sr. Presideritê, Srs-. Senadores, eSta matéria
trata de acordo- entre o _GoVerrio' brasileiro e

a República Socialista da Tchecoslováquia.
Trata-se de acOrdo iriternacion-al que, mais do
que a mera formalização de uma política de
fortalecimento de laços de amizade e conheci-

mento, reconhece a cultura como expressão

maior da identidade das nações, a elegê-la
como elemento fundamentai do procesSo de

relacionamento entre do delis países signatátios.
·
A diversificaçãO dos parceiros para o inter-

câmbio cUltural constitui inidatíva altamente

elogiável, vistO possibilitar ao nosso País a
identificação de ponto de complementariedade entre as duas sociedades.
Nesse sentido e por estas razões, pronunciamo-nos por sua aprováÇâo, na forma do projeto de decreto legislativo em epigrafe.
É o parecer, Sr. Presidente.-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer condoi favoravelmente ao projeto.
Passa-se à discussão do_ projeto, em turno
único. (Pausa)
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação:
,
Os Srs. Sena4ores que o aprovam queiram
permanecer sentados._ (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o _seguinte o projeto aprovado·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 51, DE 1989
(No 106!89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federátiva do Brasjf e o Go-

verno da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, em 7 de abril de
1989.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo
sobre Co_oj:>eração Cultural, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, em 7 de abril de 1989.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas
de que possa resultar revisão do Acordo, bem
como aqueles que se destinem a estabelecer
Ajustes Complementares.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Item2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senador n9 286, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que altera
e acrescenta .disposições à Lei n~ 6.815,
alterada pela Lei n9 6.964, que define a
situação jurídiCa âo ~strangeiro no Brasil
e dá outras providências, tendo

tiAcioNAi. {S_;ç~~ II)

.Dezembro de.1989

e· ri ove ffiiJhôés. e setecentos mij dólare_.s nortePARECER FAVORÁVEL sob o no 355,
amerkan6s), junto ao _Banco lnterãmeric-ano
de 1989
Da ComiSsão de Cbhstituição, "0ustiça de Desenvolvimento (BID), destinada a com~
plementar recursos para a execuçao de um
e Cídãdania.
programa de US$ 138,000,000.00 (cento e
Passa~se à discussão do projeto, em turno
trinta e oito milhões de dólares), orientado paúnico. (Pausa)
ra a reabilitação de 1.426 km de rodovias do
Não havendo quem peça a palavra, encerro
estado.
a discussão.
- -Seguhdo as informações que acompanham
Em vofãçih _ _ .
- o- p€dido, a transação será desdobrada em
Os Srs. Senadores que o apfovãrTI ·queiram
duas operações, uma de US$ 69,000,000.00
permanecer sentados. (Pausa)
(sessenta e nove milhões de dólares norte-aAprovado. . .
mericanos), a cOnta· dos recursos do capital
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
ordinário do Banto, e Outra equivalente a US$
redação final.
20, 7~000.00 (vinte milhões e setecentos mil
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dólares norte-americanos), a conta dos recur~
- T errnimida a Ordem do Dia.
sos do Fundo de Operações Especiais do BfD
- Passa-se, agora, à apreciação do Requeri(desemb9lsos em cruzados noyos).
mento no 746, de urgência, lido t:~o Expediente,
As condições financeiras da operação, s_enos termos do art. 336,'alínea '"c",_do"Regi·
gundo os termos das negociações prelimína_menro Interno, para a Mensagem n9 355, de res estabelecidas com o BID, são as seguintes:
1989•. · ' '. ' . . . .
1. OPERAÇA8 DEus$ MILHOES:
Em VOtação -o re-querimento.
a) Taxa de Juros: variável e reajustável duOs Sfs. SeriadõreS que o aprovam queiram
rante o desembolso, de acordo com os custos
perimlhecer sentados. (Pausa)
de captação. __ __
_ _
_
__
Aprovado.
b)" Comissão Oe_ crédito: Õ. 75% sobre as
A matéria irá à Ordem do Dia oportuna~
importâncias não desembolsadas.
mente.
--c) -Amortização do principal: 20 "(vinte)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
anos.
- Pass.a~se, agora, à votação do Requerimen~
d) Taxa de inspeção: 1% sobre o mon~nte
_to n~ 747, de urg~ncia, li<;lo_ no .Exp~iente,
da operação.
·
. nos termos do arl -336, alínea "b", do Regi·
e) .Carência: 4-"(quatro) imoS e seis meses. 9
mente_ [ntemo; para o· Ofício "S" n 39, de
I) Periodo de desembolso: 4 (quatro) anos.
19&9, reiãtivo à píoposta para que o Governo
2. OPERAÇÃO DEUS$ 20,700 MILHÕES:
do Estado do Ceará seja autorizado a contratar
a) Taxa de Juros: 4% ao ano, fJXos;
operaçãO de crédito externo no valor equivab) Comissão de crédito: Inexistente;
lente a US$ 89,700,000.00 (Oitenta e nove mic) Amortização do principal: 25 (vinte e cinlhões e setecentos mil dólares americanos), co) anos;
junto ao Banco lnteramericano de Desenvold) .Taxa de inspeção; 1% sobre o montante
vimento -- BID.
da operação;
Em votação o requerimento.
-e) Carência: 4 (quatro) anos e seis meses;
· ·- Os Srs._ Senadores que ·a aprovam queiram
f) Período_de desembolso: 4 (quatro) anos.
. permanecer sentados. (Pausa)
_
A operaçãó aCima caracterizada foi objeto
- AprOVado.
_
de avaliação de prioridade pelo Ministro-Chefe
Aprovado o requerimento, passa-se à imeda Secretaria de Planejamento e Coordenação
- diata apreciação da matéria.
da Presidência da República (Seplan/PR), o
SolicitO _ao Senador Mauro ·Benevides o paqual, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei
recer da Comissão de Assuntos Económicos
n9 1.312, de 1974, em seu art. 4~', reconheceu
sobre a matéria.
o caráter prioritário do programa para o desenOficioSn' 39, de 1989 (n' GG 472189,
volvimento nacional, bem como a capacidade
na origem), do Senhor Governador do
de pagamento do Estado no montante acima
-Estado do Ceará, solicitando autorização
indicado, através do Aviso nP 1.391~ de
do Senádo Federal para contratar opera8-/1-89.
ç_ão de crédito externo no valor equivaA sollcitação preenche também as demais
lente a até US$ 89,700,000.00, julito ao
exigências estabelecídas pelo Regimento lnBanco [nteramericano de Desenvolvi·
terno do Senado_ Federal em seu art. 389,
menta (BfD ), destinada a complementar
achando~se instruída de documentos que harecursos para a execução do Programa
bilitem ao conhecimento da operação e de
de Reabilitação <:i_e Estradas do Estado
cópia do ato de expressa autorização da Asdo Ceará.
sembléia Legislativa do Estado do Ceará,_Jsto
é, da Lei n9 11.642, de 11 de dezembro de
1989, que permite ao Poder Executivo EstaO SR. MA(JRO BENEVIDES (PMDB CE:- Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, dual oferecer garantias e contragarantias Sr.S: Senadores, o Sr. Gàvemador do Estado espedalniente por meio das transferências dedo Ceará solicita ao Senado Federal que, no vidas ao Estado - ao agente_ financiador e
·· tetm.oS do que dispõe o art. 52, V, da Consti- à Uriião,_esta ~ltirna na cpndiÇão-de avalista.
O oficio do Sr. Governador não faz refetuição Federal, autorize o Governo do Estado
a contratar operação ele crédito externo no rên_cia à garantia da União, ~as esta se afigura
montante de até US$ _89,700,000.00 (oi~enta Córiió-ii'lâispensável segundo indicado nas miN
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nutas dos contratos. Tampouco se acha_ o processo instruído de manifestação do .Ministério

Art 29 É o Governo da União autorizado
a dar o aval do Tesouro Nacional à operação

da Fazenda quanto à _garantia à operação em

mencionada no arl J9 desta reSolução, mediante a prestação de· confragarântiâs pelo tomador, devidamente autorizadas pelo respec:tivo Legislativo, e observadas as demais exigências legais.
--Art 3° Esta resolução entra em vigor na
data de sua pubficação.
É o parecer, Sr. Presidente.

tela. No entanto, com o advento da Consti-

tuição vigente, atribuindo ao Senado Federal
a competência privativa para autorizar operações externas e para dispor sobre a concessão
de garantias pela União a tais operações, o
pólo autorizativo deslocou-se para esta instituição, podendo as unidades federativas -- à
luz das normas vigentes - _dirigir-s_e direl;amente a ela para pleitear {'-utor~ações in. copO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousio)
creto para operações do seu interesse, desde
_._ O parecer da Comissão de Assuntos Ecoque dentro dos limites legais.
nômicos conclui pela apresentação do Projeto·
Por outro lado, o nosso entendimento é _que_
de-ReSolução n9 100, de 1989, qu_e_-"aUtoriza
na medi-da em que as operações de _crédito_
externo passam a requerer autorizações caso -o Estado do Ceará a contratar operação de
a caso, nos termos do art. 52, V, da Consti- crédito externo no vaJor equivalente a até US$ _
89, 700,000.00, junto ao Banco Interamerlcatuição Federãl, acha-l5e derrogado o art 19
no de Desenvolvimento".
do Decreto-Lei no 1.312, de.197 4 - definindo
Completada a instrução da matéria, paslimites para concessão _de garantias_a operasa-se à discussão do projeto, em turno único.
ções externas - , mas em plena vigência as
Em discussão. (Pausa)
normas definidas pelos arts. 4 4 - exigindo
Não
havenOO quem peça apalavra, encerro
pronunciamento prévio do Ministro da seplan
a discussão.
sobre a prioridade do empreendimento _;__ e
Em votação o projeto, em turno único.
& - atribuindo, privativamente, ao Ministro
Os srs. senadores que o aprovam queiram
da Fazenda a Competência para firmar, em
permanecer sentados. (Pausa)
nome da União, os instrumentos ~e empréstimos ou garantias - do mesmo diploma le- - Aprovado.
_ A matéria vai à Comissão Diretora, para a
gal.
-redação final.
Os méritos-do empreendimento são InegáO SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
veis. Ninguém desconhece os problemas sé__ Sobre a mesa, parecer da Comissão Direrios de manutenção qué- afilgein gr?Jrlde-parte
da malha rodoviária do País._ Por o_utro-lado, tora oferecendo a redação final da rnat_éria,
é inegável a importâncias da conveniente ma- ·õ-qUãl Será Jldô peio ·sr. f9'SeCretárlo":
nutenção da infra-estrutura instalada, não apeÉ lido o seguinte
nas para que_ esta possa ser regularrnnete utiliPARECER 1'1• 431, DE 1989
zada como também para evitar a deterioração
(DãCOmissãÓ.Õifetora)
destes importantes componentes do património nacional.
Redação final do Projeto de Resolução
Assim, atendidos os requisitos formais e
n9 100. de 1989.
tendo em vista a relevância do empreendiA CÔmissão Diretora apresenta a redação
mento - entendido que a operação em aná_~
final do Projeto de Resolução n9 1oo;-de 1989;
lis_e envolve duas solicitações, -ªutor_~_ç:ª:o ao
que autoriza 9 Estado_ do _Ceará a contratar
Estado para a contratação de operação- de
crédito externo e autori~ão à_ União para operação de Crédito externo nO valor de até
concessão de garantia à_transação pretendida QS$ 89,700,000.00 (oitenta e nove milhões
- , somos pelo atendimento à solicitação, nos e seteCentos rriil dólareS ãmeriC:anos), junto
.ao Banco lnteramericano de Desenvolvimentermos do seguinte
-tO.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dePROJETO DE RESOLUÇÃO
zembro de 1989. -Iram SiiáiiVa, Presidente
- A.rJtOnfá-lw:i-MayaRelator - Pompeu de
N' 100, DE 1989
Autoriza o Estado do_ Ceará _a contiatf!r_ Sousa - Louremberg Nunes Rocha.

operação de crédito externo no valor

as$ 89. 700,QO(J.O(Jjurito ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento.

equivalente a até

Art. 1o É o Governo do Estado do Ceará,
autorizado, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, a contratar operação de crédito
externo no valor de até US$ 89,700,000.00
(oitenta e naye milhões e setecentos mil_dólares norte-americanos), junto ao Banco lnteramericano__de Desenvolvimento (BID), nas -condiçõe_s financeiras aprovadas pelo Banco Central do Brasil, destinada a complementar recursos para o financiamento do I?rograma de
Reabilitação de Estradas do Estado do Ceará.

O Senado federal resolve::

Art. 1~

8059
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É o-Governo 'dC:)Estado do.Ceará
autorizado, nOs termos do ~rt. 52, inciSo V,

çla Con'stituiçãq,_ª contratar.oP~raÇ~o de Crédito ~éxte-rno no_Yc;J:Lor.de a-té US$
89,700~000:oo (oitenta 'e -noVe: ffii!h_6es e $e-tecentos inil' dólares âmericanOs); jUntO ao Banco lnterameriç:ano de -DeSenvOlvimento (BID),
nas condições financeiras· aprOva-aàs pelo
Banco Central do Brasil, destinada a complementar recursos para o fmaildani.ento dá Pro~
grama de Reabilitação de Estradas do Estado
do Ceará.·
·
' · ·
·
Art. 2~ É o Gôvemo da- União atitOi-Izado
a dar o aVal do Tesour-o Nacional à operação
menciOnada n-o, ari. 1~ desia ieSolt.içaO; rneiliarite a-PrestaÇãO" ae contraQaréintiãs- pelá tomador, devidamente autorizadas pelo respec-tivo Legislativo, e observadas as demais exi~
g'ências legais.
Art. 3o Esta resolução entra em vigor na
.data_ ~e sua_ publicação.
O SR. PRESIDENTE~(Pompeu de Sousa)

__;,_:; Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussáo.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam que&ãm ·
permé!necer sentados. (Pausa)
AProvada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Spbre a mesa; redação final de proposição
aprovada na Ordem do Dia de hoje e que,
nos termos do parágrafo único do art 320
do Regimento Interno, se não houver objeção
do plenário, vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário:
(Pausa)

I:: lido o seguinte
PARECER N• 438, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado n 9 286, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n~ 286, de
_1989, que altera e acrescenta dispositivos à
Lei n~ 6.815, de 19 de agosto_de 1980, alterada
pela Lei n9 6.964, de 9 de dezembro de 19_81,
que "define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil, e dá outras providências".
Sala de Reuniões da Comissão, ·14 de deANEXO AO PARECER N• 437, DE 1989
zembro de 1989. - Nelson Carnefió, PreslRedação final do Projeto de Resolução ·- Qêrite·::.....:Antónlo LuliMaja, Relator -Diva/do
Sutuagy ---i Pompeu de SOusa.
~ n' 100, de 1989, que faço saber que o
-Senado Federal aprovou, nos termos do
ANEXOAO PARECER N• 438, DE 1989
aú. 52, inciso V, da Constituição, e
Redação lifraJ-dO Projeto de Lei do Se-eu,
, Presidente, promulgo a
. nado n9 286, de 1989, que altera e acres·
seguinte
:centa disposições à Lei n' 6.815, de 19
RESOLUÇÃO N•
~• ~DE 1989~
de agoSto de 1980, alterada pela Lei n 9
6.964; ae- 9 de dezembro de 1981, que
Autoriza o Governo do Estado do
"delirte a situação jurídica do estrangeirQ
Ceará a contratar operação de crédito exno Brasil, e dá outras providências·~
·
-- temo· no valor de ÇJté (JS$ 89,700,000.00
(oitenta e nove mUhões e setecento$ mil
O Congtesso Nacional decreta:
Art. J9 O art 112 da Lei n9 6.815, de 19
dólares americanos}, junto ao Banco lnteramerícano de Desenvo/vi._mento (BID).
de agosto de 1980, alterada pela Lei n~ 6.964,
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de 9 de dezembro de 1981, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 112. ··-··--···---~-...:.=.~-~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
..:.:....-o-pefreteflldo vai à publicação. (Pausa)
Sobre_a mesa,.requerimento que será lido

.........................~···-------..... ~~-- ___ 1?~1-~§". ~1" ·secretário.
§ 1~

·
É: lido e aprovado o seguinte

Aos originários dos países de lín-

gua portuguesa exigir-se-â apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, nos termos do item VII deste
artigo.
§ 2~' Aos estrangeiros de qualquer
nacionalidade, residentes no Brasil há

mais de trinta anos_ ininterruptos~ exfgir-

se-á, com o requerimento de naturalização, apenas prova de que não sofreu condenação penal.
§ 3<> Não se .exiQifá

ã 'pi-ova

_
de boa

saúde a nenhum estrangeiro que residir
no País há mais de dois anos.
§ 41 Verificada, a qualquer tempo, a
falsidade ideológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos neste artigo
ou nos arts. 113 e 114 desta lei, será
declarado nulo o ato de naturalização,
sem prejufzo da ação p_enal cabível pela
infração corrietida.
§ 5° A-dedãraÇãO de--nulidade a que
se refere o- parágrafo anterior processarse-á á administrativamente, no Ministério
da Justiça, de ofício ou mediante representação fundamentada, concedido ao
naturalizado, para defesa, o prazo de quinze dias, contado da notificação."
Art. 2 1 Esta lei entra em vigor na data~ de
sua publicação.
- Art. J9 Revogarri-se aS d!sposiçõe~ em
contrário.

RE~~ON•748,DE1989

Nos termos do art 321 do Regimen_to Interno, requeiro dispenSa de publicação, para imediata discussão _e vo_tação, da redação final
do Projeto de Lei do Senado n1 286, de 1989,
de inicjativ:a da Comissão Diretora, que altera
a acrescenta d[?posições à Lei n? 6.815, alterada pela Lei no 6.964, que define- a Situáção
juridíCa do estrangefro no Brasil e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989.
-.:... Aiiiónio Luiz Maya_

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)
.:__AproVado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da r!=!dação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação. (Pausa)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto· irá. à Câmara dos Deputados.

·- - :o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-

Nada mais. hcwendo a tratar, vou encerrar
--a prese-nte s.iss-ão, cOnvocando uma extraordinária a realizar-se hoje, ·às .19 horas e 35
minutos, com a seguinte

Dezembro de 1989-

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

N'52, 1)101989
([ncluído em ordem do dia nos -termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)

Discussão, em turno lmico, do P~ojeto de
Decreto _Legislativo N~ 52, de 1989 (0~ 151186,
na Câmara dos Deputados), que aprol!'a o texto do_ a<:ç)rdo sobre cooperação nos campos
da Oêncía e Tec:nología, celebrado entre o
Governo da República federativa do Brasil e
6 Governõ da República da Índia, em nova
Délhi, em 22 de julho de_l985 (dependendo
de parecer).

-2PRoJEIO DELE! DO DF
N' 78,DÇ 1989 ' .

(Incluído em ordem do dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussáo; em turno único,- do Projeto de
Lei ·do DF n~ 78, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que aUtoriza
a desafetação do_ domínio de bém de uso _comum do povo, dentro 'dos limites territOriais
do Distrito Federal, ten-do
PARECER FAVORAVEL, sob n• 423, de
1989,
. --

Da _Coniissão- do Dlsiiito Federai.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a ses_s~o_.
(Levanta·se a sessão ãs 19 horas e 30
mínutos)

Ata da 219~ Sessão, em 14 de dezembro de 1989
3~ Sessão Legislativa Ordinária, ela 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 19 HORAS E 35 MI!YUFOS, ACffAM.SE
PRESENTES OS SRS. SE!YADORES:

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
De'Carli - Odacir Soares_- Olavo Pires J~ubas Passarinho- Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio - Amonio Luiz Maya- Alexandre
Costa- Edison Lobao -João Lobo- Hugo
Napoleão- Cid Sab6ia de Carvalho- Mauro
Benevides ....,.... Marcondes G~delha - Divaldo
Suruagy ......._ Lourival Baptista- Jutahy Maga..
lhães - Ruy Bacelar - Gerson ·earriata ~
João Calmon - Nelson Carneiro - Hugo
Gontijo - Ronan Tito - Severo_ Gomes Fernando Henrique Cardoso - Marcos Men~
donça- Iram Saraiva~ lrapuan Costa Júnior
- Pompeu de S0usa - Mauric;io Corrêa Meira Frlho ...:... Roberto Campos - Louremberg NUnes Rocha- Márcio Lacerda- Men~
~,.. des tanalé - Rachid Sal~ Derzi - Wü-

Son_ Martins -Leite Chaves - Gomes CarvalhQ.=- SJIYJo Nasne -Dirceu Carneiro- Nel-

son Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu d.Sousa)
.- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não' há expedierlte a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão li_dos pelo Sr. ]9 Secretário.
São lidos os seguintes
· REQWIMENTO N• 749, DE 1989
Requeremos urgência, nos termos _do art.
336, alínea "c;", do Regimento Interno, para
a Mensagem n9 ~59/8.9.
Sala dãs-Sessõês; i4 dé dezen1bro cte 1989.
-Feriiando Henrique Cardoso -Ronan Tito
- Odadr Soore::;.

REQQERI~O

N• 750, 'DE 1989

Requeremos urgência, ri.os termos do art.
336, alínea "c", do Regimento Interno, para
a Mensagem no 354, de 1989, relativa_ a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu.nicipal de Porto Velho (RO) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados novos, a 12.000,0<1Bõi:Jus-do Tesou~Cl Nacional-_BTN, junto à Caixa Econõmica·
Federal, jjai"8 os fms que especifica.
Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1989.
- Odacii Soares - Ronan Tito - -Jarbas
Passarinho -Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

Os requerimentos lidos serão votados após
~ Ordem do Dia, na forma do art 338, inciso
11, do Regimento Interno.

Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Passa-se à

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N?' 52, DE 1989
(N~

ORDEM DO DIA
Item 1:
(lncluído em Ordem do Dia nos termos do
art 376, e, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único; do Projeto
de Decreto Legislativo n" 52, de 1 989 (n9
151/86, na Câmara_ dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Coope-

ração nos Campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

da República da (ndia, em Nova Délhi,
em 22 de julho de 1985. (Dependendo
de parecer.)
Solicito _ao_n_obre Senador Marcos Mendon-

ça o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

S~-(eira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

151/86, na Câmara dOs Deputados)

Aprova o texto de Acordo sobre Cooperaç{Jo nos Campos da Gêncfa e TecnOlogia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasl7 e o Governo
da República da lndia, _em Nova Délhi.
- em 22 de julho de 1985.

O-COngressO Nacional decréta:
Art. 1? Fica aprovado o texto do Acordo
sobr~ Coop~ração rioS CaiTipos da. Ciência
e Tecnologia entre- ô GovernO da República
-Federativa do Brasil e o Gàverrio da República
da Índia, em Nova Délhi, eni 22 de julho de
1985.
Parágrafo único. Ficam sujeitos á aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas
que_ possam resultar em implementação do
Acordo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em
vigor na data_ de sua publicação._
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menta de urgência n" 750, nos termos -do art.
336, alínea c, do Regimento i!lterno, para a
M~nsagem n" 354, de 1989, lido no Expediente.

.--Em -votaÇao:-

: Os Sr~ Senadores-que o apfovarn queiram
permanecer sentados.. (PauSá)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda ses,são ordinária subsec:Iüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a- mesa, redação final que. será lida
pelo sr. r~ SécTétárlã. É lida a seguinte
PARECER N• 439, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
RedaÇd01iiiiii do Projeto de Lei do DF
n• 78, de 1989.
A Conlissãõ 'dtreiora apresenta, a redação
final do PrOjeto' de Lei do bF n; 78, de -1989,
que autoriza ·a d-esa'f6.açã0 do dÕmiTtio de bem
de uso comUJTl do povo, dentrO dos limites
ferritorials do DiStritO Federal."
Sala de Reuniões da ComissãO, 14 de dezembro de 1989. ·- Nelson CarrieirO, Presi-d~nte -Antonio Luiz Maya, Relator·- Nabor

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem2:
O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB
- SP. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
(Incluído em Ordem do dia nos termos
Srs. Senadores._ pela Mensagem n" 472, de
do art. 281 do Regimento Interno)
1985, o Senhor Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional
Discussão, em turno único, do Projeto Junior- Pompêu de Sousa.
o texto do Acordo sobre Cooperação nos _
ANEXO AO PARECÉR N'439, bE 1989
de Lei do DF n~ 78, de 1989', de Iniciativa
Campos da Ciência e d_a_Tecnologia,. celebra~
do Governador do Distrito. Fed~ral, que
Redação final do Projeto de Lei di::J DF
do pelos Governos do Brasil e da lnd_i_cuªm
ãutm'iza a desafetaÇão do domínio de
n9 78, de 1989, que autoriza a desafetação
Nova Délhi, em 22 de julho de 1985.
bem de uso comum do povo, dentro dos
do domínio de bem de usQ comum do
limites territoriais do Distrito Federal, tenpovo, dentro dos limites terrítoriBis dQ
O pro~to de decreto legislativo tramitou inido
,
Distrito Federal.
cialmente pela Câmara dos Deputados. onde
PARECER FAVORAVEL, sob n' 423, de
foram discutidos, à exaustão, todos os pormeO
Senado F:eder,al decreta:
1989,
nores vinculados ao Acordo, desde seus ~er
Art". 1-9 É ãutorizada a deSafetação do doDa
ComissãoDd
DiStrito
Federal.
~
mos até a competência dos orgãos encarremínío do bem de uso comum do povo, da
gados de colocá-lo em execuçã.o, como se
área situada no canteiro do Eixo Monumental,
A matéria foi incluída em Odem dp Dia em .no Trecho da Estrada Parque Indústria e Abasdepreende dos relatórios das Corrilssões Téc~.
virtude de dispensa ·de interstício- s::oncedida. • tecimento/Cruzelro, na Região Administrativa
nicas anexados ao processo.
em sessã.o anterior.
.
-de Brasília- RA I, localizada dentro do espaço
Tendo em vista que o projeto de decreto
Em discussão o projeto. (Pausa.)
territorial do Distrito feder.,J_.
legislativo se reveste das características de
Não havendo quem peça a palavra, encerro_
Art. 2'~ A desafetação a que se refere o
constitucionallda_d_e,jurjdicidade e boa técnica -a discussão.
artigo anterior tem como objetivo a constru~
legislativa, e que o Acordo consulta aos mais
Em votação_ o projeto em turno único.
ção do Arquivo Público do Distrlto Federal,
altos interesses nacionais, manifestamo-nos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram - a teor do Decreto n~- 11.946,__de 1~ de novempo~ sua aprovação.
permanecer: sentados. (Pausa.)
bro de 1989, do Governador do Distrito FedeAprovado.
ral. que homologou a Decisão n9 13, de 1988,
é: o parecer, Sr. Presidénte.
A matéria vai à Comissão Diretoia, para a
do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Melo
final.
redação
O St. Pompeu de Sousa, 3~> SecreMrio,
Am!:>iente do Distrito Federal.
deixa a cadeira da Presidência que é ocu· Art. 3" Esta lei entra ~m vigor n-a data de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidensua publicação.
-Terminada a Ordem do Dia.
te.
Art. 4? ReVogam-se as disposições em
Passa-se, agora, -·à apreciação do Requericontrário. - - - - mento n" 749, de 1989, de urgência nos termos do art. 336, _alínea c, do Regimento InterO SR. PRESIDENTE (Nelson Cclri1eiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson C!fmeíro)
no, para a Mensagem n" 359, de 1989, lit;lo
-A redação final vai à publicação. (Pausa)
-Em discussão. (Pausa)
no expediente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Em votação.
- peio Sr. 1~ Secretário.
·
a discussão.
Os Srs. SenadoÍ'es que o aprovam queiram
É lido e aprovado o segUinte
permanecer sentados. (Pausa)
Em votação.
REQUERIMENTO N• 751, DE 1989
Aprovado.
Os Srs. Simaàores que aprovam o projeto
A matéria figurará na Odem do Dia da sequeiram permanecer sentados. (Pausa)
Nos termos do art. 321 do Regime-nto IntergUJ1da sessão ordJnária subseqüente.
no, requeiro diSpensa de publicação, para imeAprowdo.
O SR. PRESIDENTE (t'ielson C:arrieiro) diata discussão e votação, da· redação final
A matéria vai à promulg{Jção.
_
do Projeto de_ Lei do DF nç 7S,_ de 1989, de
- PaSsa~se, agora, à apreciação do RequeriÉ ó seguinte o projeto aprovado:

DIÁRIO DO CONGRE~SO NAOONAL (Seçilo U)
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iniciativa do _Governador do Distrito Federal,

que autoriza a desafetação do'dem-íriio de bem

de uso comum do povo, dentro dos limites
territoriais do Distrito Federal.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989
-Antonio Luiz Maya
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Aprovado o requeJimento, passa~se à apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
-... Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. _ .
-- Em votaçãó.
Os Srs. .Senadores que a aprovam queiram

·permanecer senatados. (Pausa)
Aprovada.

A matéria vai a sanção do_ Governador do '
Distrito Federal.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

tares fed~raís, pa!a as assembléias legislativas,
e 75% para os vereadores.
Que i-o acrescentai que o· nobre Senador
Nabor Júnior deu sugestão, qúe rrie parece
pertinente e que requer ainda que essa emenda, quando \/ler a ser anal'isaàa, seja corrigida,
no sentido de que não ultrapasse_ o gasta dos
legislativos locais a 5% da renda tributária.

Este Sehado, por mais de_1/3......,.. portamo,
já está em condições_de tramitar -,já acolheu

a idéia da Mesa e- da Liderança. Eu
· às mãos de V. Ex"-, Sr. PreS:iden~e._

pas~o

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
-A Mesa recebe a proposta e dará o procedimento regimental respectivo.
O SR. PltESIDEN'IE (Nelson Carneiro)

-A Mesa aproveita a oportunidade para lembrar aos Srs. Senadores que amahhã, às 14

horas, o Congresso Nadonal se reunirá para
apreciar medida provisória que acaba de ser
editada pelo Sen_hor Pr_esidente da República,
relativa à fiXação dos vencimentos dos servidores públicos durante os meses c:le janeiro,
O SR. FEJlNANDO HENRIQUE CARfevereiro e março. DOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem reviSe refadarmos a apreciação deSsa matéria,
são do orador.)- Sr. Presidente, enc<m:l.inho
a V. Er- uma emenda à ConstftutÇão, de inJdCl- ciecorridos 30 dias, ela_ será renovada, e terá
que haVer uma convo·cação exttaotdinária do
tiva de V. EX', da Mesa Diretora e de todos
Coog·resso Nacion.it Razão por que c;omunlco
os líderes desta Casa, coibindo os abusos que
ao Plenário e aos Srs. Senadores que_ amanhã,
estão ocorrendo no aumento de vencimentos
às 14 horas, o Congresso Nacional se reunirá.
dos parlamentares nas Assembléias LegislaEm seguida, haverá a s~ssão de encerramento
tivas e nas CâmaraS de Ver.eadores.
Sabe V. EX' que_ a nova Constituição deu - ·no Senado Federal, com a votação da matéria
já constante da Ordem do Dia.
liberdade plena para que cada Casa Legislativa
fixasse seus proventos.
O Sr. MaUrído C~rrêa --Sr. Presidente,
O pressuposto dessa dedsão fora o_de que, _-p~ço a palavra pela ordem.
com a_democracia, as pessoas teriam em con.;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
sideraçAo o bem comum, o bem público.
-· .,__ Com a palaVra v. EJt'
Ocorre que a Opinião pública está chocada
OSR. MAURÍCIO CORIWA (PDT- DF.
com a onda de aumentos que está ocorrendo,
até mesmo em legislativos _cuja receit{l tribuPela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, tendo em vista o que V. EX!' comutária é insuficiente para pagar aos vereadores,
nicou, acho que o Governo teve tanto ternpo
na proporção daquilo que tem sido aprovado.
para resolver isso, e deixa exatamente para
Entãó, V. Ex', hoje de manhá, em reunião
da Mesa com a.Sifderanças, tomou a íniciatlca
o último instante. Quer dizer, pela Constituide sugerir que realizássemos alguma medida
ção, o Congresso encerra suas ativídades no
mais direta que coibisse esses abusos.
dia 15 de dezembro. e o Senhor Presidente
Tenho a satisfaçao·de passar a V. Ex!' um
da República manda medida provisória para
ser lida amanhá. Vai ser lida amanhã, Sr. Presiprojeto de emenda constitucional que limita
dente?
em 75% dos proventos efetivos dos parlamenO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a· pãlavra ao nobre senador Fernando Henrique Cardoso.

Dezembro de 1989

O SR. PRESIDEI"'TE (Nelson Carneiro)
_:_Vai ·ser Jída am·anhã.
O SR. MAURÍCIO CORRtlÀ :..:. Vai ser
lida, e vamos ter que_decidir sobre o mérito
dessa medida. Isso _é um absurdo. É um crime
que se pratica contra o funcionamento do Poder Legislativo.
Dia.. s~' rião. apreci~rrrlos essa Ínedida agora, como V. EX ponderou, teremos que realizar
urna_s~o extraoidinári_a para, dentro de 30
'diaS,· ieSOiverffios a questão, -ou o Governo
·
reedíta a medida pm\..isórla. ' · ·
De modo, Sr.. Presidente, que fiça aqui o
me\.1 protesto. Ainda_b~m que-este.Go\:erno
està no fula!, aínda bem que nó Clia 17, agora,
teremos eleições. Trata-se de uma irresponsa- bílidade, matéria de tamanha importância, de
tamanha emrergadura, e _o Senhor Presidente
da República Só a remete pant a nossa apreciação a-mánhã, no-últimd dia de funcionaménto
do Congresso Nacional.
· É um Governo que'se.expira, é Um Governo
que se acaba pela sua impOtência, pelo descrédito, pela falta de credibilidade que demonstra per.:mte à Nação.
•
Fica_aqui o meu registro de indignação con~
tra esse gesto. Mas estarei lá, Sr. Presidente,
paca acompanhar a votação dessa medida
provisória em prol dos funcionários públicos.
o

O SR. PRESIDENTE' (Nelson O.mefro)
__-:_Nada mais havendo a tratar, a Pre!ddênl:ia
vaí encerrar a presente sessão; convocando
· un1à extraordinária a realizar-se hoje, lls 19
~oras e __55_minutos, com a séQUínte_

ORDEM DO DIA
-Votação, em tumo~úili.co, dõl<êqueiiiméilto

no 730,_ de -f989, do ·senador lram Sa(Cljva,
solícitando, nos te(mos regimentais, a retirada
em Caráter-definitivo do Projetq de Lei dÓ Senado no 278, dé 1989, -de sua autoriã, que
regulamenta o disposto no § 59 do é)tt. _r40
da Constituição.

O SÃ:. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se -' sessão às 19 horas e 50
minutos.)

Ata da 220" Sessão, em 14 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro

ÀS J9HORASE30MIN(JTOS,ACHAM-SE

Costa- Edison Lobão -João Lobo- Hugo·

Femarldo Henrique Cardoso ...:....-·Marcos MenNapoleão- Cid Sabóia de Carvalho- Mallro
donça- lran Saraiva -lrapuan Costa Jõnior
Benevides - Marcondes Gadelha - Diva(do
- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa ·
SuNagyLowival
BaptistaJutahy
Maga'
Alub:io Bezerra - Nabal" Júnior __. Carlos
.Meira Filho - Roberto Campos - Loure"mDe'Carli- Odacir Soares- O/avo Pireslhães - Ruy Bacelar - Gerson- Camata berg Nunes Rocha -Má relo Lacerda- MenJarbas Passarinho -Moisés Abrâo - Carlos
João Calmon - Nelson Carneiro - Hugo. des Canale - Rachid Saldaitha Derzi - WdPatrocínio- Antonio Luiz Maya -l\lemndre Go11Ujo - Ronan Tito - Severo Gomes son Martins- Leite Chaves- Goines Carva--

PRESENTES OS SR$

SE/"IADO~

Dezembro de 1989
lho- Silvio Name- Dirceu Carneiro -

. DIÁRIO DO CONORESSO NAOONAL (Seção H)
Nel-

son Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...:...- A lista de presença acusa o· comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo núme-

ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
.
.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos ·que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. ·
_
São lidos os segU_intes

REQUERIMENTO N• 752, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
33!i, c, do Regimento Interno, para o Projeto

de .lei do DF n" 53, d,e 1969, de iqiciativa
do Governador do Distrito_ Federal, que dispõe
sobre o Código de Posturas do Distrito Fe-

deF<U.

.

Sala das Sessões, 14 .d~- dezetl)bro de 1989.
- Fernando Henrique CardOso ""'1"'" Odaclr

Soares- Ronan Tito. . _
REQUERIMENTO N' 753, DE 1989
Requeremos urgência, _nos. tefmos_do art.
336, c, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 361, de 1989, relatiYa a proposta para
que seja autorizado o Oovemo do Estado do
Rio de_Jane_ir_o Jt ~!e-lar, temporãriamente, o
limite de endividamento_daqueia Unidade Federativa a frrn de que possa emiii:r, Letras _Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (L~). .
.
Sala das SessõeS, 14 de dezembro de 1989.
- Fernando Henrique Cárdosó -:- Odacir
Soares- RQnan.'Tito.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos lidos -Serã_o votaPos após
a Ordem do D(a, nos -teimas regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Há oradores inscritos_.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães. _
·

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMD8BA Pronuncia o seguinte discurs.o.) -Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores: recebi do Sr. Ministro
da Educação resposta ao requeriménto de informações que, com a aprovação do Senado,
lhe encaminheL
·
Gostaria de levar ao conhecimento do plenário as respOstas aos diversos itens, jtmtamente com_ algumas consideraçõeS 21: respeito
de cada uma.
Resposta ao item a:

"É do meu .conhec.imento a existência
de tal Protoco~o e estou ,informando de
que a FAE-Ve)f,--adquirindo o produto
(Theobroma cacao) sob suas mais variadas apresentaçOes, ou seja, chocolates,
bebidas achocolatadas, pudins, etc, de
acordo com a resolução 12n8 da Comissão de Normas e Padrões de Alimentos
(CNPA) publicada no .Diário Oficial da
União --Seção I - Parte I de 24-7-78,
em seu item 12/22 qUe_ assim define
"ChOColate em pó":

"É o produto preparado com cacau
(Theobroma cacao), obtido por processo
tecnológico adequado e açúCar, podendo
contar com _outras substâncias- alimentfciais aprovadas."
Seguhdo se Sabe, e conclui~se da letra interna do Aviso, a introdução do cacau em pó
nã Merenda Escolar vem sendo _cumprida precariamente em alguns estados e não de modo
generalizado em todo o País, como manda
O Protocolo. O Ministro não informOu_ em quais
estados o Protocolo vem sendo cumprido, a
quantidade adquirida na indústria, inclusive
por estado e região, e como:se dá o consumo
de chocolates e achocolatados. A resposta foi
lacónica, sem indicar como e onde o Protocolo vem sendo cumprido. Considero; portanto~ a resposta insuficiente.
Resposta ao item b:
__ ''A FAE não adquire "produtos importados ou aromatizados", uma vez os gêneros alimentícios adquiridos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar
-PNAE-, obedecem a padrões de qualidade definidos e excluindo de seu_ elen_c:o
produtos importados, salvo aqueles doados pelo Programa Mundial de Alimen~
tação (PMA1_nã.o sendo de me1,.1 conhecimento a co_(flpra de produtos a preços
I'Tiais c_aros do que os produtos~ objeto
- de licitação."
A -denúncia é dã. ABC:_ AssodaÇ_ão Brasileira de caê;at.Pcultores, com sede em Salvador. ~béria· proj:>or ao ministrO um ·convtte
à [)iretOrla da ABC aos depósitos da FAE e
GOBAL. Para apurar tal irregularidade. Ou até
mesmo i abertura de inquérito administrativo,
por ordem do ministro, que está longe dos
aspectos operacionais do Programa de_ Merenda Escolar.
Resposta ao Item c:

Sexta-feira 15

8063

gaus e pudins que também contém aquele produtQ."
Segundo os números fomeddos pelo ·ministro, _considerando-se que a clientela da merenda escolar seja de 20 milhõ~s çle cria11ças,
e que as compras da FAE teriham sido efetivadas até 30 de novembro último, cada aluno
matriculado na rede pública consumiu, eÍn
oito mesesletivos, 0,95 gramas, ou 9 décimos
e meio de gramas de chocolate e achocolatados. Considerando-se a existênda de 20
dias de aula, em cada mês, cada criança c-onsumiu menos de 5 centésimos de gramas de
chocolate por dia, o que inviabiliza qua1quer
mistura do chocolate com leite ou água. O
volume de compra anunciado pelo ministro
é irriSório e não atende às mtnimªs exigências
da demanda estabelecida no Protocolo. A não
ser que o produto esteja sendo utJ.lizado em
um ou dois estados apenas. Em 1984, os técnicos estimaram que, somente em dois meses
d&l':lele ano, 200 toneladas de cacau em pó
seriam consumidas nos estados do Norte e
Nordeste. O Mi.nistro cqmunica qu~ 227.802
kg, ou seja, 227,8 toneladas foram adquiridas
por todos os Estados, em oni.e m~ses (oito
de atividade esc::ol:;tr).
Resposta ao item e:
''Pessoalmente, acompanho coJ!l intessse os problemas que afligem os ca. cauicultores _e: tenho me. empenhado em
recomendaçõ_es para a busca de saiu-çõe~. sempre 'que Solicitado.
" -_ N_o- q-ue se refere à área de atuação
-9<t FAE,. pOr SUa pfópriia natureza sociaL
.tem contnbuídci para- minorar a situaÇão,
pelo consumO .do. produto, como complemento -da mererida escolar e na_ me·
dlda em que pode dispor dos campo·
nentes indispensáveis ao S.eu preparo leite_ a açúcar."

A respostà do miniStro, cómo resultai.{ó- da
.'•QuantO ao qUestionamento do item
anterior, indica claramente a-precariedade no
"-c", .esclareço que o produto "Brown
cumprimento do Protocolo, e a ineficácia da
Cow", não-compõe o elenco de gêneros . FAE e do Programa de Merenda Escolar, nas
adquiridos pela FAE, e além disso, não
bases e no _ritmo que vêm sendo executado.
é ·atrlbl,l~ção do MEC o atendimento da Na verdade, a Merenda Escolar não tem S:9laclientela mencionada (gestante ou indiVí- borado em quase- i1ada para o aumento do
duos compreendidos na faixa etária de
consumo interno do cboçola_~e, nos aspectos
'Zero a quarenta e oito meses)."
econômlco _e nutricional.
Feitas as considerações que julguei neCessé-·i{clientela da FAE não e a mencionada,
vale _a· investigação sugerida no exame à res- sárias, espero que elas sejam levadas ao coM
nhecimento do Sr. Mfnjstr.o para séu exame.
~qsta· do iter.n ant~rior, quanto ao produto
-Era o que tinha a dizer.
BrownCow. _
ReSpoSta aO item d:
"TenhÕ nftido conhecimento das dificuJdad~ qu~ ye.m enfrentando o setor.
A titulo de subsídio possn informar que
no ~no de 1989, por solicitaçõeS das Uni· _
ditdes Federadas e detenninação da FAE,
.foranl_ãdq_uiridos 227.802 kg de chocolate em pó no valor de NC$ 777.483,12
(setecentos e setenta e sete mil, quatro-centos e oitenta, e três cruzado$ novos
e.doie ceiita:vos) a1ém de oUtroS gêneros
alimentícios, que possuem chocolate em
sua composição-.- Como exemplo citam·
se as bebidas lácteas achocotatadas, min-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.....:. Concedo a paJavra ao nobre Senador Lou~
rival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - ·

SE. Pronuncia o _seguinte djscurso.) -Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, oO lançamento; no
di_a 16 _ç[e outubro passado em Àracaju, do
livro O Grande Akuntõ•. adquiriu as proporções de um expressivo evento cultural que,
ultrapassando as fronteiraS do Estado, proje:
tou o jornalista Juarez Camada 09 cenário
nacional, COJ:OO uma autêntica revelação de

.
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escritor excepcionalmente bem sucedido, predestinado a víver, depois da pUblico;~.ç:ão .desse

livro, uma fulgurante trajetória, t?snto no 8~1

como nos países africanos.
-.
_ . -,
Sobre O Grande Akuntó e seu brilhante ~u
tor,Juarez Conrado, tive a satisfação de formu-

lar, da tribuna do Senado Federal, no dia 25
de outubro passado; um pronunciamento em
que destaquei a originalid:3de dessa surpreen·
dente obra_ em prosa e verso, e; simultaneamente tracei o perfil blegráfico. desse escritor

filho da Bahia. e do qual, também, Sergipe
se orgulha, em tê-lo em se~ nie!o.
, . -.
· A propósito de O Grande Akuntô A Tar:de,
de Salvador, em sua edição de 18 de novembro passado, publicou uma inteligente _avalia-

ção '=rítica de autoria do Jornalista Carlos
França que requeiro seja incorporado ao texto
deste meu pronunciamento, assim como ou~
tros depoimentos.
·
"O Grande Akuntô resgata a dignidade de
um povo" é uma bem elaborada análise através da qual são examinados .com elegância
e perspicácia os ãspectos básicos de uma obra
inovadora, do ponto de vista .da criatividade
literária.
Depois do lançamento desse livro em Ara~
caju, reproduzido em Alagoas e na Bahia, pre~
. para~se Juarez Conrado para, promover o ~u
JançarUento também em Brasília, sob os auspicias do Ministério da Cultura e das embai~
xadas de alguns paJses africanos, no Congi"es~
so' Nacional.
Vamos aguardar esse_ acontecimento que
marcará a consagração definitiva de Ju_arez
Conrado como uma daS mais altas e talen~
tosas expressões da cultura brasileira. (Muito
bem! Palmas.}

DOClfMEIYTO A Q{JE SE REFERE O
SR. LOOR!VAL BAPTrSTA EM SEiJ DISCURSO:
A Tardi:, Sf.:Qun'dà-feira, f§~9;19á"9
"O Gr.:3:nde Akuntô" resgata
a dignidade de um povo
Depoimentos sobre
"O Grande Akuntô"

Ao criar figura de Akuntô, um gigante_ de
força colossal: belo e vaidoso no seu ·porte
que lembra a mais autêntica realeza afriCana,
associo-me às comemoraÇõeS ·que marcam
o ·centenário da abolição da escravidão negra
no Brasil.
. .
Com Akuntô, um personagem fictício;, revendo a memória de quantos, trazjdos da Afri·
ca distante e jogados nas miseráveis senzalas,
legaram aos seus põsteros exemplos diQnifi~
cantes de lutas e sofrimentos pela reconquista
da liberdade, tolhida a partir do momento em
que, aprisionados em suas terras, amon!oavam-se nos malditos porões dos infarpes navíos qu_e os transportavam-como vZIJ[osa mercadoria tão cobiçada pelos senhores._ cujos
engenhos eram por ela acionados e~ lTJeio
a cruel sofrimento. Akuntô jamais existiu, é
verdade.
-- ..
Nem por isso. entretanto. deixo de identifica-lo em todos aqueles que, _concientes_ de
correr em suas veiaS- o sangUe dos negros

-

'

-

'

-

'

que poVoáram aS· miseráveis serizaJas. mantêm-se fi~is às suás o_lig~ns. de~as jamais abdican~o. C(?_Ip0_8CQQt~.~~ _Çom o ãUtor".

C8rlos Françll
Com eSte depoimento, o mestiço Juarez
Cónrado,~ãutor de outras obras, como J<Sindicato_da Morte" (prefácio do_ Prof Jprge ÇaJmon} e "A Última, Sem~a_cf,eJ.ampião~ (p_~
faciado pelo jornalista CrUz Rios), faz a apr~
sentação do seu noyQ _trabalho: "O qran.d.e
Akuntô.'.'. uma história ll)Uit_o forl;eL n.:;1_rrada em
proSa _e· Vefs.o.s -~ qüé. conta, em ~ua estréía
como poeta, o mfséirriento, ~ prisão, as _fugas,
a venda, as vitórias e as adversidades de urtl
negto que nasceu livre, filho de um grande
. caçador africano: (Ucunan) e que, na densa
floresta do continente negro, com seu porte
atlético, Jmponent_e_ ~ au_dacioso, representante legítimo da mais pura realeza, fora saudado
pelos o.rixás cor:no ;o futuro condutor do seu
povo; do ,g~. C;:o{T!O líder maior, estava pr_e-destinado a ser D,eus, rei e senhor.
-.
Akuntô, que jart:Jais. ~ceitou a· esCravidão,
ao chegar ao B~asil, co1t1o caJivo, tomou~se
alVo
cobiÇa dos grandes senhores que, nele, identificavam uma peça de imenso valor
comercial.
Apesar de toda a arrogância, magnificamente descrita por Juarez Conrado no pOema
"O açoite~·_ quando, ao tet seu nome trocado
para "Zé. Sento", Como suprema humilhação,
rebe{a~se no cativeiro, não geme diante _dos
ca.stigoS"-q"ue _lhe são impostos e mostra toda
a dignlda.de de que é dotéVlo:
·
"SE:rá Zê Bento_, Akúntô
Que da Nigéria arrancado
Deixou para traz _o reinado?
---;"<-QUe nà Suérra_ conquistou?
-Quem será eSte africano
P'órte d·e 'Sob_erano
Que -n~ SeriZal~ jnlpera?
Negr'o 'ousadÇ>,_ ins.olente
-com~ seu· andar imponente,
Não obedece, lidera.

aa:

·.- eom

,-

- - "'*""

TãO P~lulantê é o rleg[o
óue do chicofe desdenha
__ Foge, nas matas se._embrenha
- Enfrenta, audaz., o feltor.
Não teme sequer o ·castigo,
DaQuele tronco maldito,
Não solta um grito de _dor.

"'"'"'
Da c~ 9Tande; Ó~~hor,
--

Dezembro de 1989

'

.

De ódio, a boca espumando,
Olhos em fogo chispando,
Vibra mais que santanás.
E ao yer o 11egro sorrindo,
Das~ costaS q ~ngue fl_uindo,
Grita O feitor: bate mais!
-QuerO oUVir o seU 1.3.mento,
·~~o~~~ esf6ia 1 Zé Bênto,
En~egã.~o morto aos chacais.'"

REPERCUSSÃO

-O livro" ··o Giànae-Akuntô".- antés mesmo
do se_u lançamento, já obteve ampla repercussão, tendo, de vârias partes. o autor rece~
h-idO--solicitações para que envie exemplares,

especialmente de embaixadas de paíSes afri-canos; COmo fOí OcaSO, por exerrtp!o, da Repú'blica do _Senegal, cu]~ conselheiro cultural,
·Prof. Hérlri' Indiaye Thlasse, em carta endere~
çada ao_jomalista J_uarez Conrado; pede a remess_a de dois exemplares, um do$' qUais para
o embaixador EJ Hãdjí Dio_uf; culrÍ'linando por
acentuar-que "votre (;Oliaborati_on pour l'envoi
- du livre "O Grande Akl.,lntê( n6us prions de
croire. Cher Monsieur, à r~surance de notre
parfaite consideration".
- Também o primeiro secretário da Embaixada da Argélia, Pr_of. Mourzd,Be!ruok)ltar,fez
idêntica solicitação, do mesmo rnodo como
aconteceu com a Embaixada d.a Nigéria, cujo
encarregado de Negócios, a.L, Gregor:y U.
Okon, encaminhou, em papel timbrando daquele. organismo,. o pedido. para a remessa
do livro. __ .
Independente de entidades culturais, espe~
cialmente as ligadas _aos estudos afro, a Biblioteca de São Paulo (capital) mostrou~s_e interes_sada em adquirir o livro de Juarez Conrado,
valendo acentuar~s~ CJI,le, de acordo com a
S~ Heather Mclane, agente consular ameri·
tana, ó livro "O Grande Akuntô" será encaminhado para a biblioteca do Congtésso norte~a~.
merícano.
LANÇAMENTO

O lançamento de "O <:Irande

Akuntô'~

será

um ac.ontecimento_cultural em Sergipe, pois,

independente da tarde/noite de autógrafos, se~
rá montado, no _Centro de T.urismo e Artesa·
nato, um cenário gnde os presentes poderão
conhecer como funcionava uma verdadeira
senzala, com os negros_submetidos às tortyras
(os instrumentos _de tortura são autênticos e
fornecidos p9r órgãos culturais), apresel}ta·
Ções de grupos- fold6ricos, __escravos estilizados_, não. faltando, sequer, a ama~de~Jeite que
carregará nos braços uma criança, um "sinhozinhó". -

Tantos os escravos, como os senhores _e

as recepdcinis-tas,- estai-ão trajando roupas de
época; devendo, durante o lançamen~o, serem
servidas iguarias da cozinha africana, além de
batidas de folhas diversas, com-o-erVa~cidreíra,
cravo, canilha, etc. e, naturalmente, o acarajé.-

RE\IELAÇÕE!>

é:

Para _.}uarez Coriiado, . cujô. Sonho·. Pf~ar.
a terra dos seus ancestrais (está efetuando
o levan~mento de sua árvore genealógica pa~
ra tentar descobrir a que tribo africana pertenciam}, o- "O Grande Akuntô" é fruto do seu
orgulho,·da sua admiração, do seu amor pela
África pelos africanos e, sobretudo, pelo reconhecimento à enorme contribuição que este povo, embora como cativo, emprestou pa'r:~
o desenvolvimento económico e cultural do
Brasil.
Lendo tudo o. que Sê rela~C?~~ cõm o co'irtinehte-affiCãnO; este mestiço, ·que não tem es-.
co!_aridaçle, porém, _COJl1_ esforço ·próprio, tor~
nau-se ]oina!ista e escritor. entende que o Era~
si! não resgatou de todo á gr13nde divida que
tem para com este povo (que ·ele diz ser "meu·
povo"), embora reconheça que, nos .últimos

e
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enxergãr. um~ luz _n,o

c;~s_g:.oquistas.

obtid<).s pelo

negro· nos: diyersos segmentos sociais, com. o
na política, na literatura, nas profissões liberais,
etc., con,quanto aiflda- o que muito lamenta
-não tenha visto um único deles c:otc)do para
aspirar à Pr:esidênc!a. Qa R~j,ública.
Sem preconceitos e sem racismos de quais·
quer naturezas, Juarez entende que brancos

e pretos, índios e mulatos, enfim, todos os
que aqui nasceram ~evem desfrutar de Uf!l~
política social mais justa .e humana, atrav~
da qual todos tenham as mesmas oportumdades de trabalhar e produzir, transformando
o País,- este País- que figura entre os que mais

escravos importaram, em uma das maiores
potênciàs do próximO milênio, necessitando,
para tanto, que a integraçao social se tome
mais ampla e acentuada, porque o trabalho
de todos ê imprescindível para o objetivo que
persequimos e que ele está convicto de que
vai acontecer.

HISTÓRIA
"O Grande Akuntô" é uma história muito
forte, que fala da escravidão e dos seus- horrores, das casas-grandeS e das miseráveiS serizalas, dos martírios a que os negros estavam
expostos, enfim, de tudo o que marcoa aqUela
época, uma verdadeira inancha negra na história do Brasil.
·
Nele, além da expltcação feita pelo autor
do porquê de "O Grande Akuntô", o leitor
encontrará urna- seqüência da vida do notável
africano, que poderia ter sido aprisionado na
Nigéria ou na Costa do Marfim, mas, de onde
quer que tenha sido trazido, representou bem
a raça a que pertencia, não se deixando, em
momento algum, abater-se pela adversidade.
Confiando nos seuS deuses pagãos, especialmente "Xangô" e "Iansã", Akuntô tem sua
história descrita em vários capítulos, enfocando desde o seu nascimento, o pânico que
provocou na tribo ao perder-se na floresta (onde fora caçar leões), a prisão, o leilão, sua
condição de reprodutor, a paixão que sentiu
pela baronesa, o açoite sofrido, a vingança,
o motim que, provocou e, fmalmente, sua
morte quando, mesmo pressentindo haver
chegado seu dia final, e com ele o sonho de
liberdade em que vivía no quilombo que formou com seus fiéis Dandará, Combé e Edurn,
todos africanos e, como ele, escravos, mostrou-se um bravo, tão bravo como fora seu
pai, o velho Ucunan, valente guerreiro africano. Antecedendo a cada poema, Juarez Conrado conta uma história para facilitar a compreensão dos leitores em tomo desse personagem que, como ele diz, "embora sendo fruto
de minha imaginação, parece que o vejo a
todo instante com seu porte de nobreza, impondo~se como líder e lutando em defesa do
seu povo, que também é meu povo".
Juarez Conrado se diz um apaixonado por
Akuntô, afirmando ter convicção de que esse
sentimento é reciproco e, c:omo·_espírita convicto que é, não deixando de invocar a proteção de "Preto Velho", de "Xangô" e de "lansã",
este jomaJista, que não abdtca de sua negri·

tude, diz que, mesmo ~b~~do '1U:e- Akuntô
é uma ficção, insiste em pr~curá-lo, embora
esta procura demande sécu_los, prosseguindo
na imensidão da .etem.idacle.
À PROCURA DE AKONTÓ
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Quem ehxugou nessas lágrimas?
Quem do tronco nos livrou?
É multo' estranho o mistério
Que os velhos pretos conhec::em:
· Talvez sendo· a razão
Dessa nossa união
Não deixam que nos lembremos
· E muito menos respondem
_.De_ond~.nº~ conhecemos?
~
·"O Grande Akuntô" será encaminhado à biblioteca dos Estados Unidos.
.. AGIÔNCIA 'êONSO!J\R AMERICANA
SALVADOR DA BAHIA

Depois de contar tudo sobre a vida do grande JíQ~r _negi:_o, desde. o seu nascimento até
o motim que prove<:ou a senzala com a.conseqüerite {uga para fõrffiar u~- r:tovo quilombo
e, finalmente, a morte heróica como um guerreiro que jam~is conheceu .o medo; __Juarez
reserva.o último._çapítulo do seu livro para
explicar aos leitores, também em prosa e verso, que vai buscar de toçfas as forri1as, ericonSalvador, 28 de agosto de 1989
trar Akuntô~
_ ._ - _
_
Orno. Sr.
Eis o que diz o jornalista n-ess_e capítulo,
Jui3rez Conrado
qUe·ê <Jdesfecho de "O Grémçle_Akv.ntô":
Rua Propriá, 192
"Esta é a história de Akuntô, q_negrovatente
Aracaju, Sergipe
e audaciOso, belo e arrog!'lnte,.o guerreiro que
Prezado Senhor Juarez:
riasCeu- na- África._dis@nte e :que. como previ- Conforme contato telefônic:o, muito apreOs orlx~ conheceria outras. tew~.s. seria . ciciríamos Obter,um exemplar do mais recente
deus, rei e sf:nhor de.um povo qye·nelé encon- ·.livro de sua autoria- O Grande Akuntô, para
trou o seu grande condutor." ·
·
. que Pudéssemos envia-lo à Biblioteca do ConAo criar Akuntô, -imàgiri.ei-o Úm ·iider com
gresso Americano.
Sue poitê de nobreza quê o identlficá.Va"como
Sem mais, renovamos protestos de estima
membro ·da mais pura realeza africcina.
e consideração.
Para os que acompanharam este relator,
Atendosamente,
a história terminã aqui. _
. _
Heather ..McLao~ Marques, Agente Consular
Para mim, entretanto, ele terá seqüência -Americana
porque, embora sendo este persOnagerri uma
1.
fiç_~o.:firm~i.ô ProPósito Cle pro-cutá~lo.
E ·vou 3chá-lo.
'.
AKONTÓVIVE
Não sei onde, porém, voU encóntrá~lo, mesino que "eSta buSca ·d.emande séculos, prosseAlessandre César Conrado
guindo na imerisidij;o-d_a;_etemfdaQe,
- Trezedemalode1989marcouos 101 anos
EU não s6 desejo, ç:omo_predso encont:J:ar que·uma pena traçou sobre uma simples folha
Akuntô, porque só ele será capaz de desvendar de. pa.pel o destino de milhares de criaturas.
um mistério que tanto tem me intrigado.
E aniversário da Abolição da Escravatura
Não importa o estágio em que ele se encon· e aproveito o momento para falar de Akuntô.
tre, ou que, no processo- evolutivo porque pasPara muitos, esse negro parecerá uma figusam os espíritos, esteja el"!1 Outras galáxias,
ra lendária, fruto da imaginação de um mesjá então desprovido de tQda a a[l"og~cia que
tiço que facilmente se emociona com o som
foi a marca inconfundível de sua nobreza, ·distante dos atabaques e com a triste cadência
mesmo sofrendo os horrores d.o cati.Ve"iió.
dos cânticos africanos.
Eu sou um apaixonado pai Akuntô e estou
Para mim, um dos filhos deste homem,
convencido de que ele nutre por mim o mes- Akuntô é um personagem real e já me acostumo sentimento.
mei à sua inatingível presença.
Quando encontrar este negro, quero ter res.Ot~eu espectro atravessou os tempos, adorpondidas as perguntas que, certamente, vão
mecido nas páginas de uma história não escri~
explicar a afinidade que entre nós existe.
.ta, m?Js que povoa de imagens o espírito deste
São pergundas como estas:
homem que tenazmente perseguiu o fio da
De onde nos conhecemos?
inspiração e se transportou ao passado para
Será meu sangue, seu sangue?
viver as também negras emoções só reveladas
O feitor, frió, Cruel,
peJo vento, quandO, nas frias noites, sopra as
No tr.Qnco nos arnarou?
.espessas e cortantes folhagens dos canaviais.
Será que a sehzala explica
Este homem que colhe histórias no vento
De onde nos conhecemos?
é a mais fiel test~munha da Vida do ffiho de
Em seus porões desgraçados
Licunan.
_N~o negreiro singrando
Esteve presente 1\6 instante do seu nasciO vrede mar de Colombo
mentO e, -antes mesmo que os negros pés
Nos trouxe ac.oa:entad_os?
dO pequei-li no· Akuntô dessem os primeiros
Que fez de nós o senhor,
. passos rumo à liberdade, ele já dominava os
Miserável, desumano?
seg'redos que envolveriam o destino do impoImpiedoso, vendeu-nos?
nente afric:ano.
Trocou-nos por que, o tirano?
_QUarido o grande navio singrava o Atlântico,
Da Nigéria? do Marfim?
transportando a preciosa carga, todas as
De. onde nos arrancaram?
. ·águaS ·dá oceano pareciam um imenso mar
Os pOetas, no passado,
.de lágrimas que se derramariam de tantos
De nossa dor se lembraram?
e tantos olhos.

ram-
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na todos os asp~çtos de nossa realidade, os
Volkswagem, a. Mercedes Benz,_a General Moquantitativos e oS qualitativos, isto é, não ape- tors, a ~or~ e~ t=:iat. ·
nas os aspectos ecohôm!cos, cçmo também
participando de toda angústia e respirando o
- ·o poten_dal d~-in~~st[i~ m_ad~reira no_ Brasil
os sociãis e os cultUrais.
odor fétido da sombria embarcação.
é incomensurável. Quase dois terços da superIsso posto, Senhor Presidente e Senhores
No espírito deste homem, está gravado o
tilintar das moedas pagas no mercado. de es~ Senadores, devo sublinhar a tese que são os fície do territóriQ nacional airidã São _cobertos
por matas e florestas, ónd~ e~ tem mais de
cravos por uma vida de valor incalculável; ali, indicadores sociais, e não os económicos, os
400 variéda-d€:s de madeiras nobre comerciaainda úmidos, estão esculpidos os desespe- que melhor retratam o desenvolvimento de
lizáveis.
rados passos de Akuntô no frio chão da flores- uma nação.
Infelizmente, no Brasil, uma distorcida conta, tendo no seu encalço a matilha de cães
EmbOra r~ente, nqssa in'dústria petroquícepção do _desenvolvimento nacionaJ ilnpôse feitores.
mica já está entre as dez maiores do mundo.
EXiste, no espírito deste homem, a incon- nos as mais perversas formas de injustiça so-- A construção naVC!I também se _desenvolveu
fundível dcat.rli--do projétil que, em vão, tentou ciaJ.
com extráordinária rapidez no Brasil. Ocupa
abater o sonho da liberdade negra que em
Assim, é verdade que O Bi-aSii apresenta
o primeiro lugar na América Latina.
Akuntô encontra a sua mais firme represen- altos níveis de produção industrial, porém é
Támbém_m_erece destaque nossa indústria
tambéJn verdade que exibe os mais díspares
tação.
alimentar. A ind~stria de conserv:ªs, principalDurante mais de meio-século o espírito do e iníquos indicadores soci~is..
mente a de cítricos, -e a indústria de café solúOuso mesmo afirmar, Senhor Presidente e
meu pai, Juarez Conrado, abrigou todo o silênvel, embora recentes,_ têm tido significativa
cio que envOlveu a floresta após a morte do Senhores Senadores; que cotejadas, de um
participação em nossa pauta de exposlçãÔ.
africano, remoendo vagas e indecifráveis lem- lado as incomensuráveis potencialidades do
branças, invadido por indefinida saudade e País, as riquezas acumuladas nas mãos de
Fii"iãiffierite, para- co~pleÚtr o -cenário da
uns pou__cos e, de outro lado, o extremo grau
inexplicável angóstia.
indústria nacional, temos que nos referir às
de
miserabilidade
ern
que
vive
grande
parte
Dentro dele, secretamente, está a senzala,
indústrias elétricas e eletrônicas, como tamde sua população, o Brasil apresenta, entre
o pelourinho, o açoite, a fuga e a liberdade.
bém às de cimento. A produção anual de ciFora dele, invisível, guiandoMlhe os passos, todas as nações, o maior grau de injustiça
mento, por exemplo; é superior a 25 milhões
está Akuntô, c grande guerreiro africano, cuja social.
_.
de toneladas.
Como já o dissemos, nosso Pais tem um
história e dignidade é resgatada para o mundo
Outr~s pontos que contribuem para o forta·
alto grau de produção industrial. Nosso potennum brado poético inigualável.
lecimento de n()ssa economia são a agriculcial
hidrelétrico
éppetacular.
!'leste instante, meu pai, cumpro a grata
tura e a pecuária, embora nelas ainda predosatisfação de prefaciar as mais belas linhas Ultrapassa 100 milhões de quilowatts. Nossa minem métodos bastante arcaicos. No entandas milhares de páginas que o senhor já estreM capacidade instalada de geração J:lidrelétrica to, a produtividade agrícola tem sido compenveu e, com toda a convicção espírita que me é superior a 45 milhões de quilowatts. As hidre- sada, ano após ano, pelo aumento das áreas
agasalha o coração, te asseguro que Akuntô létricas de Tuc;uruí e de ltaipu são exemplos · cultivadas. A agricultura é responsável por
vive, que está presente e feliz, que o seu espí- fantásticos de obras da engenharia nacional, quase 50% das exportações brasileiras. Além
rito, hoje sem qualquer arrogância, espera posicionadas entre as maiores do mundo.
do café, exportarrios cacau,-carne de- frango,
apenas o teu úJtimo fechar de olhos para te
Outro exemplo potentos'o da indústria brasi- suco de laranja, soja, açúcar, fumo e algodão.
conduzir nos braços nos imensos céus de leira é o Proálcool, malgrado a recente crise
Nossa pecuária tem papel relev_cmte na ecoXangô, mostrando-te todas as belezas do infi- que o está dizimand_o. A pr9duçâo de álçool n~mia_,; Com IT,la!S de 130 rriüh5es de cabeças,
nito.
prevista: para o corrente ano é de 12,8 bilhões posswmos o SéQúndo rebanho mundial. _
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o breve pai"' (Alexandre CéSar Conrado é bacharel
de_ litros, totalmente de_stinados a abastecer
Direito e estudante de jornalismo, em Sergi- nossa frota de 3, 7 milhões de automóveis e nel que acabei de apresentar-lhes mostra, sem
pe).
veíCUlos comerciais leves, movidos por esse dúvida, a pujança de nossa economia embora
qeixe patente, sobre_tudo, o profundo ~entraste
combustível.
_
_
No _campo siderúrgico,- nossa produção é que caracteriza a Sodedade brasileira.
O SR. ;PRESIDENTE (Nelson Olmeiro)
das maiores do mundo. Ocupamos, no rol
- Concedo a palavra ao nobré Senador MárEsse dualismo é nai revelado peloS indicados países produtores de ferro e de aço, o
do Lacerda. ·
sétimo lugar. Nossa produção anual de ferro dores económicos, que nos elevam ao estágiq
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB guSa é superior a 20 milhões de toneladas. das modernas sodedades in9ustriais,· e pelos
MT. PronUncia o sl!guinte disCurso)- Sr. Pre- Também a produção de aço bruto ultrapassa iridicadores_ sociais :___ como adiante o vere~
sidente:, Srs. Senãdores, o Governo, políticôs
a iTi}.ii'Cá-dos 20 milhões de toneladas anuais. mos-. que nos-rebaixam, vergonhosamente,
desavisados, as classe~ dirigentes, a grande.
No campo mineral, o Brasil é verdadeira- ao estágio das mais _j:nj_mitiVas soCiedades.
Como· denUnCia a obra "Brasil: reforma ou
imprensa, os te<:nocrafas'- não se cansam de
mente pródigo.
- -caos" (198"9}, dq dentista político HélioJaguarepetir que o Brasil é a oitava economia munNossas
jazidaS
de
miilério
de
feri-o
são
as
seribe e_outros, essa sociedade encontra-se "vidiaL Segundo a 6tica de todos eles,·o Pais
gundas do mundo. Somos detentores de 8% vendo em nível de subsiStência, no mundo
aUnha-se ao lado das pujantes nações mais
das reservas mundiais _de ferr.o. Nossas jazidas rural, ou em condições de miserável margina·
_ ___ ___ _
ricas do planeta.
de bauxita são, proVaVelmente~ as maiores do !idade_ urbana, ostentando padrões de pobreza
De fato, se nos ativennos apenas ao Brasil
planeta'. ú País é também rico em cal, berilo, e ignorância compãráveis aos das mais atrasaindustrializado, àquelas re9iões que já akançamm considerável grau de desenvolvim~nto: · crista) de rocha, gesso, magnesita,_m_anganê's, das s_ociedades afro-asiáticas. A primeira sopoderíamos ufanarMnos de nosso e~ágio de· fosfato, elementos de terras-raras, c:omo o tó- ciedade (a indústria} _inclui uma parcela minorio, o nióbio, o zircónio, o Urânio, o estanho, ritârja, eiiéiuati.to a seQUridãTa primitiva) com·
progresso.
o níquel e b c::obre. Além disso, contribuímos preende cerca de 60% da população total".
No entanto, a exdusivista visão económica
com 90% da produção mUndial de águas-maSenhor -Presidente, Serihores Seiiaàofes.
da realidade nacional, "de que muitos brasi·
rn'thas, topázios, turrnalinas e ametistas. OBra- para expor_ toda a perversidade presente no
leiros são portadores_, é por demais estreita
Sil é tam-bêm um dos grandes produtores painel relativo à sociedade primitiva, recorro
Aliás,. ela é responsável por um dos .grandes
mundiais de diamantes.
aos dadoS expostos na seç:ao ··o dualismo
males do País, que traduzo como seftdo ·a
falta de um conceito integrado do que seja.
Somos 9 dácimo produtor mundial de veí- social", do capítulo I, da obra "Brasil: reforma
culos automotores, embora a quase totalidade ou caos", antes mepcionada.
o verdadeiro desenvolvimento. Em síntese, es·
Eis como os autores do relatório sintetizam
se mal expressa-se pela ausência de uma conM
da indústria automobllística situada no Brasil,
cepção de desenvolvimento integral, que reúpertença a empresas estr~hgeiras, como a o quadro d~ miséria brasileira:

Ninguém ouviu o choro ou _o estalar dos
chicotes, mas este homem estava lá presente,

em
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"Com as madças migrações dO ·m~n·
do rural para o urbano, acentuados nos

últimos dez anos, as duas sociedades,
previamente diferenciá.das pela condição
pre-dominantemente rural da primitiva e
predominantemente urbana da moderna,
hoje convivem nas mesmas cidades e nas
mesmas ruas. Em nenhum país do mun~

do, nem na própria Índia, são mais aberrantes oS coritrastes sedais: 15% dãs fammas brasileiras,_corri rendimento percapita de-até um quarto do saláriO míriimo,~
vivem -em estàdo de iriisériâ_; "35% das
fammaS, Coin réildimehto per capita- de
ç.té meio salário míriirrio (incluídas as precedentes), vivem em estados de miséria
ou de estrita pobreza. Esse estado corresponde à condição de 41% dos_brasileiros.
Das pessoas que trabalham, 65,1% recebem uma remuneração mensal de _apeK
nas até um salárío mínimo~_ somente
1O, 1% ganham mais de três salários mínimos, e apenas 1,4% auferem- rilaiS de
dez sal_á_riOS inínimos (.. .) ao~mês-. _Os-50%.
mais pobres do país têm acess-o a apenas
cerca de_~3,6_% da renda. O_ l% .mais
rico tem, participação praticamente-igual
(13,13%), ou seja, tem cinqüenta vezes
a renl:la da me_ta_de mais pobre. Em virtude da alta taxa d_e_ LJrbanização do pals
(mais de 70%, a miséria e a pobreza· o;:on·
centcam-se, em primeiro lugar, nas cidades (pequenas e_médiasJ, contrariament~
ao que usualmente se supõe. Nelas _s~
encontram_57_,7% das famílias ~54,8%
das pessoas pobres. O _mundo rural tem
45,2% das pesSOas pobres, mas a maior_
porcentagem de miseráveis (56,4%").
"A miséria e a pobreza afetam, particularmente, as crianças de até 14 anos de
idade. (sto, ademais do escândalo moral
que representa, indica a medida em que
já estão inseridas, no presente, as COQ.dições de agravamento futuro da situação
social do pais. Mais de 27% das crianças
estão em estado de miséria, enquanto
53,1% estão em estado de estrita pobreza. E a maioria das pessoas em eStado
de miséria (54%) são crianç_as.
"Esse estado _de miséria e pobreza corresponde a um elevadíssimo grau de ignorância. O analfabetismo absoluto ainda
afeta cerca de 20% ·da população. 0 relative, mais do dobro. Metade da população
de 15 anos ou mais tem_ ni.enQs de quatro
anos de escolaridade, não havendo completado o_ curso primário. Numa socieR
da de industrial modema, a quase total idade da populaç:ãp "de 15 ou mais anosdeve ter cursado _aos oito séries dQ 19
Grau. No Brasii,·OS que nessa faixa etária
concluíram o 19 Grau são menos de 10%
da popul<1,ção.
"A ~é!lidàd~ de vida da população brasileirá,- eín ~is condições, é necessariaR
mente muito baixa. Mais da metade dos
domicílios não têm luz l:!létrica, ma:is de
71% não p-ossuem canalização interna de
~9ua, mais de 85% não têm escoadol,JI'o

-ad~quado, 65% nãQ dispõem de filtro e
mais de 79% não têm geladeira.
"Os indicadores_ de pobreza, de ignorância e de má qualidade de vida se distribuem muito desigualmente pelas cinco
--;- regiões e zonas do país, sen~o sempre
piores no Nordeste, que contem 48,6%
da pobreza total. e na zona rural dessa
-- - regíão, que contém 68% da misér;ia rural
-brasileira."
Os dados que acabo de apresentar são contundentes. Revelam que somos um País de
desvalidos.
De 'fato,"a injustiça -social, no Brasil, a_s_sume
formas mais severas do que em outras nações,
porque, malgrado termos uma economia vigorosa, a oitava entre todos os países, temos
a maioliã dos brasileiros destituídos dos me_ios
de sobrevivência física, marginalizados do progresso-e das oportunidades de emprego e renK
- da, desprõtefJidoS-do amparo público ~ impedidOs do ac:e&SO aos mats elementares direitos
da cídadania. Enfrrn, não é assegurado à mato:
ria de nossos irmãos brasileiros o direito à;
subsistência e ao bem-estar. A razão desse
contraste revoltante é a má distribuição da
renda existente no Brasil.
Em verdade, Sr_s. Senadores, o contraste
social brasileiro é éstarrecedor. Altas taxas de
analfabetismo, de repetência, de evasão esco-lar, de desnutrição, de mortalidade infantil, de
rrtbrtalidadé materna, de insalubridade, de
concentração de renda, altas taxas de desgraça social, enfim, comprovam os elevados e
sinistros graus de injustiça scx:lal que imperam
nõ BraSil.
No que diz respeito à educação, temos que
nos render a uma evidência dolorosa. A pobreza e o .atraso da população são devidos sobretudo à ignorânçia. (números indicadores comprovam essa afirmação.
Mais de 20% da população de 15 anos ou
mais encontra-se na faixa dp analfabetismo
absoluto. Aproximadamente 50% dos brasileJros dessa mesma faixa 'etária têm menos
de quatro anos de escolaridade. E menos de
1O% da população adulta çonduiu o 1o Grau.
A taxa de repetêilcia tarribém é muito elevada Cerca de 50% das crianças matriculadas
na 1~série do 19 Grau não conseguem aprovaK
ção para a 2~ série.
A evasão escolar no Brasil é outf:o ponto
preocupante. Ap6s a 3~ série, 78% das crianças abandonam os estudos.
No campo da nutrição, é calamitosa nossa
situação.
A desnutrição no Brasil evidencia-se de quatró-formas: adesnutrição energético-protéica,
-:que resulta de um consumo de alimentos
_ abaixo das necessidades orgânicas; a anemia,
devida à delkíéfida de ferro; a hipovitaminose
- A, oriunda da insuficiente ingestão da vitamina
A; e 0 bó_clo, endêmico, por escassez de iodo.
Dois terços_da população brasileira enconK
tramRse em situação nutricional d~ carência
Em conseqüéncia, não mais de 33% dos brasileiros têm, hoje~ 0 privilégio de uma dieta
adequada
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Infelizmente, ao tratar desse tema, tenho
<ii,le colocar em relevo profunda c_Ontáldição
preserite"tio Brasil. Einbo.ra, nos (lltimos trinlã
anos, a produção de alimentos venha aumentãfidó a taxas superiores às do cresdrpentQ
populacional, isso _não terri contribuído para
a solução do grave problema da fome. ·
De alguma forma, todos sabemqs o que
~ acontecendo com a produçãO de alimef!·
tos em nosso País. Porém, para tomar aind~
n:tais explícita a matéria, permito-me dta"r pe~
queno tre_cho da análise que dela é feita na
obra "BraSil: reforma ou caos", quando abord.iJ
essa contr_adiç:ão:
"A explicação desse paradoxo reside
no próprio perfil do aumento da produção
agrícola. De 1975 a 1980, a produção
de _cana aumentou 85%, a de laranja,
70%, e a de soja, 40%. Enquanto isso,
o aumento da produção_ de feijão, comK
ponente básico da_alimentação popular,
foi apenas de 5%. Aumentou, portanto,
a produção para exportar, mas não a produção para o consumo interno. Dos 350
m~hões de hectares cultiváveis no Brasil,
apenas 15% estão de fato produzindo,
ou $eja, aproximadamente cinqüenta milhões de hecta,res. Entretanto, os pequenos produtores rurais, com áreas de menos de cem hectares, responsáveis por
mais de 50% da produção agricola inter·
na e pela geração de quase 80% dos em-- --pregos rurals, só ocupam 20% da área
cultivável."
Desgraçadamente, as conseqüências desse
catastrófico estado de desnutrição .9a população brasileira atingem, principalmente, as
crianças.
No que diz respeito à mortalidade infantil,
·vem·se observando um indesejável cresci~
menta ein- sua ocorrênda, à semelhança do
que se passou entre 1982 e 1984, período
de recessão econômica. Após aqueles anos,
os índices se recuperaram, mas voltaram a
crescer, a partir do ano passado, Segundo as
estatísticas oficiais, que consideram apenas
os óbitos registrados, a mortalidade no primeiro ano de vida elevou-se de 64 por mil nascimentos, em 1987; para 68 por mil em 1988.
Em algumas partes do Nordeste, essa taxa
atinge a assombrosa cifra de 200 crianças
mortas por mil nascimentos registrados.
Essas vergonhosas cifras colocamRnos
muito abaixo de países como Cuba (taxa de
11,9), Costa Rica (taxa de 13), Chile (taxa de
20) e China (taxa de 33).
se tomarmos a TMM5, a taxa de morta~
]idade infantil, eleita pela Unicef Como o mais
apropriado indicador do des_envolvímentõ de
um '"Pais, desde qUe suplementada pela taxa
de analrabetismo, a situação brasileira c;o_ntiriil~fãlannante. A taXa de mortalidade de ri-te. nores de cinco anos no Brasil é de 87, o que
r~resenta a morte, antes dos cinco anos, de
"3~~.787 crianças, das 4.101.000 que nascem
anUalmente.
Segundo .o Unicef, que publicou recentemente o ~latório "Situação Mun~ial da lnfân-
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cia- 1989", o.agravarnento da desnutrição

e o aumento das taxas de mortalidade colocam o Brasil em situação semelhante a de
dez países africanos e a da Bolívia,.Chüe, J~~
maica, Uruguai, Filipinas e

Sri Lanka,

cos que apresentam tendêi1da

os úoi-

de Crescimen-

to dos indices_de mortalidade infantil, ao con-

trário dos demais países.
De acordo, ainda, com o relatório, o Brasil
coloca-se em 67% lugar em uma lista de 131

países, classificados de acordo com suas taxas
Qe mortalidade, esperança de vida, condições

de atendimento de_ saúqe e p~râm@.tros sóc:iaeconômfcos.

'

_--

.

Mas não é só isso. Além de recrudescimento
da mortalidade infantil, tem aumentado o nú-

mero de crianças que nascem Col'yl p~so baix_o
(menos de 2.500 gramãs), 70% das qiiais
morrem antes de completar a primeira semana de vida.
Afrrmam os especialistas que esse quadro
tenebroso é devido à desnutrição, principalmente. Se não forem tomadas providências
imediatas para superar essa -situação, advertem eles, em cinco anos o Brasil, a oitava
economia mundial, terá uma geração de pessoas incapacitadas, portadoras de retardo
mental e de dificuldades de desenvolvimento.
A mortalidade materna, no Brasil, também
é muito elevada. O húmero de óbitos anuais
de mulheres devidos a causas ligadas à gravidez é de 150 para cada 190 mil crianças nasCidas vivas. Essa taxa coloca o Brasil muito aJém
de Cuba, Costa Rica, Chile e China, cujas taXas
sao, respectivamente, 31, 26, 55 e 44.
Senhores, vergonhosa também é a situação
sanitária brasileira.
Dos 29 milhões de dofnicílios apurados pe·
lo PNAD em 1984, o IBQE coristatou que somente 66,2% encontram-se ligados à rede de
água e 25,6% à -de esgoto. Ainda, somente
57% são servidos pela coleta de lixo e 53,6%
possuem um flltro. Na zona rural, a situação
é dramática: apenas 7,4% dos domicíJios são
servidos por rede de água;_ apenas 7,6% possuem redes de esgoto e fQs$as sépticas; apenas 35,2% dispõem de um filtro.
Como se observa, os indicadores sanitários
do Brasil são alarmantes. Em conseqüência,
a esperança de vida ao nascer, um dos indicadores mais diretamente ligados ao estado de
salubridade da população, é ainda muito bai~
xa, se comparada com a ele outros países.
Em mêdia, o braSileiro não espera viver mais
de 63 anos.
Todas essas taxas _que acabo de enumerar
são meros sinais que revelam a constrangedora sjtuação social do Brasil. To das, porém, _
relacionam-se com outra, responsável pela
maioria das distorções sociais que tanto 1}9S,
afligem. Estou-me referindo à fortíssima concentração de renda existente no País.
Segundo declaram os peritos, o Brasjl é o
país de mais alta taxa de desigualdade económica do mundo ("Brasil, 2000. _..., para um
novo pacto social", de Hélio ,Jaguaribe e outros). atando _estudos do Bànco Mund_ial, o
relatório ''Brasil, 2000':, €rlfatiza:

a lista_ dos_dnco países de mais alta taxa
de concentração de renda. Par<J os 50,6%
( 1972) da renda do Brasil, detidos pelos
10% mais _ricos, _o Nepal ostenta 46,56%
(1972), Quêniá 45,8% (1976), Panamá
44,2% (1970) e Peru 42,9% (1972).
Opostanlenie, os países de mais eqüânime distribuição da renda, como a Suécia e a Filàndia, apresentam, para seus
10% m~saltos, taxas de21,2%.Enquanto, cOilfo:ni1·e ôSrrie$inos dados, os 20%
mais pobres do Brasil têm 2% da renda,
_na Suécia e na Fil_àndía os 20% mais pobres tem, respectivamente, 7,2% e 6,8% ."
Sr. Presideflte, Sfs. Senadores, é indiscutivel
que o Brasil encontra-se mergulhado na mais
devastadOra crise de su'a história.
Detentor de uma dívida externa assombrosa, de um déficit público que o tornou ingovernável, o País não tem mais conseguido o cresdmento fácil da década passada. Foram:se
os tempos da ilusão,. quando se imaginava
que o mero-cresdmento económico seria ca·
Paz de levar o Brasil a livrar-se da pobreza
e dos penóSos índices de injustiça social que
sempre fizeram sua população dividida em
muito ricos e muito pobres.
No BrasjJ, as tentativas de desenvolvimento
sempre se pautaram -pelo conservadorismo.
·os grupos de renda _r_t:lais alta sempre detive;am o privllégíO &~ promover o cresctmento
da estrutura produtiva do País em função de
seus própriOs interesses.
__
Assim ___ a-'.5- camadãs p-opular~s Sempre foram. afa~tadas dos benefícios do desenvolvimento nacional. A conseqüência inevitável
dessa marginalização dos mais pobres do desenvolvimento foi o agravamento da desigualdade social, comodamente promovida sob a
alegação de que, primeiramente, deveria cres--cer o produto para, depois, proceder-se à_sua
.redistribuição:
Nada mais injusto_ do que esse modelo de
desenvolvimento, concentrador por excelên·
~cia. Sem dúvida, ele é o responsável por que
nos encontremos nessa contraditória situa~
ção; somos a oitava eConomia do mundo~ po~
rém apresentamos os mais indignos padrões
de pobreza. Em ·verdade, há, no Brasil, um
gritante descompasso entre o pequeno bemestar atingido pelo povo e o considerável cres-cimento da economia de nosso país, alcançado nas__ últimas décadas.

Senhor Pfesidente, Senhores Senadores:.
Feitas essas considerações, pretendo analisar o caótica quadro da situação brasileira,
Jan_ç_ando mão de alguns pontos dos discursos
de nossos candidatos à Presidência da Repú-hlica.
A importância da eleição presidencial na
mudança da terrível situação brasileira é incontestável. Mas, resta saber: as propostas
apresentadas pelos candidatos serão capazes
de erradicar a pobreza e a miséria de nosso
País, ou irão manter o mesmo modelo cc:in·
centrador do passado? E. caso estejam em
consonãncia com a pretendida modernização
"Conforme os dãdos comparativos do
Banco Mundial ( 1985 ), o Brasil encabeça . -do PaíS, sem,- no e-ntanto, romper o Conserva-
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dorismo, não estarão essas propostas condenadas ao fracasso?
_
Essas indagações, Senhor Presidente e Senhores, estou-as. enunciando_ apenas com o
propósito de despertar algumas refiexõ~s. Porque ainda não estão os cadidatos apresentando propostas completas e coerentes e que
sejam capazes de suplantar a crise brasileira.
Ao contrário. a campanha presidencial tem
sido muito rica de promessas enganosas e
inconsistentes, tem sido panfletárias e tem sido demagógica.
Via de regra, os candidatos estão sendo
apresentados como urn·produto a ser adquirido pelo eleitor. Há, assjm, o temor de que
poderá vencer as eleições o canclidato que
dispuser do melhor marketíng e não do melhor programa de governo.
Não é passivei que o povo brasileiro compareça às urnas s_em que se trave um amplo
e profundo debate sobre planos propostos por
cada candidato, em que estejam claramente
definidos os objetivos, as metas, as politicas
a serem adotadas e as medidas necessárias
à implementação dos diversos pr:ogramas,
bem como os dispêndios de investimento e
de custeio e as formas de financiamento desses planos. Ademais, é preciso qae as propos·
tas demonstrem compatibilidade com as condições gerais da economia brasileira e internacional.

Em não havendo tais planos, o debate da
sucessão presidencial não passa de irresponsável exercício de caça aos votos de eleitores
desavisados. Ou de prigoso jogo para satisfazer o personalismo de candidatos que têm
a vaidade como marca registrada, ou os inte~
resses vorazes das oligarquias que sempre governaram o País.
Tem o, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
mais uma vez o equivoco venha a tomar conta
de um momento tão decisivo da vida nacional.
Enl verdade, não mais gostaríamos de estar
ouvindo promessas . "'~zias, mas, sim, pretendíamos estar discutinat. olanos de governo,
em cuja elaboração estive::.~~ empenhada toda a estrutura partidária a quê ~ertence cada
candidato, bem como os dentis~ ~s politlcos
e toda a intelegência nacional.
Como iiemos promoVer um equitativ.._ desenv_olvimento económico e do bem-estar, 1."'
Nação brasileira, sem essa tarefa não é o objetivo explícito da decisão política dos nossos
carididatos à Presidéncia da República, obje·
tivo que deve fundamentar-se, ressalto, na decisão da maioria dos brasileiros. Porque somente iremos conseguir a redução dos índices
de injustiça social no País se esta tarefa tiver
o apoio de toda a Nação, diferentemente do
que foi feilo no passado por governos centralizadores. E como diz o cientista político, Wanderley G. dos- Santos, citado na ·obra "Brasil:
reforma ou caos";
"Sem efetivo comprometimento dos poderes. públicos, as pressões sociais tendem a
produzir reverberações políticas de natureza
conflitiva, com escassã repercussão rio ordenamento nacional da economia e n"' ;-.:.jução
de desequilíbrios existentes. Sem aJ)ropriado
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suporte social organizado, o empenho gover·
namental tende a ser esterelizado pela resis·
tência Inerciai Cl.o Stlifi1s quo. Na ausência de
ambos, oJuturo màis provável, em um cená·
rio, em um cenário qUe desconte surpresas,

é a perpetuação do presente, ocorrendo variações _apenas na escalada do_s problemas".
Acredito, Senhor Presidente e Senliores-senadores, que estejamos vrvenâci um momento
crucial de nossa' história. Às vésperas da vira-da
do século e do ingfesso no terceiro milêniõ,
não pode(em6s mais continuar ãdotáhdO ·a
escusa prática do favorecimento _das dasseS

dirigentes. Mais do_ que nunca, é chagada a
hora de irmos em busca de melhares indicadores sociais para a população brasileira, sob

pena de que incontroláveis pressões venham
romper, definitivamente, tarilbém as estruturas que nos levar13;m à condiÇão de oitava economia mundial.
Acredito também, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que o próximo Presiden'te
da República deveria ser -o ""avalista do grande
pacto social há tanto tempo esperado pela
desalentada nação brasileira.
Mas, autorizado abonador do pacto social,
o próximo Presid~nte da República somente
o será na medida em que souber tecer um
programa de governo, fundado na vontade
nadona~ cuja meta_seja o equilibrio entre-rios~
sa economia e nossa situação social.
Está na hora de resgatarmos a P6:tà_a brasi·
!eira da humilhante situação em que se encontra.
O povo brasileiro espera justiça sOcial~_
Era·o que tinha a dizer_. Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarnEiirO)
-Passa-se à_

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação; em turno único, do Requerimento n~ 730, de 1989, do Senador Iram
Saraiva; solicitando, nos termos_ regimentais, a retirada em caráter definitivo do
Projeto de Lei do Senado nQ 278, de 1989,
de sua autoria, que regulamenta o disposto no § 5o do art. 40 da ConstituiÇãO.
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~ 278, de 1989, será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_
- Finda a ürdem do Dia.
Passa-se, agora, â apreciação do Requerimento n· 752, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei do DF n· 53, de 1989.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram
perman~c~r sentados, (Pausa}
Aprovado,
Esta matéria s_er.i_apreciada oportunamen~
te. em regime de urgência.
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Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento.n~ _753, de urgência, lido no_Expediente,
para a Mensagem n9 361, de 1989.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Estã matéria será apreciada oportunamente, em regime de urgência.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lej do DF n~ 53, de 1989,_ de iniciativa do
Governador do Distrito -Federal, que dispõe
sobre o Código de Posturas do Distrito Federal
(dependendo de parecer). -

O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
-os trciliaUios, designando para- a sessão ardi·
nária de amanhã, às 9 horas, a seguinte

"- (Incluído em Ordem do _Dia nos temioS_:_do
art. 336, c, do Regimento Interno)
DiscUssão, em turno único, do Projeto àe
Lei do DF n9 96, de 1989, de iniciativa do
Governador do DIStrtto Federal, que aUtoriza
a desafetação de domí_nio de bem de us.O comum do povo, dentro dos limites territoriais
do Distrito Federal. (Dependendo-de parecer:)

ORDEM DO DIA
1

PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 61, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 61, de 1989, de iniciativa da ComiSsão Temporária, Criada pelo Requertme-nto
no 23, de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
de_ qualquer natureza, ·dos Estados, do Distrito
Federal, dos Ml!nícipios e de suas respectivas
autarquias (dependendo de parecer sobre 0
projeto e sobre o substitutivo).
2
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 62, de 1989, de iniciativa da Co- missão T emporárla, criada pelo ReqUerimento
n9 .23. de 1~~9, que dispõe sobre liril[tes globais e condtçoes para as operaçÇJes de crédito
_externO e interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal, e estabelece limites e condições para a concessão da garantia da União
em operaç_ões de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto e sobre o substitutivo).
3
PROJETO DE LEI DA CÁMM!A
.. N' 76, DE 1989- COMPLEMENTAR

(Em regime de urgência, nos termos dó
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n? 76, de 1989 - Complementar (n~ 104/89, na Casa de origem), que
estabelece normas_ sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos
"fundos de participação, e dá·outras providências (dependendo de parecer).

5
PROJETO DE LEI DO DF -

No 96, DE .1989

6
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 96, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto _de
Resolução no 96•. de 198_9, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sóbre a remuneração doS servidores do Senado Federal, altera
as tabelas de referências de vencimentos e
de gratificações, e dá outras providências (de- .
pendendo de parecer da Comissão Diretora
sobre as emendas apresentadas no prazo regimei'ifu1).

7
MENSAGEM No 182,DE 1989
(Em r~gime de urgência,_ noS teimas do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensagem
n~ 182, de 1989 (no 500/8_9, na origem), relativa
à proposta para que-Seja aUtOrizado o Goverrio
do Estado do Piauí, em çaráter excepcional,
a emitir, mediante registro do Banco Central
do Brasil, Letras Financeiras do T escuro do
Estado do Piauí {LFTPI) destinadas a substituir
1200.000 Ob.rigações do Tesouro do Estado
do- Piauí (OTPI), que serão extintas (dependendo de parecer}.

8
MENSAGEM N' 326, PE 1989

(Em regime de urgência, nçs termo's do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único~ da Mensagem
n" 326, de 1989 (n" 847/89, naofigem), relativa '"·
à----p(Oposta para que a República Federativa
dO Brasil, através do Ministério da Aeronáutica,
possa ultimar a- contratação de operação de
crédito externo, no valor de até oitenta e cinco
milhões de francos belgas, para os fins que
especifica (dependendo de parecer}~

9
MENSAGEM N' 353, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
PROJETO DE LEI bo DF
art. 336,-c, do Regimento Interno)
N· 53. DE 1989
.Mensagem n~ 353, de 1989 (n9 915/89,.na
(Em regime de urgên~ia, nos termos do on?em,. r~lativa á proposta para que as Cenart. 336. e. do R_egimento Interno)
---- trais Elétn_cas Brasileiras SA - Eletronorte
4
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possa ultimar a contratação de operação de

crédito externo, junto a um consórcio de bc:u_:~R
cos, no valor de até US$ 965,000;000.00 (novecentos e sessenta e cinco milhões de dóla·

res americanos}, para os fins que especifica
(dependerido de parecer)

rizado o GOverno do Estado do Rio de Janefro
a elevar, temporariamente, o limite de endividamento daquela unidade federativa a fim de
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), para
os fins que especifica.

10

15

MENSAGEM N• 354, DE 1989

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUJÇ:.\0 N• 3, DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
__
_
Mensagem n• 354, de 1989 (n• 916/89, na

9rigem), relativa à proposta para que seja auto·
.iizada a Prefeitl,lra Municipal de Porto Velho
(RO) ·a contratar operação de_ crédito no valor
correspondente, em !=f!JZaçios novos,_ a
12.000.000 Bônus do Tescuro Nado na! ~
BTN, junto à Caixa Econômica Federal, para

-

____ Yota_çà.o, em primeiro ~mo,,_ d~ Propost~
de Emenda à Constituição_ n"' 3, de 1989, de
auforla do Senador Mãrco Macie1 e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso Jl do
art. -161 da CoristitUiçào Fe-deral.

16

os fins que especifica (dependendo de parecer).

_ PROpOSTA DE EMENDA A

11

CONSTITU!çAO N• 4, DE 1989

MENSAGEM N• 355, DE 1989

-- VOtação, em primeirO turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n9 4, de 1989* de
.iui:oria do Senador LeopolP,o Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um §
69 ao art. 59 do_ Ato das Disposições Constftucionais Transitórias.

(Eiil regirTie- de- ufgêrlCia, nos tennos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n? 355, de 1989 (n~ 918/89;·na
origem), relativa à_ proposta P<l_!~ que sejam
autorizadas as Centrais EJétrlcas do Norte do
Brasil - Eletronorte, com garantia da ~nião,
a ultimar contratação de operaçãO de Crédito

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, DE 1989

externo, ho valor de até DM 22.134.694,00

(vinte e dois milhóes, cento e trinta e quatro

. mil e seiscentos e noventa e quatro marcos
alemães), para os fins que especifica (dependendo de parecer).

12
MENSAGEM N• 356, DE 19B9

(Em regÜlle de urgência, nos termos db
art. 336, c, do Regimento Jn~mo)
Mensagem n• 356, de 1989 (n• 919/89, na

origem), relativa à proposta para que as Centrais Elétricas do Norte do Brasil- Eletronorte
possam ultimar contratação de operação de
crédito externo, no valor de até US$
1,020,000.00 (uni milhão e vinte m~ dólares
americanos), ou _seu equivalente em outra
moeda, para os fms que especifica (dependendo de parecer).

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 169, parágrafo-único, ln fine, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
. Lei da C!rnara n• 91,de 1989 (n• 99J/88,

na Casi:fde"-Oiigem);"qlie regula o Programa
do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de An:Jparo ao Trabalhador FAT, e dá outras providências (dependendo
de parecer).
18 .
--PROJETO DE DECRETO LEGISLAlWO
N• 69, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 169, parágrafo único, in fine, do Regimento
Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 69, de 1989 (IT-' 92/89,
13
nfl Câmara dos Deputados), que aprova os'
MENSAGEM N• 359, DE 1989
textos da Convenção de Viena para a Proteção
Em regime de urgência, nos termos do art. da Camada de Ozónio, de 1985, e do Prato·
_ .c.olo de Montreal sobre substâncias que des~
336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 359, de 1989 (n• 923/89, na tróem a camada de ozônio, de 1987 (depen·
orígem), relativa à proposta para que seja auto- dendo de parecer).
rizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito exter~
19
no com o Banco do Brasil S/A no_valor de
até US$ 217,000,000.00 (duzentos e dezes·

sete milhões de dólares americanos), ou o
seu equivalente em outras moedas (dependendo de parecer).

14
MENSAGEM N• 361, DE 1989

PRoJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•7,DE1988

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
376, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de

art.

Decreto Legislativo.n• 7, de 1988 (n• 150/86,

na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-

Em regime de urgência, nos tennos do art.
336, c, do Regimento Interno)

to do Acordo Básico de Cooperação Científica
"e Tecnológica, celebrado entre o Governo da

Mensagem n• 36], de 1989 (n' 995/89, n•

República Federativa do Brasil e o Governo
da República Socialista da Tchecoslováquia,

origem), ~lativa à proposta para que ,sda auto-

Dezembro de 1989

em Brasília, a 2 de junho de 1985 ( dePe:ndendo de parecer)

20
MATÉRIA A SER DEClARADA
PREJUDICADA
-. -

Projeto de Lei do DF nç 16; de 1989, que
altera a Lei n~ 4.545, de lO de dezembro de
1964, que dispõe sobre a rest~turaçã<;> ádmirnstratfva do Distrito FederaL
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)-

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas)
ATO DO PRESIDENTE
I'!• 273, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe fÇ>i outorgada pel9 Ato
da Comissão Diretora n~. 2, de l 973, e tendo
em vista o que consta no Processo n".
017.302/89-7
- .
Resolve designar Paulo Sérgio ~erreira,_lns·
petor de Segurança Legislativa, Classe. "Espe·
dai", Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder pelo
expediente da Subsecretaria de Serviços G_eials, durante afastamento do titular no p_erio-

-o

do de 1' 30-01-90.

Senado Federal, 13 dezembro de 1989._SenadorNelson Cameiro,.Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 274, DE 1989
O Presidente dO Senado Federal. no uso
de suas atribuições regimentais e de confor_midade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora nç 2, de 1973,

Resolve designar a servidora !rene Fagu_ndes Silva~ Assistente Legislativo do Quadro de
Pessoal O..T, Tabela Permanente do Senado
Federal, para
em substituição, o cargo
de Diretor da Subsecretaria de Administração
de Pessoal no período de 1~ a 31 de janeiro
de 1990, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 14 de dezefnbro de)989.
- SenadorNe/son Cameko,Presidente do Senado Federal.

exercer,

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE CONSTITCHÇÃO .
JUBTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
38• REUNIÃO REALIZADA EM
26 DE (){JT(IBRO DE 1989

Às dezessete horas e trinta minutos do dia
vinte e seis de outubro de mil novecentos e
oitenta e nove, na sala da Comissão, sob a
presidência do Sr. Senador Cid Sabóia de Car.
valho, Presidente, reúne~se a Comissão de
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Constituição; JUstiça"- e Cidadarlia com á presença dos Srs. Senadores- Jutahy Magalhães,
João Lobo, Francisco Rollemberg, Chagas
Rodrigues, Márdo Lacerda, Odacir Soares,

Aluizio Bezerra, Meira Filho, Lourival Baptista,

Áureo Mello, José Fogaça, Ney Maranhão, Antônio Luiz ~. Carlos Alberto, Ronaldo
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ArÇl·

gão e Wilson Martins. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os Srs. Senadores Man-

sueto de Lavor, Leite Chaves, Leopoldo Peres,
Mauro Benevides, Edlson Lobão, Marco Ma-

ciel, João Menez.es, José Paulo Biso!, Afonso
Arinos, Olavo Pires, JOâo CaStelo, Carlos Patrocínio e Maurício Correa. Havendo número

regimental, o Sr: Presjdente declara -abertOs
os trabalhos e diSPensa a leitura da ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias
constarltes da pauta, na ordem determinada
pelo Sr. Presidente. Item 01 -Projeto de Lei
do Senado no 256, D.E 1989- - Complementar, de autoria da Comissão _Diretora, que dispõe sobre a declaração de nulidade_ dos atos
que tenham por objeto a ocupação, o domínio
e a posse-das terr_asJodígenas, ou a exploração
das riquezas do solo, dos rios e dos_ lagos
nelas existentes, e dá outras proVídénCiaS. O
parecer do Senador Jutahy Magalhães conclui
pela realização de diligências para melhor instrução da matéria. Não havendo discussão,
é colocado em votação o parecer, sendo aprovado por unanimidade. Item 02 - ProjetO de
Lei do Senado no 257, DE 1989 - Complementar, que define a cláusula "relevante interesse público da União", para fins de ocupa·
ção, ou posse das terras indígenas, ou exploração das riqueza naturais do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, e dá outras provi, dências. O Relator, Senador Jutahy Magalhães, apresenta parecer concluindo pela realização de diligências, para que se ihstrua o
processo~ Colocado em votação, é aprovado
. Item 0.3 ....... Projeto de Resolução no 05Q,
de 1989, de autoria do Senado_r Jutahy MagalhãeS, que dá nova redação ao art. 375 do
Regimento Interno. O relator, Senador Francisco Rollemberg; oferece parecer Pela- COnSti"
tudonalldade e juridicidade e, no mérito, pela
aprovação. Não havehdo discussão ~ colocado em votaçãO o parecer; sendo aprovado
por unanimidade .. ]tem 04 - Projeto de Lei
do Senado n" 226, de 1989, de 'autõria do
Senador Humberto Lucenà, que regula as Co-.
ligações E.artidárias e o prazo de registrO de
candidato_s a Presidente e Vice-Presidente da
República, nas eleições em segundo turrio e
dá outrQS providência.s. (deliberação terminativa)- O parecer do relator, Senador J_utahy
Magalhães, conclui pela ·rejeição do projetO,
·o-qual é acolhido po~ unanimidade. lterp 17
-Projeto de Lei ao Senado n" 142, de 1989,
de autoria do Senador Maurício Corrêã, que
altera a red_a_ção_ do artigo 40 da Lei nQ 7 244,
de 7 ,de novembro-de 1984. (delib~.ação ter~
minativa) · - Não havendo disc_ussão sobre
o assunto, é colocado em_ votação o parecer
oferecido pelo Sr. Senador Chagas Rodrigues,
concluindo pela constituciOnalidade e juridicidade e, no mérito, pela aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Item 19_.- Projeto de·

Lei da Câmara no 050, de 1987, do· Poder -Projeto de Lei do Senado n" 267, de 1989;
ExecutiVo, ·que· dispõe sobre a padronização, de autoria do ·senador Lavosier Maia, que rea dassificação, o· registro, a inspéÇão, a produ- gulamente o inciso LXXVI, do art. 5~ da Constituição brasUeira, que beneficia as pessoas conçáo, _e_ a fiscalização de bebidas, autoriza a
cfiação do Conselho Nacional de Sebidas e SideradaS pobres. (deliberação terminativa)dá outras providências. Relator. Seriador Oda- O rdator, Senador Ronaldo Aragão apresenta
parecer concluindo pela rejeição do Projeto.
cir Soares. Parecer: pela constitucionalidade
e juridicidade e, no mérito pela aprovação, Não havendo discussão é·colocado em vota·
nos termos do substitutivo que apresenta. Não ção o parecer, obtendo aprovação unânime.
havendo discussão, é colocado em votação Item 36_- Projeto de Lei do Senado n 9 ~5,
o parecer, que .recebe aprovação unânime. de 1989, de autoria do Senador Gomes CarvaRem 20 - Projeto âe lei do Senã.do no 259, lho, que altera dispositivos da Lei n9 5.108,
de 1989, de autoria da Comissão Diretora, de 21 de setembro de 1986, qUe instituiu _o
que regufa o direito de acesso a informação Tód.igo Nacional de TrânsitO. (deliberação tere disciplina do rito processual do "habeas da- minativa)- O relator, Senador Ney Maranhão,
ta". (deliberação terminativa). O relator, Sena- ·apresenta relatório concluindo pela constitu·
dor Jutahy Magalhães, apresenta parecer con- cionalid8de e jurididdade e aprovaçãO~ quanto
cluindo pela constituciona1idcide e jurididdade ao mérito. Em fase de discussão da matéria,
e, no mérito, pela aprovação, nos termos do o Sr. Senador Carlos Alberto solicita vista da
sUbstitutivo que oferece. Não havendo discus- mesma, sendo seu pedido deferido Presidênsão, é votado e aprovado o parecer, pel.:i unani- cia. Nesta oportunidade, o Sr. Senador Cid
midade, deveÍ'ldo voltar à pauta da próxima Sabóia de- CarValho transfere a presidência ao
reunião para deliberação em turno suplemen- Senador Jutahy Magalhães e passa a relatar
tar. Item 25 - Projeto de Decreto Legislativo o item 38 da pauta: Oficio n9 13/89 - CN,
N9 009, de 1988, que aproVa o texto do Acordo cjue encaminha à ComiSsão de Constituição
Básico entre o GovernO da República Fede- e Justiça do Senado Federal _recurso inte-rrativa do Brasil e o Programa de Alimentos posto pelo Deputado José Genoíno da decisão
da Organização das Nações Unidas para Ali- da Presidência sobre questão de ordem envolmentação e-Agricultura - fAO - referente Vendo a coll)petência do PresideOte- do Senaà ajuda· do Programa Mundial de Alimentos, do para promulgar leis decorrentes da aprovacelebrado em Brasilia, a 2 de fevereiro de ção de medidas provisórias. Parecer: pela re1987. O Senador Antôníõ Luiz Maya, relator messa do recurso à Comissâo de Constituida matéria, oferece parecer pela constitucio- --ção, Justiça Redação da duTiara dos Depunalidade e juridicidade do projeto; colocado tados, para os fins previstos no § J9 do Regiem votação, o parecer é aprovado por unani- mento Comum. Não havendo discussão é comidade. [te"m 28 - Projeto de Lei do Senado I9cado em votação o parecer sendo aprovado
por unanimidade. Item 39- Oficio n~ 09/89
n~ 135, de 19_89, de autoria do Senador Ed.ison
Lobão, que dispõe sobre o regime jurídico - CN; que: encaminha à Comissão de Constidos servidores civis da .União, das Autarquias, tuição e justiça do Senado Federal recurso
dos Territórios Federais e das Fundações Pú- interposto pelo Senador Itamar Fr.:inco, da .debJicas, previsto no art. 39 da Constituição, e cisão da Presidência, sobre questão de ordem
dá outras providências. (deliberação termina- relativa a apresent~ão de emendas às meditiva) ,.0 parecer oferecido pelo Sr. Senador das provisórias. Relator: SenadOr Cid sabói.il.
Francisco Rollemberg conclui pela rejeição da de Carvalho. Parecer: pelo arquivamento da
matéria,. considerada inconstituciOnal. Coloc~ matéria. Não havendo dis_c_ussão, é colocado
do. em votação, a Comissão acolhe o parecer, em votação ·o- Parecer, sendo aProvado por
por unanimidade. Item 30 .,..,.... Projeto de Lei unanimidade. Item 40 - Ofício no 12/?9 do Senado n~ 059,_ de 1988, de autoria do CN, que encaminha à ComiSsãO de _ConstiSenador Marco Maciel, que prorroga o prazo tuição e JustiÇa do Senado F_ederal_recurso
de aplicação de incentivos fiscais do Imposto interposto pelo Senador Itamar Franco da desobre a Renda para empreendimentos locali- cisão da Presidência sobre questão de ordem
zados nas áreas da Sudene e da Sudam. (deli- a respeito da alteração das normas que regulab_eraç:ão terminativa) Relator; Senador Odacir mentam a tramitação das medidas provisóSoares. Parecer: pela constitucionalidade e ju~ rias. Relator Senador Qd Sabóia de carvalho.
ridicidade e, no mérito, pela aprovação, nos Parecer: pelo arquivamento da matéria. Não
termos do substitutivo que oferece.- Conce~ havendo discussão, coloca-se em votação o
di da vista em reunião anterior ao Senador Àu- or unanimidade. Item 41 -Oficio N~"10/89
reo Mello. que devolve o Projeto sem voto em - CN, que encaminhã. á CoriliSSáõ ae Constiseparado. Não havendo discussão, é colocada tuição e Justiça do Senado Federal"recurso
em votação a matéria, sendo aprovada por interposto pelei Senador Itamar Franco da deunanimidade, devendo voltar à pauta da próxi- cisão da Presidência sobre questão de ordem
ma reunião, para deliberação em turno suple· a respeito do início de tramitação de projeto
mentar. l.tem 33 ......,. Projeto de Decreto Legis- de resolução que "dispõe sobre o Processo
lativo n• 023, de 1984, que aprova o Texto Legislativo aplicável às medidas provisórias e
do Ato Constitutivo da Rede de Informação -dá outras providências". Relator Senador Cid
Tecnológica Latino-Americana - Ritla, cele- Sabóia __ de Carvalho. Parecer: pelo arquivabrêido em Brasília, a 26 de outubro de 1983. mento da matéria. Não havendo discussão,
O Sr. Senador Antonio Luiz Maya apresenta é aprovado o parecer pela unanimidade. Item
parecer pela constitucionalidade do projeto, 42 - Consulta n" 04, de 1988, do Senhor
o qual é acolhido pela. unanimidade. Item 35 Senador Humberto Lucena, encaminhando à
0
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Comissão de Constituição e Justiça, consulta
interposto pelo Senador Oda~ir $.oare~. à Coquanto à aplicação das medidas provisórias
missão de Constituição, Ju1'itiç_a e Cidadania
não convertidas em lei, de acordo com o arl
acerca da juridicidade do Ato n''-_ 25, de
62 da Constituição Federral. Relator: Senador
31.08.89, da Comis"são Diretora. Parecer: pelo
Gd Sabóia de Carvalho. Parecer: pelo arquivaacolhimento do recurso. Colocada em discusmento da matéria. Não havendo discussão,
são a matéria, usam da palavra em considecoloca-se em votação o parecer, que é apro~
rações- ao asSunto os SCQ_uintes Srs. SeriadOvado pela unanimidade. Terminada a votação
res: Chagas Rodrigues, Aureo Mello, Odacir
o Sr. Senador Cid Carvalho retoma a direção
Soares, António Luiz Maya, Carlos Alberto,
dos trabalhos e passa a palavra
Senador
Louriva1 Baptista, Meira Filho, Márcio Lacerda,
Jutahy Magalhães para relatar o item 46 da
Aluízio Bezerra, WUson Martins e Jutahy Magapauta: Projeto de Lei do Senado n~ 04 7, de
lhães. Terminada a discussão a matéria é colo·
1988, de autoria do Senador Marco Maciel,
cada em v_otação, sendo aprovado por unani·
que estabelece normas para a cobrança do
midade o parecer oferecido pelo relator. Nada
laudêmio nas transferêndas do domínio útil
mais havendo a tratar. encerra-se . a _reunião,
de terrenos da União vinculadas a programas
às vinte e duas horas e quarenta minutos, lahabitacionais e dá outras providências. (delivrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, a preberação terminativa) -parecer. pela con:stitu«
sente ata que, lida e aprovada será assinada
donalidade e juridicidade e, no mêrito, pela
pelo Sr. Presidente.
aprovação, nos termos do substitutivo que
apresenta. t~ão havendo dfscussão, coloca«se
em votação o parecer, sendo aprovado por
unanimidade. Item 47 - Projeto de Lei do
391' Reunião realizada: em
Senado n" 3Ú3, de 1989, de autoria do Sena~
23 de novembro ~e_ 1989
dor Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a
Às dez horas do dia vinte e três de novembro
transferência de titulo eleitoral. (deliberação
terminativa) - O Sr. Senador Antônio Luiz de mil novecentos e oitenta e nove,. na sala
Maya apresenta relatório concluindo pela da Comissão, sob a presidência do Sr. sena~
constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, dor Cid Sabóia de CarValho, Pre$jdente~ .reú·
pela aprovação. Não havendo discussão, colo·
ne-se a COrillsSão de Coilstituição, 'Justiça e
ca~se em votação o parecer que é aprõvado
Cidadania com a presença dos Srs. Senadores
por unanimidade. Item 48 - Projeto de Lei JQAo Çastelo,_Jutahy l'!klgalhães, Antônio_ Luiz
do Senado n 9 2"30, de 1989; de autoria do Maya, Leopoldo PereS, Mário Maia, Mário BeSenador Itamar Franco, que revoga a Lei n•
nevides, Meira Filho, Edíson Lobão, C~rlos Pa- _
7.770, de 19 de junho de 1989. (deliberação trocínJo, João .Calmon, Mansw3to de Lavor,
terminativa) Relator: Senador Meira Filho. Pa- Ronaldo Aragão, Roberto Campos, Wilson
recer: pela rejeição do projeto. Não havendo Martins, João Lobo, Odacir Soares, José Agridiscussão, coloca-se em votação o parecer, pino, Ney Maranhão, João Menezes e AJuízio
que é aprovado, pela unanimidade. Item 5 I
Bezerra. Deixam de comparecer, por motivo
-Oficio "S" n" 028, de 1989, do Senhor justificado, os Srs. Senadores_ Leite Chaves,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, co- Márcio Lacerda, Francisco Rollemberg, Marco
municando ao Senado Federal que em sessão MadeJ, Chagas Rodrigues, José Paulo Biso!,
plenária realizada no dia 13 do corrente mês, Afonso Arinos e Maurício Corrêa. Havendo nújulgou pardalmente p~;ocedente a ação direta mero regimental, o Sr. Presidente declara
de inconstitucionalidade nry 14-4, requerente aberto os trabalhos e dispensa a leitura da
Associação dos Magistrados Brasileiros e re- ata da reunião anterior, que é dada como aproqueridos Presidente da República e Congresso
vada. A seguir, passa-se à apreciação das maNacfona1, e declarou inconstitucfonais as ex- térias constantes da pauta, na ordem determipressões "e vantagens. pessoais (adicfonais nada pelo Sr. Presidente. Item 1 -Mensagem
por tempo de serviço)", constantes do § 2~.
n9 274, de 1989, do Senhor Presidente da Redo art 2?, da lei n~" 7.721, de 06 de janeiro
pública, submetendo à aprovação do Senado
de 1989. Relator: Senador Ronaldo Arag!o. Federal, a escolha do nome do advogado Dr.
Parecer: favorável, nos termos do projeto de Antonio Carlos de Nogueira, para exercer o
resolução que apresenta. Não havendo discargo de Ministro do Superior Tribunal Militar
cussão, é colocado em votação o parecer, senna vaQa decorrente da aposentadoria do Minisdo aprovado por unanimidade. Item 53 -Pro· tro José Luíz Barbosa Ramalho Clerot Nos
jeto de Lei do Senado nç 258, de 1989, de terrnos regimentais, a Presidência convida paautoria da Comissão Diretora, que dispõe sora tomar assento à mesa ó Dr. Antônio Carlos
bre a utilização, pelo Governo do Distrito Fede- de Nogueira, a frn de submeter-se à sabatina
ral, dos órgãos de segurança pública de que pública e, a seguir, concede a palavra ao Sr.
trata o § 49 do art. 32, da COnstituiçãO Federal. Senador João Castelo para, na qualidade de
Relator: Senador Meira Filho. Parecer: pela
relator, emitir o parecer da Comissão, tendo
constitucionalidade e juridicidade do projeto.
S. ~condoído favoravelmente. Não havendo
Colocado em discussão, o Sr. Senador Àureo nenhum Sr. Senador que quizesse inquirir o
Mello solicita vista da matéria, sendo seu pedi- Indicado, o Sr. Presidente coloca em votação
do deferido pela Presidência Nesta oportua Mensagem, que obtém aproVação por 11.
nidade o Sr. Senador Qd Sabóia de Carvalho
votos favoráveis e um voto contrário. Item 2
transfere a presidência ao Sr. Sen. Jutahy Ma- -Projeto de Lel do Senado no 047, de 1968,
galhães e passa a relatar o item n~ 54 da pauta:
de autoria do Senador Marco MacieJ, que estaDiversos s/n de 1989, que encaminha recurso
belece normas para a cobrança de laudêmio

ao
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na transferência do dominio útil de_ terrenos
da Uniao vinculadas a Programas HabitaCionais e dá outras providências. (deliberação terminativa- turno suplementar)- Relator: Se·
nador Jutahy Magalhães. Parecer: por constitucional e jurí_çlico e, na mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo que oferece.
Não havendo discussão_ em turno suplementar, é colocado em votação o parecer do relator, sendo aprovado por unanimiàade. Item
3 - Projeto_ de _Lej da Câmara no 240, de
1983, de autoria do Deputado Marco Macief,
que dá nova redação ao parágrafo único do
art._~ da ..Lei n9 5.802, de 11 de setembro
de 1972, que "dispõe sobre a inscrição em
prova de habilitação à livre docência", e determina outras providências. O Sr. senador João
Menezes, na qUalidade de relator, emite parecer pela constitucionalídade e juridicidade e,
no mérito, pefa aprovação. Não havendo discus-são- S6bre o assunto, é colocada em vota·
ção a matéria, sendo aprovada por unanimí~
dade. Item 15 - Projeto de Lei da Câmara
no 33,~de 1989, do Poder Executivo, que autoriza ã" revérSão ao Município de Belém, Estado
do Pará, do terreno que men"dona. Relator:
Senador João Menezes. Parecer: pela constitudonalidade e juridicidade e, no mérito, pela
aprovação. Não havendo discussão, a Presidência coloca- em .votação o parecer que
aprovado por unanimidade. Item 22- Projeto
de Lei do Senado n" 160, de 198.9, de_autoria
dq_ Senador ROnan Tito, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento do Conselho
da Repúblic_a e dá outra$ providências. (delibe·
ração terminativa)- O relator, Senador Leopoldo Peres, apresenta parecer pela constitucionalidade ejuridicldade e, aprovação quanto
ao mérito; nos termos -dO substitutivo que oferece. Não havendo discussão, é colocado em
votaçao ·o pãrecer @e oPtém aprovação unânime. Item 23 - Projeto de Decreto Legislativo n 9 23, de 1984, que aprOva o texto do
Ato.Constitutrvo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana- Ritla, celebrado
efri Brasília, a 26 de outubro de -1983. O relator, Senador Antônio Luiz Maya, emite parecer
pela constitucionalidade do projeto. Colocado
em votação, o parecer-é ·aprovado por unanimidatie. Item 26 - Projeto de Lei da Câmara
n9 55, de 1988, do Poder Executivo, que aftera
a Lei n9 6. 750, d€: 1O de dezembro de 1979,
que dispõe sobre a Organização Judiciária do
Distrito Federal e dos Territórios e dâ outras
providências. Relator; Senador Leite Chaves.
Parecer: pela realização de diligência junto ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Terrftórios. Item 27- Projeto de Lei do Senado n~ 286, -de 1989, da Comissão Diretora,
que altera e acrescenta disposições à Lei n•
6.815,_ aJtefada pela Lei no:> 6.964, que define
a situação juridica do estrangeiro no Brasil
e dá outras providências. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade e, no mêrito, pela aprova·
ção. Não havendo discussão, coloca-se em
votação a matéria que é aprovada por unanimidade. Item 36 -Projeto de Lei do Senado
n"'141,de 1989,deautoriadoSenadorMal,lfo
Benevides, que regula as atividades, disciplina
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a responsabilidade civil e criminal de Notários,

Oficiais de Registro c seus prepostos, e define

a fiscalização de seus atas de ofício pelo Poder
Judiciário. (deliberação terminativa) -

Rela-

tor: Senador Francisco Rollemberg. Parecer:

oportunidade, constatar:do-se a a~s~nc.ia de
quorum para delíberaçoes, a PresJ?~nc1a encerra a reunião, lavrando eu, Vera ~c1a Lacerda Nunes, a presente ata que, após hda e aprovada será ass_inada pelo Sr. Presidente.

por constitucional e jurídico e, no mérito, pela

aprovação nos termos do substitutivo que oferece. Na fase de disCussão usam da palavra
em consideração ao assunto os seguintes Srs.

40' Reunião realizada em
30 de noVembro de 1989
Às dez horas do dia trinta de novembro de
e Leopoldo Peres. C9locado em votação, o
parecer é aprovado por unanimidade~Abstém
mil novecentos e oitenta e nove, na sala da
comissão, ~ob a presidência do Sr. Senador
se de votar o Senador Mauro Benevides. Item
Od Sab6ia =ae Carvalho, Presidente, reúne-se
43- Consulta SIN, de 1989, do Senhor Presia Comissão de Constiutiç:ão Justiça e Cidadadente do Senado Federal, dirigida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em denia, com a presença dos Srs. Senadores Fancorrênda de questão de ordem levantada pelo
dsco Rollemberg, Jlitahy Magalhães, João
Calmon, Leopoldo Peres, Márcio Lacerca, WiiSenador Itamar Franco na oportunidade da
So_ri Martins, Mário Maia, Carlos Patrocínio, Releitura do Projeto de Lei da Câmara n"' 36,
nal do Aragão, Mauro Benevides, Ney Marade 1989. O parecer do relator, Senador João
nhão, Maurício Corrêa, Edison Lobão, Marco
Castelo, conclui pelo acolhimento da questão
Maciel, T eotônlo Vilela, Mansueto de Lavor e
de ordem, o qual é aprovado por unanimidade.
Aluízio Bezerra. Deixam de comparecer, por
Item 44 - Projeto de Lei da Câmara n" 53,
de 1989, do POder Executivo, que dispõe so-motivo justificado, os Srs. Senadores Leite
Chaves, Odacir Soares, João Menezes, Chagas
bre a ação civil pública de responsabilidade
Rodrjgues, José Paulo Biso], Afonso Arinos
por danos causados aos investidores no Mere Olavo Pires. Havendo número regimental,
cado de Valores Mobiliários. O relator, Senador
o Sr. Presidente declara aberto os trabalhos
Edison Lobão, oferece parecer pela constitue dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
cionalidade e juridicidade e, no mérito, pela
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se
ao havendo discussão, coloca-se em votaçãc.
à apreciação das matérias constantes da paua matéria, sendo aprovada por unanimidade.
Item 45- Ofício "S" n9 7, de 1988, do Senhor
~. na ordem determinada pelo Senhor Presjdente. Item 1 - Projeto de Lei do Senado
Presidente do Supremo-Tribunal Federal ren914l,de 1989, de autoria do Senador Mauro
metendo ao Senado Federal, cópia do acórBenevfdes, que regu1a as atividades, disciplina
dão proferido pelo STF nos autos da ação
a responsabilidade civil e criminal de Notários,
cível originária n~ 369-5, do Estado de São
oficiais de RegistrO: e seus prepostos, e define
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade
a fiScalização de seus atas de oficio pelo Poder
da expressão "de seus servidores" contida no
Judiciário. - (deliberação terminativa~ turcaput do art. 18, do De_creto-Lei n9 1.089,
no suplementar) -O parecer emitido pelo
de 2 de março de 1970, bem como a parte
Senador Francisco Rollemberg, concluindo
fmal do § }9 do mesmo art 18. O Senador
pela constitucionalidade e juridicidade e, no
Wilson Martins designado relator da matéria,
mérito, pela aprovação, é acolhido em turno
apresenta parecer favorável, nos termos do
suplementar, pela unanimidade, Item 2- Pro-.
Projeto de Resolução que oferece. Não havenjeto _de Lei do Senado no 59, de--198ir de
do discussão, coloca-se em votação o parecer,
autoria do Senador Marco Maciel, que prorque recebe aprovação unânime. Item 48 roga o _prazo de aplicação de incentivos fiscais
Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 1~89, do
do imposto sobre a renda para empreendiTribunal de Contas da União, que dispõe sobre
mentos localizados nas áreas da Sudene e
o cômputo do tempo de exercício de função
da Sudam. ::--(deliberação terminativa- arreretribuída por gratificaçao de representação
P.iação em turno suplementar) -O Senador
de gabinete para os fins que menciona. O
Áureo J'.\ello que havia solicitado vista da mar
Senador Maurício Corrêa apresenta parecer,
teira, devolve-a sem voto em separado, Não
concluindo pela constitucionalidade ejuridicihavendo discussão, coloca-se em votação o
dade e aprovação quanto ao mérito. Não ha~
par&er oferecido pelo relator, Senador Odacir
vendo discussão, coloca-se em votação o paSoares, que conclui por constitucional, jurírecer, que é aprovado por unanimidade.. Item
49 - Oficio "S" n~ 4, de 1988, Cio Senhoi- · dico e, pela aprovação quanto ao mérito, nos
termos do substitutivo que oferece, sendo, na
Presidente do Supremo Tríbunal Federal enoportunidade da votação, acolhido por unani·
caminhando ao Senado Federal, cópia do
midade em turno suplementar. Item 4 - Pro·
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fe·
jeto de Lei do Senado no 72, de 1989, de
deral nos autos do Recurso Extraordinário n"
a-utoria do Senador Edison Lobão, que indica
108.174-1, dO_ EStado de São Paulo, o qual
os cargos referidos no art. 84, inciso xrv, da
declarou a inconstitucionalidade da expressão
"deduzidos 0,5% a título de despesas de arre· -constituição Federal, cujos atos de nomeação, pelo Presidente da República, dependem
cadação e fiscalização, contida no art. 13 do
de prévia autorização pelo Senado Federal.
Decreto-Lei n~ 1.038-69. O Sr. Senador Aluízio
-(deliberação terminativa) O parecer do relaBezerra apresenta parecer favorável, nos tertor, Senador Wilson Martins, conclui pela
mos do substitutiv:o que oferece. Não havendo
constuclonalidade e juridicidade e, no mérito,
discussão, coloca-se em votação o parecer,
pela aprovação, com as emendas de n·· 1 e
"sendo aprovatlo por unanimidade. Nesta
Senadores: Maurício Corrêa, Wilson Martins
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2--CCJ. O. Sr. Senador Maurício COrrêa que
havia solicitado vista da matéria, devolve-a
com vo!o em separado, conduindo pela sua
rejeição. Não havendo discussão é colocado
em votação_ o parecer do relator, Senador Wilson Martins; recendo aprovação pela unanimidade, ficando prejudicado o voto do Sr. Senador Mauricio Corrêa. Item 6 - Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, de 1988, de autqria
do Senador Severo Gomes, que dispõe sobre
a concessão das emissoras de rádio e televi-.
são. O relator,. Senador Mauro Benevides apresenta parecer concluindo pela rejeição do projeto, por considerá-lo inconstitucional. Em fa~
se de discussâo o Sr. Senador Maurício solicita
vista da matéria, sendo o seu pedido deferido
pela Presidência. Item 29 ~ Recurso S/N, do
Senhor Presidente da Comissão Mista incumbida de elaborar o Código do Consumidor
sob recurso à questão de ordem suscitada
pelo Senador Dirceu Carneiro a respeito da
inconstitudonalidade da criação da referida
Comissão. ú relator, Senador. Francisco Rollemberg aPreSenta parecer concluindo pela
procedência da referida questão de ordem.
Não havendo discussão, coloca-se em votação o parecer, sendo aprovado por unaniml~
dade. Item 30- Oficio "'S" No 12, de 1986,
do Senhor Presidente do Supremo Tribunal
Federal encaminhando ao Senado Federal,
cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
o 103.700-8, d9-- Estado de Minas Gérais, o
qual declarou a inconstitucionalidade do pará~
grafo único do art. 45 da Lei Orgânica daMagistratura Nacional - (lei ,Complementar
n~35t79). O relator, Senador Aluízio Bezerra
oferece parecer favorável, nos termos do Pro·
jeto de Resolução que apresenta. Não havendo discussão coloca-se emme votação o parecer aprovado por unanimidade. Item 41 Projeto de Lei do Senado n~ 199, de 1989,
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
regulamenta o § 2~ do art. 171, da Constituição
Federal, que dispõe sobre o tratamento preferencial à Empresa Brasileira de Capital Nacio- _
nal e dá outras providências. - (deliberação
terminativa) - e, anexo: Projeto de Lei do
Senado n~ 291/89, de autoria do Senador [ta·
mar FranCo- (deliberação termlnativa), que
tramita em conjunto. O parecer do relator, Senador Edison Lobão, conclui pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo que oferece.
Não havendo discussão, coloca-se em vota·
ção o parecer,que é aprovado pór unanimidade. A matéria deverá voltar à pauta da próxi~
ma reunião para deliberação em turno suplen~
tar. Item 42 - projeto de Lei da Câmara n·
61, de 198~_,-_de autoria do Tribunal de Justiça
dO Distrito Federa! e dos Territórios, que inclui
a categoria de lnspetor de Seguraoça Judiciária no Gru_po-Atividades de apoioJudiciârio,
do quadro de pessoal permanente da Secretária do Tribunal de Justiça do Distrito Féderal
e dos Território, e dá o_utras _providências-. O
Senador Mauricio Corrêa apresent.ã parecer
por constitucional e jurídico e no mérito pela
aprovação-. -o-s-r. Senador wnson Martins. _solicita vista da matéria, sendo o seu pedido defe-
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rido pela Presidência. Prosseguindo.. o Sr. Senador Cid CarValho transfere a Pl-esid.ênCia ao

e

Senador Jutahy Magalhães, Pa:SSá à- relatai
o item 4 7 da pautà: Indicação n~ 1, de 1989,

de autoria do Seriador Jutahy Magalhaes, que

sugere seja objeto de estudo, pela Comissão
de ConstitWção,Justiça e Cidadania destaCa-

sa, recente julgado, do Supremo Tribunal Federal- (Recurso Extraordinári.o n" 116.750-5
-DF)- interpretando o alcance do disposto
no art.. 6° da Lei n" -4.717;~- de 29 de junho
de_ 1985. O pa~cei'condui pela procedência
da indicação nos_termos do Projeto de Lei
que apresenta~ Não havendo discussão. coloca-se em votação o parecer, sendo_ aprovado
por unanimidade. Retornando a direção dos
trabalhos, o Sr. Senador Cid Carvalho passa
a palavra ao Senador Carlos_ Patrocínio para
relatar o litem 48 da pauta: Projeto de Decreto
Leg!slativo nç 7 , de 1988, que aprova o texto
do acordo básico de Cooperação Científica
e Tecnológica, celebrado entre p _Go-.renro. da
Rep(lblica Federativã do Brasilr e O Govem2
da República Sodalístci 'dá T~tiécs>~loV$qui~ ..
em Brasl1ia, a 2 de julho de 1985. O relator
apresenta parecer pela <lprovàção do projeto,
Não havendo discusSão col6CàMse éffi votação
o parecer "que é ãprovado , por ünanimidade.
Nesta oportunidade, constatando-se a falta de
quorum, o Sr. Presidente encerra os trabalhos, ficando adiados os demais itens da pauta
para a próxima reunião. E para constar, eu,
Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei
a presente_ata que, após lida e aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente..

41• Reunião realizada em
5 de dezembro de 1989

Às dez horas do dia cinco de dezembro de
mil novecentos e oitenta e nove, na saia da
Comissão, sob ·a ·presidência do Sr. Senador
Cid Sabóia de Carvalhº PreSidente reúne-se
a Comissão de Constitui):ão, Justiça e Cidadania com a presença dos Srs. Senadores
Mauro Benevides, Juthay Magalhães, Marco
Madel, Leite Chaves, Aluízio Bezerra, Lollrival
Baptista, FranciscO Rollemberg, João Calmon,
Meira Filho, Antônio Luiz Maya, Ronaldo Aragão e Wilson Martins. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os Srs. Senadores Mansueto de Lavor, Márcio Lacerda, Leopoldo Peres, Edison Lobão, Odacir Soares, João Menezes, Chagas Rodrigues, José Paulo Bisol, Afonso Arinos, Olavo Pires, João- Castelo, Carlos
Patrocínio, Mauricio Corrêa- é Ney Maranhao.
Havendo número regimental, o_Sr. Presidente.
declara aberto os trabalhos e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, passa'-se à apreciação das
matérias cantantes da, pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 1 - Mensagem n9 321, de. 1989, do Senhor Presidente
da RepúbUca; subme~ndo à aprovação do Senado Federal, o nome da Ora. Cnea Omini
Moreira de Oliveira, para exercer o cargo de
Ministro Togado do Tribuna~ Superior do Trabalho, em vaga originária destinada a membro
do Ministério Público do Trabalho. A Presidência convida a Ora. Çnea Cimini Moreira

de Oliveira1• para tomar a;sse_n~q à mesa _e, a
seguir, coru;:~de a palavr?~- ao ,Sr. Senador Marco Madel para, na _quaJid~de ~e relator, emitir
parecer sobre a Mensagem, tendo S~ EXceJ~ncia, roncluído favoravelmente. prosseguindç),_ o Sr. Pi:esidente. deixa livre a palavra para
a fase de interpelação, oportunidade em que
fazem uso da mesma.os S~nadore$ Leit~ Chaves e Juthay MagaJhães. A seguir, passa-se
à fase de votação, obtendo a S~ Cnea Clll'tinf
Moreira de Oliveira, aProVãÇ'ãO ·pÔr orízê votos
favoráveis e- nenhum voto contrário. Item 2
~Projeto de Lei do Senado n~ 59, de 1988,
de autoria_ do Senador Marco Maciel, que prorrqga o prazo de aplicação de incentivos fiscais
dp imposto sobre. a renda para empreendimentos localtzactos nas áreas da Sudime e
dã- Sudam.- (deliberação terminativa ....:_ twno
SJ:!Plementar) _.0 parecer do Senador Odacir
~,a"ares, aprovado ~m primeiro turno, condui
p~~ constitucionalidade e _juridicidade e, no
mérito, pela aprovação, nos termos çlo substit.!Jtivq que apresenta. O Sr. Senador Aureo Me·
Uq, tendo solic_itado vista da matéria, devolve-a
sem voto em separado. Não havendo discussão sobre o assunto, coloca-se em_. votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 1O - Oficio N• GP - 033/89, do Sr.
Senador Chagas Rodrigues, Presidente da Comissão Mista de Estudos Territoriais. Relator:
Senador Leopoldo Peres._ Parecer: todos os
prazos começam a partir da promulgação da
Constituição, não se interrompendo no periodo de recesso. Não havendo discussão é colocado em votação o_ parecer sendo aprovado,
por unanimidade. Item 36 - Representação
dos Pais de Alunos _das Escolas do Distrito
Federal na Comissão de Encargos Educacionais do Conselho de Educação do DiStrito Federal. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: contrário à. representação _encaminhada
ao Senado Federal peJa Associação dos Pais
de Alunos das ~olas do distrito _Federal. Não
havendo discussão, __ é- colocado em votação
o parecer, sendo aprovado por unanimidade.
ltem43-0ficio "S", N94,de I989,doSenhor
E'residente do Supremo Tnbunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do
acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Execução n9 342-3/DF,
pelo qual foi "declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da dedução de _0,5% prevista no art. 89 do Decreto nQ 68.419, de
25-5-71 '',Relator: Senador Aluízio Bezerra. Paeto de Resolução que apresenta. Não havendo
discussão, coloca-se em votação o parecer,
sendo aprovado por unanimidade. Item 44 Projeto de Lei da Câmara n" 61, de l989, de
autoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que inclui a categoria
de Inspetor de Segurança Judiciária no GrupoAtividades de Apoio Judiciário, do quadro de
pessoal permanente da Secretaria do Tribunal
de Justiça do Distrito_ f:ed_eral e dos T~rritórios,
e dá outras providências. O parecer emitido
pelo Senador Maurício Corrêa, conclui pela
constitucionalidade, juridicidade e no mérito,
pela aprovação. O Sr. Senador Wilson Martins,
tendo solicitado vista da matéria, devolve-a
sem voto em separado. Não havendo manifes-
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tações sobre o assunto, _coloca-se em votação
o pafecer, que é aprovado por unàniirudade.
Nesta oportunidade, evidenciando-se_ a falta
de quorum, o Sr. Presidnete encerra a reu·
nião, ficando a.diados os demais itens da pauta, e para constar, eu Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente Ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e levada à publicação juntamente com
os. apanhamentos taquigráfo_s.

sr.

ANEXO À ATA DA 41• REUNIÃO DA
COMJS&iO DE CONSTFTU!ÇÀO, JUSTIÇA E CIDADAI'IIA, REALIZADA EM
.5'12-89.

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de CaiVa·
lho)- Declaro-aberta a reunião da Comissão
de Constituição, Justiça e Gdadania, marcada
para hoje, em face da pauta muito volumosa
O item- no 1 da pauta, trata da Mensagem
n"' 324, de 1989. O Senhor Presidente da Re~
pública, submetendo à aprovação do Senado
Federal o nome da Doutora Cnea Omini.
Mensagem de n9 321, de 28 de novembro
de 1989, na origem, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome da Doutora Cnea
Cin1ii1i Moreira de Oliveira, para exercer o car~
go de MinistrO Togado, do Tribunal Superior
do Trabalho, em vaga originária destinada a
membro do Ministério Público, do Trabalho.
Será a primeira mulher a integrar esse Tribunal.
Eu convido a Doutora Cnea parã que COmpareça à mesa dos trabalhos a fim de que
se instale esta reunião.
O Relator da matéria, o Senador Marco Macie[,.que fará o relatório.
Concedo a palavra ao nobre Senador f1ar_c_o
Maciel.

O SR RElATOR (Marco Maciel) -Sr. Presi- ·
dente, Srs. Senadores, o SenhOr Presidente
da República, através ~a _Men~ge~ n"' 321,
de 1989, submete à aprovação do Senado
Federal, o nome da Doutora Cnea Moreira
de Oliveira, para exercer o cargo de Mir:tistro
Togado do Tribunal Superior do Trabalho, em
vaga originária destinado a membro do Ministério Público do Trabalho. Estabelece o art
52, Inciso IIL alínea a. da Constituição Federal,
combinado com o 1~', do art DI,~ competência
privativa do Senado Federal para aprovar previamente_ e por voto secreto, após a argillção
Pública, a escolha de Ministros para o Tribunal
Superior do Trabalho. De acordo com o currícufum vitae e a documentação que acompanham .a Mensagem Presidencial_, a Dr- Cnea
Moreira de Oliveira formou-se pela faculdade
de DireitO do Distrito Federal, em 1967, tendo
inclusive realizado cursos no exterior.
EXerceU a advogada criminal em Minas Ge-rais e, posteriormente, foi nomeada Procuradora do Trabalho Adjunto, por concurso, em
J96Q_
.
.
...
~ membro da AssoC!éição dos Juízos Classistas dos Trabalhos da Primeira Região, ten·
do--lhe sido outorgado_ o diploma de sócio benemérito. É autora de vários livros e trabalhos.
inclusive pareceres sobre a questão trabalhista.
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ComO V. Ex' já procedeu, Sr. Presidente,
cumprindo aqui uma exigência r~gime.nta,l,
encerro e.qui o meu relatório, solicitando. a V.
'Ex' que proceda argüiÇão da candidata indicada para o cargo de Ministro Togado do Tri·
bunal Superior do Trabalho.

a

O SR. PRESIDENTE (Ciâ Sabóia de caivalho) :..._Aliás a prOnúncia correta da Sr' futura
Ministra, é "Néia", este "C", ela: me esclarece,
é mudo, é um nome .grego. Então o nome
da indicada é Criea Cimini. As nossas escusas,
porque fiquei em dúvidã quando li o nome.
1'4as, como velo do computador, pensei que
seria até um erro na grafia, pensei 'que faltasse
uma letra ou ~guma coisa.
lnsta1a-se então a fase da Inquirição da car.:
didata.
·
Os Srs. Senadores qüe desejarem fazer alguma indagação à candidata, poderão fazê-lo
a partir de agora.

Não sei se algum Senador deseja fazer algu~

indagação.
Concedo ·a palavra ao Senador Leite Cha·

ves.
O SR. LEITE CHA~ (Fora do micrO.
fone) ... para o Tribunal Superior_ do_ Traba1ho.
Esse organismo nos merece, em particUlar,
uma grande atenção. É. uma Justiça especializada, e as anciedades nacionais são cadã
vez maiores na faixa dos trabalhadores , e a
nosa preocupação é de ornar esse.Trlbunal
com as leis mais eficaz.es possíveis, ·pàra. que
ele cumpra a sua grande missão. ·
Á Srt chega aqui depois de um intenso prO~
cesso de escolhas. Soubemos como_ é a prova,
como a Procuradoria procedeu, nacionalmente, para chegar ao seu nome. Então, foram
diversos indicados, examinados, os candidatos de diversas partes_ do país, entre os quais
os melhores valores dessa coorporação foram
votados sendo V. Sr a integrar a lista sêxtúpla
e depois a tríplice, mantendo a EXecUtivo o
seu nome e hoje V. Ex' es~ no Seria(l6.. S!é:i
que a Sra está vivendo um problema efl)ocional muito grande,_ a su~ mãe está ~njtiitO
doente e a Srt acabou de sofrer, involuntariamente.. um ferimento. E nãO teríalnos,
maiores indagações, mesmo porque sabemos
da sua vida Muita coisa aqui, antes meSmõ
de o candidato chegar já temos um conheci·
menta muito aprofundado do seu passado.
Então, muitas vezes aqui éxamináintis iláo
um dePoimento, não um ióstante da vida do
candidato, seja Ministro- do Tribunal Superior
do Trabalho, do Supremo Tnbunal federal, dO
Superior Tnbunál de Justiça, examinamos vi·
das, comportamento ao longo da vida. De forma que, às vezes, o candidato, pgde nao se
haver muito bem aqui, mas a sua Vida é _que
está em exame, em julgamento. E a Sr- tem
todas as condições para isso, pela sua qualificação, pela sua competência, pela sua seriedade, pela dignidade. A Sr" está à altura da
indicação e à altura do Tribunal. _ __ _ _____ _
Eu perguntaria apenas à Srt-:........:. ~-rosto eU
ficaria - se acha que a ConstitWÇáo -·tratbU
bem a Justiça do Trabalho, ou seria conveniente que agora, na regulamentação da lei

a5Sim;

ordiiiária, teríanios que melhOrai aiQuma coi·

sa, OU futuramente alguma emenda constitu-

cional tomar aJustiça do Trabalho mais apropriada ao seu mister.
É s_pmente e~ pergunta, a Sr' está desobrigada de responder a ela, porque, de antemão,
estou muito feliz em tê-la aqui como uma_das
candidatas a íntegrar o Tribunal Superior do

Trabalho.
OSR -PREslDENre (Cid Sabóia de Carv~frlo)- COm a palavra a nobre indicada.
A SR• CNEA MNI -

__

A minha presença

ciqUi; hoje, devo, inclusive, aos Srs. constitüín:. tes, porque trouxeram nesta Constituição o
princípio da igualdade, da iSonomia entre- as
funÇões e as qualidades do povo brasileiro
em geraL Agora, quanto à Justiça do Trabalho,
realmente vieram benefícios muito grandes,
trazendo, por exemplo, o auxilio-maternidade,
que foi de muita importâricia para a Justiça
do Trabalho, trazendo a liberdade sindical, que
·fOj de muita importância, o direitO de greve,
que foi regulamentado- e muito bem regulamentado - faltando ainda uma lei ordinária
quanto aos serviços essenciais.

. , E eu, por exemplo, que estou há 1O anos
lidando justamente com as classes obreiras
e tenho tido, com sucesso, Já na minl1agestao,
feito as. conciliações e agora sendo um preCeito constitucional dá muito mais força à Justiça dp Trabalho, porque as partes devem sen~r-s.e à~ mE;l.S~s para fazer as negociações.
Nós já f~íamos isso na primeira regiao e a
COnStituição veio apenas selar uma faCl..lldade
maiof, tanto para o Ministério Público quanto
para a Justiça em geral, para os julgamentos.
-:_C'Oino SoU órigflúlria do Ministério Público~
nele'estouhá 29 anos, tenho muito amor por
essa-carreira, a Constituição também premiou
o Ministério Público que hoje tem maiores poderes. de entrar em qualquer área do Brasil.
Hoje, o Ministério Público não está proibtdõ
de fazer coiSa nenhuma, o que é.urt) pontÇJ:
riiWtô importante na· Constituição. Realmente,
Os Cp~titulntes_ es~o de parabérys, ,foi uma
Cconstituição mOderna, uma constituiçã-o
-aberta, não deixando, entretanto, por exemplo,
nas greves ele não está deixandq de trazer
a ilegitimidade, a greve, realmente, hoje, é legal. Mas devem ser Ç>bservadas pelos.emprega~9s e pelos empregadore~
-Ootri_iã6, realfnelite,- fui de ffiUita importãiida
a paile que trata da Justiça do Trabalho.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Alguém mais deseja fazer alguma inda·
gaçâo? Com a palavra o Senador Jufahy Magalhães.

O _SR.JUTAHY MAGALHÃES -

· A SR• CNEA CIMINI- Sempre como Minls-

tério Público.

ASR~ CNEA. Cflv\lNI- É o 5o COnstitucional
do art. 94, da Constituição.
OSR.JUTAHYMA~-EugÕstaria

apenas de uma informação-da- Sr" Em primeiro lugar, na Constituição foi de.terminado que
nós aqui fizéssemos uma regulamentação do
direito de greve. Um dos assuntos abordados
por mim na regulamentação que eu propus;
e que depois fico_u de maneira diferente no
resultado final, que ficou também ainda a crité~
rio de juízes, negociações e tudo isto. Entáo,
vamos a um caso específico, greve de funcionalismo público. Os fundonárfos estão a1 eni
greve já há mais de um meS: Foi fe"ito aqui
uma regulamentação, uma votação-da Medida
Provisória n9 106 a respeito do assunto. Agora
a Sr" como Juiza a Sr' seria a favor ou contra
o _pagamento dos dias não trabalhados, do
funcionalismo público; aqueles que estão em
greve e que não trabalham.
A SR~ CNEA CJMINI- Como não está regulamentado eles não podetn fazer greve. Não
está regulamentado. Falta regulamentação
para eles fazerem esta greve. Então, enquanto
não houver esta regulamentação, eu não posso aceitar esta greve como uma greve legal,
como uma greve legítima.

a

O SR. JUTAHY MAGAUiÃES - Então
não considera correto _o pagamento dos
dias não trabalhados.
S~

A SR' CNEA t!M!Ni- i'fão.
O SR. PRESIDENTE (tíd Saboia de Carva-

lho) -Alguém deseja fazer mais !J]guma indagação?
- -Concedo a palavra ao Sr. Relator para con~
1 cluir o seu t_elat6ri9 e se quiser alguma coisa
a màis para acrescentar.

O SR. RElATOR (Marco Maciei) -Sr. Presl·
dente, em face das informações que estão
apenas à indicação do Sr. Presidente da Repú~
blica e interpelações dos ·colegas e às considerações feitas por ele indicadas, eu não teria
mais nenhuma colocação a produztr, razão
pela qual se V. Ex' estiver de acordo, eu poderia
dar o meu parecer.

O SR PRESJDENTE (Cid Sabóia de Carva·
lho):-- Vamos então à votação secreta.
- Os Srs:· Simadores· já poderá~ votar e a Sr"
aguardar um poucõ o 1'eSUltado final.
Vamos para a votação- secreta.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho) --Designo os ilustres Senadores Leite
Chaves e Mauro 6enevides como escrutina·
dores._

Ó SR. LEITE CHAVES -

Sr. Presi-

dente, não tenho aqui uma cóPia do currículo,
então, éu gostaria, antes, de fazer uma pergunta à D. ,Cnea. A Sfl' já funcionou na Justi~a
do Trabalho como Juíza ou c o~ o Promotora?
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O SR. MAURO. BENEVIDES -

Unanimi·

dade.

1.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva;

. !fio) ':""':" O..nOm~ da futUra ministra, porque_
O SR. JUTAHY MA~- Ent.!iq, a ainda não foi investida no cargo, foi aprovado,
Sr!' agora vai ser Ju.íza:
por un~ldade, ll votos. (Palmas.~
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· O SR. PRESIDENTE (Od Sab6l.ide Carvalh.o)_ ~ Encerrado _o !tem 1~. vamos, continuar
a reunião.
Pedimos aos~ Srs.- Senadofes
-tOmem
ass_ento em seus lugares.
Atenção. Efn pauta o item de número 2.
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.

que

O"SR JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presi-

dente, na última sessão, eu protestei contra
a_, en_trada em pauta do exame do nome da

D,fl' Çnéa;que;·haje, foi aproVadO POr Uilaritmi4adé. Não tenho nenhuma notiCia oficial fUi informado ontem e ouvi, outras declara-

ções de que o SuperJor Tribunal Militar está
noVamente, argüindo contra a aprovação do
nome de um canditado que para lá foi indica·
do por falta de documentação_ que compro·
vasse... É a repetição do caso Aluizio Alves.
St.Presidente, isto para rlós, fica multo mal.
É conseqüência dessa preocupação que temos de agradar, de darmos uma seqüência
imediata; chega, aqui, a indicação de .um nome e, no cüa seguinte, nós estamos sendo
Convocados por pessoas, ·por Jobbies que são
feitos, e, não queremos dizer não, não queremos desagradar e votamos, imediatamente,
os nomes que nos são apresentados, aqui,
no Senado Federal, para decidirmos a respeito
da indicação. E, aí, estamos acumulando erros.
V. EX', como Presidente, eu sei que é muito
atento a essas questões, tem procurado, sempre que tem notícias prévias e qualquer dúvida
a respeito de qualquer candidato, examinar
a questão.- Mas, às vezes, não se têm essas_
informações prévias e nós não vamos buscáIas como deveríamos.
Peço a V. Ex" que, no prbximo ano, não
permita, de forma alguma essa pressa para
o exame dos nomes. E que se dê condições
de examinar cada caso, faz.er as investigações
que se façam necessárias. Não vamos, aqui,
pensar em agradar, vàrnos, aqui; cumprir com
a nossa obrigação.
Este é o_- apelo que e_u faço a V. EX', como
Presidente .da _Comissão, corri.o pessoa que
-eu sei, pelo trabalho que executa, das preocupações que tem para o andamento correto
dessas questões -mas que não atendamos,
mais, a pecüdos e a lobbies que se fazem para
que nós, aqui, ou nas outras comissões, aprovemos os nomes, de imediato. Nós estamos
batendo recordes. Chega uma mensagem
num dia, e no dia seguinte, nós já estamos
votando, em plenário. Já estamos aprovando,
em ple'~árlo. E tsso não pode mais acontecer.

q~~ reEre-~~ii.~f"!té._d~·MhliStêiio Púbii~~1-,?l~

mente conceituada, com um currículo- belísSimo, uma indicação -sem o ·menor trabalho
da indicada, quer diz_er, ela obteve a indicação
porque seus pares acharam que ela é quem
deveria chegar ao Tribunal. No próprio Tribunal ~ntrou _sem nenhum trabalho para lista.
t: uma pessoa que vem de uma-carreira dentro
do Ministério Público, muito-fácil de se averiguar. O perigo está na indicação de juizes dassistas e de advogados. Porque, muitas vezes,
como aconteceu aqui a Aluízio Alves, e V. Ex"
dá conta de_ acontecér ao último indicado exatamente, para o lugar que Aluízio Alves não
pôde ocupar, como tem acont,...ddo --orn juíses representantes de catego; .. s protJssionais,
já chegam t::l_enúncias, etc. de que fulano não
é empregador e sim empregado, etc, esses
casos, realmente, levam a uma maior profundidade. V. Ex" tem toda razão. Prometo_ qlfe
não porei em pauta, daqui para frente, sem
mais profundo _exame. Fica estab.elecido-íss.o~ pelo f!l~~s. ~nqUap~9 ~u fof '?. p~eStdente.

o:

· O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~V. Ex- me

permite? Por que é mesmo no. caSo atual de
hoje?
O SR. PRESIDENTE (CidSàb6ià de CaJVa-

lho)- PC?i:;_nã~. _.

_

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:_Acho que

pod_erfamos, aqui, eu fiz uma pergunta simples, ma~ Q'l!e:_é_ b'_qUe eu ·conSidero que nós
devamos também f~er~ t:._· cof?heCér o pensamento...
'

o SR PRESIDENTE.(Cid Sabóia de calVa~
lho) josa.

Al(as, teve wna resposta muito cOra-

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ..• o pensa-

mento do indicado a respeito dos assuntos
que vaijulgª'~· Eiltâq,-_e~tamOs aqui para aprovarmos a indiCaÇão, tendo conhecimento do
pensamerito dã pesSOa, a respehO de assuntos
-que vai julgar, podemos negar ou não na nos~ aprovação_ e de" acordo com-o que cbnsidefarrnos certo' ot.i errado deátro da linha do
pensamento dele. E, esse_ trabalho é que eu
acho que não estamos executando. É um trabalho que não é meu, não é do Senador Leite
Chaves, não é do Senador Wilson Martins, não
é de V. Ex", acho- (Jue é um trabalho do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva-

lho)- Exatamente.

-- -

-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~ um trabalho do Senado, é fazer através até da Assesso,ria.

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de CalVa-

lho) -Acho que V. Ex' tem toda a razão nessa
observação, e aproveito para deixar nOs Anais
da Comissão, algUns regiStrOs.
Por _exemplo, eu acho que, quando a indicação é a de umjuii:, que já veril-de um TribunaJ
Regional para um Tribunal Superior, ou de
uma Junta de conciliação e Julgamento, já
passou por juntas, já passou por-Tribunais
Regionais, ~ cbega ·a um Tribunal Superior,
o exame .é mais tranqüilo. CorOo,- também,
o caso .presente, não dá a menor preOcupação.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarVa·

[1-iO)-=..._ Na Ú1dicaçã0 dOs enlpregadores hoUve
denúncias contra um dos indiéados. E, eu tive
o cuidado -de exigir -dOCümentação prévia, o
q~e me gerou um mundo de aborrecimentos.
Porque, correu, no Senado, inclusive pessoas
interessadas saíram espalhando qUe o Presidente da Comissãp :de Cqn.Stituição, _J~tiÇa
e Cidadania estava b_loql;J~ando um determinado processo, coino se não fosse da minha
competência esse exame. Nesse caso da indi-

êàÇs.dPa~ã' ó SU[:leiiôrTribl.tnal Militar, eu exigi
da· iTidicado uma -sede ,de documentos que
ele trouxe e eu manàei para o Relator em
anexo ao próprio proCessO. Quando eu enviei
o processo eu enviei, também, eSsas provas
que exigi do indicadO, para- qUe o Relator as
examinasse. Porque, comO Presidente, eu possOlaZei- o meü exame individual, para o meu
cOOVéridfrfêfitô, ·agotà; Cáda Sehador faz o seu
eXa:nie e tem o seu convendinento- frtdividualrrienk Agora, eu achO que. realmentl'!, necessitamos de tempp porque, por exemplo, pode
ser cfUe veriha a paSSar por aqui um juiz arbitrá~
rio, ~e decisões reformadas, de decisões atacadas, em quem nós achemos que não devemõS ãptóvat. Porque a nossa aprovação não
é-Obrigatóiià; téTiciS ã cOndição çonstitucional,
o ex~e da exigência constitucionkli de ser
dassista ou de .ser advogado ou de ser do
Ministério Público~ oU de notável sal;>er jurídico,
etC:, que podemos averiguar. Mas, ~lém disso,
há o lado moral, há o-lado da conduta moral,
há ~o' lado da competência, há uma série de·
fatOS' que 'pode orie"ritar ci voto -do Senador.
Não, uma série de conceitos que poderão ser
apurados e que devem. orientar o voto do_Pár~
lamentar, quando o processo que, tanto passa
á<jUi Como passa em Plenário. t óbvio, V. EX-'
terruoda_r.azão e nóS vamos procurar ter um
cuidado mais redobrado ainda, este ano não
teremos mais oportunidade mas,~rio pr"óximo
,a_n_o._
ci"SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente-,
_eu que:tia fazer, também, umas considerações
Sobre o assunto no Senado, po.rque são muito
oportunas.
OSR. PRESIDENTE(Cid Sabóla de é:aíVa-

lho)- Pois não. Tem a palavra V. Ex•

-o SR LEITE-CHAVES - Eu me lembro
que no caso_ do Ministro Alulzio Alves, em cujo
exame desta Comissão_ eu não participei eu não estava- mas, que: quando em Plenário
se levantou dúvida acerca do exercício por
dez anos 1)8 vida, de advogado, que eu vi dúvidas, eu peâi qué os docuniéifós fosSem remetidos de volta à Comissão. Então, documentos
novos, fatos noVos apareceram e. devia a Con:i~sãp reexa~iná3os....J;~tâ~ o Seriaào se .poSlCJonou pubhca~fe; -5t fm um erro, porque
neSses ·casos de j~N1ós somos juízes também, quer di~er, a nossa primeira posição é
inq~isitoiial. ~.examinar a vida pr~gr~. ·a
Yfda passada. No caso dos juízes que__têm vindo__ aqui, inclusive a nossa ilustre _a Dr' Cnea.
são pessoas que riós já conhecemos pela sua
atuação, pela sua experiência, mas, nenhwn
dos casos pode fugir a isso. Nós temos que
examiná-los.
Outra coisa, sabendo a propria Constituição
- porque nós somos uma Casa política ela teve a preocupação de exigir que as argüições fossem feitas publicamente, asSegurando a qualquer pessoa o direito de levantar
argüições.
Jlouve "até um ilustre militar que recel;leu
infoimações e -a elas deu plena e cabal resposta. Satisfez a comissão.
·
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Mas é preciso saber isso. Primeiro inquiriM

mos -

somos promotores -

a respeito da

vida, perquirinios as dúvidas, as informações.

Não pode haver constrangimento. E depois
funcionamos corno julZes. Como será que-eles
procederão, pelo passado, pela competênc:ia,
nos futuros julgamentos? Os julgamentos dos
Tribunais Superiores, às vezes, são fundamentais em determinadas causas; os Tribunais Superiores formam jurisprudência dominãnte
que vale, às vezes, por lei. Por isso estou de
pleno acordo com V. Ex"

Além do mais, nessa questão de advogados,
quando são indicados no terço ou mesmo
promotores, a 1ei exige critérios objetivos. t'lã6
é preciso que s_eja formado há dez anos, mas
que tenha comprovado militància. Aliâs, a pró-

pria Ordem deveria ser ouvida sistematica-

mente. Não é apenas que seja inscrito. Muitas
vezes o homem foi um ilustre advogado no
passado, mas pode estar desatualizado. Como
se um médico, o Dr. Zerbini, passasse vinte
anos ou dez anos s_em operar, mesmo que
tivesse sido ilustre e qualificado, ele não estaria
em condições para uma operação imediata.
É a questão dos pilotos. São pilotos excep·
cionais. Mas, se eles passam dois anos ou
seis meses sem pilotar, eles têm que fazer
um novo exame de saúde, as condições, fazer
·
vôos duplos.
A lei foi objetiva. É advogado mesmo. Fora
disso não se faz. concessão. A pessoa ser Ba·

charel, dar um parecer, dar um parecer administrativo, isso não vale nada. Tern_qué ter
a militância efetiva, porque do contrário ele
não comporá aquele quadro té<::nico que a
Constituição estabelece que exista nos Tribunais.
De forma que acho que foi oportuno. À época da indicação de Aluízio Alves invoquei essa
condição, e digo o seguinte: ninguém pode
tirar da Superior Tribunal Militar ou qualquer
Tribunal o dU:ito de perquirir esses requisitos,
porque eles sao objetívos e não requisitos de
aferição. São requisitos constat~Veis diretamente.
De forma, Sr. Presidei-tte, que futuramente
coloco-me -à disposição, inclusíve para ser relator nesses casos em que não faço concessão
com uma coisa dessa.
O SR. PRESlDENTE~(õd Sab6ia de Carvalho) - Item 2 da pauta:
"Projeto de Lei do Senado n~ 199, de 1989,
que regulamenta o§ 29, do art. 171, da Constituição Federal, que dispõe sobre o tratamento
preferencial à empresa brasileira de capital nacional e dá outras providências."
t: um projeto já em segundo turno, já é
o turno suplementar. A matéria é dada como
aprovada, se não houver nenhuma objeçâo
por parte do Plenário.
Portanto, aprovada a matéria constante do
item de n9 2.

Item n'36:
Representação dos pais de alunos das escolas do Distrito Federal na Comissão de Encargos Educacionais do Conselho de E4ucação
do DistritO Federal.

Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES-AAssociaç:ão de Pais e Alunos das Escolas do Dístrito
Federal formulou representação junto à Co·
missão do Distrito Federal, alegando que, eni·
bera tendo "assento garantido na Comissão
de Encargos Educacionais do Conselho de
Educação do Distrito Federal, nos termos do
§ 2~. do art. 29, do Decreto--Leí nQ 532, de 16
de abril de 1969", tal condição vem serido
negada com base em legislação posterior hierarquicamente inferior ao Decreto-Lei mencionado, ou seja, o Decreto n9 9.3.911/87.
Solicita a entidade que o apontado órgáo_
do Senado "tome conhecimento do assunto
dentro do seu elevado papel de instância fiscalizadora das aç:ões do Governo Distrito Federal
no reguardo que é o cumprímento da lei e
dos interesses da comunidade que represen·
ta".

Segundo se constata da documentaçáo
anexa, a Associas:ão em causa por duas vezes
requereu o respectivo credenciamento junto
ao Conselho de Educação do Distrito Federal.
Ein ambos os casos foi a pretensão indeferida
por falta de amparo legal.
Na primeira tentativa assim que se pronun·
dou o colegíado na parte conclusiva do Parecer n9 77/88:_
"a) inexistindo' ilegalmente a figurei
pretendida do credenciamento, não há
como se deferir o pleito;
b) os pais, contudo, têm representação no Conselho Estadual junto ao
CEDF, por intermédio do Conselho de
Educação do Distrito Federal. Por inter·
médio da Associação de Pais e Mestres,
desde o advento do Decreto n~ 93.911,
de 12.. 1-87, Deo:eto do G_o~mo do Di_s~
trito Federal n' 10.152, de 24-2-87;
c) públicos são os atas e as sessões
d_o Conselho que podem ser acompanhadas por qualquer interessado, independentemente de quaisquer forma1idades."

Da segunda vez. foi reiterado o entendimen·
to prévio nos termos do seguinte parecer (no
125/88):

"Pelo exposto, manifesta-se o Relatara
no sentido de que nada há alterar no Parecer n9 77/88, da lavra do ilustre Conselheiro Carlos Fernando Mathias de Sousa,
nesse sentido se devendo responder à
requerente."
Além disso as APM já se manifestaram a
respeito, negando à recorrente a representa·
ç:ão junto ao CEDF, Também o Presidente
da lAPA -Associação de Pais de Alunos das
Escalas do DF, concorreu a representante dos
pais, eleitos pelas APM, e não foi o escolhido.
Conseqüentemente a matéria não é da alçada
doCEDF.
No âmbito da Comissão do Distrito Federal,
após longa e minuciosa narração dos fatos
envolvendo o dissídio entre a APA e o CEDF,
con_cli.du o Rela!Or pela neceSsidadci" .de au~
diênc:ia deste órgão alegando:
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"Diante da exposta, o Relator é de pare·
cerque -esta CoinisSãô, l:Oii'l.-bãSe rio
go 7', § 3•, da Resoluçao TI' 157/88 dó
Senado Federal, provoque prOilUrí<zia~
ménto- da Com:iss5ó de! t:óristituição, Justiça e Cidadania (CCJC) Sobre a constitucionalidade do Dec~eto n9 93-.911, de 12
janeirO de 1987, uniá\iez que ao décretoregulamentador é vedada qualquer inovação no texto da lei a ser regulam_~Wla
- (Con.stit\;liçifo Federaj,~~ ~. iri~sq:Jy~
lhfiiie), '.'
, ' , " .. , ·t1 n~ f3
A qu~stãO jl!rídica sob~-~ qy~l-~:;;ta _P'll~
são é çh~amada_a_ opinar diz respeito_â_cornpaiibilidade entre- o prescrt,ó' nq .§ 21 dõ_' é\f1. ·2~
do De<:reto-L_ei ri9 532/69 .e. .O 'dispOsto ric:l inciso VI do§ 29 c:toart:. 29 do becrêtO n9_93.911/87.
O priméirõ diploma -prevê:

·aro.

"Art. 2'1 Haverá junto ao Conselho
Federal de Educação, a cada Cons~lho
Estadual ele Educação e ao Conselho de
EdUcação do Distrlto~Federal; uma CO.
missão de Encargos Educacionais com
finalidade especifica de estudar a matéria
referida ilo art. I? e opinar conclusivamente pàra-a decisão final do -Conselho.'
§ 2~ Nos Conselhos Estaduais e no
Distrito Federal, a constituição da Comissão de Encargos Educacionais poderá
adptar-se às peculiaridades locais, deven~
do estar, contudo, sempre integrada pe~
los representantes da Sunab, das categorias econômlca· e profissional interessadas e dos paJs de família; cabendo as
indicações às entidades de âmbito regional ou, na sua falta, às referidas nos itens
Ta !V deste artigo."
O ítem IV referid_o assegura assento no 6r-·
gão a um membro da "Onião Nacional de
Associações Familiais (UNAF)", em représen-:
taçãodos pais de famila.
Já o decreto·regufamentadotestatui:
"Art. 2 9 . Haverá junto ao Coriselho
Federal de Educação _e aos Consélhos
dos Estados, do Distrito Federãl _edos
T errltórioS, unia ComisSão
Engargos
Educacionais com a finaJidade específica
de estudar a mat~ria contida no· artigo
19 e opínar, conclusivamente para decisão final do respectivo Conselho.

de

~~s Cons"eÍhosdc;;Ek~~Í~

Distrito Federal e dos Territórios,· a Comissão será" constituída por um de seus
membros escolhidos pelo Plenário, que
a presidirá, e pelos seguintes represen·
t<mtes:
:..;.................. ,.-~~-..............._.
VI- um dos pais de alunos, indicado
pelas Associações de Pais e Mestres."

-·-

Verifica-se qtie o decreto atribUi a representação dos pais de alunos às _Associações de
País e ,Mestres" enquanto a lei defere tal atribuição às entidades que congregam "pafs de família".
Haveria então manifesta incompatibilldade
er!_tre a noll'fla hierárquica superior e a respectiva regulamentação.
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Ocorre que·a Let n~·5.692, de 11 de agosto

de 1971, ao fixar novas diretrizes e bases para

o- ensino de 1

9

e 2 graus, modificou o _critério
9

atributivo de legltlmidade para representação,
nos órgãos públicos, dos interess_es dos "país
de alunos":
-.. '
Dete!mina '? artigo 62 da citada Lei n9

5.692171:
J ,

' ~·Art. 62. --Cada sistema de ensino
., compreend~r~, obrigatoriamente, aléró
, de

~erviços

de assistência .edw;:aclonal

que assegurem aos alunos

nece~itados

cçndições, çie ~fici~nda_ escÓI<\lr, entidaw
des que_c_ongreg~em professores e pais
de alunos _com o objetivo de colaborar
para o eficiente Iuncioitainento- dos estabelecimentos de ensino."

Ora, as CoinisSOés de Encargos Educacionais têm por finalfdade precípua colaborar
com os órgãos pUblicas na medida em que
estudam e opinam conclusivamente sobre
matérias atinerites ao sistema escolar.
Assim sendo, parece-nos- {Jlie o_ Decreto n"'
93.911 de 1987 interpretou corretamente os
dispositivos legats pertinentes· ao entender que
as normas atributivas de representatividade
dos "pais de alunos" a entfdades outras que
não as "Associações de Pais e Mestres" ficaram revogadas a partir do advento da Lei de
Diretrizes e Bases -de 1971,
· 1
Ante o exposto, somos· de parecer que a
apontada aotimonia _entre o, preceito regulamentador e a legislação ordinária é inocorrente no caso.
É esse o parecer, sr; Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Od Sabá ia de Carvalho)- Em dis_cUssãq:-,{.Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vou
enç:~[ar..a...QÍ!i!.'!tlssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que _estiverem de acordo
com o parecer permaneçam séntados. (Pausa.)

'

Aprovado o parecer de autoria do Senador
Jutahy Magalhães._ _ _
_
Oficio S n"' 4, de 1989, dó Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando
ao Senado Federal cópia dó acórdão proferido
pelo Supremo :rribllfl_al Federa_! nos a!-fí.os da
Execução no 342.3/DF,'pelo qUai foi declarada,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da
dedução de meio por cento previsto .no art.
89, do Decreto n~ 68Af9, de__ 25~3-71. Esse
éoitem43.Côin ã- palavra .o- Se-nador Leite Chaves.
O SR. LElTE -CHAVES -Sr. Presidente,
cabe~me apenas a leitura. O parecer é de emis-

são do Senador Aluízio Bezerra, que por motivo justificado não está presente, no momento, na Comissão, e está redigido nos seguintes
tennos':
CómUriica o E"x.Celenrlssimo Senhor presj.
dente do Supremo· Tribuna] Federal, através
do Oficio "S" n9 4 de 1989, ao Senado Federal,
que aquela Corte, em aCórdão proferido no
dia 19 de novembro de 1987, e publicado
no "Diário da Justiça", de 17 de junho de
1988, tendo transitado erri julgado1 conheceu

. da Ação C..1ve1 Originária- n? 342-3, que teve
como autores os Estados do Pã.raná e do Pará.
declarando a inconstitucionalidade do art. 89

do Decreto n' 68.419, de 25-3-71.
O expediente do Supremo Tnbunal Federal
observa o disposto no artigo 411 do Regimento Interno do Senado Federal. contendo
etn anexo -o texto- da legislaçãO impugnada,
do acórdão proferido e das notas taquigráficas
da sessão em que oc-orreu o julgamento.
· A Consütuiçãó Federal, no Seu artig'o 52,
item X, confere ao Senado Federal a atribuição
privativa de decretar a suspensão total ou pareia] de leis julgadas inconstitudonais por decisão, transitada em julgado, do Supremo Tribunal FederaL
-Trata-_se aqui, de eliminar do nosso sistema
)i.uidiCO aquelas leis que porventura se choquem ·com os -dispositivoS de nossa carta
Magna
Assim, di ãcordo com o retiirídO aCórdão
do Supremo Tribunal Federal, a dedução de
5% prevista no art. 8~' do Decreto n~' _6a419
de-25-3-71, refere--Se ao produto do imposto
único sobre energia elétrica, previsto na COnstituição Federal de 1969 _em seu art 26, n~
II, que dispõe que sessenta por cento do proposto da arrecadação desse imposto será distribuldo aos Estados, ao Distrito Federa], aos
Municípios e Tériitórios. O § 19 do mesmo
artigo acrescenta que ~·a distribuição será feita
nOs termos da lei federal que poderá dispor
sobre a forma e os fins de aplicação dos recursós distribUídos... "
~Cabe lembrar aqui que o texto constitucional em tela é a Constituição de 1967, e sua
Emenda til' 1, de 1969.
Pondera o acórdão da nossa Corte Suprema, entretanto, que:

" ...a lei federa], pelo que se vê do §

19 ®_art_::_26; só~poi:le dispOr sobre a distribuição propriamente dita e sobre a forma

e os fins de _aplicação dos recursos distribuídos.
.
Não sobre Oobjeto mesmo da distribuição, constitucionalmente previsto, que há
de ser sempre "sessenta por cento do
produto da arrecadação".
Nenhuma dedução se autoriza no inciso n
do art 26, ou mesmo no § 19 , ainda que ~
título de de~pesas de arrecadação e fiscali~
zação do imposto.
--Até por que, como é corrente na doutrina
e na jurisprudência, em princípio, ao poder
que institui e arrecada o imposto é que cabem
os õnus decorrentes dessa arrecadação e fiScalização.
Isto· posto, oferecemos aos nOSsos ilustres
Pares _o_ seguinte ProjetÇI de Re;solução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N'
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Suspende, de acordo com a cdeclsáo
proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
cm acórdão_de 19 de novembro de 1987,
a execuçáà do-art. 89 do Decreto n~
68.419, de ·25~3-71, nos termos do que
dispõe o artigo 52, indso X, da_ Consti~ç~.

-

-

Artigo úrik:O. Fica· S"uSpeiísá •. ~~· "áéordo
com dedsão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em acórdão de 19 de novembro de
1987, publicado a li de junho de l988, a
execução do art 81. 9q Deçret9 n9. 95A 19, de
25-3-71, nos teiTnos dO que dispqe- 6 "ártigo
52, item X, da Constituição Federal.
O SR. PRESJDe:N'rE (Cid Sabá

ia de Carva-

lho)- Em discu_s:;;âQ._~ausa)
,Se nenhum dos Srs._ Parlamentares cfesejar
f~_!__uSO if~ ~~vi-a Yi?_U~ enterra:'r a 'c!iSclJsâo.
Eni VOtaÇão.- · - ·
Aqueles que concordam em ·com·D"parec·et
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Pas~os, então, a-~~ item d~ ~~uta.
O SR. LEITE CHAVES ......:.. Esta Comissão
tem urna tradição, Sr. Presidente, de ter número, sempre, pelo menos para deliberar.
O SR. PRE"SlDENIE (Cid $ali6ia de Cruva~
lho) - É que ternos _ou~as Comis~ões reúili~
daS na mesma hora.
.
Em pauta, o item 10:
_. _.. ." _· , .· ·:
"Oficio n9 ZP33/89, _do Sr. Senador ChagaS
Rodrigues, Presidente da Comissao Mi$ta
EstUdos T erritorlalS."
- - -- -Com a palavra, o Senador J\J;ltôniq Luiz
Maya, que substituirá o Senador Leopoldo P~

a.e

res.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Lê o seguin-

te parecer.
RELATOR: S~nador Leopoldo Peres
O il.obre Senador Chagas Rodrigues, Presidente da Comissão Mista de Estudos TerritoriaíS, em razão de o.uestao de Ordem suscítada pelo ilustre Relator dessa Comissão, Deputado GabrieJ Guerreiro, provoca o nossO
prqnunciamento com fulcro no artigo 1O1, V,
do Regimento Interno do Senado Federal (Resolução n~ 93, de 1970, modificada e consolidada pela Resolução n~ 18, de 1989), quantO
à correta exegese do artigo 12, "caput': e seu
§ 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
A consulta foi formulada mediante o seguinte articulado:
a) o prazo de um ano começou a fluir do
nonagésimo dia após a promulgação _da
Constituição, quanto deveria ter sido criada
a Comissão, ou a partir da data de sua instalação, o que somente se verificou e!Jl 1_~ c!e
·junho de 1989?;
-b) em qua.Jquer hipótese, o praz9 de um
ano corre nos períodos de recesso do Con·
gresso NJ3,clonal?
Adotamos a mesma técnica àa consulta,
desdobraremos a resposta.
1- é prec"eituado, no "caput''do artigo 12
e seu § 19 do Aro das Disposições Constituiclonais Transitóriais.
"Art. 12. Será cria9o, dentro. de noventa dias da promulgaçãcr da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais,
com dez membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder Ex:e~
cutivo, com a finalidade de apresentarestudos sobre o território nacional e ante-
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projetas relativos a novas unidades terri-

haja vista que essa Comissão não deve ser

toriais, notadamente na Amazônia Legal
e em áreas pendentes de solução.
§ 19 No prazo de um ano, a Cernissão submeterá ao Congresso Nacional

confundida com as demais Comissões Mistas
do Legislativo. Ela é mista sim, mas em razão
do fato de ser composta por membros dos
Poderes Executivo e Legislativo e não porque_

os resultados de seus estudos para, nos

são seus membros Senadores e Deputados.

tennos da Constituição, serem apÍ'edados nos doze meses subseqüentes, exti·

guindo-se logo após.
-·-·······.-.- ---.........

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

No texto_ constituciorJa1 sup~atranscrito _são
fixados três prazos peremptórios: 90 {noverlt.a)
dias para a instalação da ComisSãõ, comr)Osta
por membros do Legislativo e- EXecutivo; 1
(um) ano para a conclusão dos trabalhos da
Comissão;- 1 (um) ano para aPreciação das
condusões da comissão pelo Congresso Nacional.

e

Os prazos são determinados e determii-Jã.
tes. O seu início dar-s_e-á a partir da -promulgação da Carta Magna, data em que começou
a fluir o primeiro prazo (de noventa dias), ao
término do qual iniciou-se a contagem dO Se-gundo prazo (um ano para a Com!ssão), que,
ao experar, determinará o inícío do cômputo
do terceiro prazo (uni ano para o ConQressO}.
Constata.:.se, pOis~ Que foi estabelecido pela
Lei Maior um encadeamento lógico entre esses três prazos. O§ 19 do artigo 12 cOntempla,
dessarte, prazos condicionados àquele fixado
no "caput "do disposJtivo constitucional. Como desdobramento do comando normativo,
ao qual se encontra atrelado, o § }9 não pode
ser interpretado isoladamente, e, de forma
concatenada com o "caput" do artigo, estabelece a contagem de tempo a partir da data
determinada como limite máximo para-a criação da Comissão (o 06naQésimo dia, contado
da promulgação da leis).

Assim, não abstante a instalação da .Comissão não ter coincidido com o nonagésimo
dia, flXado como prazo terminativo pela Constituição, é a partir deste que fluirá o ano pres-o
crlto para a Comissão concluir os seus trabalhos. Isso porque em nenhum momento a Carta magna cogitou do seu descumprimento e não poderia fazê-lo - e, portanto, em nenhum momento fez alusão à hip6tese de con·
tagem do prazo do dia da instalação da Comissão.

A Cottirssão Mista de Estudos Territoriais

é uma Conifssão especíal e como tal os seus
prazos também sáo- especiais, prescritos expressamente na Constituição, podendo~se-lhe
aplicar as regras dos Regimentos Internos das
Casas ou do Congresso Nacional, desde que
não confUtem com o texto· constitucional. E,
como este não previu a suspensão ou interrup~
ção dos prazos durante o recesso parlamentar,
é de se _concluir que os mesmos fluirão normalmente nesse período.
O nosso entendimento é, inclusive, corroborado pela previsão contida no § 2? do mesmo
art 12, que estabelece o prazo máximo de
três anos para os Estados e os Municípios
promoverem, mediante acordo ou arbitramente, a. dem_a~cação de su<!.s linhas divisóri~s
em litígio. Três anóS, contados_ da promulgação da Lei Maior, são, P9iS, o prazo f~
para que sejam resolvidos todos os conflito,s
territoriais. Admitindo-se, no entanto, a hipóteSe da suspensão ou interrupção dos prazos
estabelecidos no § }9 do art. 12, dar-se-á ens~
jo_ao surgimento de conflito entre as normas
coi'Istitudonais~ pois extrapolado será o limite
máximo fixado pelE Carta para a solução das
pendências territoriais.
Mais uma vez, pots, socorrendo-nos da máxima jurídica "não é lícito ao intérprete distinguir onde a lei não distingue" e convicto do
caráter especial dos prazos determinados no
§ 1" do art. 12 do Ato das Disposições Consti-_
tU.donais Transitórias,. é o nosso entendimento
que esses prazos têm curso normal no recesso parlamentar.
ESte, nobres colegas, é o nosso Parecer,
salvo melhor juízo.

O SR. PRESIDENTE (Qd Sab6ia de Carvalho) -Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, passemos à votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
com o parecer do Senador Antônio luiz Maya,
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Com a palavTa o Senador WilSon Martins..

Com amparo:. pois, na máxima juridica que
O SR. WILSON MARTINS- Sr. Presidente,
aflm'la "ao intérprete não é licito distinguir on- Srs. Senadores, na sessão de 30 de novembro
de a lei distingue", traduzimos a norma consti- último, o ilustre Senador Maurício Corrêa teve
tucional, inS-crita no§ 19 do art. 12, como esta- · a oportunidade de relatar o Projeto de lei da
belecedora de prazo cujo cômputo dar-se-á Câmara de n 9 61, de 1989, (Projeto de Lei
a partir do nonagésii'no dia da promulgação. n 9 1.828-B. de 1989, na Câmara dos Deputada lei Maior, isto é, consoante o caput do dos), que inclui a categoria de lnspetor de
dispositivo da Constituição.
Segurança Judidáda no Grupo Atividades de
II-Já no-que diz respeito ao segundo Apoio Judicián'o, do Quadro de Pessoal Perquestionamento suscitado pelo nobre Sena- manente da Secretaria do Distrito Federal e
dor Chagas Rodrigues, relativo ao decurso do dos Territórios, e dá outras providências.
prazo da Comissão no recésso parlamentar,
Da leitura do parecer do dustre companheié o nosso entendimento que o funcionamento ro de Comissão tive dúvida, Sr. Presidente,
da Comissão Mista de Estudos Territoriais ln- e Pedi vistas do processo,_ uma vez que .entendepende da sessão legislativa e não se sub- dia que estava havendo nomeação de funciomete ao processo legislativo, regulador da tra- nários independentemente das prescrições
mitação das matérias no Congresso Nacional, em vigor, estatutárias.

Pedi vista e tive, entretanto, da assessoria
provas inequívocas de que providências ldênti·
cas. leis_ idênticas. foram aprovadas por esta
Comissão e pelo Consresso Nacional, que beneficiaram funcionários dõs diversos tribunais
do País, o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho. Então,
todos esses tribunais já foram tratados pela
foima como o ilustre Relator Maurkio Com~a
encaminhou a matéria que lhe foi submetida

por V. Ex•

·

Trata-se, de resto, de incluírem em uma
funçãomals"_elevada um pequeno número de
fundonárl6s- agOia da- categOria de Inspector
de Segurança Judiciária do grLipo de ativida·
des e apoio judiciário do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios.
Ora, Sr. PreSidente, consideraria uma postura extremamente rígida e desumana querer
agora, depois que outros funcionários, até da
Suprema Corte Nacional, já se acham beneficiados, quer_ermos agora excluirmos pequenos funcionãrios de pequena monta e_ em nómero limitado.
Nessas condições, deixei de preparar um
voto em s_eparado para concordar com o relatório e me pôr de acordo com o projeto.
É o parecer.
O SR PRESIDENTE (Od Sab6ia de Carvalho)- Então, o proJeto vai à votação.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço a pala\oTa,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presium outro ponto que me preocupa bastante é quando nós votarmos essas questões.
eu vou solicitar sempre-ao Relator Portaria.~
o que representa de gastos...
d~te,

a

O SR.I'RESJDENTE (Od Sab6ia de Covalho)- Isso é muito importante...
O SR. JUTAHY /'1\A.GAL.HÃES - ... e quais
os itens orçamentários que vão cobrir esses
gastos... no Plenário Petrônio Portella a Medida
Provisória n 9 106 foram atendidas... portanto,
representa um gasto extraordinário para o próximo ano e nós do Senado, como na Câmara,
devemos ter a preocupação de votar sabendo
o que estamos votando.:. eu sei que os precedentes são muitos. agora, nenhum destaque
que nós,estamos votando sabendo... np orçamento a idéia e que recursos para investimento são lirnitadíssímos, praticamente não existem. Ainda tem candidato faJando em 94 bilhões de dólares em investimentos. Quero ver
qual é a varinha mágica que vai fazer o dinheiro
aparecer. Mas, eu acho que nós também deveríamos ter e isso a Mesa do Senado deveria
dar condições de - eu fazia parte da Mesa...
até conseguir um convênio com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, com o Prodasen pa-ra podermos acompanhar essas informaç5es através do Relator, porque também
não é possível o Congresso acompanhar esses
dados, sem essas informações do "Executivo

8080 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii)

e isso não vem ocorrendo atravé's -do·ÉxecuM" •;f!_~·Õ_ de _tp~~~~~. iiát~~·~b·r4~: ~
tivo. Outro dia m.~9. coilVe_r~ei ~qrn asco- F~deral, através.d~-M~~~._t~.m _a~Çit?Jc;lo !}ma...
missões do pesso-al do Banco Central que me não_poderão perceber mais d~ que os·salári~
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s:r:aàÇ .. bô: 'itú~fic:a~ no~-~r~hr~~~- do P~diit~gis-

procurou que era o .Relator do Banco Central
no Orçamento e· mais-urrici
sOiiéiioU ... ago~
ra para votarmo;;; essas rnatériàS, precisamos
dessas informações do ExecutivO também para podermos comparar se o Orçamento permite essas aprovações.
· ~nda sem nada a ver com essa questão,
' O:senador Wilson ~(!.rtins· examinou o proble·
• rçm e eu tenho muita cOnfiança ·no eX:ame critert,oso do Senador Wilson Martins.... e por isso,
nO Senado é autor dessa proposta, mas tam·
bém quero no próximo ano ter condições de
padermos votar com mais consciência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carva.:.
lho) _ Acho que 0 seu posicionamento deve

vez

do Poder Executivo. Então,_es'ªria estendendo
ab- Sériádci'-matéria .que acrésc.e s.uPs~ndalmente os vencimentos dos funcionários do
Poder Judiciário antes que saiba_inos o que
vao perceber os funciOiiáiiOS fio pçxfer Execu·
~vo. Rejeitou a deferi~dtt"isdn'OiJ;l.i~, que cada
y~ estará mais distante,'".c·~t~a~ -ve~ será mais
difícil. A minha idéia ~ ~~àj;à_tr)~lite·~sta. Reite·
rbu sempre o que representa em dinheiro o
direito concedido através de cada lei, atravé_s
de cada projeto de lei --:- não Vamos dizer
J~i, porque não há condição ~ qual a signific.ação econômica e financeira de uma deter·
minada propositura. Nãa vai di;zer que aquilo
que encaixa no orçamento .ào.Po~er Judiciário

.....

latiVo ou se :nca~ n~o-~oder Executivo. E~ V?taça_:> a matena.
. .
Os Srs. Senadores 'Jl!e a aprovam que1~
permanecer sentados. (Pausa)
Fica, portarito,- a·próvada esta propositura
em faVor- dos servidores índiCados por este
projeto de lei, estell que eram oS ·únicos não
tinham essa gratificação; como bem acentuou
o nobre Senador Wilson. M~rtins.

A matéria é aprovada.
Não havendo outra matéria que possa ser
votada no momento está encerrada esta reunião extraordinária. Convocamos outra reU·
nião ordinária para quinta-feira -às 1O horas
da manhã, quaildo todo o restante da pagta
estará eliminado.
·

República Federativa do Brasil
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r"------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• 87, DE 1989
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campds da Oêncía e Tecnologia,
celebrado entre o Governo da Repúbfjca Federativa do Brasil e o Governo da Repúbfjca da
Índia, em Nova Delhi, em 22 de julho de 1985. -

Art 1• É_ aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação nos Campos da, Ciência e Tecnologia
entre_ o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da India, em Nova Delhi
em 22 de julho de 1985.
Parágrafo úOico~ São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar em implementação do Acordo.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBUCA DA
INDIA SOBRE COOPERAÇÃO NOS
CAMPO$ DA ClllNCJ"- E.'tECNOLOGIA

mútuo, as várias áreas em que tal cooperação
é desejável, levando_ em consideração a experiência adquirida pelos cientistas e os especialistas dos dois países e as possibilidades disponíveis.

O GoVetnó da República Federativa doBra-

ARTIGOU

sil e
O Governo da -República da fndia,
Considerando que o desenvolvimento das

relações científicas e tecnológicas será de mútuo benefício pãra ambos os países,
Desejosos de fortalecer a coop-eração entre
os dois países especialmente no campo da
ciência e da tecnologia;
Considerando ainda que tal cooperaç-ão
promoverá o desenvolvimento da relação amigável existente entre os dois países,
Acordam no seguinte:
ARTIGO I
As Partes _contratantes concordam eni. pro-

mover o desenvolvimento da cooperação nos
campos da ciência _e le$:nologia entre os dois
países com base na igualdade e nas vantagens
recíprocas e em definir, por consentimento

A cooperação entre as Partes Contrantantes

nos campOs

d~

dência e da tecnologia pode

ser efetuada atraves de:
i) interCâmbio de cientistas, pesquisadores, especialistas e persorialidade acadêmicas;
11) intercâmbio de informação e documentação cientifica e técnica; iii) organização de seminários bilaterais
científicos técnicos e cursos sobre problemas
de interesse para ambos os países;
iv) identificação conjunta de problemas
científicos e técnicos, formulação_ e execuçcão
de programas conjuntos de qÍJesquisa que
possam levar à aplicação dos resultados de
tal pesquisa à indústria, ~gricultura e outros
campos e intercâmbio de experiência e de
conhecimentos técnicos daí resultante.

ARTIGOJll

1. As Parte Contratantes promoverão a
cooperação ·entre as respectivas organizações,
· empresas ·e instituição envolvidas em ciência
e tecnilogia em ambos os países, com vistas
à conclusão, se necessário, dos protocolos ou
contratos apropriados no quadro deste Acordo.

2.

Os_ protocolos ou contratos, que serão

a base para õ desenvoivimento da cooperação
entre as organizações, empresas e institUições
envolvidas em ciênc:ia e tecnologia em am~os
os paises, serão assinados de comum acordo
entre as P~rtes Contratantes__ e de conformidade com c;Js leis e regulamentos em vigor
nos respectivos países. Tais protocolos- óti
contratos deverão, se necessário, estipUlar:
i) remuneração pelo licenciamento de técnicas ou utilização de patentes;
. ii) troca de patentes, registro conjunto de
patentes baseadas em projetas conjuntos de
pesquisa e desenvolvimento e condições para
sua comercialização por cada Parte ou conjun~
tamente por ambas as Partes em um terceiro
país;
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iii) condições de aplicação ao setor produtivo e a efetivação da produção;
iv) termos e condições financeiras;
ARTIGO IV

As partes Contratantes concordam em que
o envio do equipamento necessário para a
pesquisa conjunta e para os estudos de usinas-piloto criadas no âmbito deste Acordo será efetuada na forma discutida e acordada por
ambas as partes Contratantes em cada caso.
O envio de equipamento e maquinaria de _um
país para outro, produzidos no-curso da execução deste Acordo será efetuado de acordo
com os termos do acordo de comércio exi,s..
tentes na ocasião entre as duas Partes ou con_forme "for acordado entre elas.
ARTIGO V

As Partes Contratantes tomarão as medidas
necessárias para promover a cooperação entre bibliotecas científicas, centros de informação científica e técnica e instituições para o
intercâmbio de livros, publicações periódicas
e bibliografias.
ARTIGO VI

ASSINATURAS

Semestral .....

···-··--········-~············ .. ···· .. ~--~~···

Exemplar Avulso ...............................................

através da implementação de programas

NCz$

0,11

T1ragem. 2.200-exeniplares.

aprovados periodicamente. Tais programas
especificarãç o aJcance, os temas e as modalidades de cooperação bem como os termos
e as condições fmanceiras~ --- ---

2. A implementação deste Acordo está
afet.a ao-Minsitérlo da-S Relações ExteriOres pelo lado brasileiro e ao Departamento de Oênda e T ecliologia pelo lado indiano.
ARTIGOVIÍ
çaq~

Parte Contratan_tes_concorda em não divulgar a informação obtida por ela ou por seu
pessoal no âmbito deste Acordo e uma terceira parte sem o consentimento específico
da outra Parte.
ARTIGO VIII

As despesas de viagem dos dentistas e especialistas entre os dois países ficarão a cargo
do país que envia, enqUanto que as despesas
de estada e outras despesas, tais como gastos
diários, viagenS internaS,- f8:dlidades médicas,
e._tc., ficarão" cargo do país hospedeiro, conforme os termos mutuamente acordados entre as_Parte_s Cántratãnfes. --

a·

ARTIGO IX

1. O objetivo deste AcorâO seia atingido

NCzS 17,04

Cada Parte Contratante deVerá, de acordo com
suas leis e regulamentos, assegurar aos cida-

dõeS di3 outra Parte que se encoritrem em
seu território toda a assistência e facilidades
para o cumprimento _das tarefas que lhes forem confiadas, conforme o estipulado neste
Acordo.
ARTIGO X

1. Este Acordo estará sujeira à aprovação
pelas. Partes Contratantes cQnfQrm_e sgLJs respectivos procedimentos constitucionais e entrará --em vigor por troca de Notas relativa a
essa aprovação.
2___ Este Acordo permanecerá em vigor por
um período de 5 _anos e será automaticamente
prorrogado por períodos sucessivos-de 5 anos,
a menos que uma das partes Contratantes
notifique a outra Parte de sua int~nção de denunciar eSte-ACordO doze meses antes da expifação do citado período.
Em fé do que, os re·spectivos representantes
dos dois Governos clssinaram este- Acordo:
Feito em Nova Delhi, aos 22-dias do mês
de julho de 1985, em dois originais, nos idiom-as português, hindí e-inglês, fbdos os textos
sendo igualmente autênticos, e, em caso de
dúvida, o texto·em inglês prevalecerá.
Pelo GovemQ_ çla República Federativa do
Brasil - Pelo Governo da República da fndia.

Faço saber que o Congres'so 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• 88, DE 1989

Aprova o texto do Acordo Básico de CooperaÇáo Geiilílk:a e Tecnolõgica,. celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Socialista
da Tchecoslováquia, em Brasilia, a 2 de julho de 1985.
Art 1' É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Oentífica· e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia,
em Brasma, a 2 de julho de 1985. .
- ·
··
·
Parágrafo único. São sujeitOs à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que se destinem
a estabelecer ajustes complementares.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Càmeiro, Presidente.

Dezembro de 1989

-DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
CIENTiFICA E TECNOLÓGICA EI'ITRE
O GOVERNO DA REPIÍBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPIÍBUCA
SOCIALISTA DA TCHECOSLOVÁQWA

O GovernO da Repúblíca Federativa doBra~
sil

e
O Governo da República Socialista da Tchecoslováquia
Desejosos de fçrtalecei- a cooperação entre
ambos os pafses no campo- da ciência e da

tecnologia, com base nos princípios do respeito à soberania e da não-ingerência nos assuntos internos;

Considerando o mútuo benefído que o desenvolvimento das relações científicas e tecnológicas poderá trazer para ambos os países,
Convêm no seguinte:
ARTIGO!
As Partes Contratantes promoverão o desenvolvimento da cooperação cientifico-tec-

nológica entre os dois países com base no
interesse e beneficio mútuos, igualdade e reciprocidade, em setores a serem estabelecidos
por via diplomática.
ARTIGOfl
A Cooperação científicO-te"Cilológica a que
se refere o presente Acordo será desenvolvida,
especialmente, através de:
a) intercâmbio de delegações de cientistas,
e representantes de organizações industriais
e _comerciais interessadas nessa cooperação;
b) intercâmbio de inforinaçôes e documentação cientifica e tecnológica;
c) organização de seminários, slmpósJOs e
conferências;
d) investigação conjunta de questões cientificas e técnicas com vistas à utilização prática
ulterior dos resultados obtidos;
e) intercâmbio de resultados de pesquisas
e experiências, inclusive de licenças e patentes, entre institutos, universidades, companhias e outros organismos; e
!) outras forma-s~ae cooperação cientifica
e tecnológica a serem acordadas pelas Partes
ContratanteS.

ARTIGO III

1. As Partes Contratantes Poderão concluir
A.justes COmplementares ao presente Acordo,
com base nos quais se desenvolverá a cooperação entre os organismos, instituições e companhias competentes de ambos os países.
2. Cada Ajuste Complementar estabelecerá
as condições em que se realizará a cooperação, determinará os limites de responsabilidade de cada um dos organismos, institui-- Ções e cOmpanhias interessados no projeto
específico, bem como fixará o número de
cientistas e especialistas necessários para a
execução dos projetas indicados.
3. Os citados Ajustes Complementares serão negociados por via diplomática e aprovados por troca de notas.
ARTIGO IV

Sábado l 6

8083

tífica e tecnológica os r~sultados dos seus trabalhos e as propostas para o desenvolvimento
ulterior da cooperação. A Subcomissão deverá
submeter à Comissão Mista os mencionados
resultados e propo-stas.
3. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão Mista e da Subcomissão de Cooperação Científica e tecnológica, os contactos
entre os organismos exeq.1tivos, no quadro
do presente Acordo, serão assegurados por
via diplomática.
_
ARTIGO VII

Os dentistas e especialistas enviados por
uma das Partes à outra, para os fins de que
trata o Artigo II do presente Acordo, submeter-se-ão às disposições da legislação nacional
do pais receptor. e nâo poderão dedicar-se
a qualqueratividade alheia a suas funções sem
a autorização prévia de ambas as Partes.
ARTIGO VIII

As Partes Contratantes convêm na criação,

no âmbito da Comissão Mista Brasil- Tchecoslovaquia, de uma Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica, que terá a incumbência de tratar dos assuntos relaciona~
_dos com a execução do presente Acordo, especialmente pelo exame e elaboração dos programãs destinados à consecução de seus objetivos, pela avaliação periódica dos resultados
da cooperação científica e tecnológica, e pela
formulação de recomendações para ambos
os Governos.
ARTIGO V

--A menos qué 0/\juste Complementar disponha de forma diversa, cada organismo, institui-ção ou -<:ompan.hia arcará com as despesas
decorrentes de sua participação nas atividades
de cooperação previstas no presente Acordo,
de c~nformidade com a~ leis vigentes em cada
país.ARTIGO VI

1. Cada Parte Contratante informará à outra, por via diplomática, os organismos que,
por seu lado, terão o encargo da execução
do presente Acordo, e do programa de atividades dele decorrentes.
2. Os referidos organismos deverão submeter à Subcomissão de Cooperação Oen-

As Partes Contratantes tomarão todas as

medidas cabíveis para o cumprimento do disposto no presente Acordo, e para tanto proporcionarão as facilidades necessárias, de conformidade com as leis vig_entes em cada país.
ARTIGO IX

1. Cada Parte Contratante infoimará a outra, por nota, do cumprimento dos requisitos
legais internos necessários à aQrovação do
presente Acordo, o qual entrará em vigor na
data da se_gunda notificação.
-2.- O presente Acordá ferá" a vigênda de
cinco anos e será renovado automaticamente,
por períodos iguais e sucesSivOs, a menos que
uma das Partes Contratantes notifique a outra
de sua decisão de denunciá-lo pelo menos
noventa dias antes da expiração da sua validade.
3. O término do presente Acordo não afetará o cumprimento dos Ajustes Complementares em vigor, que serão implementados até
sua conclusão, a menos que ambas as Partes
decidam de forma diversa
Feito em Brasilia, aos 2 dias do mês de
"}Ulfiõ. de 19-85; em dois exemplares originais,
nas línguas portuguesa e tcheca, sendo ambos os textos igualmente autênticos. - Pelo
Governo da República, Federativa do Brasil:
Olavo Egydio Setubal - Pelo Governo da
República SOcialista da Tchecoslováquia: Bo~hl.iniÍJ Urban.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO, N• 89, DE 1989
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ddade de Imperatriz, Estado
do Maranhão.
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Art. 1• É aprovado o ato que renova por 10(dez) anos, a partir de 17 de janeiro de 1~98B, a concessão
outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar, na cidade de Imperatriz, EStado do Maranhão,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente

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 N9 90, DE 1989

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia,
em Praga, em 7 de abril de 1989.
Art 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, em 7 de abril
de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar
revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes Complementares.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -~Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERI'IO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
· E O GOVERI'IO DA REPúBLICA
SOCIAUSTA DA TCHECOSLOVÁQUIA
SOBRE COOPERAÇÁO CULTURAL

O GoVerno da-Rep.óblica Federativa doBrasil

e

O Governo da República Socialista da Tche-

coslováquia (doravante denominados "Partes
Contratantes"),
Inspirados nos princípios do respeito mú-

tuo, da não-intervenção nos assuntos int:mos
e da reciprocidade de vantagens, e deseJOSOS

de fortalecer os laços de amizade que unem
~

os dois povos,

Convieram no seguinte:
ARTIGO I
O presente Acordo rege todas as iniciativas
e atividades de caráter cultural, educativo e
desportivo levadas a efeito pelo Governo e pelas instituições úovemamentais de uma das
Partes Contratantes no território da outra Parte
Contratante.
ARTIGO II

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio e a cooperação bilateral nos campos
da cultura, da educação e dos esportes, obser~
vadas as respectivas legislações e normas vi~
gentes e o disposto no presente Acordo.
ARTIGO III

1. O intercâmbio e a cooperação entre as
Partes Contratantes poderão compreender:

• a} o intercâmbio de Pro[essores, escritores, os programas deverão contemplar a continuitradutores, diretores, atores e técnicos teatrais -dade das atividades de intercâmbio que são
e cinematográficos, artistas- plásticos, solistas objetivo do presente Acordo.
de balé, músicas, arquitetos; desportistas e es4 . .As Partes Contratantes facilitarão, em
tudantes em nível de pós-graduação;
seus respectivos territórios, a organização dos
b) a criação de cursos regulares de língua
programas bianuais de intercâmbio cultural,
portuguesa, literatura e dvilil:ação bmsileiràs educacional e desportivo no âmbito do preem universidades da Tchec_oslováquia, e de sente Acordo, inclusive quanto _à admisSão e
línguas, literatura e civilização _tchecoslovacas saída de material artístico, obras de arte, mateem universidades brasileiras;
rial didático e equipamento cultural e educa- - c) a tradução e publicação de obras literárias
tivo.
e artísticas da outra Parte, de reconhecida quaARTIGO IV
lidade;
d} o intercâmbio de livros, publicaçOes cul·
turais e de informações sobre os museus, bi1. AParte brasileira designa o Ministério das
bliotecas e outras instituições -culturais;
Relações Exteriores como Coordenador de
-'- e) o intrercâmbio de missões educadonais
sua participaÇão na execução do presente
de interesse recíproco, e
Acordo, e a Parte tchecoslovaca designa, para
1) a organização de manifestações culturais,
o mesmo fim, o Ministério Federal dos Negótais como exposições, conferências, represencios Estrangeiros. Aos Coordenadores caberá:
tações teatrais, mostras cinemaetográficas,
a) analisar o desenvolvimento do intercâmprogramas de televisão, apresentações musibio e da cooperação bilateral nos campos cuJ.
cais, espetáculos de dança, exibições drcentural, educacional e desportivo;
ses e certames desportivos.
b) avaliar o cumprimento dos programas
2. Na medida de suas disponibmdades, as
bflaterais de intercâmbio, examinar e aprovar
Partes Contratantes concederão vagas e_ bolprogramas bianuais elaborados e projetas es~
sas-Oe-estudo em_ cursos de pós-graduação
pecíficos._ de suas universidades para estudantes da ou2. Todas as questões relativas à execução
tra Parte, em áreas de estudo escolhidas de
dos projetas e programas de intercâmbio e
comum acordo.
cooperação culturats, educativos e desporti3. A fim de implementar o presente instruvos entre as partes Contratantes serão tratadas
mento, as Partes Contratantes estabelecerão
pelos Órgãos coordenadores, por intermédio
de comum acordo, por intermédio das respecdas respectivas missões diplomáticas.
tivas Missões diplomaticas, programas bia3~ As Partes Contratantes se compoJTletem
nuais de intercâmbio, que ,_-umpreenderão atia submeter à sistemática do presente Acordo
vidades de cooperação, assim como as conditodas as suas atividades de natureza cultural,
- ções financeiras, entre outras, essenciais à sua
educacional _ou desportiva, realizadas no terriconcretização. No processo de sua elaboração
tório da outra.
o-
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ARTIGO V

to e entrará em vigor depois de aprovada por

ambas as Partes Contratantes..

As Partes Contratantes poderão -celebrar,
por via diplomática, Ajustes Complementares
Programas de Trabalho entre universidades
e instituições de ensino superior, bem como

culturais e desportivas, de ambos os países,
que desejem cooperar nos campos da cultura,
educação e esportes, em conformidade com
os princípios e dispositivos deste Acordo.

ARTIGO VI

Qualquer modificação ao presente Acordo,
ou a sua revisão, deverá ser proposta por escri-

pOr terminéido ao final do perído de validade
em curso no mOmento da notificação.

ARTIGO VII

ao presente Acordo que visem _à_ criaçi;:o de

1. O Presente Acordo entrará em vigor na

data da Troca de Notas por meio das quais
as Partes Contratantes informarão uma à outra
bre a sua aprovação, de acordo com os
procedimentos estabelecidos por suas respec.
_
tivas Jegislaçõesd.
2. O presente Acordo pe~anecerá em vigbl por um período de dois anos, após o qual
será automaticamente renovado por períodos
adicionais de mesma duração, a menos que
uma das Partes Contratantes manifeste à outra, por escrito e com antecedência de seis
meses de sua_ expiração, sua intenção de dá-lo
51..
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ARTIGO VIII

Expirado ou denunciado o presente Acordo,
suas disposições continuarão a reger quaisquer obrigações não concluídas assumidas
durante sua vigência. Tais obrigações serão
executadas até o s_eu término.
Feito ~ Praga, aos 7 dias do mês de abril
de 1989, em dois exemplares originais, nas
línguas portuguesa e tcheca, sendo ambos
os textos igualmente autênticos. - Pelo Governo da República, Federativa do Brasil: Robwto de Abreu Sodré -pelo Governo da República Socialista da Tchecoslováquia: Jaromir Johanes.

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• 91, DE 1989
Aprova os textos da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio,
de 1985, e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio,
de 1987

Art 1' São aprovados os textos da Convenção de Viena para a Proteção da Cama·da de Ozônio,
de 1985, e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de Oiônio, de !987:
Parágrafo únicO. São sujeitos à aprovação do CongressO Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão desses textos. bem como aqueles que se destinam a estabelecer-lhes ajustes complementares.
Art 2• Esta decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

--------'-

. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O MEIO AMBIENTE
CONVENÇÃO DE VIENA

PARA A
PROTEÇÁO DA CN-IiN)A DE OZÔNIO
ATA FIJ'IAL DA CONFElmNCIA DE
PLENIPOTENCIÁRIOS SOBRE A
PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÓNIO

1. A Confei'énda-de Plenipotenciários sobre a Proteção da Camada de OZónio foi càr1vocada pelo Diretor E.Xe_cutivo do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), nos termos da Decisão -~-12/l4,
seção, 1, parágrafo 4, adotada pelo Conselho
de Administração de PNUMA em 28 de maio
de 1984. · ·
·
-2-A Conferência reuniu-se no CentroJilternacional de Viena, na cidade de Viena, com
o generoso apelo do Governo da República
da Áustria, de 18 a 22 de março de 1985.
3. T odes os EStados foram convidados a
participar da Conferêtt.cià···os seguintes. Estados aceitaram o convite e participaram da
Conferência:
--

Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgio Desenvolvimento Econômfco, Conselho Eu-·
ropeu das Federações de Manufaturas Quími~
ca, Brasil, República Socialista Soviética da
_Bielorrússi_a, Canadá, Chile, Dinamarca, Egito,
cas, Câmara Internacional de Comércio, Fede~
ração das Associações Européias de Aeross_ol.
Fmlândia, França, República Federal da Alemanha, Grécia, [_rlanda, Itália, Japão, Luxem6. No decorrer da cerimônia de ináugura~
burgo, México, Marrocos, Países Baixos, Nova
ção, a conferência ouviu um discurso de boas~
Zelãndi!3, Nigéria, Noruega, Peru, Filipinas, Sevindas proferido pelo Doutor Kurt Steyrer, Minegal, Espanha, Suécia, Suíça, República So- - nistro Federal para Saúde e Proteção do Meio
_cia1ista Soviética Ucraniana, União das RepúAmbiente, em nome do Governo da República
blicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido da
da Áustria. A Conferência foi aberta forrna1Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unimente pelo Doutor Mostafa K. Tolba, Diretor
dos da América, Venezuela.
Executivo do PNUf.\A, que atuou como Secre~
tário-Geral da Conferência e designou como
4. Acompanharam os trabalhos da ConfeSecretádo EXecutivo o.Senhor Jerry O Deli.
rência observadores dos seguintes Estados:
Bulgária, China, Equador, lndonêsia, Tunísia,
7. A Conferência elegeu unanimemente o
UrUgUai, IugosJávia.
Doutor W'mfred Winfred Lang (Áustria) como
seu Presidente.
5. Também assistiram à Conferência ob~
Servadores dos seQulrites órgãos das Nações
8-:- A <;onferência eleg~ll a~da_ a ~eguinte
Unidcls, agêricias especializadas, organizações
mesa:
ViCe~Pre.Sidente; Senhor -·Geraldo Eulália do
iiltergovemamentais e não~govemamentais:
Nascimento e Silva (Brasil)
Organização das Nações Unidas para o DeS~or Mohamed El-Taher Shash (Egito)_
senvolvimento Industrial, Organização MeteSenhor Rune Lonngren (Suécia)
re9lógica Mundial, Comunidade. Económica
Européia, Organização para a CooperaÇão e
Senhor Yurl Sedunov (URSS).
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Relator: Senhor Willem Kakebeeke (Paises
B<llxos).
9. A Conferêricia adotou a agenda seguinte:
1. Abertura da Conferência

2. Questões organizacionais:
a) Adoção das normas de procedimento;
b) Eleição do Presidente;
c) Eleição dos Vice-Presidentes e do Re-

lator;
d) Adação da agenda;
e) Designação do Comitê de Credenciais:
I) Designação do Comitê de Redação;
g) Organização dos Trabalhos da Confe-

rência.
3. Consideração do projeto de Convenção
para a Proteção da Camada de Ozónio, e de
seus anexos técnicos.
4. Consideraçáo do relatôrio do Grupo de
Trabalho ad hoc de Peritos Legais e Técnicos
para a Elaboração de uma Convenção- Quadro Global para a Proteção da Camada de
Ozônio, relativamente a um projeto de Protocolo sobre aorofluorcarbonos.
5. Consideração do relatório do Comitê de
Credenciais.
6. Adoção da Convenç.êio e outros instrumentos, conforme o caso.
7. Adoção da Ata Final da Conferência.
8. Assinatura dos instrumentos finais.
9. Encerramento da Confer-ência.
10. A Conferência adotou, como normas
de procedimento, o documento UNEP/
10.53/2, proposto pelo secretariado, ·com
emendas (UNEPflG.53/2Corr. 1).
11. Em conformidade com as normas de
procedimento, a COnferência eStabeleceu os
segWntes Comitês:
ComR:ê PlenánO
Presidente: O Presidente da Conferência
Comitê Geral
Presidente: O Presidente da Conferência
Membros: Os Vice-Presidentes da Conferência, o Relator e .o Presidente do Comitê
de Redação.
Comité de Redação
Presidente: Senhor Alberto L Davérede (Afgentina)
Membros: Senhor Waguin Saíd Hanafi (Egito)
Senhora Satu Nurmi (Finlândia)
Senhor Philippe Seigneurin (França)
Senhor Vadim Bakoumov (URSS)
Senhor Patrick Széll (Reino Unido)
Senhor Scott. A. Hajost (EUA.).
12. Os principais documentos que serviram de base para as deliberações da Conferência· foram:
-Quinta Revisão do Projeto de Convenção
para a Proteção da Camada de Ozónio (UNEP/
IG.5313)
-Relatório Final do Grupo de Trabalho l!d
hoc de Peritos Legais e Técnicos para a Elaboração de uma Convenção - Quadro Global
para a Proteção da Camada de Ozónio (UNEP/
IG.5314).
13-. Além desses, a Conferência teve _à sua
disposição uma série de outros documer;ttos
que lhe foram cedidos pelo Secretariado do
PNCJMA. 1
14. A Conferência aprovou a recomendação de seu Comitê de Credenciais, no sentido
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que sejam alcançados os objetivos da .Conde que deveriam ser aceitas as credenciais
venção;
· -dos representantes dos Estados participantes,
4. Registra ainda, com reconhecimento, as
tal como arrolados no parágrafo 3.
declarações do_ Diretor Executivo do Pnuma
15. Com base nas deliberações do Comitê
e do Conselho ExecUtivo do Pnuma e do ConPlenário a Conferência adotou, em 22 de- marselho Executivo da OMM, oferecendo-se para
ço de 1985,_ a Convenção de Viena para a
servir como secretariado permanente para a
Proteção da Camada de Ozônio. A Convenção,
Cotiveilção.
cujo texto encontra-se em anexo a esta Ata
FinaJ, estará aberta à assinatura, no Ministério
f_ederal para Negócios Estrangeiros da RepúI) lmplic:ações fi11anceiras da !mplementação da
blica da Áustria, em Viena, de 22 de março
Convenção pará a Proteção da Cam~da de Ozõnio:
a 21 de setembro_ de 1985, e na sede das
. EstlfTiativas reviStas, e comentários pela OMM ~Nações Unidas, em Nova Iorque, de 22_ de
Organiz~Çã~ Meterológka Mundial (docl.lmento
setembro__ de 1985 a 21 de março de 1986.
UNEPNIG.94/13, UNEPIWG94113/Àdd.l e uNfr/
16. A Conferência adotou ainda as seguinWG,94/P/Add.2JRev.l).
.
tes resoluções. que ficam anexas a esta Ata
Final:
1. Resolução sobre procedimentos institudonaís e financeiros;
2. Resolução sobre um protocolo relativo
2.- Resolução sobre um protocolo relativo
a QoroDuorcarbonos
a cloro_gluorcarbonos;
A Conferênda~ ·
3. Tributo ao Governo da República da ÁusObstfivando com agrado que a CoitVEmÇão
tria.
para a Proteção da Camada 'de Ozôrilo foi
17. Na ocasião em que foi adotada esta
aberta para assinatura, em Viena, em _22~-_de
Ãta Final, vários Estados fizeram declarações,
março de 1985,
_ _ _
.
_que ftcarn registradas no !=focumento UNEP/
Tendo em conta-a dedSãO -ws;adOiada
1G.53/5, anexo a pres.ente.
em 29 de abril de 1980 ·pelo CÓnselho- de
Em testemunho do que os representantes
Administração do Programa das Nações Uniassinaram esta Ata Final.
das para o Meio Ambiente (PNUMA),
Feita em Viena aos vinte e dois dias do mês
Considera'!_ do que a ConvençãO· consõtui
de março de um mil novecentos e oitenta e
etapa importante para a proteção da camada
dnco, em um ·original nas línguas árabe, chide ozónio coritra modificações devidas a ativinês, espanhol, francês, inglês e russo, cada
dades humanas,
texto fazendo igualmente fé. O texto original
ObseJWndo que o artigo 2 ela" Coriveii.Çãb
será depositado junto ao Secretário-Geral das
esltabelece a obriQação de qUe sejam tOrhadas
Nações Unidas.
medidas apropriadas para proteger a saúde
1. Rtisoluç§ó sobre Procedimentos ln$tiluhumana e o meio ambiente contra os efeitos
cionais e Fmance/ros
adversos que resultem, ou possam resUltar,
A _ConferênCia
de atividades humanas que modifiquem, ou
Tendo adotado a Convenção de Viena para possam mÓdificar, a camada de ozónio,
a Pioteção da Camada de Ozónio,
Reconhecendo a possibilidade de que ~ntls
__ _Recordando que, nos termos da Convensõés e uSO, em éscafa mundial, de cloro[Iurocarbonos (CFQ'totalinente halogenados e.oução, o Programa çlas Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA) é responsável pela tras substâncias à base de_ doro possiiJT'l. destruir substancialmente ou alterar de outro moexecução ·da função de secretariado até que
se complete a primeira reunião ordinária da
do a camada de ozónio, gerando efeitos poienConferência das Partes, a realizar-se nos tercialmente adversos sobre a .saúde humana,
mos do artigo 6 da Convenção,
·
colheitaS, fãuna ffiarinha, in.3teriais e clímã,
Reconhecendo que cabe às Partes da Cone
vençao fmã:nciar'os·custos do secretariado da
Reconhecendo, ao mesmo tempo, a necesConvenção e outros gastos administrativOs,
sidã.de de melhor avaliar as possíveis modifi1. Registra as estimativas de custo para os
cações e seus efeitos potenciaJn:tenre: ~dve.rsos..
.
. "dois primeiros anos do secretariado da ConConsciente de que medidas cautelatórias
veilçãO, como apresentadas pelos secretariapara o controle de emissões e uso dos ~C
dos do PNUMA e da Organização Meteorojá têm sido tomadas nos â:mbitbs nadonal
lógica Mundial (OMJ\1);
e regional, mas reconhecendo que tais _medi2. Registra ainda a boa vontade do Diretor
das talvez não s~jam suficientes para proteger
Executivo do PNUMA em contribuir para o
a camada de ozónio,
custeio do secretariado interino nos seus dois
ou três anos iniciais de operação, de acordo
Decidida, portanto, a prosseguir em negociações qUe conduzam à elaboração de um
com a disponibilidade de recursos do Fundo
para o Meio Ambiente;
_ __
_ protocolo para controlar de modo eqüitativo
3. Solidta_que o Diretor Executivo do PNUa produção, as emissões e o uso dos CFC
MA, em consulta com os signatários da Conem escala mundial._
. .
Consciente de que deve ser atribuída consivenção e em estreita cooperação ooin a Oigaderaçllo especial à situação partic;ular dos paínizaçao Meterológica Mundial (OMM) e outros
órgã9§ tn~(essados das Nações Unidas, que
ses em desenvolvimento,
. __
., .. ,
tome as providências necessárias ao funcionaConsciente l!indà da (elação eXistente entre
o nível de industrialização de um Estado e
mento do secretariado interino, de modo a
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suas responsabilidades no esforço de proteção da camada de ozónio,
Observando o considerável progresso já alcançado pelo Grupo de TrabaJho ad hocde

Peritos Legais e Técnicos para a Elaboraçãq
de uma Converlção Quadro Global para a Proteção da Camada de Ozônio, no sentido de

se elaborar um protocolo relativo aos CFC,
mas observando ainda que o referido Grupo
de Trabalho ainda não teve condições de com-

pletar seu trabalho sobre o protocolo.
1. Enquanto não entrar em vigoi" a Colwenção, soh'cJta ao Diretor ExecutivO do PNUfv\A,
com base na tarefa 'executada pelo mendonado Grupo de Trabalho ad hoc, que convoque um grupo de trabalho para prosseguir
no preparo de um protocolo que discipline
estratégias, de curto e longo prazo, para con~
trolar eqüitativamente a produção, as emis~
sões e o uso de CFC, em âmbito global, to~
mando em consideração a situação particular
dos países em desenvolvimento, bem como
os resultados atuali~ados de pesquisas cientí~
fiCaS econóniica_s;
.
.'z.. llrge todas"as partes interessadas, no in~
tuitO "de facilitai- o "tfabalho sobr~ o protocolo,
a cooperar em estudos que conduzam a uma
compreensão mais generalizada_de situações
em que ocorram produção, ei"Tlissão e uso
de CFC e outras.. subs_t:ln.cí.a_s que afetem a
camada de ozónio, em escala global, bem co~
rrto dos custos e efei.to_s de_ medidas de conw
'trole; e, para tal fini, solicita ·que patrocinem,
sbB os auspícios do PNUMA, um grupo de
trabaJho sobre a matéria;
.-3.Sbflclta ao grupb de trabalho que, no de~
coiTer da elaboração de um protocolo, tenha
em conta, entre outros elementos, o relatório
do Comité Coordenador SObre a Camada de
Ozónio, em ·sua oitava ses-são, bem corno a
avaliação, feita em 1985 pela Organização Me~
teorológica Mundial, do nível de conhecimentO_s de _então sobre os processos fisicos e quím_icoS que c:ontrolàm o ozônio atmosféfico;
·A:. Autbriza·a· Diretoi Executívo, _em· _c0nsul1a. c;om ·os ·signatários, e enquanto não entrar em vigor a· Côlivertç"ãõ, · á CónVOêai' um· a
Conferência Diplomática, se possível em
1~B?; c.om o obfetivo de adotar tal protocolo;
5. Apela aos signatáríos da Convenção, e
a outras partes interessadas que tenham participado da tarefa de preparo de um protocOlo,
para que contribuam com recurstls financeiros ·para manter as atividades contempladas
nos parágrafõS ~cima;
b~. Oige toc!Os qs _Estados e -organizações
de integração econôrnica regional, até a entra·
da erri Vigor de um protocolo, a controlar na
medida do possível suas emissões de CFC,
inclusive sob a forma de aerossóis, por todos
os meios ao seu alcance, inclusive por melo
de controles sobre a produção e uso.

e

3, Tributo ao Governo da República da Áustria
A Conferência,
Tendo-se reunkio em Viena, de 18 a 22
de março de 1985; atendendo ao generoso
convite do Góv'emo" da República da Áustria,
Convencida de que Os esforços realizados
pelo Governo da República da Austria e pelas

autoridades municiPais de Viena, para proporcionar instalações, acomodações e outros recursos, contribuíram de modo significativo para a fácil condução dos seus trabalhos,
Profundamente reconhecida pela cortesia
e hospitalidade oferecidas pelo Governo àa
República da Áustria e pela cidade de Viena
aos membros das delegações, obsetvadores
e funcionários-do Secretariado que assistiram
à Conferência,"
Exprime sua gratidão sincera ao Governo
da República da Áustria, às autoridades de
VienZ! e, por intermédio deles, ao povo austríaco, particularmente à população de Viena, pela
acolhida cordial que deram à Conferência e
àquelas pessoas associadas com seu trabalho,
bem como por sua contribuição ao sucesso
da Conferência.
CONVENÇÃO DE VIENA PARA A
PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÓNIO
PREÂMBULO

As partes da presente Convenção,
Gentes do impacto potencialmente preju-
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Convieram rio seguinte:

ARTIGO I
Definições

Para os propósitos desta Convenção:
L "A camada de ozónio" significa a camada de ozônio atmosférico acima da camada
planetária limite.
2. "Efeitos adversos" slgnifica alterações
no meio ambiente físico, ·ou bíota, inclusive
modificações no clima, que tenham efeitos
deletérios significatfvos sobre a saúde humana, sobre a composição, capacidade de recu~
peração e p~odutividade de ecossistemas naturais ou administrados, ou sobre materiais
úteis à humanidade,
3: "Tecnologias ou equipamento alterna~
tivo" significa teC:iiologlas ou equipainento cujo uso torna possível reduzir ou eliminar efetivamente emissões de substâncias que têm,
ou podem ter, efeitos adversos sobre a camada de ozónio.
4. ·'Substâncias alternativas" sígnifica
substâncias que reduzem, eliminam ou evitam
efeitos adversos sobre a camada de ozônio.
5. ''Partes" Significa, a menos que o texto
indique diferentemente, partes da presente
convenção.
6. "Organiza_ção de integração econôrn!ca
regional" significa uma organização constituída por Estados soberanoS de uma determinada região, que tem competência em matérias reguladas por esta Convenção ou seus
protocolos, e que tenha sido devidamente autorizada, nos termos de seus procedimentos
internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar
ou aderir aos instrumentos em apreço.
7. "Protocolo" significa protocolos a esta
Convenção.

dicial à saúde humana e ao meio ambiente
decorrente de modificações na camada de
ozônio,
Recordando os dispositivos pertinentes da
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, e em
particular o principio 21, o qual dispõe que
''Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e os principias do direito ínternacional, têm o direito soberano de explorar seus
próprios recursos nos termos de suas próprias
politicas ambientais e a responsabilidade de
assegurar que _atividades dentro da_ área de
$Ua jurisdição ou _controle não causem dano
ao meio ambiente de outros Estados ou de
ARTIG02
áreas além dos limites da Jurisdição nacional",
- Obrigações Gerais
Tom11ndo em consideiaçãa as circunstânçias e necessidades pecuJiares dos países em
1. As ParteS devem tófnar medidas adedesenvolvimento,
quadas, de acordo com os dispositivos çlesta
Conhecedores do trabalho e dos estudos
Convençâo, bem como dos protocOlos em
ora sendo levadoS a efeito por orgaflizações
vigor nos quais sejam parte: fim de proteger
taOto internacionais quanto nacionais, e partia saúde humana _e o meio ambiente contra
efeitos._adversos que resultem, ou possam recularmente do Plano de Ação Mundial sobre
a Camada de Ozônio do Programa_das Nações -Sultar, de atividades humanas que modifiUnidas para o meio ambiente,
quem, ou possam modificar, a camada de
ozônio.
Igualmente conhecedores das medidas
cautelatórias para a proteção da camada de
2 Para tal fim as Partes devem, de ac.ordo
ozônio que já têm sido tomadas nos âmbitos
com os meiOs _à_ sua disposição e de acordo
nacional e internacio"nal,
com suas pOssibilidades:
Gentes de quaisquer medidas destinadas
a) cooperar, de modo sistemático, por
a proteger a camada de ozônio de modifimeio de observações, pesquisas e intercâmbio
cações devidas a atividades humanas requede informações, de maneira a melhor entenrem cooperação e ação internacional e devem
der e avaliar os efeitos de atividades humanas
ser baseadas em considerações científicas e
sobre a camada de ozónio, bem como os efeitécnicas pertinentes,
tos sobre a saúde humana e o meio ambiente
Gentes também da necessidade de pesquide modificações_ da camada de ozônlo;
saS mais extensas e de observações sistemáb) adotar medidas legislativas ou administicas, a fim de dar prosseguimento ao desen~
trativas apropriadas e cooperar na harmoni·
_volvimento do conhecimento cientifico sobre zação de políticas adequadas para controlar,
a camada de ozônio e dos possíveis efeitos Jim.ltar, reduzir ou evitar atividades humanas
adversos que resultem de sua modificação,
sob sua jurisdição ou controle, caso se verifiDecididos a proteger a saúd~ humana e
que que tais atividades têm, ou provavelmente
o meio ambiente contra efeitos adversos que terão, efeitos adversos que resultem de modifiresultem de modificações da _c_amada de ozó- cações, ou prováveis modificações da camada
nio,
de ozónio;

a
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c) cooperar na formulação de providênM
elas, procedimentos e padrões, ajustados de

comum acordo, para a implementação da presente Convenção, com vistas à adoçáo de protocolos e anexos;
d) cooperar com os bfganismos internacionais competentes para implementar efetivamente esta Convenção e protocolos de que

sejam parte.
·3.

Os dispositivos da presente Convenção

não devem afetar, de modo algum, o -direito
que têm as Partes de adotar, de acordo com
os princípios do direito lntemacional, provi·
dências internas adicionais às referidas nos
parágrafos 1 e 2, acima, não devem afetar
providências internas adicionais já porventura

tomadas por uma Parte, desde que essas pro·
vidências não sejam incoinpatfveis com as
obrigações nos termos da presente Conven~
ção.
4. A aplfcação do presente artigo deverá
ser baseada em considerações científicas e
técnicas apropriadas.
ARTIG03
Pesquisa e Obsetvações Sistemáticas

1. As Partes comprometem~se, díietamente ou por meio de organismos interna~
cionais competentes, a iniciar e cooperar da
maneira apropriada, na condução de pesqui·
sas e. avaliações clentíficas sobre:
a) Os processos flSicos- e·- químicos -_que
possam afetar a camada de ozônio;
b) A saúde humana e outros efeitos biológicos que derivem de modificações da camada de ozônio, particularmente as que resultem
de mudanças na radiação solar ultravioleta
com efeitos biológicos (UV-B};
_
c) Efeitos climáticos derivados de mo_dificações ·da camada de ozónio;
d) Efeitos que derivem de modificações
da camada de ozónio e mudanças conseqüentes da radiação UV-B sobre materiais naturais
e sintéticos átels à humanidade;
e) Substâncias, práticas, processos e ativi~
dades que possa-m afetar a camada de ozônio,
bem como seus-efeitos cumulativos;
f) Substâncias e tecnoJogias alternativas;
g) Questões_sócio-econõmkas correlatas;
e o do modo pormenorizado nos anexos r
e II.
2. As Partes comprometem-se a promover ou estabelecer, -como for mais indicado,
diretamente ou pOr meio de órgãos internacionais competentes, e tomando integralmen·
te em consideração legislações nacionais e
atividades pertinentes em curso, tanto no âm~
bito nacional como· internacional, programas
conjuntos ou complementares para a obser·
vação sistemática do estado da camada de
ozônío e outros parâmetros pertinentes, como
pormenorizado no anexo J.
3. As Partes comprometem~se a cooperar,
diretamente ou por intermédia de organiza~
ções internacionais competentes, para assegurar, de maneira oportuna e regular, a coleta,
validação e transmissão de dados_ de pesquisa
e de observação, por intermédio de centro
de dados mundiais adequados.

ARTIG04
Cooperação nas áreas Jurídica,
Cientifico e Técnica

I. ·As Partes devem facilitar e encorajar o
intercâmbio de informação científica, técnica,
s6do~econômica, comercial e jurídica, sempre que pertinente a esta Convenção, e do
modo pormenori~ado no Anexo fl. Tal informação será fornecida aos órgãos determinados por acordo entre as Partes. Qualquer desses órgãos que receba informação considerada comõ confidencial pela Parte supridora
tomará providências para que tal informação
não sejã revelada, e adicionará a mesma às
similares, formando um todo, de modo a proteger sua confidencialidade antes de torná~la
dispon~ível a todas as Partes.
2. As Partes devem cooperar, de acordo
com Suãs leis, regulamentos e práticas nacionais, e tomando em consideração de modo
particular as necessidades dos países em desenvolvimento, para a promoção diretamente
ou por meio de órgãos internacionais competentes, do desenvolvimento e transferência de
tecnologia e conhecimento. Tal cooperação
realizar--se-á especialmente por meio de:
a) Facilitação do processo de aquisição de
tecnologias alternativas por outras Partes;
(b) Fornecimento de informação sobretec·
nologias e equipamento aJtemativo, e sumpri·
menta de manuais e guias relativos aos mes~
mos;
c) Suprimento de equipamento e fadlida·
des necessárias à pesquisa e observação sistemática;
d) Treinamertto adequado de pessoal
dentífico e técnico.
ARTIGOS
_Transmissão de Informações

As partes transmitirão, por intermédio do
secretariado, à Conferência das Partes estabelecidas nos termos do a_r:tigo 6, infoirnaÇões
sobre as medidas adotadas por elas para a
implementação da presente Convenção e dos
prOtocolos em que sejam parte, da forma e
a inteJValos que venham a ser determinados
pelas reuniões das partes nos instrumentos
pertin!!ntes.
ARTIG06
Conferência das Partes

1. Fica pela- presente estabelecida uma
Conferência das Partes. A primeira reunião da
COnferênCia das Partes será convocada pelo
secretariado designado interinamente nos ter~
mos do artigo 7, para data não posterior a
um ano da entrada em vigor da presente Convenção. A partir de então, reuniões ordinárias
da Conferência das Partes serão realizadas a
intervalos regulares, a serem çleterminados
pela Conferência em sua primeira reunião.
2. Reuniões eXtraordinárias da Conferên·
cia das Partes serão realizadas em oc:asióes
em que forem consideradas necessárias pela
COnferência, ou atendendo a pedido escrito
de qualquer das Partes, desde que, dentro de
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seis meses a contar da cOmunicação às Partes
pelo secretariado, tal solicitação seja apoiada
por pelo menos J,Jm terço das Partes.
3. A Conferência das Partes determinará
por consenso; e adotarà normas de proc~di
men_to e regras financeiras- para si própria e
para quaisquer órgãos subsidiários que possa
_estabelecer, bem como dispositivos de ordem
__finao!:eira que resultem o funcionamento de
seu secretariado.
_4.. A Conferência das Partes manterá sob
cõnstante revisão a implementação da pre·
sente Convenção e, além disso, deverá: . __
a) Estabelecer a forma e os intervalos para
transmissão das informações a serem apresentadas nos termos do _artigo 5, e considerar
tais informaÇões e relatórios apresentados por
qualquer órgão subsidiário;
b) Analisar as informaçõ_es científicas sobre a camada de ozónio, sua possível modificação e possíveis ef~itos de tal modificação;
c) Promover, nos termos do artigo 2, a
harmonização de políticas, estratégias e medi·
das adequadas, a fim de minimizar a liberação
de substâncias causadoras, ou possivelmente
causadoras, de mod.iflcações da camada de
ozónio, bem como fazer recomendações so·
bre quaisquer outras medidas relacionadas
com a· presente L6nvençáo;
d)_ Adotar, nos termos dos artigos 3 e 4,
prógfamas de pesquisa, observação sistemática, cooperação ctenti1ka e te_cnológica, intercâmbio de infàrmações e trar1sferência de tecnologia e conhecimentos;
e) Considerar _e adotar, se necessário, nos
termos· dos artigos 9 e 1O, emendas a esta
Convenção e seus anexos;
_!) _Considerar emendas a qualquer prato~
colo, _ou_ a quaisquer anexos a um protocolo
e. Se ·asSim-for decididO, recomendar sua adoção -às partes no protocolo em apreço;
g} Considerar e adotar, se necessário nos
termos do artigo 1O, a[lexos açj_icionais à presente Convenção;
h} Considerar e adotar, se necessário, pro~
tocolos de a!:qrdo com d artigo S;
- i) Estabelecer órgãos_subsidiários· que sejam CDnsid_erados necessários à implementação da presente Convenção; · ·
j) Busc~, onde cot,~ber, os serviços de organismos internadonais competentes e comiM
tês científicos, particularmente a Organização
Meteorológica Mundial e a Organização Mun~
dia! de Saúde, assim como o Comitê Coorde~
nadar Sobre a Camada de Ozõnio, em assuntos ligados à pesquisa científica. observações
sistemáticas e outras atividades apropriadas
aos objetivos desta Convenção: .bem como
utilizar, de maneira adequada, as informações
obtidas desses__organismqs e comitês;
k) Considerar e empreender qualquer
ação adicional que possa ser necessáría para
a consecuçãO dos propósitos desta Conven·
ção.
5. As Nações Unidas~ suas agências espe~
cializadas e a Agência Internacional de Energia
Atómica, assim como qualquer Estado não
parte desta Convenção, podem ser represen·
tados por observadores em reuniões da Con~
ferência das Partes. Qualquer organismo ou
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agência, seja nacional ou_internadonal, governamental ou não-governamental, desde que
qualific.ado em áreas relacionadas com a pro-

teo;;:ão da camada de ozónio, e que tenha informado o secretariado de seu desejo de ser representado numa reunião da Conferência das

Partes, na qualidade de observador, pode ser
admitido à mesma, a não ser que pelo menos
um terço das Partes presentes a isso objetein.
A admissão e participação de observadores
estará sujeitas às normas de procediménto

adotadas pela Conferência das Partes.
ARTIGO?

Secretariado
1. Serão funções do secretariado;
a) Organizar e ·efetuar os serviços neces-

sários à realização das reuniões previstas nos
artigos 6, 8, 9 e 1O;

b) Preparar e transmitir relatórios baseados
em informações recebidas nos termos dos arw

tigos 4 e 5, assim corno em informações resulw
tantes de reuniões de órgãos subsidiárias esta~
bele<:idos de acordo com o artigo 6;
c) EXecutar as funções a ele atribuídas por
qualquer protocolo;
d) Preparar relatórios sobre atividades leva~
das a efeito na implementação de suas funw
ções, tal como previstas nesta Convenção, e
apresentáwlos à Conferência das Partes;
e) Assegurar a necessária coordenação
com outros órgãos internacionais pertfnenfes,
e em particular estabelecer os esquemas adw
ministra~vos e contratu,ai_s que possam ser new
cessádos para o desempenho efetivo de suas
funções;
.fJ Realizar outras funções que fossem deterw
minadas pela Conferência das Partes.
2. As funções do secretariado serão execuw
tadas de modo provisório pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente até o
ténnino da primeira reunião ordinária da Conw
ferência das Partes realizada nos termos do
artigo 6. Em sua primeira reunião áfdiri.á"i'íã
a Conferência das Partes designará o secretaK
riado dentre as organizações internacionais
competentes, que tenham manifestado sua
disposição de executar as funções de secretariado nos termos da presente Convenção.
ARTIGO 8

2. Emendas à presente Convenção devem
ser adotadas numa reunião da Conferência
das Partes. Emendas a qualquer protocolo devem ser adotadas numa reunião das Partes
do Protocolo em questão. O texto de qualquer
proposta de emenda a esta Convenção ou
a qualquer protocolo, a não ser que disposto
diferentemente em tal protocolo deverá ser
comunicado às Partes pelo secretariado com
uma antecedência mínima de seis meses anteS da reuniãO para -ã quat se propõe a adoção.
O secretariado também comunicará as pro~
postas de emendas aos signatários desta Convenção, para fins de informação.
3. As Partes envidarão todos os esforços
no sentido de alcançar, por consenso, acordo
sobre qualquer proposta de emenda à preSente Convenção. Caso _tenham sidO-esgotados todos os esforços para a obtenção do
.cOhSehSo, sem que se tenha alcançado acordo,_ a emenda será adotada, em última instância, pelo voto da maioria de três quartos das
Partes presentes e votando na reunião, e será
apreseittada pelo Depositário às Partes, para
ratificação, aprovação ou aceitação.
4. O procedimento mencionado na parágrafo 3,_acima, apUcar-se-á a qualquer protocolo, e;x.ceto que, para fins de adoção de emendªs bastará o voto da maioria de dois terços
das partes desse protocolo presentes e votando na reunião.
5. A ratificação, aprovação ou aceitação de
emendas será notificada ao Depositário por
escrito. As emendas adotadas em obediência
aos parágrafos 3 e 4, acima, entrarão em vigor
entre as partes que as tenham aceito, no nonagésimo dia a contar do recebimento, pelo DeK
positário, da notificação de ratificação, aprovação ou aceitaÇão por, pelo menos, três quartos
das Partes da presente Convenção ou, no mínimo, por dois terços das partes do protocolo
em apreço, a menos que se disponha diferentemente em tal protocolo. A partir de então,
as emendas entrarão em vigor, para qualquer
outra Parte, no nonagésimo dia a contar da
data em que esta Parte deposite seu instrumento de ratificação, aprovação ou aceitação
das emendas.
_ 6. Para os fins deste artigo, a expressão
"Partes presentes e_ votando" significa as Partes presentes e que tenham dado seu voto
afirmativo ou negativo.

Adoção de Protocolos

1. A Conferência das Partes poderá, em
uma reunião, adotar protocolos nos termos
do artigo 2.
2. O texto_ de qualquer proposta de protocolo deverá ser comunicado às Partes pelo
secretariado com uma antecedência mínima
de seis meses antes da referida reunião.
ARTIG09
Emendas à Convenção ou a Protocolos

1. Qualquer Parte poderá propor emendas

à presente Convenção ou a qualquer protow
colo. Tais emendas deverão ter na devida conw
ta, "lnter Alia", considerações pertinentes de
ordem cientifica e técnica.

ARTIGO 10

Adoção e Emendas de Anexos

1. Os anexos à Presente Convenção, ou a
qualquer protocolo, farão parte integrante desta Convenção ou de tal protocolo, conforme
seja o caso, e, a menos que se disponha diferentemente, qualquer referência à presente
CónVehÇâo ou -a seus protocolos constituirá
automaticamente uma referência a seus ane-Xos. Tais anexos serão restritos a matérias de
ãntureza científica, técnica e administrativa.
2r A menos que se disponha diferentemente em um protocolo quanto a seus anexos,
o procedimento seguinte será aplicado à pro~
posição, adoção e entrada em vigor de anexos
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adicionais à presente Convenção ou de anexos
a uin protocolo: ·
a) Anexos à presente Convenção- poderão
ser propostos e adotados em obediência ao
procedimento estabelecido no artigo 9, parágrafos 2 _e 3, enquanto que anexos a qualquer
protocolo poderão ser propostos e adotados
de acordo com o procedimento_ estabelecido
no artigo 9, parágrafOs 2 e 4;
b) Qualquer parte que não aprove um anexo adicional à presente Convenção, ou um
anexo a qualquer protocolo em que a mesma
seja parte, deverá disso notificar o Depositário,
por escrito, dentro de seis meses da data de
comunicação da adoção, feita pelo Depositádo. O Depositário comunicará, sem demora,
todas as Partep: de qualquer notificação recebida. Qualquer das Partes poderá, a qualquer
momento, substituir Uma anterior declaração
de objeção por uma aceitação, e os anexos
entrarão consequentemente em vigor para
aquela Parte;
c) Ao expirar-se o prazo _de seis meses da
data de circulação da comunicação pelo Depositário, o anexo tornar~se~á operatiVo para
todas as Partes da presente Convenção, ou
de qualquer protocolo a ela referente, que não
tenham encaminhado notificação nos termos
do subparágrafo (b ), acima.
3. A proposição, adoção e entrada em vigor
de emendas a anexos à presente Convenção,
ou a quaJquer protocolo, será sujeita às mesmas normas de procedimento que a proposição, adoção e entrada em vigor de anexos
à presente Convenção oll-âe anexos a um
protocolo. Os anexos, e emendas a estes últimos levarão em conta, entre outros, considerações pertinentes de ordem científica e técnica,_
4. Se um anexo adicional ou uma emenda
a um anexo acarretar uma emenda à presente
Convenção ou ·a qualquer protocolo, o anexo
adicional ou o anexo e_mendado não entrará
em vigor enquanto não entrar em vigor a
emenda à presente Convenção ou ao protocolo em questão.
ARTIGO 11

Solução de Disputas
1. No caso de uma disputa entre Partes
relativa à interpretação ou aplicação da presente Convenção, as partes interessadas buscarão uina solução negociada.
2. Se as partes interessadas não puderem
chegar a um acordo por via de negociação,
poderão elas buscar em conjunto os bons oficjps de uma terceira parte, ou solicitar a mediação de urna terceira parte.
3. Na ocaSião em que ratificar, aceitar,
aprovar ou aderir à presen~ Convenção, ou
em qualquer momento subseqüente, um Estado ou organização de integração econômica
regional poderá declarar, por escrito, ao Deposi~ri_o que, em relação a uma disputa não
resolvida nas condições previstas no parágrafo
1 ou parágrafo 2, acima, o referido Estado
-ou organização aceita um ou arilbos os meios
seguintes, como compulsórios, para decidir
disputas:
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a) Arbitragem, de acordo com procedimentos a serem adotados pela Conferência
das Partes de sua primeira reunião ordinária;
b) Submissão da disputa à Corte Internaclonai de Justiça.
4. Se aS partes não tiverem, de acordo com
o parágrafo 3 acima, aceito o mesmo ou qual-

quer dos procedimentos, a disputa será submetida à conciliação, nos termos previstos no
parágrafo 5, ·abaixo, a menos que as partes
convenham diferentemente.
5. Será criada-Uma comissão de

coricilia-

ção com base no pedido de uma das partes
envolvidas na disputa. A comissão será composta por um igual número de membros de--

signados por cada uma das partes em jogo

e um presidente escolhido juntamente pelos
membros designados por cada parte. A comissão emitirá um laudo final e recomendatório, que as partes considerarão em boa fé.
6. os dispositivos deste artigo aplicar-se-ão
com respeito a qualquer protocolo, exceto
quando disposto diferentemente no protocolo
em apreço.
ARTIGO 12

Assinatura
A presente Convenção estará aberta à -assinatura para Estados e organizações de integração econômica regional, no Ministério Federal para Assuntos Estrangeiros da República
da Áustria, em Viena, de 22 de março de 1985
a 21 de setembro de 1985, e na sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque, de 22- de
setembro de 1985 a 21 março de 1986.
ARTIGO 13
Ratificação, Aceitação ou Aprovação

1. A presente Convenção e qualquer protocolo estarão sujeitos a ratificação, aceitação
ou aprovação por EStados e por organizações
de integração econômica regional. Instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação deverão ser depositados com o Depositário.
2. Qualquer orgarilzação, dentre as referidas no parágrafo 1 acima, que se tome Parte
a presente Convenção ou de qualquer prato~
colo, sem que seus Estados membros sejam
parte, estará vinculada por todas as obrigações
previstas na Convenção ou no protocolo, conforme o caso. Na hipótese de organização da
qual um ou t'riais Estados membros sejam
Parte_ da presente Convenção, ou de protocolo
pertinente, a referida organização e seus Estados membros decidirão sobre as respectivas
responsabilidades pelo desempenho de suas
obrigações nos tennos da Convenção ou protocolo, conforme seja o caso. Em tais casos,
a organização e os_ Estados membros não terão direito a exercer simultaneamente direitos
nos termos da Convenção ou protocolo em
questão.
3. Em seus instrumentos de ratificação,
aceitação ou aprovaçào as organizações referidas no parágrafo 1 terão de declarar a extensão de sua competência com respeito às matérias reguladas pela Conve"nção ou protocolo
em questão. Essas organizações também de-

verão infcirmar o Depositário de qualqut=r modificação substancial na extensão de sua competência.
ARTIGO 14

Adesão

1. A presente Convenção, e qualquer protoç_olo, estarão abertos à adesão para Estados
e _organizações de integração econômica regional, a partir da data em que a Convenção
ou protocolo _em questão, _tenham encerrado
seu prazo, para assinatura. Os instrumentos
de adesão serão depositados com o Depositário. _
_
2. Em seus instrumentos de adesão, as
organizações referidas no parágrafo 1 acima,
terão de declarar a extensão de sua competência com respeito às matérias reguladas pela
Convenção ou pelo protocolo_ em questão. Essas organizações também deverão informar
o Depositário de qualquer modificação substancial na extensão de sua competência.
~- ~-- Os- dispositivos do artigO 13, parágrafo
2, aplicar-se-ão a organizações de integração
económica regional que vierem a aderir à presén1e Convenção Oú a qualquer protocolo.
ARTIGO 15

Direite de Voto

L Cada Parte da presente Conveção ou
de qualquer protocolo terá um voto.
2. Com exceção do previsto no parágrafo
1 -ªçjma, as organizações de integração eco·
nômica regional, com respeito a matérias de
sua competência, exercerão seu direito de voto, com um número de votos igual ao número
de seus Estados membros que sejam parte
da Convenção ou do protocolo em questão.
Tais organizações não exercerão seu direito
de voto caso seus Estados membros exerçam
o deles, e vice-versa.
ARTIGO 16

entre a COnvenção
E seus Protocolos

Relação

I. Um Estado ou organização de integração econômica regional não pode tornar-se
-parte de um protocolo, a menos que já seja,
ou venha tornar-se ao mesmo tempo, Parte
da Convenção.
2. Decisões relativas a qualquer protocolo
serão toniadas exclusivamente pelas partes do
protocolo em questão.
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ela aderir após o depósito do vigésimo instru·
menta de ratificação, aceitação, aproVação ou
adesão, a Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito pela
referida Parte do instrumento de ratificação,
aceitação, aprovaçao ou adesão.
4. Qualquer protocolo, a menos que se
disponha diversamente em seu texto, entrará
e_Dl vigor, para uma parte que ratifiqu<t, aceitE~
ou aprove esse protocolo, ou venha a ele aderir
após sua entrada em vigor nçs termos do parág~a_fo 2, acima, no nonagésimo dia após a
data em que a referida parte tiver depositado
seu instrumento de ratificação, aceitãção,
aprovação- ou adesão, ou na data em que a
Convenção entrar em vigor para i;!quela Parte,
conforme a hipótese que ocorra por último.
5. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acfma,
qualquer instrumento depositado por uma organização de integração aconômica regional
não será contado como adicional aos que tiverem sido depositados por Estados membros
da aludida organização.
ARTIGO 18

Reservas

Não poderão ser feitas reservas à presente
Convenção.
- -ARTIGO 19

fifmúnda
1. A qualquer momento após quatro anos
da data em que a presente Convenção tiver
entrado em vigor para uma Parte,_ esta Parte
poderá denunciar a ConvenÇão mediante notificação por escrito ao Depositário.
2. A menos que previsto diferentemente
em qualquer protocolo, a qualquer momento
após quatro anos da data em que tal protocolo
tiver entrado em vigor para uma parte, essa
parte poderá denunciar o protocolo mediante
entrega ao Depositário de notificação por escrito nesse sehfido.
·
3. Qualquer denúnda dessa espéCie térá
efeito no prazo de um ano a contar da data
de seu recebimento pelo Depositário, 011 em
data posterior que tiver sido especificada 'na
notificação de denúncia.
4. Qualquer Parte que denuncie a presente Convenção será considerada como tend9
igualmente denunciado qualquer protocolo
em que seja parte.
ARTIGO 20c

ARTIGO 17

Depositário

Enirada em Wgor

1. O Secretário-Gercil das NaçõeS unidas
assumtrá as funções de depositário da presente Convenção e de qualquer protqcolos.

1. A presente Convenção entrará em vigor
no nonagésimo dia a cOntar da data de depósito _do vigésimo instrumento de ratificação,
aç_cit~ão, aprovação ou adesão.
2. Qualquer protocolo, a menos que se
disponha diversamente no referido protocolo,
entrará em vigor no nonagésimo dia a contar
da data de depósito do décimo-prímeiro instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação de tal protocolo, ou adesão ao mesmo.
3. Para Partes que ratifiquem, aceitem ou
aprovem esta Convenção, ou que venham a

?. O Depositário informará as Partes, em
especial, sobre:
a) A assinatura desta Convenção e de qualquer protocolo, e o depósito de instrumentos
de ratificação, aceitação, aptovação ·ou ·adesão, em obediência aos artigos 13 e 14;
b) A data em que a ConVehÇ~o. Ou qUalquer protocolo, entrará em vigor, nos termos
do artigo 17;
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c) Notificação de denúncia feitas nos termos dQ artigo 19;

d) &ntindas adotadas com respeito à Con_~
vençtfo e a qualquer protocolo, sua aceitação
pelas partes e sua data de entrada em vigor,
de acordo com o artigo 9;

e) Todas as comunicações relativas·à adoção e aprovação de anexos, bem como ao
processo de emendas de anexos, nos termos
do artigo I O;
f) Notificações, por organizações de integração_ económica regional, da extensão_ de
sua competência com respeito a mat~rias reguladas pela presente Convenção_ e por_ quaisquer protocolos bem como qualquer- notificação da mesma;
g) Declarações_ feitas de acordo com o arti·
go 11, parágrafo 3.

ARTIG021

Textos AUtênticos
O original da presente Convenção, cujos
textos em árabe, chinês, espanhol, francês e
russo, são iguaJmente autênticos, será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Em testemunha do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para tal fim, assinaram a presente Convenção.Feito em Viena aos 22 de março de 1985.
ANEXO!
Pesquisa e Observações Sfsteinát!cas

1. As Partes da presente convenção reconhecem como temas científicos mais importantes:
a) A modificação da camada de ozônio,
que resultaria numa mudança d.;, __quantidade
de radiação solar ultra-violeta com efeitos biológicos (UV-B) que alcaTiça a superfície da
Terra:, e potenciais conseqüências para a saúde humana, organ[smos, ecossistemas e materiafs úteis -para a hwnanidade;
b) A modificação na distribuição vertical
de ozônio, que poderia alterar a estrutura de
temperatura da atmosfera, e potenciais conseqüências para as condições metereológicas
e_odíme:.
2. As Partes da presente Convenção, nos
tennos do artigo .3, devem cooperar na realiza.ção de pesquisas e observações sistemáticas,
bem como na formulação de recomendações
para futuras pesquisas e observações em
a) Pesquisas em ffslca e qufmica- da atmosfera
. i) ;modelos teóricos abrangentes: mais

amplo desenvolvimento demodelos que considerem a interação entre processos radiativos, dinâmicos e químicos; estudos dos efeitos
simultênos de várias espécies, quer criados
pelo homem, quer de ocorrência natural, sobre ozônio atmosférico; interpretação de conjuntos de dados de mensuração, via satélite
ou outros meios; avaliação de tendência em
parâmetros geofísicos a atmosféricos, bem
como desenvolvimento de métodos para atri-

buir mudanças nesses parámétros para causas específicas;
(fi} Estudos de Laboratório de : Coeficientes de taxa, perfis de absorção e mecanismos
de processos químicos e fato-quimiCos frõpOSféricos e esti'atosféricos; dados espectroscopicos para apoiar mensurações de campo
em todas as regiões espectrais aplícáveis;
(iii) Mensurações de campo: concentraR
ção e fluxos dos principãis gases, tanto de
Origem natUral como antropogénica; estudos
sobre a dinâmica atmosférica; mensurações
simultâneas de espé-Cies fotoquimicamente
relacionadas, -até a camada limítrofe planetária, com a utilização de instrumentos de uso
local ou por via de controle remoto; intercomparação de diferentes sensores, indusive menR
surações Correlativas coordenadas para instrumentação por satélite; campos tri-dimensionais de constituintes atmosféricos, de fluxo
espectral solar e dos parâmetros metereoló-gkos;
·
(iv) Desenvolvimento de instrumentos, inclusive sensores por via de satélite e não·sa·
téllte para constituintes atmosféricos, fluxo espectral solar e parâmetros metereológicos;

(d) Observações sistemáticas sobre:
(i} A situação da camada de ozônlo (isto

é, a variabilidade espaciá.l e tempOral total do
conteúdo total da coluna e da distribuição vertical), tornandõ pleri.:ãmente operad60.-a] o Sistema Global de Observação do Ozônio, baseado na integração entre satélites e sistemas baseados em terra;
(ii) As concentrações troposféricas e estratosféricas de gases para as famílias HOx,
NOx. Clx e de carbono;
(iii) A temperatu_ra, des-de o solo até a mesosfera, utilizando tanto os_sistemas de terra
como os de satélites:
(iv) O fluxo solar em comprimento de ondas ao atingir a atmosfera teáestre, e a radiação termal ao deixá-la, utilizando mensurações por satélites; -- -

v) O fluxo solar em cumprimento de cridas
ao atingir a surpeficie da Terra na amplitude
ultravioleta com efeitos biológicos (UB-B);
vi) Propriedades de distribuição do aerossol,
desde o solo até a mesosfera, mediante utilização de sistemas baseados em terra, terrestres
e de satélites;
vii) Variáveis importantes dirriaticamente,
(b) Pesquisa sobre os efeitos na saúde,
por meio da manutenção de programas de
biológiços de foto-degradação.
mensurações de altas qualidades da superfície
(i) O relacionamento entre a exposição
metereológica;
humana à radiação solar visível e ultra-viol~ta __ --- viii) Espécies, temperaturas, fluxo solar e
e, por outro lado, (a) o desenvolvimento de
aerossóis que utilizem métodos aperfeiçoados
câncer de pele dos tipos nãoRmelanoma e mepara analisar dados globais.
lanoma e (b) os efeitos sobre o sistema imuno3. As partes da presente Convenção, tológicos;
mando em consideração as ne_scessidades
(ii) Efeitos da radiação UV-8, inclusive deperticulares dos pafses em desenvolvimento,
pendência de comprimento de onda, sobre:
devem cooperar na promoção do treinamento
(a) safras agrícolas, florestas e outros ecossistamas terrestres, e (b) a cadeia nutritiva aquá- delitífico e técnico adequado que s_e_ tome
necessário para a participação em pesquisas
tica e áreas de pesca, bem como possível inibie observações sistemáticas esboçadas no preção da produção de oxigénio por fitoplâncton
sente-anexo. Deverá ser dada particular ênfase
marinho;
à intercalibraçâo dos instrumentos de obser(iii) Mecanismo através dos quais a radiação UV-B age sobre matérias, espécies e ecos- vação e métodos destinados à produção de
conjuntos -de dados científicos comparáveis
sistemas biológicos, inclusive: relacionamento
e padronizados.
entre dose, coeficiente e respectiva resposta;
"photorepair", adaptação e proteção;
4. -As seguintes substândas químicaS, de
(iv) Estudos de espectros de ação biolóorigem natural e antropogênica, elencadas
gica e da resposta espectral mediante uso de
abaixo sem ordem de prioridade, têm presu·
radiação policromática, de modo a induir pasmidamente _o potencial de modificar as prosiveis interações das regiões de vários compri- priedades químicas e fiSiCãS ·da carllaâa de
mentos de onda;
ozónio.
(v) A influênda da radiação UV-B sobre:
aTSUbstânda do grupo -do çarbono
sensibilidades e atividades de espécies biolói) Monóx!do de carbono (CO) O monóxido
giCas importantes para o equilíbrio biosférico;
d_~ carbono tem importi:uites fonteS naturais
e antropogénicas, e provavelmente desempeprocessos primários, como fotossfntese e
nha um importante papel direto na fotoquíbiossíntese;
(vi) A influência da radiação UV-B sobre
mica troposférica, bem como um papel indireto na fotoquímica estratosférica.
a fotodegradação de poluentes, produtos químicos agrícolas e outroS ni.aterials,
ii) Dióxido de carbono (C02 ) O dióxido de
(c) PesqUisa sobre os efeitos no clima
carbono tem importàntes fontes naturais e an(i) Estudos teóricos e de observação sobre
tropogênicas, e afeta_ o,_ozônio estratoSrérico
os efeitos radloativos do ozónio e outras espé-ao influenciar a estrUtura térmica da atmosfera.
cies, bem como o impacto em parâmetros
climáticos, tais como temperaturas de superiii) Metano (CH.J o Metano tem fontes tanto
naturais como antroprogênicas, e afeta o ozóficies terrestres e oceânicas, padrões de precipitação, intercâmbio entre a troposfera e a es·
nio tanto troposférico comO eStratosff!ríCo.
iv) EsPécies de hidrocarbonos sem metano
tratosfera;
(fi} A investigação dos efeitos de tais imAs espécies de hidrocarbonos sem metano,
que são constituídas de
grande n-úmero
pactos climáticos sobre vários aspectos da atividades humana;
de substâncias químicas, têm fontes tanto na-

e
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turais como antropogênicas, e desempenham
wn papel direto na fotoquímica troposférica,

além de papel indireto na fotoquímica estratosférica.
b) Substâncias do grupo do nitrogêneo
i) Óxido nitroso (Np) As principais partes
do N2 0 são naturais~ mas as contribuições

antropogénicas estão se tomando cada vez
mais importantes. O óxido ninitroso é a fonte
primária do NOx estratosférico, que desempenha um papel vital no controle da quantidade do ozónio estratosférico.
ii) Óxido de nitrogénio (NOj As fontes de
NOx ao nível do solo representam um papel
direto decisivo _somente nos processos foto-

químicos tropc:ísféricos, bem como um papel
indireto na foto(Jufmica da estratosferà, ao
passo que injeções de NOx próximas à tropapausa podem levar diretamente a mudanças
no ozónio das camadas superiores da troposfera e estratosfera.
c) SubstândeiS do grupo do cloro
i) Alcanos completamente halogenados, __
por exemplo:CC 1 4 , ÇF'tl) (tFC-1 ~,
CF 2 C1 2 (CFC-T2), C 2 F 3 C! 3 (CFC-113),
C2 F,C1 2 (CFC-114)
Os alcanos completamente halogenados 1
são antropogênicos e _agem como uma das
fontes de CLO~, que desempenha papel vital
na fotoquímica do ozónio, especialmente na
região da altitude de 30 a 50krn.
ü)Afcanos parcialmente halogenados, por
exemplo:CH,Cl, CRF,-Cf(CFC-22), CH,CC1 3 ,

CHFC1 2

(CFC~21)

São naturais as fontes de

CH3 Cl, ao passo que os outros alcanos par-

cialmente halogenados mencionados acima
são de origem antropogênica. Esses gases
também atuam corno uma fonte de ClO,..
estratosfêrico.
c) Substância do grupo do bromo
A/canos completamente halogenados, por
exemplo: CF3 Br

Esses gases são antropogênicos e agem
como uma fonte de BrOx, que se comporta
de maneira similar ao ClOx.
e) Substâncias do grupo do hidrogênio
i) Hidrogênio (h')
O hidrpgên!o, cuja origem é natUral também
antropogênica, desempenha papel de menor
importância na fotoquimlca eStratosférica.
ii) Água (H2 0)
A água, que tem fonte natural, desempenha
um papel vital na fotoquímica t".!l.nto do troposfera como da estratosfera. Fontes locais de
vapor dágua na estratosfera indu_em a oxidação do metano e, em grau menor, de hidrogênio.

e

ANEXO li
Intercâmbio de Informações

1. A$ Partes da presente Convenção reconhecem que a coleta e o uso compartilhado
de informações é um importante meio de implementar os objetivos desta Convenção e de
garantir que sejam adequadas e eqüitativas
quaisquer ações que venham a ser tomadas.
Em virtude disso, as Partes devem intercambiar informações nos campos científico, técnico, sócio-e_conômico, comercial e jurídico.

2-.. As Partes da presente Convenção, ao
decidir que informações devem ser coletadas
e compartilhadas, devem levar em consideração a utilidade das referidas informações,
hem como os custos em obtê-las. As Partes
reconhecem ainda que a cooperação, tal como prevista neste anexo, tem de ser compatível com as leis, regulamentos e práticas nacionais que dizem respeito a patentes, segredos cometd~is, bem como à proteção de informações confidenciais e de marca registrada.
3. __Jnformações científfcas
Que incluem informações sobre:
a) pesquisa, tanto a planejada como a em

curso, goverttamental ou particular, para facilitar a c_oordenação de programas de pesquisas, de modo a tomar mais efetivo o uso de
recursos nacionais e internacionais disponíveis;
b) os dados sobre emissões necessários
para--pesquisas;
__ c)_ resultados científicos divulgados em publi~ções especializadas sobre como operam
a física e a química da atmosfera terrestre,
e de corno isso é suscetível de mudança, em
particu1ar no que diz respeito à situação da
camada de ozónio e aos efeitos sobre a saúde
humana, o meio ambiente e o clima, que resultariam de modificações.
No total do conteúdo da coluna ou na distri~
b~ição vertical_de ozônio.
d)_ A avaliação_ dos resultados de pesquisas
e recomendações para pesquisas futuras.

4. Informações técnicas
Qiie íriduem informaçõés sobre: "i!) a disponibilidade _e os custo~ de substitutós químicos e de tecnologias alternativas
para reduzir as emissões de substâncias modificadoras do ozónio e pesquisas, planejadas
ou em curso, referente ao assunto;
- b} limitações e riscos envolvídos no uso de
substitutos químicos ou de outra natureza e
de tecnologias alternativas.
5. lnformaçóes sócio-e_conômicas e comerciais sobre as subst§ncias referidas no
anexO I
Que incluem informações sobre:
- ã)-p-rodução e capacidade de produção;
b} usos e padrões de uso;
c) importações/exportações;
d} custos, riscos e benefícios de atividades
humanas que possam indiretamente modificar a camada de ozónio, e dos impactos de
medidas regulamentadoras tomadas, ou que
possam vir a ser tornadas, para controlar tais
atividades.

6. Informações jurídicas
Que incluem informações sobre:
_a) leis e medidas administrativas nacionais,

bem como estudos jurídicos relativos à proteção da camada de ozónio;
- b) acordos internacionais, inclusive bilate~
rais, que digam respeito à proteção da camada
de ozónio;
c) métodos e modos de licenciamento e
disponibilidade de patentes ligadas à proteção
da Ctlmada de ozónio.
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Declarações feitas no momento da adoção
da Ata A'na/ da Conferenciá de- Plenipotenci-ários sobre a Proteção da Camada de- Ozónio.
1. As delegações da Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia,
França, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Países
Baixos, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte, RFA, Suécia e Suíça expressam seu
pesar pela ausência, na Convenção de \/iena
para ~ Proteção da Camada de Ozónio, de
qualquer dispositivo par_a ~ solu_çã:o compulsória ·de disputa por terceiras partes, a pedido
de uma parte. Agindo coerentemente com sua
defesa tradicional de tal procedimento, _essas
delegações apelam para todas as Partes na
Convenção, no sentido de que façam uso da
possibilidade de uma declaração nos termos
do art. 11, parágrafo 3, da Convenção.
2. A delegação do_ Egito reitera a importância atribuída pór seu gõVét'fl.O aõ5 esforços
intemacioilais e nacionais no sentido de proteger o meio ambiente, inclusive a camada de
ozónio. Por tal razão-, participou desde o início
no trabalho preparatório para a Conferência
de_ Pl~nipotendários sobre a Proteção da Camada de Ozónio, bem como na adoção da
Convenção e resoluções. Embora partilhando
do consenso sobre o art. 1 da Convenção,
a delegação do Egito entende o parágrafo 6
daquele artigo como sendo aplicável a todas
as organizações regionais, aí inclufdas a Organização da UnidÇtde Africana e a Liga dos Estados Árabes, desde que satisfaçam as condições estabelecidas no referido artigo, a saber,
que teriharh competência a respeito de matérias reguladas pela Convenção e tenf'lam sido
devidamente autorizadas por seus Estados
membros, de acordo com suas normas internas de procedimento. Embora partilhando do
consenso com respeito ao artigo 2 da Convenção, a delegação do Egfto declara que a primeira sentença do parágrafo 2 do referido artigo deveria ser lida à luz do terceiro parágrafo
pre.ambular. ~_mboraparticipando do consenso sobre a Resolução n9 1, sobre Procedimentos Institucionais e Fmanceiros, _a delegação
do Egit9 decJara que a aprovação do terceiro
parágrafo preambular da mesma resolução
não prejudica sua posição a respeito do méto-do de ratear contribuições entre os Estados
membros, com particular referência à opção
2, qUe havia apoiado durante as discussões
sobre o documento preparatório ONEP/
wo:94/13, segundo a qual 80% dos custos
seriam cobertos pelos países industrializados,
e os restantes vinte por cento rateados entre
os Estados membros, com base na escala
das Nações Unidas.
_3. Com referência à Resoluçào nQ 2, ·sobre
um Protocolo Relativo aos Clorofluorcarbonos, a delegação do_Japão é de opinião de
que urna decisão sobre se deve o_u não ser
A conferência admitiu que as declarações contidas
nos parágrafos 1 a 3, tal c:-omo apresentadas em
21 de março de 1985, bem como as declarações
contidas nos parágrafos 4 e 5, tal c:omo apresentadas
em 22 de março de 1985, deveriam se-r- incluídas
em Anexo à Ata Fmal.
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continuado o trabalho _sobre um protocolo d~
veria aguardar os resultados do trabalho do
Comitê COofdenador sobre a Camada de Ozónio. Em segundo lugar, com respeito ao pará-

grafo 6 da resolução supramencionada, a delegação do Japão é de opinião de que cada
país deveria decidir por si próprio como controlar as emissões de dorofluorcarbonos.

4. A delegação da Espanha declara que,
de acordo com a interpretação pelo Presidente
da Conferência em seu pronunciamento de

21 de março de 1985, seu Governo entende
o parágrafo 6 da Resolução sobre um Protoc-olo Relativo a Clorofluorcarbonos como estando dirigida exclusivamente aos próprios
países individuais, aos quais se encarece que

controlem seus limites de produção ou uso,
e não a países terceiros ou a organizações
regionais em relação a tais países.
5. A delegação dos Estados Unidos da
América declara entender o art. 15 da Convenção como significando que as organizações
de integração econômica regional de que nenhum Estado membro seja parte da Convenção ou de um protocolo pertinente, terão um
voto cada. Ela entende ainda _que o art 15
não permite qualquer voto duplo por organizações de integração econômica regional e
seus respectivos Estados membros, isto é, que
as organizações de integração econômica regionais jamais poderão votar concomitantemente com seus Estados membros que sejam
parte na Convenção ou protocolo pertinente,
e vice-versa.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O MEIO AMBIENTE- PNCIMA

PROTOCOLO DE MONlREAL
SOBRE SUBSTÃNOAS QUE DESTROEM

A CNIIN:JA DE OZÓNIO
ATA FINAL
1. A Conferência de Plenipotenciários relativa ao Proto-colo sobre Oorofluorcarbonos à
Convenção de Viena para a Proteçáo da Camada de Ozônio (oi convocada pelo Diretor
Executivo do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), em obediência à decis_ão 13/18, adotada pelo Conselho
de Administração do PNUMA em 23 de maio
de 1985.
·
2. A Conferência reuniu-se na sede da Organização de Aviação Ovil lntemacional, em
Montreal, com o generoso apoio do Governo
do Canadá, de 14 a 16 de setembro_de 1987.
3. Todos os Estados foram convidados_a
partiCipar-da Conferência. os Estados _a seguir
relacionados aceitaram o convite e participaram da Confeiência:
Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Burkina Faso,_ Canadá, Chile, China,
Colômbia, Congro, Costa Rica, Dinamarca,
Egito, Espanha, Estados Unidos da América,
Filipinas, Finlândia, França, Gana, Grécia, Iêmen Democrático, Indonésia, [srael, Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, Mauríçio, México,
Marrocos, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega,
Pafses Baixos, Panamá, Peru, Portugal, Quêni~, Reino Unido da Grã-Bretanha e [rlanda

do Norte, República da Coréia, República FedcraJ da Alemanha, República Socialista So-

viética da Bielorrússia, República SociaJista
Soviética da Ucrânia, Senegal, Suécia, Suíça, Tailândia, Tchecoslováquia, Togo, Tunísia,
Uganda, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Venezuela.
4. A Comunidade Económica Européia
também participou.
5. Acompanharam ·os trabalhos da Confe-rência observadores dos seguintes Estados:
Covirte, Equador, Hungria, fndia, Polónia e
República Dominicana.
_6. Também assistiram à Conferência observadores dos seguintes_ órgãos das Nações
Unidas, agências especializadas, e organizações intergovemamentais e não-governamentais:
Organização Meteorológica Mundial
(OMM), Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATI), OrgániZãção de Aviação Clvillntemaclonal (OAO), Organização da Unidade
Africana (OUA), Conselho das Comunidades
Europétas (CCEJ, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Câmara de Comércio Internacional (CCI),
Federação das Associações Européias de Aerossol, Federação da Indústria Química Européia, Associação de Manufaturas Químicas, .
Conselho de Defesa dos Recursos Naturais,
Instituto de Recursos Mundiais, fundo de Defesa do Meio Ambiente, "Greenpeace", Amigos
da Terra, Fundação Seattle (Canadá), Projeto
_Square Sociedades Humanitárias internacio-nais Mammouth fnc. (Canadá), laboratórios
Watto Internacional (Canadá}, Dr. F. A Homonnay e Associados (Canadá), organização Internacional de Fabricantes de Automóv_eis_,
Aliança para uma Política CFC Responsável,
Instituto de Ar-Condicionado e Refrigeração
(EUA), Agência de Proteção Ambiental (EUA),
Instituto para Política de Meio Ambiente Europeu, Associação Nactonal de Proteção contra
o Fogo, Dupont Canadá, Grupo Beloff (Canadá), Produits Chimiques Allied Canadá Inc.
Força Aérea Norte-Americana.
7. A Conferência foi aberta formalmente
pelo Dr. Mostafa K. Tolba, Diretor Executivo
do Pnuma. No decorrer da cerimónia de inauguração, a COnferência ouviU um discurso_-de
boas vindas proferidos por sua Excelência o
Senhor Tom McMillan, P.C., Membro do Parlamento, Ministro para o Meio Ambiente, em
nome do Governo do Canadá.
8. O Dr. Mostafa K. Tolba atuou como Secretário-Geral da Conferência e o Dr. !won a
Rummei-Bulska (PNUMA) serviu como Secretário·Executivo.
.9. A Conferência elegeu unanimemente o
Embaixador W. Lang (Àustria) para seu Presidente.
10_ A Conferência também elegeu os seguintes dirigentes: Vice-Presidentes: Embaixador E. Hawas (Egito) - Dr. V. Zakharov
(URSS)- Relator: Sr. C.R. Roque (Filipinas)

11, A Conferência adotou a
agenda:
1. Abertura da Conferência
2. Questões Organizacionais:

seg~inte
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Ãdoção das normas de procedimento;

b) Eleição do Presidente;
__c)_ Eleição do Vice-Presidente e do Relator;

Adoç:ão da Agenda;
Designação dos membros do Comitê
de credenciais;.
f) Designação dos membros do Comitê
de redaç:ão;
___g)_ OrganiZéJ:Ç~_?_ do trabalho da Conferênd}
e)

cia.

3. Consideração do projeto de Protocolo
à Convenção de Viena para a Proteção da Camada ae·Ozônio.
4. Relatório do Comitê de Credencfciis.
5. Adoção do protocolo à Convenção de
Viena para a Proteção da CafTI-ada de Ozônio.
6. Adoção da Ata Final da Conferência.
7. Assinatura dos Instrumentos r mais.
8. Encerramento da Conferência.
12. A Conferência adotou, como suas normas de procedimento, o documento UNEP/
1G./912, propo"stO pelo Secretariado.
-13. Em conformidade com as normas de
procedimento, a Conferência estabeleceu os
seguintes Comitês:

Corriitê Plenário:
Presidente: Q Presidente da Conferência

Comitê Geral:
Presidente: O Presidente da Conferência.
Membros: O Vice-Presidente da Conferência, o Relator e o Presidente do Comitê de
Redação

Ccmit§ de Redação:
Presldente: Sr. Jon J. ADen (Canadá)
Membros: Argentina
AustráJia
Estados Unidos
França
Japão
Reino Unido

Comitê de Credenciais:
Presidente: Embaixador José M. Bustani (Brasil)

Membros: Finlândia
Indonésia
México

Noruega
Quênla
República Federal da Alemanha
14. Os principais documentos que serviram de base para as deliberações da Conferência foram:
-Sétimo Projeto, Revisto, do Protocolo sobre (Ciorofluorcarbonos) (e Outras Substâncias que Destroem o Ozônio), UNEP/10.93/3
e Rev. 1;
- Relatórios do Grupo de Trabalho "ad
hoc" de peritos Técnicos e Jurídicos para a
Elaboração de um Protocolo sobre Oorofluorcarbonos à Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (Grupo de Viena),
UNEPIWP.l51/L4, UNEP/WG.l6712 e UNEP/
WG.172!2.
- -15. Além desses, a Conferência teve à sua
disposição um determinado número de outros
documentos, que lhe foram cedidos pelo Secretaiiado do Pnuma.
-
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16. A Conferência- aProVou a recomendação de seu Comitê de Credenciais, no sentido
de que deveriam ser aceitas as credenciais
dos representantes dos Estados participantes,
tal como arrolados no parágrafo 3.
17. Com base nas deliberações do Comitê
Plenário a Conferência adotou, em 16 de seM
tembro de 1987, o Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a -Cç;(liada d.e
Ozónio.
O Protoc"olo, cujo texto é apenso à presente
Ata Final. estará aberto à assinatura no Minis·
tério dos Negócios Externos do Canadá, em
Ottawa, de 17 de setembro de 198T até 16
de janeiro de 1988, e na sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque, de 17 de janeiro de
1988 até 15 de setembro de 1988.
18. A Conferência adotou ainda as resolu·
ções seguintes, cujos textos ficam apensos
a esta Ata Final. 1. Resolução sobre o Protocolo de Montreal.
2. Resolução sobre o intercâmbio de informações técnicas.
3. Resolução sobre a comunicação de dados.
4. Tributo ao Governo do Canadá.
19. Na ocasíão foi adotada esta Ata Final,
algumas delegações apresentaram declarações, que ficam registradas neste documento.
Em testemunho do "que, os représehtantes
assinaram esta Ata Final.
Feita em Montreal, aos dezesseis dias do
mês de setembro de mil novecentos e oitenta
e sete, em um original nas línguas árabe, ch!M
nês, espanhol, inglês francês e russo, cada
texto fazendo igualmente fé. O texto ori_ginal
será depositado junto ao Secretário~G-eral das
Nações Unidas.
1. RESOLUÇÃO SOBRE O ~
PROTOCOLO DE MON1REAL

2. Apela a todos os Estados a se tomarem
Partes da Convençéio de Viena para a Proteção
da Camada de Ozónio;
3. Urge todos os Estados e organizações
.,.d~_integração econômica regional, inclusive
os que não participaram desta Conferência,
·a assinarem e tornarem-se partes do Protocolo
de Montreal sobre Substâncias que Destroem
a C~mâda de Ozónio;
4. Soj[cjta ao Diretor Executivo do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente que
encaminhe o texto desta Resolução ao Se:cre~
táriO-Geral das Nações Unidas, para que o
mesmoseja-âado a conhecer a todos os Estad9s_e organizações de integração económica
regional.

2, RESOLUÇÃO SOBRE
O INTRERCÂMBIO DE
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

:A Con"ferênc!ã;- --~
Tendo adotado o Protocolo de Montreal seDr~ SUbStài-tcias que Destroem a·cam:ada de
Ozôllio,
Compreendendo ã. importância de que sejam reduzidas o mais rapidamente possível
as _emissões dessas substâncias,
Reconhecendo a necessidade de que haja,
em breve, um intercâmbio de informações sobre tecnologias e estratégias para que sej&
alcançado tal intento,
--1. So/iôta ao Diretor Executivo do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), enquanto não ocorrer a primeira
reunião das Partes, que adote os procedimentos apropriados para facilitar o intercâmbio
de informações sobre tecnologia, como refe-

rido nos Artigos 9 e 1O do Protocolo;
2.Ape/a aos Estados e organizações de inte-

gfação económica regional interessadas no
sentido de que patrocinem, na primeira opor~
_ tunidade possível, e em cooperação com o
PNUMA, um seminário com o objetivo de:
__ -----11) lntercambíar informações sobre tecnologias e estratégias administrativas para a redução de errUssões das substâncias alistadas no
Aru3xo-Aaoprotocolo,bem·comoparadesenvolver alternativas, tendo em conta o parágrafo
- 2 do Anexo ll à Convenção -de Viena para a
Proteção da Camada de Ozónio; e
b) Identificar áreas em que são ainda necessárias pesquisas adicionais e desenvolvimento
técnico.
3. Urge todas as partes ir}teressadas para
que péirtldpem de tal seminário, e para ele
contribuam, bem coma para que façam pronta utilização das informações obtidas, de modo~ que sejam reduzidas as emissões claquelas substâncias _e desenvolvidas alternativas.

A Conferência,
Tendo adotado o Protocolo de Montreal so.bre Substâncias que destroem a Camada de
Ozônio,
Verificando com satisfação que o Protocolo
foi aberto à assinatura, em Montreal, em 16
de setembro de 1987,
Recordando a Convenção de Viena para a
proteção da Camada de Ozónio, adotada em
22 -itiãrço de 1985,
Tendo em mente a Resoluçao da Conferência de Plenipotenciários sobre a Proteção
da Câmada de Ozónio, adotada no mesmo
dia, que urgia, em seu texto parágrafo operativo, "Todos os Estados e organizações de
integração económica regional, até a entrada
em vigor de um protocolo, a controlar suas
emissões de CFCS, inclusive em aerossóis,
por todos os meios ao s_eu alcance, ai incluídos
3. REsOLUÇÃO SOBRE
controles sobre produção ou uso, na extensão
COMUNICAÇAO DE DADOS
máxima praticável",
1. Exorta todos os Estados e organizações
de integração económica regional, que ainda
A Conferência,
Tendoadotado o Protocolo de Montreal soM
não o tenham feito, a implementar o sexto
parágrafo, tendo em mente a situaçáo espedal bre Substâncias que Destroem a Camada de·
dos países em desenvolvimento;
-· Ozônio,

ae
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Convencida de que a comunicação oportuna de dados acurados e completos sobre
a produção e o consumo de substâncias controladas constitui ponto crítico para a implementação efetiva e eficiente deste Protocolo,
1. Exorta todos os -Signatários a tomar,
prontamente, todas as providências necessâM
rias parã a· obtenção de dados e a comuni~
cação de informações sobre produção, importação e exportação de substâncias controladas, de modo completo e oportuno, nos termos do Artigo 7 do Protocolo, e tendo em
consideração o parágrafo 1 do Artigo 4 da
Convenção _de Vr.Eina para a Proteção da Camada de Ozônio;
2.. Convida Os Signatários a entrar em consulta com outrOs Signatários, e solicitar orientação_ e assistência do programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e de
outras orgariizaÇões iriternacionãis pertinentes, sempre cjue necessário, para fms de planejáffieriiO- ·e execução de sistemas de comurllcação de dados;
3, Exorta o Diretor Executivo do PNUMA
a convocar, dentro de seis meses da data de
adoção desta Resolução, uma reunião de peritos governamentais, com a assistência de peritos de organizações internacionais competentes, no sentido de que sejam feitas recomendações em prol da harmonização de dados
sobre produção, Importação e exportação, a
fim de assegurar coerência e possibilidade de
comparaçãO dos dados sobre substâncias
controladas.
~

4. lRIBUTO AO GOVERNO
DO CANADÁ

A Conferência,
Tendo-sereunido em_Montreal, de 14 a 16
de setembro de 1987, atendendo a amável
convite do Governo do Canadá,
Convencida de que os esforços feitos pelo
Governo do Canadá e pelas autoridades municipais de Montreal, em obter facilidades, aco-- ·
modaçôes e outros recursos, contribWram de
modo significativo para a fácil condução de
seus trabalhos,
Profundamente reconhecidà pela cortesia
e hospitalidade oferecida pelo Governo doCanadá e pela Cidade de Montreal aos membros
das delegações, observadores e_ pessoal do
Secretariado que assistiu à Conferência,
_Exprime sua gratidão síncera ao Governo
do Canadá, às autoridades de Montreal e, por
intermédio deles. ao povo canadense em geral
e particularmente à população de Montreal,
pela acOitúda cordial que os mesmos deram
à Conferência e -àquelas pessoas ligadas ao
trabalho da mesma, bem como pot sua contri~
buição para o sucesso da Conferência.
Declarações feitas no momento da adoção
da Ata Final da Conferência de Plenipoten#
cláríos Relativa ao Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozónio,

I. Falando em nome dos países em desenM
volvimento, o delegado do Egito declarou que
o entendimento, pelos países em desenvol-
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vimento. do Artigo 2 do Protocolo de Montreal

Sobre SubstânciaS que Destroem a Camada
de Ozónio é no sentido de que neohum de
seus dispositivos afetará o acordo alcançado
no subparágrafo (c) do Artigo 3, e nos Artigos

4e5.
2. Falando em nome da Comunidade Económica Européia, o delegado da Dinamarca
declarou que todos_ os Estados-membros da
Comunidade Económica Européia e a CEE
assinarão o Protocolo de Montreal Sobre
Substândas_que Destroem a Camada de Ozónio, e que todos os ,Estados-meinbros e a

CEE ratifiCarão a Convenção- de Viena para
a Proteção da Camada de Ozónio, ·tão pronto
quanto possível, de modo a permitir que o

Proto_c_olo_d_e_ Montreal entre em_ vigor em 1o
de janeiro

d~

1989.

3. O delegado da União Soviética declarou

que, embora compartilhando plenamente a
idéia de que o comércio de CFCs _deveria ser
controlado, a União Soviética considera necessário incluir num_Ms__&rtigos adequados
um dispositivo que permita às Partes cumprir
seus compromissos anteriores. Isso seria coerente com a letra e o espírito de todos os
acordos internacionats. Na primeira reunião
das Partes, deveria ser feito um esforço para
que emendas e correções fossem introduzidas
em certo número de Artigos, de modo a tornar
o Protocolo mais flexível e sensivel às necessidades de diferentes pafses, particularmente
daqueles que têm baixo nível de consumo de
substâncias que destroem o ozônio, os dados
científicõs SObre o efeito do uso de substâncias
aJtemativas sobre a saúde humana e o meio
ambiente, bem como suas_ conseqüências
ecológic-as. Para tal fim, peritos científicos deveriam preparar uma revisão das alternativas.
Ao reiterar o -desejo de nosso pafs de desenvolver a cooperação internacional no campo
da proteção ambiental e da camada de ozónio,
a delegação da União Soviética considera, de
modo -geral;- que- o- pres-ente Protoc-olo-paret:e
estar pronto para assinatura, e que, após ter
considerado a base legal dos dispositivos contidos em certos Artigos formulados nos últimos dias da Conferência a queStão poderá
ser solucionada.
PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE
SUBSTÂNCI85 QUE DESTROEM A
CNIIADA DE OZÓNIO

As Partes deste Protocolo,

Sendo Partes da Convenção de Viena para
a Proteção_ da Camada de Ozônio,
CônsciaS de suas obrigações, nos termos
daquela Convenção, de tomar medidas apropriadas para proteger a saúde humana e o
meio ambiente contra os efeitos adversos que
resultem, ou possam resultar, de atividades
humanas que modifiquem, ou possam modificar, a carTli.'idã de oi:ônio,
Reconhecendo que emissões em escala
mundial de certas substâncias podem destruir
de modo signficativo, ou de outro modo alterar
a camada de ozónio, de maneira a resultar
provavelmente em efeitos ad~ersos à saúde
humana e ao meio ambiente,

Conscientes dos potenciais efeitos climátiCOS. de emissões dessas substâncias,
Gentes de que medidas tomadas para proteger a camada de ozónio de esgotamento
devem ser baseadas em conhecimento cientificp apropriado, tomando em conta considerações técniCas e económicas,
Decididas a proteger a camada de ozónio
mediante a adoção de medidas cautelatórias
para controlar de modo equitativo as emissões
globais de substâncias que a destroem, com
o objetivo final da ~liminaçãci- destas, a partir
de desenvolvimentos no conhecimento cientifico, e terido em conta considerações té-cnicaS
é ciehtíficas, · ·
Reconhecendo a necessidade de provisão
especial para atender à necessidade dessas
Si.tbstãncias por parte dos países em desenvolvimento,
Tendo em conta as medidas preventivas,
para contiolaf emissões de certos _clorofluorcarbonos, que já foram tomadas nos níveis
nacional e regional,
COnsiderando a imp-ortância de promover _
a-cooperação internaciona1 em pesquisa e desenvolvimento da ciência e de tecnologia relaCionadas ao controle e à redução de emissões
de substâncias que destroem a camada de
ozónio, tendo em mente, de modo particular,
as necessidades dos países em desenvolvimento,
Convferam no seguinte:
ARTIGO 1

Defmições
. Para oS finS -de~te Protocolo:
1. ··converiÇão" significa a Convenção de
Viena para a- Proteção da Camada de Ozônio,
adotada em 22 de março de 1985-.
2. "Partes" significa, a não ser quando o
texto indique diferentemente, as Partes do presente Pmtocoto.
3. "Secretariado·· significa o Se<:retariaCio
da Convenção.
4. "Substância controlada" significa uma
substância que conste do Anexo A deste Protocolo, quer se apresente pura, quer em mistura.
Exdui~se, contudo, qualquer dessas substâncias ou misturas que estejam em um produto
manufaturaao que não seja sua embalagem
original usada para o transporte ou armazenagem da substância listada.
5. "Produção" significa a quantidade de
substândas controladas produzida menos a
quantidade destruída por tecnologias a serem
aprovadas pelas Partes.
6. "Consumo" significa produção mais
importações menos exportações de substâncias controladas.
7. "Níveis _calculados" de p·rodução, importações, expOrtações e consumo significa
níveis estabelecidos de acordo com os termos
do Artigo 3.
8. "RadoriaJização industrial" significa a
transferência da totalidade ou de parcela do
rúvel calculado de produção de uma Parte para
outra, com o intuito de alcançar efic:íêhcia eêOn6miCá ou reagir a deficiências previstas rio
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fornecimento, em conseqüência do fechamento de fábricas.
ARTIG02

Medidas de Controle
_1. Cada Parte assegurará que- no pertodo de__doze me.ses a iniciar-se no primeiro
dia do sétimo mês seguinte à data de entrada
em vigor deste Protocolo, e em cada período
subseqüente de doze meses - seu nível calculado de consumo das substâncias çontroladas do Grupo I do Anexo A não excederá
seu nível calculado de consumo em 1986.
Ao fmal do mesmo período, cada Parte que
produza uma ou mais de uma dessas substâncias assegurará que seu nível calculado de
produção das· substâncias não exceda seu nível calculado de produção em 1986, exceto
no caso de que tal nível tenha aumentado
em não mais de dez por cento com base no
nível de 1986. Tal acréscimo somente serâ
permitido de modo a satisfazer as necessidades internas básicas das Partes estejam
operando nos termos do Artigo 5, e para fins
de racionalização industrial entre Partes.
2. Cada Parte assegurará que -no período de doze meses a iniciar-se rio primeiro
dia do trigésimo-sétimo mês seguinte à data
de entrada em vigor deste Protocolo, e em
cada periodo sub_seqüente de doze meses ~
seu nível calculado de consumo das substâncias controladas do Grupo 11 do Anexo A não
excederá seu nível caJculado de consumo em
J986. Cada Parte que produza uma ou mais
de uma dessas substâncias assegurãrá- que
seu nível calcuJado de produção das substâncias não exceda seu nível calculado de produção em 1986, exceto no Caso de que ta1 nível
tenha aumentado em não mais de dez por
çento com base no nível de 1986. Tal acréscimo será permitido somente de-modo a satisfazer as necessidades básicas internas das Partes que estejam operando nos termos do Arti-

go 5, e. para fins de racionalização industrial
entre Partes-: Os inecãnismos pai-a iiliplementar estas medidas serão decididos pelas Partes,
~m sua primeira reunião seguinte à primeira
-revisão cienti'fica.
3. Cada Parte assegurará que - para o
período compreendido entre 1o de julho de
1993 e 30 de junho de 1994, e em cada período subseqüente de doze meses - seu nível
calculado de consumo das substâncias controladas constantes do Grupo [ do Anexo A
nao excederá, anualmente, oitenta por cento
de seu nível calculado de consumo em 1986.
Cada Parte que produza uma ou mais de uma
des~ substâncias deverá, para os mesmos
períodos, assegurar que seu nível calculado
de produção das substâncias não-- exceda,
anualmente, oitenta por cento de seu nível
calcuJado de produção em 1986. Contudo,
de modo a satisfazer as necessid~de_s intemas
básicas das Partes qiie- estejanl operando--nos
termos do Artigo 5, e para fins de racionalização industrial entre Partes, seu nível calculado de produção pode exceder tal limite em,
nç_ máximo, dez por cento de seu nível calculado de produção_em 1986.
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4. Cada Parte assegurará que, para o periodo compreendido entre 1~de julho de 1998
e 30 de junho de 1999, e
cada período

em

subseqüente de doze meses, seu nível calculado de consumo das substâncias controladas

constantes do Grupo I do Anexo A não exceda,
anualmente, cinqüenta por cento de seu nível
calculado de consumo em 1986. Cada Parte
que produza uma ou mais de uma dessas
substáncias deverá, para os mesmos periodos,
assegurar que seu nível calculado de produção das substâncias não exceda, anualmente,
dnqüenta por cento de seu nível calculado
de produção em 1986 contudo, no lntuito de

satisfazer as necessidades internas básicas das
Partes que estejam operando nos termos do
Artigo 5. e para fins de racionalizaç!o industrial

entre Partes, seu nivel calculado de produção
poderá exceder tal limite em até quinze por
cento de seu nível calculado de produção em
1986. Este parágrafo aplicar-se-á, a menos
que as Partes reunidas deddam em contrário,
por maioria de dois terços das Partes presentes e votantes, que representem pelo menos,
dois terços do nível total calculado de consumo dessas substâncias pelas Partes. A matéria
será considerada e a decisão sobre o assunto
tomada à luz das avaliações referidas no Artigo
6.
5. Qualquer Parte _cujo nível calculado de
produção em 1986 das substâncias contra~
!adas do Grupo I do Anexo A tiver sido menos
de vinte e cinco mil toneladas poderá, para
fins de racionalização industrial, transferir para,
ou receber de qualquer outra Parte a produção
acima dos limites estabelecidos nos parâgrafos 1, 3, e 4, desde que o total conjunto dos
níveis calculados de produção das Partes em
apreço não exceda os limites de produção
estabelecidos neste Artigo. Qualquer transferência de tal produção será notificada ao Secretariado, anteriormente à data da transferência.
6. Qualquer Parte c:jU:eTiã-0 esteja operando
nos termos do Artigo 5 e que tenha em construção, ou com a construção prevista, até 16
de setembro de 1987, instalações para a produção de substâncias controladas, e desde
que isso esteja contemplado em legislação
nacional anterior a 19 de janeiro de 1987, poderá acrescentar a produção provenJente de
tais instalações à sua produção de 1986 de
tais substâncias, para o fim de determinar-se
seu nível calculado _de produção para 1986,
sempre que tais instalações tenham sido concluídas atê 31 de dezembro de 1990 e desde
que tal produção não eleve o nível calculado
de consumo anual das substâncias controladas da referida Parte acima de meio quilograma per capita.
7. Qualquer transferência de produção que
ocorra nos termos do parágrafo 5, ou qualquer
adição à produção feita nos termos do parágrafo 6, será notificado ao Secretariado, no
mais tardar, até o momento da transferência
ou adição.
8. a) Quaisquer Partes que sejam Estadosmembros de uma organização regional di! integração económica, como definida no Artigo

1 (6) dá Convenção, poderão acordar em
preencher conjuntamente suas obrigações no
que diz respeito ao consumo, estipuladas neste Artigo, desde que o total globaJ de seu nível
calculado de consumo não exceda os níveis
exigidos por este Artigo.
b) As Partes _que assim,_ tenham acordado
informarão o seCretariado dos termos do acordo, antes da data da redução no consumo
de _que trata o acordo em apreço.
c) Tal acordo somente se tomará operativo
se todos os Estados - membros da organi~
~ão de integração econômka regional e a
organização em_apreço forem Partes no Protocolo e tiverem notificado o secretariado de
sua maneira de implementação.
9~ a) Com base na avaliação realizada nos
termos do Artigo 6, as Partes podem decidir
se:
i) Devem ser ajustados _os potenciais de
destruição de ozônio, tais como especificados
no Anexo A e, em caso afirmativo, que ajusta~
mentes devem ser realizados; e se
17) Devem ser feitos ajustamentos e reduções adicionais em relação aos níveis de 1986
de consumo Ou produção" das substâncias
controladas, e, em cas_o afirmativo, qual a amplitude, quantidade e ocasião em que deveriam ocorrer tais ajustamentos e reduções.
b) As propostas parti tais ajustamentos deverão ser comunicadas às Partes; pelo secreta~
riado, com uma antecedência mínima não inferior a seis meses antes da reunião das Partes
em que serão apresentadas para a:doção;
c) Ao tomar tais decisões, as Partes envidarão todos os esforços no sentido de aJcançar
acordo por via de consenso. Se tiverem sido
esgotados todos os esforços para alcançar o
consenso, sem que se tenha obtido um acor~
do, tais deçisões deverão, como última instân~
_ cia, _ser a_dOtâc:IaS pela maioria de dois terços
dos votos das Partes presentes e votando, que
representem no minimo cinqüenta por cento
do consumo total das substâncias controladas
pelas partes;
d) As decisões, que serão obdgatórlas para
todas as Partes, serão comunicadas imediatamente às Partes pelo Depositário. A menos
que se disponha diversamente nas decisões,
estas entrarão em vigor ao fim do prazo de
seis meses a partir da data de circulação da
referida comunicação pelo Depositário.
10. a) Com base nas avaJiações feitas nos
termos do Artigo 6 deste PrgtQcolo, e de acordo com o procedimento estabelecido no Artigo 9 da Convenção, as Partes poderão decidir.
í) Se quaisquer substâncias - e, em caso
afumatillo, quais - deveriam ser acrescidas
ou retiradas de qualquer anexo a este Protocolo; e
ii) O mecanismo, a amplitude e a data de
aplicação das medidas de controle que deverão ser aplicadas àquelas substâncias.
b) Tais decisões tomar-se-ão efetivas. desde que aceitas pelo voto da maioria de dois
terços das Partes presentes e votando.
-l.L _Não obS:tante _as disposições contidas
neste Artigo, as Partes poderão adotar medidas mais rigorosas do que as impostas por
este Artigo.
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AR11G0.3

Cálculo dos níveis de controle

Para os fins dos Artigos 2 e 5, e para cada
Grupo de Substâncias no Anexo A, cada Parte
determinará seus níveis calculados de:
a) Produção, mediante:
i) A multiplicação de sua produção anual
de cada substância controlada, pelo potenci~l
de destruição de ozónio, tal como especificado
no Anexo A; e
ii) A adição,_ para cada Grupo, das cifras
resultantes.
b) As importações e exportaões, respectivamente, pela obdiéncia, mutatismutandis, do
procedimento estabelecido no subparágrafo
(a); e
c) O consumo, inediante a adição de seus

níveis calculados de produção e-de importações, seguida de subtraçáa de seu nível calculado de exportações, como estabelecido nos
termos dos subparágrafos (a) e (b). A partir
de 1'9' de janeiro de 1993, no entanto, expõitações de substâncias controladas para não-Partes_ deixarão de ser subtraídas no cômputo
do nível de consumo da Parte exportadora.
· ARTIG04
Controlf: de Comércio com ffão-Pflrtes

1. Dentro de um ano a contar da data de
entrada em vigor deste Protocolo, as Partes
çleverão proibir a importação de substâncias
controladas de qualquer Estado que não seja
parte deste Protocolo.
2. A partir de lo de janeiro de 1993, nenhu~
ma Parte que esteja operando nos termos do
parágrafo 1 do Artigo 5 poderá exportar substâncias controladas para Estados que não ~
jam parte deste Protocolo.
3. No período de três anos a partir da data
de entrada em vigor deste_PtotocoJo, as Partes
deverão, seguindo os procedimentos estabe-lecidos no Artigo 1O da ConvenÇão, elaborar
num anexo uma lista de produtos que contenham substâncias controladas. As Partes que
não tiverem objetado ao anexo, de acordo
com aqueles procedimentos. terão de proibir,
dentro de um ano da entrada em vigor do
anexo, a importação daqueles produtos provenientes de Estados_que não sejam parte deste
Protocolo.
4. No período de cinco anos a partir da
entrada em vigor deste Protocolo, as Partes
decidirão quanto à viabilidade de proibirem
ou restringirem a importação de produtos manufaturados com substâncias controladas,
embora sem as conter de Estados que não
sejam Parte deste Protocolo. Se for decidido
que fss9 é viável, as Partes, seguindo os procedimentos previstos no Artigo 1O da Conven~
ção, elaborarão num anexo uma lista de tais
produtos. As partes que não tiverem objetado
a esta lista, de acordo com aqu_eles procedi~
mentes, terão de proibir ou resbingir, dentro
de um ano da entrada em vigor do anexo,
a importação daqueles produtos de qualquer
Estado que não seja Parte deste Protocolo.
5__ AsP_artes desencorajarão a exportação,
para qualquer Estado que não seja Parte deste
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Protocolo, de tecnologia para produzir ou utilizar substâncias controladas.
6. As Partes abster-se-ão de fornecer novos subsídios, ajuda, créditos, garantias ou
programas de seguro para a exportação, destinada a Estados que não sejam Parte deste
Protocolo, de produtos, equipamento, instalações industriais ou tecnologia relativos à produção de substâncias controladas.

__

7. Os parágrafos 5 e 6 nãO s_erão aplicáveis
a produtos, equipamentos, instalações indus-

triais ou tecnologia que melhorem ã contenção, recuperação, reciclagem ou destruição
de subsffincias controladas, que promovam

o desenvolvimento de substâncias alternativas, ou que _de outra maneira contribuam para
a redução das emissões _de substâncias controladas.
8. Não obstante os dispositivos contidos
neste Artigo, as importações referidas nos parágrafos 1, 3 e 4 podeni ser permitidas. mesmo ~~e origináfías de Estado que não seja
Parte neste Protocolo, caso o referido Estado
seja considerado, por uma reunião das Partes,
como havendo satisfeito plenamente as condições -do Artigo-2" e deste Artigo, e tenha ainda
apresentado dados para tal fim, como especificado no Artigo 7.
ARTIGOS

Situaçáo Especial dos PaféS

Em Desenvolvimento
1. Qualquer Parte que seja um país em
desenvolvimento e cujo nível calculado anual
de consumo das substâncias controladas seja
inferior a 0,3 quilogramas per c11pita, na data
da entrada em vigor do Protocolo para a Parte
em questão, ou a qualquer tempo dentro de
dez anos da entrada em vigor do referido Protocolo, poderá, a fim de satisfazer suas necessidades internas básicas, adiar o cumprimento
das medidas de controle estabelecidas nos
parágrafos 1 a 4 do Artigo 2, por dez anos
após os prazos- especificados naqueles parâgra'fos. No entanto, tal Parte não poderá exceder um nível calculado de consumo de 0,3
quilogramas per caplta. A Parte nestas condições terá a possibilidade de utilizar, como base
para o cumprimento das medidas de controle,
a menor cifra entre as duas seguintes: (a) roêdia de seu nível calculado de consumo para
o período de 1995 a 1997, inclusive; ou (b)
nível calcu1ado de consumo de 0,3 quilogramas per capita.
2. As Partes comprometem-se a facilitar
o acesso de Partes que sejam países em desenvolvimento a substâncias e tecnologias alternativas que não prejudiquem o melo ambiente, bem como a assisti-las no uso rápido
e eficiente de tais aJtemativas.
3. As Partes comprometem-se a facilitar,
bilateral ou multilateralmente, o fornecimento
de subsídios, ajuda, créditos, garantia e programas do seguro a Partes que sejam países
em desenvolvimento, tendo em vista a utilização de tecnologia alternativa e produtos substitutos.

ARTIG06

Avaliação e Revisão

De Medkfas de Controle
A começar em 1990, e pelo menos de 4
em 4 anos a partir de então, as Partes, com
base em informações científicas, ambientais,
técnicas e econômicas disponíveis, deverão
reave-liar as medidas de controle previstas no
artigo 2. Pelo menos um ano antes cada reavali_ação_, as Partes deverão convocar painéis
apropriados de peritos qualificados nas áreas
mencbnadas e decidirão quanto_ à composição e termos de referência de tais painéis.
Dentro de um ano de sua _convocação, os
painéis, por intermédio do secretariado, informarão suas conclusões às Partes.
ARTIG07

Comunicação de Di!dO$
Cada Parte fornecerá ao secretariado,
dentrõ- do período de três meses a partir da
data em que se tomou Parte, dados estatísticas, referentes ao ano de 1986, sobre- sua
produção, importação e exportação de cada
uma das substâncias controladas ou, na falta
destes, as melhores estimativas possíveis de
tais dadôs.
2. Cada Parte fornecerá ao secretariado
dados estatísticos sobre sua produção (incluindo dados separados para as quantidades
destruídas por tecnologias a serem aprovadas
pelas Partes), importação e exportação anuais,
destinadas a Partes e a não-Partes, respectivamente, de tais substâncias relativamente ao
ano no qual se tiver tomando Parte, bem como
para cada ano subseqüente. Tais dados deverão ser fornecidos, no mais tardar, até nove
meses depois do fun do ano a que se referirem.
1.

ARTIGOS

Não-Cumprimento

As partes, durante sua primeira reunião, devem considerar e aprovar procedimentos e
mecantsmos institucionais para determinar
casos de não-cumprimento das determinações deste Protocolo e para lidar com Partes
em falta.
AR77G09
Pesquisa, DesenvoMmento,
Consclentização Púbh"ca e
lnterc.ambio de JnformiJÇÕes
1. As Partes de acordo com a legislação,
regulamentos e práticas nacionais, e tomando
em consideração, de modo particular, as necessidades dos países em desenvolvimento,
devem cooperar na promoção, diretamente
ou por meio de órgãos internacionais competentes, de pesquisa, desenvolvimento e intercâmbio de informações_ sobre:
a) Tecnologias adequadas para aprimorar
a contenção, recuperação, reciclagem ou destruição de substâncias controladas. ou para
reduzir, por outros modos, suas emissões;
b) Possíveis alternativas às substâncias
controladas, a produtos que contenham tais
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Substãndas, bem como a produtos manufaturados com as mesmas; e
c) Custos e benefícios de estratégias relevantes de controle.
2. _As Partes - individualmente, em conjunto ou- por meio de órgãos internacionais
apropriados -devem cooperar na prorhcição
de uma conscientização pública a respeito dos
efeitos sobre o meio ambiente das emissões
de substâncias controladas e de outras substâncias que destroem a camada de ozónio.
3. Dentro de dois anos da data da entrada
em vigor deste Protocolo, e de dois em dois
anos a partir de então, cada Parte encaminhará
ao secretariado um sumário das atividades
que tenha realizado nos termos deste Artigo.
ARTIGO 10

ASsistência Técnica
1. As Partes, no contexto das disposições
do Artigo 4 da Convenção, e tomando em
consideraçao, de modo particular, as necessidades dos países em desenvolvimento, devem
cooperar na promoção _de assistência técnica,
com o intuito de facilitar a participação neste
Protocolo e sua implementação.
2. Qualquer Parte ou Signatário deste Protocolo po_derá apresentar ao secretariado, pedido de assistência técnica para fins de implementação ou participação neste Protocolo.
3. As Partes, em sua primeira reunfáo, devem começar suas deliberações pelo exame
dos meios de cumprir as obrigações estabelecidas no Artigo 9, e parágrafos_ 1 e 2 deste
Artigo, inclusive no que diz respeito ao preparo
de planos de trabalho, os quais devem consagrar, atençã-o especial às necessidades e con~ ·
dições especiais dos países em desenvolvi·
mento. Estados e organizações de integração
económica regional que não_ sejam Parte no
Protocolo devemos ser encorajados a participar de ativfdades especificadas em tais planos de trabalho.
ARTIGO 11

Reuniões das Partes
1. As Partes deverão reunir-se a intervalos
regulares. O secretariado convocará a primeira reunião das Partes dentro de um ano da
data de entrada em vigor deste Protocolo, e
em conjunção com uma das reuniões da Con~
ferência das Partes da Convenção, se uma
reunião desta última prevista para aquele período.
2..-_ -As subseqUentes_ reuniões ordinárias
das Partes serão realizadas, a menos que as
Partes decidam diferentemente, em conjunção com reuntões da Conferência das Partes
da Convenção. Reuniões extraordinárias das
Partes serão realizadas em outras ocasiões,
quando forem julgadas necessárias por uma
reunião das Partes, ou por pedido por escrito
de uma das Partes, desde que, dentro de seis
meses da data da comunicação do secretariado às Partes, seja o pedido _apoiado por
pelo menos um terço das Partes.
3. As Partes, em sua primeira reunião, deverão:
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(a) Adotar, por consenso, as normas de
procedimento para as suas reuniões;

(b) Adotar, por consenSO", as regras financeiras a que se refere o parágrafo 2 do Artigo
13;
(c) Estabelecer os painéis e os termos de
referência mencionados no Artigo 6;
(d) Considerar e aprovar os procedimentos
e mecanismos institucionais especificados no
Artigo 8; e
(e) Dar início à preparaçáo de planos de
trabalho, nos termos do parágrafo 3 do Artigo

10.
4. As reuniões das Partes terão as seguintes funções:
(a) Acompanhar a implementação deste
Protocolo;

(b) Decidir sobre quaisquer ajustamentos
ou reduções mencionados no parágrafo 9 do
Artigo 2:
(c) Decidir sobre qualquer adição, inserção
ou retirada de quaisquer substâncias dos anexos sobre substâncias, bem como sobre medi-

das de controle relacionadas, nos termos do
parágrafo 1O do Artigo 2;
(d) Estabelecer, onde necessário, diretrizes
ou normas de procedimento para a comunicação de informações, nos termos do Artigo
7 e parágrafo 3 do Artigo 9;
(c) Examinar solicitações de assistência
técnica que tenham sido apresentadas de
acordo com os termos do parágrafo 2 do Artigo 10;
(I) Examinar relatórios preparados pelo secretariado em cumprimento ao disposto no
subparágrafo (c) do Artigo 12;
(g) Avaliar, nos termos do Artigo 6, as medidas de controle previstas no Artigo 2;
(h) Considerar e adotar, sempre que houver necessidade, propostas de emenda a este
Protocolo, ou a qualquer anexo, ou de introdução de novo anexo;
(j) Considerar e adotar o orçamento p:e:.ra
a implementação deste Protocolo; e
(i) Considerar e empreender qualquer ação
adicional que possa ser requerida para a consecução dos propósitos deste Protocolo.
5. As Naçéies Unidas, suas agências especializadas e a Agência [nternacional de Energia
Atómica (AIEA), bem como qualquer Estado
que não seja Parte neste Protocolo, poderão
ser representados nas reuniões das Partes, na
qualidade de observadores. Qualquer órgão
ou agéncia, seja nacional ou intemadonal, governamental ou não-governamental, qualificado nas áreas relacionadas com a proteção
da camada de ozônio, que tenha informado
o secretariado de seu desejo de ser representado numa reunião das Partes, na qualidade de observador, poderá ser aceito como
tal, a não ser que a isso objete pelo menos
um terço das Partes presentes. A admissão
e participação de observadores será sujeita
às normas de procedimento __ adotadas pelas
Partes.
ARTIGO 12

Secretadado
Para os fins deste Protocolo, o secretariado
deverá:

(a) Organizar e prestar os serviços necessários à realização de reuniões das Partes nos
termos do Artigo 11;
(b) Receber, e tornar disponíveis, a pedido
de uma Parte, os dados fornecidos nos termos
do Artigo 7;
"(c) Preparar e distribuir periodicamente às
Partes relatórios baseados em informações recebidas nos termos dos Artigos ·7 e 9;
(d) Notificar as Partes sobre qualquer solicitação de assistência técnica recebida nos termos do Artigo 1O, de modo a facüitar o fornecimento de tal assistência;
(e) Encorajar não~Partes a assistirem às
reuniões das Partes, como observadores, e a
agirem de acordo com os dispositivos deste
Protocolo;
(!} Providenciar, de forma apropriada, as informações e solicitações referidas nos subparágrafos (c) (d) a não-Partes observadores;

e

.

e.

(g) Cumprir quaisquer outras funções de-

terminadas pelas Partes com vistas à consecução dos propósitos <:!este Protocolo. _
ARTIGO 13

Disposições Financeiriis
1. Os fundos requeridos para a operação
deste Protocolo, inclusive aqueles destinados
ao fundonarnento do secretariado relacionado com este Protocolo, serão custeados exclusivamente por contribuições recebidas das
Partes.
2. As Partes, em sua primeira reunião, deverão adotar, por consenso, as normas fmanceiras ne-cessárias ao funcionamento _deste
Protocolo.
ARTIGO 14
Relacionamento deste Protoclolo
com a Convenção

Dezembro de 1989

que tais condições não tenham sido satisfeitas
naquela data, o Protocolo entrará em vigor
no nonagésimo dia a contar da data em que
as condições tiverem sido satisfeitas. 2. Para os fins do § 1, nenhum dos referidos instrumentos depositado por uma organização de integração económica regional será
contado como adicional àqueles depositados
por EstadOS membros da referida organização.
.
3.- -Após a entrada em vigor deste Protocolo, qualquer Estado ou organização de integração-económica regional pqderá tornar-se
Parte do mesmo, no nonagésimo dia a contar
da data de depósito de seu instrumento de
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
ARTIGO 17
Admissão de Partes ~Ó$ a_
Entrada em Vigor

Respeitadas as disposições do Artigo 5,
qualquer Estado ou organização de integração
econômica regional que se torne Parte neste
Protocolo após a data de entrada em vigor
do mesmo assumirá imediatamente a totalidade das obrigações previstas no Artigo 2,
bem como as do Artigo 4, que se apliquem,
naquela data, aos Estados e organizações de
integração "econômica regional que se tiverem
tornado Partes na data em que o Protocolo
entrar em vigor.
ARTIGO 18

Reservas
Não poderão se feitas reservas a este Protocolo.
ARTIGO 1g
-Denúncia

Exceto nos casos em que se prevê contrariamente neste Protocolo, os dispositivos da
Convenç!o relativos a Seus protocolos aplicar~
se-ão a este Protocolo.

Para os fins deste Protocolo, aplicar-se-ão
os dispositivos constantes do Artigo 1~ da
Convenção que se relacionem com as retiradas, exceto com respeito às Partes a que s_e
refere o § 1 do Artigo 5. Qualquer dessas ParARTIGO 15
tes poderá_denunciar este Proto~olo mediante
Ass/naturd
entrega de notificação por escrito, ao Deposi-ESte "PfcitocOio-- estaiá aberto à assinatura
tário, a qualquer tempo após quatro anos de
por Estados e organização de integração ecohaver assumido as obrigações especificadas
nômlco regional, em Montreal, no dia 16 de
nos §§ 1 a... 4 do Artigo. setembro de 1987;ein Otawa, de 17 de setem2.2 __ Qualquer denúnda nessas condições
bro de 1987 a 16 de janeiro de 1988; e na
terá e(eíto ao expirar-se o prazo de um ano
sede das Nações Unidas, em Nova forque, de
após a data de seu recebimento pelo deposi17 de janeiro de 1988 a 15 de setembro de
tário, ou em qualquer outro prazo posterior
lg88.
que seja especificado na notificação de_ d~
.. nóncia,
ARTIGO 16
Entrada em vigor
1. Este Protocolo entrará em vigor em 19
de janeiro de 1989, desde que pelo menos
onze instrumentos de ratificação, aceitação ou
aprovação do Protocolo, ou de adesão ao
mesmo, tenham sido depositados por Estados
-ou organização de integração económica regional, que representam pelo menos dois terços do consumo global estimado, em 1986,
das substâncias controladas, e desde que os
dispositivos do § 1 do Artigo 17 da Convenção
tenham sido satisfeitos. Na eventualidade de

ARTIG020

Textos Autênticos
O Origilial deste Protocolo, cujos textos em
árabe, chinês, inglês, fran-cês, russo e espanhol
fazem igualmente fé, será depositado junto
ao Secretãrib-Geral das Nações Unidas.
Em testemunho do que os abaixo-assina~
dos, devidamente autorizados para tal fim, as-sjnaram este prOtocolo. __
-Feito em Montreal, aos dezesseis dias de
setembro de mil novecentos e oitenta e sete.
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ANEXO A
Substâncias Controladas

Grupo

Substáncia

Potenda/de

Destruição
de OZoniO *
Grupo I

CFC!3
CF2 CL,

C,F,CI,
C,F,CJ,
C,F,O
Grupo II
Cf2 BrCI

Cf3 Br

(2F4 Br2

- (cFC:-11)

1,0

(CFC-12)
(CFC'112)
(CFC-114)
(CFC-115)

1,0
0.8

(halon-1211)
(Hallon-1301)
(halon-2402)

3,0
10.0
(a ser determinado)

1,0

0.6

•Estes potenc!aiS âe destruição de ozónio são estimativas baseadas em conhecimentos
hoje existentes, e serão revistas e revisados periodicamente.

SENADO FEDERAL
(*) Faço saber que o Senado Federal, aprovou nos termos do art 52, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 55, DE 1989

Autoriza a Companhia Energética de Minas. Gerais - CEMIG, a contratar operação
de crédito externo no valor deUS$ BO,OOfJ,OOO.OO (noventa milhões de dólares americanos).

Art 1' É a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, nos termos do art 52, inciso V,
da Constituição F éderal, autorizada a contratar operação de crédito externo, nas condições financeiras do
convênio de pagamentos recíprocos da República Federativa do Brasil e República da Argentina, com organismos financeiros argentinos, no valor deUS$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares americanos), através
de abertura de carta de crédito do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE e/ou outros organismos
financeiros nacionais, destinada a financiar os equipamentos principais de Usina Hidrelétrica de Miranda,
na região do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, a serem fornecidas pela empresa argentina Indústria
Metalúrgicas Pescarmona SAI.Y.F.
Art 2' Esta resolução entra em vigor na data de_sua publicação:
Senado Federal, 29 de setembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
('") Republicada por haver saido com incorreção no DCN, seção 11) de 30107/89 na página 5269,

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• 83, DE 1989

Dã nova reâação ao art 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal
Art. 1' Q art. 617 do Regulamento Administrativo (Resolução n' 58, de 11 de novembro de 1972 ),
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Arl 617. É proibido o porte de arma de qualquer espécie, tanto nas dependências do Senado
Federal, como nas dos seus órgãos superVísionados.
§ 19 O disposto neste artigo não se .aplica quanto às pessoas que,· por expressa imposição 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, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, indicando
o número e o nome dos servidores destacados para este fim.
§ 2 9 Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, será lavrado auto de apreensão da
arma, dando-se ciência ao Diretor-Geral, que ado tará as providências legais pertinentes ao caso."
Art 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arl 52, incisos V e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 84, DE 1989
Autoriza a Rede Ferrovíária Federal SIA - RFFSA a ulfimar adiava ao contrato de
financiamento externo, firmado em 6 ·de dezembro de 1976, com N.M. Rothshifd S Sons,
do Reino Unido, e garanlido pela República Federaliva do Brasil. para financiar parcialmente
a importação de bens e servíços necessários à Ferrovía do Aço.

a

Art. 1' É .a Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA autorizada, nos termos do art. 52, incisos
V e Vlll da Constituição Federal, a aditar contrato de operação de crédito externo firmado em 6 de dezembro
de 1976, com o· N.M. Rothshild & Sons, do Reino Unido e garantido pela República Federativa do Brasil,
no valor de ' 127.006.512,00 (cento e vinte e sete milhões, seis mil, quinhentos e doze libras esterlinas),
para o fim exclusivo de prorrogar o desembolso do saldo remanescente de! 14.713.436,20 (quatorze milhões,
setecentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis libras esterlinas e vinte centavo;;) até 31 de julho de
1991.
Arl 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e

o

eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 85, DE 1989
Autoriza a União a celebrar contratos de transferência
com sucessores
da Nucfebrás
-

e subsidiárias.

Arl 1• É a União, nos termos do arl 52, inciso V, da Constituição ·Federal, autorizada a celebrar
contratos de transferência, para efetuar saques dos saldos ainda por serem desembolsados dos empréstimos
firmados pelas Empresas Nucleares Brasileiras S/A - Nuclebrás, e suas subsidiárias, em decorrência do
disposto na Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989.
·
·
·Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data de _sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou nos termos do arl 52, inciso Vil, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 86, DE 1989
-

-------

-

_j

-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crêdito no valor correspondente, em cruzados novos, a 3.343.646 Bônus do Tesouro Nacional .

...,.,. BTI'f,juntoao.Bam:.-o_do_Estado de São Paulo -S#t
Arl 1• É a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, nos terrnos do art 2 9 da Resolução
n' 93, de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 3.343.646

Bônus do Tescuro Nacional - BTN, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/A, este na qualidade de
agente financeiro da Caixa Económica Federal, destinada à execução de obras do Projeto Cura, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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• 87, DE 1989
Disj>õé sobre a remuneração dos seiVidores do Senado Federal, altera as Tabelas
de referência de vencimentos e de gratificações e dá outras providências.

Art. 1• Os cargos e empregos a que se refere o Anexo I desta resolução passam a denominar-se
Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo, agrupados segundo as respectivas áreas de
especialização.
· - ·§ 1' Os ocupantes de cargos e empregos do Quadro Permanente e da Tabela Permanente do
Senado Federal serão posicionados nos padrões de vencimentos e salários fixados nos anexos a esta lei,

mediante ato da Comissão Diretora.
·
·
§ 2• As atribuições dos cargos e empregos a que se refere o caput deste artigo serão estabelecidos
em ato da Comissão Diretora, observada, no que couber, a correlação fixada nos anexos ll, X e XI da Medida
Provisória n'121, de 1989.
- § 3• A partir de 1• de novembro de 1989, ficam absorvidas, pelas remunerações constantes das
Tabelas anexas a esta resolução, as gratificações criadas pelas Resoluções do Senado Federal n•' 13, de
3 de junho de 1985; 198, de 15 de dezembro de 1988; pelo Ato da Comissão Diretora n• 64, de 11 de
novembro de 1987 e pelo art. 5• da Lei n• 6.323, de 14 de abril de 1976, alterado ·pela Lei n• 6.908,
de 21 de maio de 1981 e os aUXI1ios, abonos; adiciomils, Indenizações e quaisquer outras retribuições que
estiverem sendo percebidas pelos servidores alcançados por este artigo.
§ 4• Não serão absorvidas, na forma do parágrafo anterior, as seguintes vantagens:
a) a remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
b) a remuneração pela prestação de seJViço extraordinário (Constituição Federal, art. 7ç, inciso XVI

e Regulamento Administrativo, art. 483);
c) a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva;
d) a gratificação por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas;
e) a gratificação por encargo de curso ou de concurso, e membro de comissão de inquérito;
f) a gratificação por serviço ou estudo no País ou no estrangeiro;
g) a gratificação de representação de gabinete;
h) a gratificação pela execução de trabalho técnico ou cientifico;
1) a gratificação espeCial de desempenho, observado o disposto no art. 11 desta resolução;
J) a gratificação pela execução de serviço de natureza especial com risco de vida ou de saúde;
I) o salário-famma;
·· ·
··
m) as diárias;
n) a ajuda de custo em razão de desempenho de comissão fora da sede;
o) o adicional por tempo de serviço;
p) os adicionaís por atividades insalubres ou perigosas;
_
q) o adicional de férias (Constituição Federal, art 7•, inciso XVII);
r) o adicional notumo (Constituição Federal, art. 7', inciso IX);
s) o abono pecuniário (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 143);
t) as importâncias decorrentes da aplicação dos arts. 1' e 2• da Resolução do Senado Federal
n• 21, de 20 de maio de 1980, e da agregação;
u) as diferenças individuaís, nominalmente identificadas; e
v ) o décimo terceiro salário ou gratificação de Natal.
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§ 5• São alterados os percentuais das seguintes gratificações e adicionais, percebidas pelos servidores retribuídos nos termos dos anexos à esta resolução;
a) gratificação por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas; 10% (dez por cento);
b) adicional de insalubridade: 1% (um por cento); 1,5% (um e meio por cento) .e 2% (dÓis por
cento), conforme disposto na legislação em vigor; e
c) adicional de periculosidade: I% (um por cento).
§ 6• A gratificação e os adicionais a que se refere o parágrafo anterior passam a ser calculados sobre

o vencimento ou salário.

-

__,

-

Art. 2• Os valores do vencimento ou salário e da gratificação a que se referem o art. 3• do Decreto-Lei
n• 2.365, de 27 de outubro de 1987 e o art. 427 dÓ Regulamento Administrativo do Senado Federal, respectivamente, passam a ser os constantes do Anexo ill e o fixado por Ato da Comissão Diretora, de acordo com
o disposto no art. 12 desta resolução.
Art. 3• Os sérvidores do Senado Federal continuarão percebendo as aluais parcelas adicionadas
aos respectivos vencimentos, nos termos da Resolução do Senado Federal n• 21, de 20 de maio de 1980,
como diferença individual, nominalmente identificada, observados os valores fiXados no Anexo UI e em Ato
.
.
da ComisSão Diretora, baixado na forma do· art. 12 desta resolução.
§ 1• A partir de novembro de 1989, a fração do quinto, a ser adicionada ao vencimento do cargo
efetivo, será calculada diretamente sobre a representação mensal do cargo em comissão ou da função
de confiança.
§ 2• Aplica-se o critério de cálculo a que se refere o parágrafo anterior às parecelas atualizadas, nos
termos da Resolução n' 21, de 20 de maio de 1980, correspondentes aos anos completos posteriores ao
·
décimo ano.
Art. 4' A nenhum servidor do Senado Federal setã paga retribuição mensal superior ao valor
percebido, como subsídio e representação, pelo Senador.
Art. 5• O disposto nesta resolução aplica-se aos proventos de aposentadoria ou de disponibilidade
e às pensões decorrentes do falecimento de servidores do Senado Federal, submetidos ao regime estatutário.
Art. 6• É revogada, a partir de novembro de 1989, a Resolução n' 73;-de 23 de novembro de
1984, alterada pela Resolução n• 182, de 4 de novembro de 1987, ambas do Senado Federal.
Parágrafo único. Os servidores abrangidos por este artigo terã.o assegurada ·a percepção do valor
do Incentivo ao Mérito Funcional, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma do art.
4• da Lei Complementar n' 10, de 6 de maio de 1971, que será absorvida, progressivamente, pelos aumentos
·
e reajustes supervenientes.
Art. 7' É revogado, a partir de I' de novembro de 1989, o art. 638 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e extintas as retribuições acessórias criadas ou concedidas na forma desse artigo.
Art. 8' É aprovado o Ato da Comissão Diretora n• 64, de 11 de novembro de 1987, com eficácia
até 31 de outubro de 1989.
..
Art. 9• Aplica-se, com vigência a partir de 1' de novembro de 1989, aos Agentes de Transporte
Legislativo, no exercício efetivo da função de Motorista, o disposto no art. 637 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, observadas as normas vigentes, quanto ao valor da retribuição.
§ 1• O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos ocupantes de cargos ou empregos do
Grupo Arte5anato, da Parte Permanente e Tabela Permanente dos Quadres de Pessoal do Senado Federal,
lotados e que exerçam, efetivamente, as atividades inerentes à sua Categoria Funcional, nos órgãos próprios
·
e no Serviço de Administração das Residências Oficiais.
§ 2• Fica sob a responsabilidade dos titulares dos órgãos de lotação dos servidores a que se
refere este artigo a comunicação de sua dispensa, bem como o do efetivo exercício das atividades Inerentes
a cada servidor.
Art. 10. O abono de que trata a Resolução do Senado Federal rf' 198, de 15 de dezembro de
1988, é mantido para os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superiores, sem vínculo efetivo
com o Serviço Público Federal.
Art. 11. A gratificação criada pela Resolução do Senado Federal n' 155, de 20 de outubro de
1988, alterada pela de n• 197, de 15 de dezembro de 1988, passa a denominar-se Gratificação de Atividade
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Legislativa, obtido o seu valor mediante aplicação dos fatores de ajuste fiXados por Ato da Comissão Diretora,
com incidência unicamente sobre o vencimento ou salário básico, ~mantidas as demais disposições regulamentares pertinentes.
Art. 12. O valor das gratificações de que tratam os arts. 427 e 637 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal será fiXado por Ato da Comissão Diretora.
Art. 13. Os conselhos de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, e do
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASE;:N, aplicarão, por ato
próprio, as medidas decorre[ltes desta resolução.
Art. 14. A Subs.e.cretaria de Administração de Pessoal republicará os Quadros de Pessoal do SeMdo
Federal e o Regulamento. Administrativo, atualizando e renumerando os seus dispositivos, a fim de introduzir
as alterações estabelecidas nesta resolução.
Art. 15. E;:sta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros
a 1' de novembro de 1989.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneko, Presidente.
.

SITUA

~O

ANTERIOR

SITUA AO PROPOSTA

Cargos/Empregos de Nível Superior
. T_écnico Legislativo
'· Taqu'Igtáf'o- Legislativo
·-' ~' •-'' ~ rinspetor de _Seg-urança legislativa
, . ~-: ~AgJu nto Legislativç ~
)oh:d co
Enfermeiro

1

Técnico em Reabilitação
Psicólogo
F"armacêut!co
Odontóloga
Engenhe!ro-

--

--

Analista Legislativo

Arqulteto
Tér;:_nico em Admlnistr?ção
Contador
'Estatistt·co
A§Slst,eptç S.o!c.ial
,

T~cnico em Comunicação Social
Biblioteeário

Técnico em Legislação e Orçamento

Sociólogo

Tradutor e Intérprete

_cat9os/Empregos deN!vel Médio

(2~

Grau)

o

Assistente Legislativo
Agent~ Administrativo

Datilógrafo

Auxiliar de Enfermagem
Técnica em Eletrônica e Telecomunicaç6es
Agente de Telecomunicsçees e Eletric!dade
Agente de Telecomunicaçõe~ e Eletrõnica
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Transporte Legislativo
Artiflce de Estrutura de Obras e Metalurgia
Art!fice de Mecâni~a
Artlfice de Eletrlcidaôe e Comunicaç~o
Artífice de Ca=pintaria e Marcenaria

Técnico Legislativo
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ANTERIOR

SITUA

Dezembro de 1969
~O

PROPOSTA

Cargos/Empreaos de Nível Básico (1Q Grau)
Assistente de Plenários
Agente de Portaria
Telefonista

Auxiliar·Legislativo

ANEXO II

CATEGORIA FUNCIONAL
Técnico Legislativo
Taquígrafo Legislativo
Insp. de Segurança Legisl.
Adjunto Legislativo
Médico
Enfermeiro
Técnico em Reabilitação
Psicólogo
farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto
Técnico em Administração
Contador
Estatistico
Assistente Social
Téc. em Comunicação Social
Bibliotecário
Tec. em Leg. e Orçamento
Sociólogo
Tradutor e Intérprete

REF.
NS-25
NS-24
NS-23
NS-22
NS-21
NS-20
NS-19
NS-18
NS-17
NS-16
NS-15
NS-14
NS-13
NS-12
NS- 11
NS-10
NS- 9
NS- 8
NS-1 a 7

PADRAD
III
II
I
VI

CLASSE
Especial

v
IV
III

1B

II

I
VI

zg

III
II
I

IV
III

II
I

.

Analista Legislativo
Areas de Especialização:
- Processo Legislativo
- Administração
- Taquigrafia
- Segurança
- Médico-odontológica
- Cootabilidade
- Engenharia
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Psicologia
- Assistência Social
- Estatística
- Comunicação Social
- Orçamento Público
- Sociologia
- Outras áreas
-

v
IV

DENOMINACAD

3~

~
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Assistente legislativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
P.uxlliar de Enfermagem
Téc.emElet. e Telec.
Agente de Tel. e Elet.
Agente de Tel. e Eletrônica
Agente de Seg. Legislativa
Agente de Transp. Legislativo
Estrut. Obras e Metalurg.
* Art.
Artífice de Mecânica
* Art.
Elet. e Comunicação
* Art. Carp.
e Marcenaria
*
Assistente de Plenários
Agente de Portaria
Telefonista
** Artifices

NM 31-35
~IM 26-30
NM 21-25
NM 16-20
NM 11-15
NM 06-11:1
NM 01-05

III

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

IV
III

31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
06-10
01-05

II

Sãbado

Técnico Legislativo
Areas de Especialização:
- Processo Legislativo
- Transportes.
- Administração
- Enfermagem
- Eletrônica
- Telecomunicação
- Artesanato
- Segljrança
- Outras áreas

Especial

I

IV
III

1•

II

I

Auxiliar Legislativo
2B

Areas de Especialização:

II

- Telefonia
- Portaria
- Outras áreas

r
III

3•

II
I

* Classes: Especial, Mestre, Contramestre e Artífice Especializado
** Classe "A" - Artifice
ANEXO

III

TABELA DE VENCIMENTOS DO GRUPO DIREÇI\0 E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES SF-OAS A QUE SE REFERE O ART. 22 DA
RESOLUÇI\0 N2 87, DE 1989

VENCIMENTO
NÍVEL
DAS-1
OAS-2
{)AS-3
DAS-4
*DAS-5
DAS-6

*o

ou

SALÁRIO
2.065,25
2.354.38
2.683,99
3.059,75
3.488,12
3.976,44

%

100
115
125
130
135
140

cargo de Consultor-Geral

16 8105

REPRESENTAÇIID

RETRIBUIÇÃO

NCz$

NCz$

2.065,25
2.707,53
3.354,98
3.977,67
4.708,96
5.567,01

te~fO}simbolo

4.130,50
5.061,91
6.038,97
7.037,42
8.197,08
9.543,45

FG-DAS-101.5
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ANEXO IV
CATEGORIA FUNCIONAL

CLASSE
Especial

PADRIIO
III
!I
I

VI

v
IV
III
II
I

lB

Analista Legislativo
(Nível Superior)

Vl

v
IV
III
II
I

21

.

IV
III

31

II
.

Especial
Técnico Legislativo
(Nível Médio - 22 Grau)

li

I

Auxiliar Legislativo
(NÍvel Básico - lQ Grau)

-

'

12.419,73
12.073' 82
11.737 '54
,1l:~.J.Q,_6~~ ---

11.092,82
10.783,86
10:483,51
1o.1n ,s:;·

II

IV
III

II

I

-

.

9.907,67.
9.631, 73
9.363-,479.102,68

5.340,49
5.176,94
5.013,59
11.850,15

I

31

"12~775,56

IV
III

III

.

13.905,37
13.518,08
··-··U.l41,57

5.994,44
5.830,82
5.667,31

II
'

15.135,10
14.713,55
14.303,75

III
II
I

I

21

VENCIMENTD/SALARIO

4.52·3·,03
4.359,66
4.196,19
4.032,57
3.705,71
3.542,14
3.378,54

~-

~.~.-
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V.

ANEXO

TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS
A QUE SE REFERE O ART. 1Q, § 1Q, DA RESOLUÇ~O NQ 87, DE 1989

OCUPANTES
QUADRO DE
4Q DA LEI
RETORA N!!

DE CARGOS EFETIVOS DA PARTE ESPECIAL E SUPLEMENTAR DO
PESSOAL DO SENADO FEDERAL, A QUE SE REFEREM
O ARTIGO
N!! 5.900, DE 9 DE JULHO DE 1973 E O ATO DA COMISSÃO DI
26, DE 6 DE MAIO DE 1987

CARGO
• DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
ASSESSOR LEGISLATIVO

NfVEIS

VALORES

DAS
.OAS
DAS
DAS
DAS

34.606,07 *
29.722,56 *
25.515,11 *
21.896,23 ..

6
5
4

3
3

21.896 '23

*

* Valor com a absorção da Representação Mensal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 88, DE 1989
Autoriza o Govemo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito extemo
no valor de até US$ 33,000,000.00 (trinta e três milhões de dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas.

Art. 1• É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 52, incisos V e VIII da
Constituição Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 33,000,000.00
(trinta e três milhões de dólares americanos), ou o seu equivalente em outras moedas, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial, destinada ao financiamento parcial
do Programa de Recuperação, Conservação e Manejo de Recursos Naturais em Mfcrobacias .Hidrográficas,
naquele Estado, com a garantia da República Federativa do Brasil.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 89, DE 1989

Autoriza a Prefeitura Munkipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$ 13,000,000.00 (treze milhões de dólares americanos).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 52, -inciso
V, da Constituição, autorizada a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 13,000,000.00
(treze milhões de dólares americanos), dentro do acordo comercial Brasil-Argentina, para a construção e
equipagem de um hospital municipal em Araxá, nos termos da Carta de Intenção, assinada entre aquela
Prefeitura e a Mediar C.A.F.SA.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
__
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. :.___Senador Nelson Caméiro, Presidente.
Faço saber que o Senadi) Federai aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 90,DE 1989

Autoriza o Governo do Estado de Santa Càtarina a elevar, em êariíter excepcional
e temporariamente, o limite de sua dívida consqlidada interna, para fins de ethlssão-de- Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina~ LFTC. em valor eguivalente a6-do
resgate de 63.245.465 L.;tras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina, vincendas
no primelrà semestre de 1990.
-- ---- Art. 1' É o Governo do Estádo de Santa Catarina ~utorizado, nos termos -do art. 52, inciso IX
da Constituição, nos termos do art. j• da Resolução n' 62, de28 de outubro de 1975; do Simàdo Federal,
a elevar em caráter excepcional e temporariamente, os limites fiXados pelo art. 2• da citada Resolução, para
os fins de emitir, mediante registro prévio no Banco Central do Brasdil, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina - LFTC, em valor equivalimte ao do resgate das 63.245.465 Letras- Financeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTC, vincendàs no primeiro semestre de 1990, deduzida
a parcela equivalente a doze por cento ao ano, a titulo de juros reais, a fim de possibilitar o giro de sua
dlvida consolidada interna.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 91, DE 1989

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do TesourO'
do Estado do -Rio de Jamiiro- LFTRJ, em montante equivalente ao valor das 81.367.097
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, que serão resgatadas
no primeiro semestre de 1990.
Art. 19 _ É o Governo -do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do art. 52, inciso IX
da Constituição e dos arts. 3• e 4 9 -da Resolução n' 62, de- 28 de outubro -de 1975, do Senado Federal,
a emitir, em caráter excepcional e mediante registro prévio fio Banco Central do Brasil, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, na quantidade apropriada e em valor equivalente ao
das 81.367.097 (oitenta e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil e noventa e sete) Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, que serão· resgatadas e substituídas, deduzida a parcela
de doze por cento ao ano, correspondente a juros reais.
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Arl 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989._-Senador Nelson Carneiro, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso_ V, da Constituição, e

eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1' 92,.DE 1989

Autoriza a Centrais Elétricas do Sul do Brasil SIA- EJetrosu!, a ultimar aditivo contratual
à operação de crédito externo, ffrmada em 12 de maio de 1982, com um consórcio de bancos
sob a liderança· do Uoyds Merchant Bank Umited.

Arl 1' É a Centrais Elétrícas do Sul do Brasil S/A- Eletrosul, autorizada, nos termos do art
52, inciso V, da Constituição, a aditar o contrato de operáção de crédito externo; de natur~a financeira,
firmado em 12 de maio de 1982, com o cons6rcio de bancos liderado pelo "Uoyds Merchant Bank UmitecÍ",
com vistas à captação de recursos para o projeto da Usina Termelétrica de Jorge Lacerda N, no montante
de até DM 85. 318.000,00 (oitenta e di-ico milhões, trezentos e dezoito mil marcos ..3Jemães)•. pára os fins
exclusivos de:

I - prorrogar, para até 15 de setembro de 1990, o prazo de utilização dos recursos oriundos
da operação;
ll - desdobrar a operação em duas tranches, uma no valor de DM 78.660.668,'05 (setimtã e oito
milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos. e sessenta e oito marcos alemães e cinco centavos), correspondente às parcelas já desembolsadas, e outra no valor de DM 6.657.331, 95 (seis milhões, seiscentos e
cinqüenta e sete- mil, trezentos e trinta e um marcos alemães e noventa e cinco centavos), correspondente
às parcelas ainda por sacar;

!H -ajustar o cronograma de amortização da tranche de menor valor, definíndo-a em até doze semestralidades
de valores aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira em 30 de dezembro de-_1990.
Arl 2 9 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Càrneiro, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, incisos V e Vlll, da ConStituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a se_guinte

RESOLUÇÃO 1'1' 93, DE 1989

Autoriza o Governo do EStado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédíto
externo no valor de OS$ 6,000,000.000 (seis milhões de dólàres americanos). ·· É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art52, incisos V e VIII da Constituição,
autorizado a contratar operação de crédito externo, com a garantia da União, no valor de US$ 6,000,000.00
(seis milhões de dólares americanos), destinada a financiar projeto de implantação de Sistemas Integrados
de Rádio-Comunicação para a área metropolitana do Grande Rio, -a ser desenvolvido pela Secretaria de
EStado âa Polícia Civil.
Arl 2 9 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente ·
Arl 19

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carrie"iro, Presidente, nos termos do art

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1' 94, DE 1989

Dispõe sobre limites globais para as operações de crédito externo e interno da União,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabeiece
limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo
eintema
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Art. 1' Subordinam-se às normas fiXadas nesta resolução as operações de crédito interno e externo,
inclusive as de arrendamento mercantil, realizadas pela União, por suas autarquias e pelas demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal, bem assim a concessão da garantia da União.
Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, compreende-se como operação de crédito toda
e qualquer obrigação decorrente de fmanciamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos,
emissão e aceite de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos
com credores situados no País e no exterior.
Art 2o?- As _operações de crédito- realizadas em um exercício não· pàderão exceder o montante

das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fmalidade
precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o dispoSto no art. 37 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o previsto nesta resolução. Art. 3• As operações de crédito interno e externo de natureza financeira da União e de suas autarquias
e a concessão de garantias pela União observarão os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas no exercício fmanceiro anual não poderá ultrapassar
o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da divida fundada, vencida e vencível no ano devidamente
atualizada, acrescido do equívalente a dez por cento da receita líquida real;
IT - o dispêndio anual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as operações,
não poderá ultrapassar a margem de poupança real.
§ 1' Entende-se. por receita líquida real, para os efeitos desta resolução, a· receita realizada nos doze
meses anteriores ao mês que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito
e de alienação de bens.
§ 2• Entende-se por margem de poupança real, para os efeitos desta resolução, o valor da
receita líquida deduzida das despesas córrentes pagas e acrescida dos encargos e das .amortizações da
dívida fundada pagos.
··
··
···
§ 3• Os valores utilizados para o cálculo da receita líquida real e da margem de poupança real
serão extraídos dos balanceies mensais da União e de suas autarquias, dos doze meses anteriores ao mês
que se estiver apurando, e corrigidos mês a mês, pelo índice de Preços ao Consumidor - IPC ou por
outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se como data-base o dia primeiro de cada mês.
§ 4• Não serão computados no limite definido no inciso 11 do caput deste artigo os dispêndios com
as operações garantidas pela União, contratadas até a data desta resolução.
§ 5• Quando o tomador das operações de crédito a que se refere o parágrafo anterior atrasar, por mais
de trinta dias, o pagamento do serviço da divida excluída nos termos do parágrafo anterior, será o respectivo
valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite definido no inciso
rr do caput deste artigo.
§ 6• A União poderá pleitear ao Senado Federal que as garantias prestadas a determinada autarquia,
fundação instituída e mantida pelo Poder Público Federal, ou empresa em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto, não sejam computadas para efeito dos limites indicados
neste artigo, desde que comprove que:
I - a operação de crédito é destinada a financiar projetes de investimentos ou a rolagem da
dívida pública; e
ll - o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
§ 7• Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado Federal,
devidamente instruídos com:
I - documentação hábil à comprovação da capacidade de pagamento da autarquia, fundação
ou empresa;

ll - lei que autorize a concessão de garantia hão computada nos limites desta resolução;
UI - comprovação da inclusão do projeto no orçamento de investimentos das empresas sob seu
controle, bem como na lei do plano plurianual e na Lei de Diretrízes Orçamentárias.
§ 8• Excetuam-se dos limites previstos neste artigo a emissão de títulos da divida pública federal
destinada a financiar o programa de reforma agrária e o refinanciamento da divida externa garantida pelo
Tesouro Nacional, desde que autorizados nas leis orçamentárias.
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§ 9•

dependerá:
I-
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A concessão de garantia do Tesouro Nacional em operação de crédito interno e externo
do oferecimento de garantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a

União posSa- vir a fa:ier -se chamada a honrar a garantia;

11 - que o tomador não· esteja inadimplente com a União ou com as entidades controladas pelo
Poder Público Federal;
UI- que o Estado, o Distrito Federal ou o Município demonstre:
a) o cumprimento do disposto no art 212 da Constituição e no art 38, parágrafo único do Ato
das Disposições Constitu'ciónàis Transitórias;
·
·
·
·
b) o pleno exercício: da competência tributária que lhe confere a Constituição.
Art. 4' As operações de crédito externo de qualquer natureza, da União e de suas autarquias,
bem como a concessão de garantiaS pela União deverão. ainda, obedecer aos seguintes limites e COndições:

I - o montante global anual não poderá ultrapassar cinqüenta por cento do valor do saldo médio
das exportações dos últimos três anos;
H- as garantias concedidas pela União em um exercício financeiro não poderão exceder a cinqüenta
por cento do montante estabelecido no item I deste artigo;
UI - a sua realização depende de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
§ 1' Não se contabilizam, nos limites de que trata este artigo, as renegociações-da dívida externa
que representem a simples prorrogação dos prazos de liquidação de dívidas vencidas, anteriores à promulgação
··
desta resolução.
§ 2' A renegociação ou a rolagem das operações de crédito externo serão submetidas à deliberação
do Senado Federal com todas as informações pertinentes.
.····
.
§ 3' Os pedidos de autorização para a realização das operações a que se refere este artigo serão
encaminhados ao Senado Federal instruídos com:
a) Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda;
b) análise dos custos e· beneficias económicos e sociais do projeto a ser financiado pela operação
de crédito;
c) análise financeira da operação;
d) análise das fontes alternativas de finaciamento do projeto;
e) data do início do programa ou do projeto e infcirinação sobre se o mesmo está ·incluído na
lei orçamentária anual;-

{} informações sobre o atendimento do disposto no inciso III do art 167, da Constituição e dos
demais limites fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomador e do garantidor; destacando:
1) montante da dívida, interna e externà;
2) cronograma de dispêntlios com a atividade interna e externa;
3) cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizadas;
4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos e não pagos; ·
6) informações sobre as doiações orçamentárias relativas ao projeto;
h) comprovação ·de que o projeto estã incluído na lei do plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

-

--

·

--

i) parecer preliminar da Procuradoria Gerar da Fazenda sobre a minuta do contrato;
j) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de
crédito.
Art 5'

Os cohtratõs relativos a ·operações de crédito externo não podem conter qualquer cláusula:
I - de natureza política;

II - atentatória à soberania nacional e à ordem pública;
UI - contrária à Constituição e às leis brasileiras;
IV- que implique compensação automática de débitos e créditos.
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§ 1' Os eventuais litígios entre a União ou suas autarquias e o credor ou arrendante, decorrentes
do contrato, serão resolvidos perante o foro brasileiro ou submetidos a arbitragem.
§ 2• Poderão ser aceitos, nos instrumentos contratuais respectivos, as cláusulas e condições usuais
nas operações de empréstimo ou arrendamento mercantil leasing no mercado internacional, obedecidas
as normas desta resolução.
·
Art. 6• Subordinam-se às normas fixadas no § 3• do art 4• e no art. 5• os contratos relativos
às operações de crédito externo de interess.e dos Estados, do Distrito Feâeral, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias.

Parágrafo único. Subordina-se às normas fixadas nesta resolução a celebração de qualquer aditamento a contrato relativo a operação de crédito externo que preveja a elevação dos valores mutuados ou
financiados ou a redução dos prazos de amortização.
Art. 7• O montante global anJJal das operações de crédito, interno e externo; das fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público Federa!, bem como das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto não poderá ultrapassar:
I - o valor dos encargos e das amortizações da divida paga; e
H- o equivalente a dez por cento do valor do ativo permanente e a dez por cento do património
líquido da entidade no mês imediatamente anterior ao que estiver em curso. .
§ 1• Os compromissos assumidos pelas entidades referidas no caput, com credores situados
no País e no exterior, por prazo inferior a trezentos e sessenta dias não serão submetidos aos limites e
condições fiXados nesta resolução, desde que seu montante global anual não ultrapasse o valor do ativo
circulante.
§ 2' Os valOres utilizados para o cálculo do ativo permanente e do património líquido serão extraídos
do balancete mensal, depreciados e corrigidos monetariamente conforme o disposto na Lei n• 6.404; de
15 de dezembro de 1976.
§ 3• A correção a que se refere o parágrafo anterior terá como data-base o dia primeiro de cc~da
mês.
Art. 8' O Poder Executivo remeterá ao Senado Federal, trimestralmente, informações sobre a posição do endividamento da administração pública federal, direta e indireta, discriminando por órgão e entidade;
I - o montante da divida flutuante e consolidada, interna e externa;

II -

o cronograma de desembolso com o principal e os encargos,__ !n~lusiv~ a dMda venci<:f~ e

não paga;

DI - a síntese da execução orçamentária;
IV- os limites e as condições aplicáveis e os valores autorizados e os já comprometidos.
Art. 99 Em caso excepcional, devidamente justificado, a União poderá pleitear a elevação temporária
dos limites fiXados nos arts. 3•, 4• e 7• desta resolução.
Parágrafo único. Os pedidós de qui-,"tiata este artigo deverão ser encaminhados ao Senado Fed~ral
instruídos com:
·
I - lei autorizativa;
H- caracteristicas da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financeiro; e

m-

informações sobre a situação financeira do requerente.

Art. 10. Os limites fJXados'noart. 3• desta resalução não se aplicam às operações de crédito
por antecipação da receita orçamentária autorizada por lei.
§ 1• O saldo devedor das operações a que se refere este artigo não poderá exceder a vinte e
cinco por cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em curso; inclUsive computada
a receita liquida estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até a data de. realização
da operação.
.
.
.
§ 2• o dispêndio mensal, cÓmpreendendo principal e acessórios, nao poderá ultrapasSar a sete
por cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada

a receita líquida estimada para abertura de créditos suplementares aprovadas até_adata de realização da
operação.
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§ 3• As operações de que trata este artigo deverão ser obrigatoriamente liquidadas até trinta dias
após o encerramento do exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último

ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercício fmanceiro.
M. 1 L É vedado à União e às suas autarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de seiViços ou empreiteiros de obras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite

de duplicatas ou outras operações similares.
M. 12. A inobservância das disposições da presente resolução sujeitará os responsáveis às sanções
pertinentes, cabendo ao .Banco Central do Brasil exercer a çompetente fiscalização, no âmbito dos mercados
·
.
financeiro e de capiiaís; has, formas previstas em lei.
M. 13. Exs::!:tu;3/n-se dos limites fiXados nesta resolução as operações de crédito que representem
compromissos assumidos pelo Banco Central do Brasil e pelas instituições financeiras federais, que serão
disciplinadas em resolução específica.
M. 14. As Resoluções do Senado Federal que autorizem as operações de que trata esta resolução,
incluirão, aó menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em· que será realizada;
ll - Objetivo da operação e órgáo executor;
1IT - condições financeiras básicas da operação;
IV - prazo pra o exercício da autorização.
M. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de outubro de 1990.
M. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da constituiçáo, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 95, DE 1989

Autoriza o .Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo no
valor de até (JS$ 89,700,000,00 (oitenta .e nove mffhões e setencentos mD dá/ares americanos).
junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento- BID.

M. 1' É o Governo ·do Estado do Ceará autorizado, nos termos do art. 52, inciso V da constituição,
a contratar operação de crédito externo no valor de até (,IS$ .89.700,000,00_ (oitenta e nove milhões e setecentos
mil dólares americanos), junto ;;~o Banco Internacional de Desenvolvimento- BID, n;;~s condições financeiras
aprovadas pelo Bmico Central do Brasil, destinada a complementar recursos para o financiamento do Programa
de Reabilitação de Estradas do Estado do Ce;;~rá.
M. 2• é o mencion;;~da no art. 1' desta Resolução, mediante a prestação de contragarantias pelo
tomador, devidamente autorizadas pelo respectivo l..egislaliVo, e observadas as demais exigênciàs legats.
Art. 3• EsW Resolução entra.-em Vigor na data de sua·pÚblicação. ·
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelscn Carneiro, Presiclente, nos lermos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 96, DE 1989

Dispõe sobre limites globais para as operações de crédito externo e interno da ilnião,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece
limites e condições para a concessão da garantia da ilnião em operações de cr.éditO externo
eintemo.

Art. 1' Subordinam-se às rrormas f~X;;~das nesta Resolução as operações de crédito interno e externo,
inclusive as de arrendamento rnercantil, realizadas pela União, por suas autarquias e pelas demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal, bem ;;~ssirn a concessão da garantia da União.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Resrilução, compreende-se como operação de crédito toda e
qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos,
emissão e aceite de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos
com credores situados no País e no exterior.
Art. 2• As operações de créditos realizadas em um exercício não poderão exceder o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade

precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o disposto no art. 37 do Ato
das DisposiÇões Cónstitudonais TranSitórias e o previSto nesta Resolução.
Art. 3• · As operações de crédito interno e externo de natureza financeira da União e de suas autarquias
e a concessão de garantias pela União observarão os seguintes limites:
1- o montante global das operações realizadas no exercício financeiro anual não poderá ultrapassar
o valor dos dispêndios com encargos -e amortizaçõeS' da dívida fundada, vencida e vencível no ano, devidamente

autalizada, acrescido do equivalente a dez por cento da receita líquida real;
ll- o dispêndio anual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as operações, não poderá
ultrapassar a margem de poupança real.
§ 1• Entende-se por receita líquida real, para os efeitos desta Resolução, a receita realizada nos doze
mezes anteriores ao mês que se. estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito
e de alienação de bens.
§ 2• Entende-se por margem de poupança real, para os efeitos desta Resolução, o valor da receita
líquida deduzida das despesas correntes pagas e acrescida dos encargos e das amortizações da dívida fundada
pagos.
_
_
§ 4• Não serão computados, limite definido no inciso ll do caput deste artigo, os dispêncios com
as operações garantidas pelas Unidades Federadas, contratadas até a data desta Resolução.
§ 5• quando o tomador das OIJerações de crédito a que se refere o parágrafo anterior atraSar, por
mais de trinta dias, o pagamento do serviço da divida excluída nos terrnos do parágrafo anterior, será o
respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite defmitdo
no inciso ll do caput deste artigo.
§ 6• As Unidas Federativas poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias que vierem a ser
prestadas a determinada empresa, fundação ou autarquia não sejam computadas para efeitos dos limites
fixados neste artigo, desde que comprove que:
- a operação de crédito é destinada a fmanciar projetas de investimento ou a rolagem da dívida;
e

ll- o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
§ 7• · Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao senado Federal, devidamente instruídos com:
l-documentação hábil à comprovação da capacidade de pagamento da empresa, fundação ou autarquia;
ll-lei que autoriza a concessão da garantia não computada nos limites desta Resolução;
UI- comprovação da inclusão do projeto no orçamento de investimentos_das empresas sob seu controle
bem como a lei do plano plurianual e na Lei de Diretizes Orçamentárias.
Art. 4• Os Estados, o DíStrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias deverão remeter
ao Senado Federal e ao Banco Central do Brasil informações trimestrais sobre a posição de se\.ls endividamentos,
indicando para o conjunto de operações:
1-o montante da divida flutuante e consolidada, interna e externa;
11- o cronograma de desembolso, o principal e os encargos, inclusive a divida vencida e não paga;
UI- a síntese da execução orçamentária;
IV- os limites e as condições aplicáveis, os valores autorizados e os já comprometidos.
Parágrafo único. As Uriidades-Feâeradas a que se refere este artigo e suas autarquias remeterão ao
Senado Federal, trimestralmente, cronograma físico e financeiro dos projetas financiados por operações
de crédito.
Art. 5• A celebração de operação de crédito, inclusive a concessão de garantia, pelos Estados, pelo
Distrito Federal, pelos Municípios ou por suas respectivas autarquias, somente poderá ser efetivada após
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manifestação do Banco Central do Brasil, a ser proferida no prazó máximo de dez dias úteis do recebimento
de cada solicitação, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 29· e 39 e autorização do Senado
Federal, nas hipóteses dos arts 6 9 e 7 9 desta Resolução.
§ 19 Caso o Banco Central do Brasil não se manifeste no praw fiXado· no caputdeste artigo, a responsabilidade pela celebração da operação, com observância dos limites e condições previstos nesta Resolução,
é do tomador.
§ 2 9 Os contratos relativos às operações de que trata esta Resolução deverão ser remetidas ao Banco
Central do Brasil no prazo máximo de trinta dias após sua efetivação, para efeito de registro e controle.
Art. 69 A realização de operações externas de natureza financeira pelos Estados, pelo Distrito Federal,
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias; bem como a concessão de garantias e tais operações,
depende, ainda, de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
Parágrafo· úncico. Os pedidos de autorização para a realização dás operações a que se refere este
artigo serão encaminhadas ao Senado Federal instruídos com:

a)
b)

prova de cumprimento de disposto nos arts. 29, 39 e 4';
análise dos custos e benefícios económicos e sociais do projeto a ser financiado pela operação

de crédito;
c)
d)
e)

análise financeira da operação;
análise das fontes alternativas de fmanciamento do projeto;
data do início do programa ou do projeto e informação sobre se o mesmo está incluído na lei

orçamentária anual;

I) informações sobre o atendimento do disposto no inciso ill do art.. 167, da constituição e dos demais
limites fiXados nesta resolução, no que couber;
g)

informações sobre as finanças do tomador e do garantidor destacando:

1) montante da dívida interna e externa;
2) cronograma d!'.dispêndios com a dívida total, interna e externa;
3) cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;
4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos e não pagos;
·.·
..
6) informação sobre as dotações orçamentárias relativas ao projeto;
h) comprovação de que o projeto está incluído na lei do plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias quando for o caso;
I) lei autorizativa da operação;
,
j) parecer preliminar da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na hipótese de garantia pela União;
I) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de crédíto.
Art 7' Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal Federal e os Municípios poderão pleitear a elevação temporária dos limites fiXados no art. 3 9 desta Resolução~
Parágrado único. Os pedidos de que trata este artigo deverão ser encaminhados ao Senado Federal,
instruídos com:
l-lei autorizativa;
U- caracteristicas da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financeiro; e
m- informações sobre a situação fmanceira do requerente.
'
Art 8' Os limites fiXados no art. 39 desta Resolução não se aplicam às operações de crédito por
antecipação da receita orçamentária, nos termos da lei.
§ 1' O saldo devedor das operações por antecipação da receita orçamentária não poderá ultrapassar
vinte e cinco por cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em cursos. inclusive

computada a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até. a data da
realização da operação.
§ 2' O dispêndio mensal, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar a sete por
cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada
a receita liquida estimada para abertura de .créditos suplementares aprovados até a data da realização da
operação.
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§ 3• Na hipótese da operação de que trata o caputdeste artigo, a ser realizada através de emissão
de títulos da dívida pública, o Banco Central do Brasil estimará o custo do díspêndío mensal.
§ 4• A contratação das operações de que trata este artigo deverá ser precedida da manifestação prévia
do Banco Central do Brasil quanto ao enquadramento das mesmas nos limites regulamentares, ser proferida
no prazo máximo de cinco dias úteis do recebimento da solicitação, observado ainda o disposto no arl
5•, § 1' desta Resolução.
§ 5• As operações de que trata este artigo deverão ser obrigatoriamente liquidadas até trinta dias
após o encerramento do exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último
ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadaS no próprio exercfcio.

a

Art. 9• Os títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão
ser lançados, oferecidos publicamente ou ter iniciada a sUa Colocação rio -meicado, com rendiinentos pré-fiXados

ou pós-fixados, depois de previamente autorizados pelo Senado Federal, ouvido o Banco Central do Brasil,
a quem cabe o respectivo registro no prazo máximo de dez dias úteis do recebimento de sua solicitação.
§ 1' Os titulos de que trata este artigo deverão quardar equivalência com os titules federais e seus
respectivos prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis meses contados da data de emissão dos
referidos titulos.
§ 2• Excetua-se do disposto no parágrafo' anterior a emissão de titules para resgate daqueles em
circulação com prazo de vencimento inferior a doze meses ou para o fim da antecipação da receita orçamentária
nos termos do arl 8• desta resolução.
§ 3• Incluem-se nas disposições deste artigo, para efeito do registro no Banco Central do Brasil, os
titules a serem emitidos para atender à liquidação das precatórias judiciais pendentes de pagamento, objeto
do arl 33 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 4• Os titules de que trata o parágrafo anterior não se incluem nos limites previstos no arl 3• desta
Resolução.
. . . . . ..
Arl 1O. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas respectivas autarquias
assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiros de obras,
mediarite emissão ou aval de promissórias, aceite de duplicatas ou outras operações similares.

Art. 11. A inobservância das dísposições da presente Resolução sujeitará os Estados, os Municípios,
o Distrito Federal e suas respectivas autarquias às sanções pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil
exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, nas formas previstas
em lei.

Arl 12. O Banco Central do Brasil manterá autualizados os registres das operações de crédito de
que trata esta Resolução, devendo enviar ao Senado Federal, trimestralmente, relatórios circunstanciados
sobre a posição de endividamento de cada Unidade Federada.
Arl 13. São condições indispensáveis à autorização para a realização das operações de crédito de
que trata esta Resolução que o Estado, o Distrito Federal ou o Município demonstrem:
1-o cumprimento do dísposto no arl 212 da Constituição Federal e no art. 38, parágrafo único do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e
TI- o pleno exercício da competência tributária que lhe foi conferida pela Constituição.
Arl 14. A autorização prévia do Senado Federal, estabelecida no caputdo art. 9• desta Resolução,
não se aplica a operações de crédíto por emissão de titules que se destinem à rolagem de titules da dívida
pública ou à antecipação de receita orçamentária, realizadas até 14 de fevereiro de 1990.
Arl 15. As Resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeitos desta Resolução, incluirão, ao
menos, as seguintes informações:'
1- valor da operação e moeda em que será realizada;
TI- objetivo da operação e órgão executor;
Til- condíções financeiras básicas da operação;
IV- prazo para o exercício de autorização..
Arl 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação até 30 de novembro de 1990.
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Art. 17. Revogam-se as Resoluções n9' 62, de 28 de outubro de 1975,93, de 11 de outubro de 1976,
64, de 28 de junho de 1985 e 140, de 5 de dezembro de 1985.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. --Senador Nelson Carneíio, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte ·
~

RESOLUÇÃO N 9 97, DE 1989

Autoriza o Oovemo da União, através do Ministério da Aeronáutica, a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$ 217,000,000.00 (duzentos e dezessete milhões de dólares
americanos).
Art. I' É o Governo da União, através do Ministéio da Aeronáutica, autorizado, nos termos do
art 52, inciso V da Constituiçõ, a contratar operação de crédito externo no valor de até US $ 21 7,000,000.00
(duzentos e dezessete milhões de dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas, junto ao
Banco do Brasil S/A, destinada a financiar a fabricação de equipamentos para a aeronave AM-X, pelas indústrias
brasileiras envolvidas no Programa de Capacitação Industrial Aeronáutica, sob a coordenação da Empresa
Brasileira de Aeronáutica S/A - Embraer.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Cameiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 98, DE 1989

Autoriza o Oovemo da Uniãó, J)or intermédio do Ministério da Aeronáutica, a contratar
operação de ·crédito ·externo no valor de até FB 85.000.000,00 (oitenta e cináT milhões de
francos belgas), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Oénérale Bank 5/A.
Arl 1' É o Governo da União, através do Ministério da Aeronáutica, autorizado nos termos
do art 52, inciso V da Constituição, a contratar operação de crédito externo no valor de até FB 85.000.000,00
(oitenta e cinco ri1ilhões de francos belgas), ou o seu equivalente em outra moeda, junto ao Générále Bank
SIA, estabelecido no Reino da Bélgica, destinada a financiar oitenta e cinco por cento dos custos de importação
de equipamentos destinados ao balizamento noturno dos aeroportos do Galeão, no~ EStado do Rio de janeiro,
Guaruihos, no Estado de São Paulo e Confins, no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A operação somente poderá ser realizada com taxas fixas de juros, limitados
estes a um máximo de oito inteiros e vinte centésimos por cento ao ano, -pagáveis semestralmente.

Esta resoluÇão entra em vigor na data de~ sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Cameiro, Presidente
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
Art. 2 9

RESOLUÇÃO N• 99, de 1989

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras SA. - Eletrobrás, e suas subsidiártas, a contratar
operação de crédito extemo, com garantia da União, no valor de até US$ 965,000,000.00
(novecentos e sessenta e cinco mUhões de dólares americanos).
Art. I' São a Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás, e suas subsidiárias, àutorizadas, nos
termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, a contratar operação de créditoextemo, no valor de
até 965,000,000.00 (novecentos e sessenta e cinco milhões de dólares americanos), junto a instituições
de crédito, mediante garantia da União, destinada ao financiamento de refinanciamento de obrigações relativas
. à elevação do potencial de energia elétrica do Pais.
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Parágrafo único. As condições financeiras da operação serão estabelecidas pelo Banco Central
do Brasil, em consonância com os termos da renegociação da dívida externa brasileira fvcados no documenl:(>
"Multi-Year Deposit Facilit Agreement", celebrado em 22 de setembro de 1988.
·
.
Art. 2• É o Poder Executivo autorizado a dar o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada
no art. 1' desta Resolução, mediante recebimento de contragarantias efetivas da Centrais Elétricas Brasileiras
SA - Eletrobrás, observadas as demais exigências legais.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson C.rneiro, 1Pte5idente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VI!, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgb a seguinte
RESOLUÇÃO N• 100, DE 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondónla, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 12.000.000 de Bónus do Tesouro
Nacional- BTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, autorlzada. contratar, nos
termos do art. 52. inciso VIl da Constituição. e do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976;
alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do sériado Federal, operação de crédíto
no valor correspondente, em cruzados novos, a 12.000.000 (doze· míihõesj de Bónus do Tesouro Nacional
- BTN junto à Caixa Económica Federal, destinada a execução de obras do Sistema Viário Principal, no
Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.
.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989 --" Senador Nelson Carnelio, Presidente.

a

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e
· · .. - ceu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 101, DE 1989
Autoriza o Governo da União, através do Ministério da Aeronáutica, a contratàr operação
de crédito externo no montante de até (JS$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dÓlares
americanos), ou o seu equivalente em outra moeda, junto à Export Developmeni Corporation
-EDC
. .
'. "
Art. 1' É o Governo da União, através do Ministério da Aeronáutic;,;, nos termos do art. 52, incisO
V, da Constituição, autorizado a contratar operação de crédíto .externo no valor de até US$ 35,000,000.00
(trinta e cinco milhões de dólares americanos), ou o seu equivalente em outra moeda, junto à Export Development Corporation , EDC, destinada ·.,: financiar a aquisição de bens e serviços para a remotorização de
11 (onze) aeronaves P-16, por parte da empresa I.M.P. Group Urnite, sedíada em Halifax. Nova Scotia.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Feâeral, aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 102, DE 1989

Autoriza a Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, a contratàr operação
de crédito externo, com garantia da União, no valor de até (JS$ 1,020,000.00,junto ao "Export
Development Corporation - EDC': .
Art. 1' É a Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, autorizada a. contratar, nos termos
do art. 52, inciso V da Constituição Federal, operação de crédito externo no valor de até US$ 1,020,000.00
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(um milhão e vínte mil dólares americanos), junto ao "Export Development Corporation- EDC", mediante
garantia da União, destini!da ao financiamento da aquisição de Analisadores de Descargas Parciais produzidas
pela empresa canadense "FES Internacional Ltd.", a serem instalados nas Usinas Hidrelétricas de T ucuruí
e Coaçary Nunes.
Art 2• É o Poder Executivo autorizado a dar· o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada
no art 1' desta resolução, mediante recebimento de contragarantias efetivas da Eletronorte, .observadas as
demais exigências legais.
Art 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador !Yelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 103, DE 1989
Autoriza a Centrais· E!étrícas do !Yorte do Brasil - E!etronorte, a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, no valor de até DM 22.134.694,00,junto ao Kreditanstalt
für Wíederaulbau- Kfw da Alemanha.
Art I' É a Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, autorizada a contratar, nos termos
do art 52, inciso V da Constituição, operação de crédito "rio valor de até bM 22:134.694,00 ('vinte e cfois
milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro marcos alemães), ou o seu equivalente
em outra moeda, junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW, mediante garantia da União, destinada
ao financiamento da aquisição de dois compensadores estáticos, fornecidos pelas empresas Siemens e Tusa,
a serem instalados na Subestação São Luís D, no Estado do Maranhão. ·
· ···
· -·
Art 2• É o Poder Executivo autorizado a dar o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada
no art 1• desta resolução, mediante recebimento de contragarantias efefivas da Eletronorte, observadas as
demais exigências legais.
Art 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Semidor !Yelson Carneiro Presidente.

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• 104, DE 1989
Altera a Resolução n• 50, de 14 de setembro de 1989.
Art 1• A Resolução n• 50, de 14 de setembro de 1989, do Senado Fecjeral,
a vigorar acrescida de um novo artigo subseqüente ao art. 1•, com a seguinte redação:

pass~

"Art 2• O Poder Executivo prestará a garantia do Tescuro. Nacional
na operação mencionada no art. 1' desta resolução, mediante contragarantia prestada pelo
Governo do Estado de São Paulo, através da caução pas quotas ou parcelas referidas no
art 159, inciso I, alínea "a" e inciso Dda Constituição.
.
Parágrafo único. Os compromissos fmanceiros decorrentes da operação de crédito
referida no art 1'• desta resolução, não poderão ser refinanciados, aos seus vencimentos, com
recursos orçamentários da União."
Art 2• O art 2• da Resolução n• 50, de 14 de setembro de 1989, do Senado Federal, fica renumerado
para art 3•
Art 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Présidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, incisos V e VIII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1"1•105, DE 1989

Autoríza o Governo da União, através do Instituto Nacional da Assistência Médica
da Previdência Social, a contratar operação de crédito externo no valor de até OS$ 35,000,000.00 ·
(trinta e cinco milhões de dólares americanos), junto ao Export-lmport Bank of the Onited
States - Eximbank.
Art. 1' É o Governo ·da União, através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social - lnamps, autorizado, nos termos do art. 52, inciso V e VIII da Constituição, a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares americanos), junto
ao Export,lmport Bank of lhe United States - Eximbank, mediante garantia da União, destinada ao financiamento da importação de equipamentos médico-hospitalares. sem similar nacional, com vistas ao reequipamento

de unidade da rede hospitalar do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - lnamps.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Cameiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1"1•106, DE 1989

Autoriza a assinatura ·do Aditiflo n' 4 ao contrato celebrado entre a República Federativa
do Brasil e a Hungarian Foreign Trading Company.
·.
Art. 1• É autorizada a assinatura do Aditivo n' 4 ao contrato celebrado entre a República Federativa
do Brasil e a Hungarian Foreign Trading Company, no valor de US$ Hung. 23,000,000.00 (vinte e três
milhões de dólares convênio), para possibilitar o desembolso do saldo de US$ Hung. 7;634,335:00 (sete
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e cinc() dólares convênio).
Art. 2• Esta resolução entra -em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro; Presidente.

SUMÁRIO
1-ATADA221•SESSÃO, EM 15
DE DEZEMBRO DE 1989

1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Requerimento
- N9 754/89, de autoria do Senador
Mauríc!o Corrêa, sOlicitando informações
a Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal, referente aos fatos relacio~
nados com irregularidades na Fundação
CuJturaJ do Distrito Federal.

1.2.2 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 415/89,
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya,
que autoriza o Poder Executivo a criar uma
Escola Agrotécnica Federal no Município
de Porto Nacional no Estado de Tocantins,
e dá outras providências.

1.2.3 - Leitura de Proposta

- Proposta de Emenda Cof!Stltucional
n9 5/89, de ãutoria do Senador Nelson Car~
neiro e outros Senadores, que dispõe So·.
bre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.

1.2.4- Requerimento

- N9 755/89, de urgência para o Projeto
de Let da Câmara n• 83/89 (n' 3.456789,
na Casa de origem), que institui a Taxa
de Fiscalização dos mercados de seguro,
de capitalizaçêo e da previdência privada
aberta, e dá outras providências.

1.2.5 -

Comunicação da Presidên-

cia

- Arquivamento em definítivo do Projeto de Lei do DF n9 64/89, que determina
a eleição de um diretor-representante dos
funcionários para a diretoria de todas as
empresas sob administração direta ou indireta do Governo do Distrito FederaJ, e
dá outras providências.

1.2.6- Discl.'!I"SOS do Expediente

SENADOR ANTÓNfO LWZ tiV\YAProjeto de Lei do Senado n~ 415/89, apresentado por S. Ex' na presente sessão.

SENADOR RONANTiro-AC6ido das
Uderanças para aprovação dos Projetas
de Resolução n9" 61 e 62, sobre o rola~
menta da dJvida dos Estados.

SENADOR tiV\URO BENEVfDES Posse, hoje, no Tnbunal de Contas do Distrito Federal, do Sr. Ronaldo Costa Couto.

SEIYADOR AWiziO BEZERRA - Elet·
ção presidencial no Chile.

SENADOR ODACfR SOARES - Reestruturação do Conselho Nacional dos produtores do cacau.
SEIYADOR tiV\URfOO CORRJ!:A - Edição pelo Presidente da República das Medidas Provisórias n9s 25-, 26 e '?.7189.
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1.2.7- Leitura de projetos
- Projeto d_e Lei do SenaOo n9 416/89,
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que introduz alteração no caput do art.
70 da Lei n;- 5.108, de 21 de setembro
de 1966, que institui o Código Nacional
de TrânSito; com o o_bjetivo de fiXar eni.
16 anos cOmpletos a idade mínima para
obtenção da Carteira Nacional de Habitação.
- Projeto de Lei do Senado n~ _4_17/89,
de auto_ria do Senador Marcõs Nenaonça,
que dispõe sobre a instalação de tubos
de escapamento na parte superior dos caminhões e ónibus.
- Projeto de Lei do Senado n9 418/89,
de autoria do Senador Marcos Mendonça,
que dá nova redação a dispositivo que
menciona, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
-Projeto de Lei do Senado n9 419/89:
de autoria do Senador _Nelson Wedekin,
que dispõe sobre a participação dos empregados na gestão das empresas, e dá
outras providências.

e interno da Onião, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo poder
púbUco- federal, e estabelece limites e con~
dições para a concessão da garantia da
União em operações de crédito externo
e interno. Retirado da pauta nos termos

. egimentais.
Projeto de Lei do DF n~ 53/89, que dispõe sobre o Código de Posturas do Distrito

FedEi!"ai. Retirado da pauta nos termos regimentais.

Mensagem n• 182, de 1989 (n' 500/89,
na origem). relativa à proposta para que
seja autorizado o _Governo do Estado do
Piauí, em caráter excepcional, a emitir, me-

diànte registro do Banco Central do Brasil,
Letras Financeiras do Tesouro -do Estado
do Piauí (LFf?l) destinadas a substituir

1.200.000 Obrigações da Tesouro doEstaclo do. Piauí (OTPI),

qu~

serão extintas.

Retirada da pauta nos termo~ regimentais.
Projeto de Lei da_ Câmara n~ 76, de 1989
- Complementar (n~ 104/89, na Casa de
origem), que estabelece normas sobre o
cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos fundos de partici1.2.8- Requerimento
pação, e dá outras providências. Aprovado,
- N~ 756/89, de autoria do Senador
após pareceres da Comissão competente.
Marco- Maciel, solicitando a tramitação
A sançllo.
__ Projeto de Lei do DF n~ 96, de 1989,
conjunta dos Projetas -de Lei do Senado
n9-' 185,204 e 350/89.
--- -- -----.- de iniciativa do Governador do Distrito Federa~ que autoriza a desafetação de domí1.2.9- COini.mfcação- da Presidênnio de bem de uso comum do povo, dentro
cia
dos limites territoriais do Distrito Federa!.
- Recebimento da Mensagem n~
}\provado, após parecer da comissão com362/89 (n9 926/89, na origem), pela qual
petente. À Comissão Diretora para a redao Senhor Presidente da República, propõe
ção final. Redação final do Projeto de Lei
seja autorizada a República Federativa do
do DF n9 96/89. Aprovada. À sanção do
Brasil, através do Instituto Nacional de AsGovernador do Distrito Federal.
sistência Médica e Previdência Social Projeto de Resolução n" 96, de 1989,
lnamps, a ultimar a contratação de operade iniciativa da Comissão Diretora, que dts-ção de crédito externo, no valor de até trinta - põe sobre a remuneração dos servidores
e cinco milhões de dólares _americanos,
do Senado Federal, altera as tabelas de
junto ao Eximbanl<;, para os fihs que espereferências de vencimentos e de gratificacifica.
ções, e dá outras providências. Aprovado,
com emendas, após parecer da comissão
1.2.10 - Comunicação
competente, tendo usado da palavra na
Do Senador Hugo Napoleão, que se au~
sua discussão os Srs. Fernando H_enrique
sentará do País a partir do dia 26 de dezemCardoso, Maurício Corrêa, Cid Sabóia de
bro, para breve viagem ao estrangeiro.
Carvalho, Ronan Tito e Jarbas Passarinho.
À Comissão Diretora para a redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n~
1.3- ORDEM DO DIA
96/89. ~pl'OTifJçig,__A promulgação.
Projeto de Resoluçã_o n? 61, de 1989,
Mensagem n9 326/89 (n9 847/89, na oride iniciativa da Comissão Temporária,
gem), relativa a proposta para que a Repú
criada pelo Requerimento n9 23 de 1989,
bllca Federativa do Brasil, através do Minisque dispõe sobre limites globais _e conditério da Aeronáutica, possa ultimar a conções para as operações de crédito de _qual·
tratação de operação de crédito externo,
quer natureza, dos Estados, do Distrito Feno valor de até oitenta e cinco milhões
deral, dos Municípios e de suas respectivas
de francos belgas, para os fins que espeautarquias. Retirado da pauta nos termas
cifica. Aprovada, após parecer favorável da
regimentais.
comissão competente, nos termos do Pro9
Projeto .de Resolução n 62, de 1989,
leto.de Resolução n9 101/89, que oferece.
de iniciativa da Comissão Temporária,
A Comissão Diretora para a redação fmal.
criada pelo Requerimento n9 23, de 1989;
Redação final do Projeto de ResoluçãO n9
que dispõe sobre limites globais e condi101/89. Aprovada À promulgação.
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Mensagem n9 353, de 1989 (n9 915/89,
na origem), relativa à proposta para que
as Centrais Elétricas Brasmeras SA- Ele·
tronorte possam ultimar a contratação de
operação de crédito externo, junto a um
consórcio de bancos, no valor de até US$
965,000,000.00 (novecentos-· e sessenta e
cinco milhões de dó(<;~res americanos), para os fins que especifica. Aprovado, após
parecer favorável da comissão competente, nOs termos--do Projeto de ResoluçãO
n 9 102/89, que oferece. À Comissão Diretora para a redação final. Redação final
do P.rojeto de Resolução n9 102/89. Aprovada._ A promulgação. _
Mensagem n• 354, de 1989 (no 916189,.
na origem), relativa à proposta para que
seja autorlzada a Prefeitura Municipal de
Porto_ Velho (RO) a contratar operação-de
crédito IJO valor correspondente, em cruzados novos, a 12.000.000 Bônus do Tesouro Nacional- BTN, junto à Caixa Ecooô·
mica Federal, parei os fins que especifica.
Aprovada, após parecer favorável da comissão competente, nos termos do Projeto
de Resolução n~ 103189, que oferece. À
COmissão Diretora_ para a -redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n9
103/89. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n~ 355/89 (918/89, na origem), relativa à proposta para que sejam
autorizadas a Centrais Elétricas do Norte
do Brasil - ESiionorte, çom garantia da
União, a ultimar contratação de operação
de crédito externo, n_o valor de até DM
22.134.694,00, para os fins que especifica.
Aprovada, após parecer favorável da co_missão competente, nos termos do Projeto
de Resolução n9 104/89, que oferece. À
Comissão Diretora para a redação final.
Redação final do Projeto de_Resolu_ção n~
104189.Aprovada. À promulgação.
Mensagem n9 356/89 (n9-919/89, na origem), relativa a proposta para que a Centrais Elétricas do Norte do Brasil- Eletro~
norte possa ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor de até US$
1,020,000.00; ou Seu equiValente em outra
moeda, para os fins que especifica. Aprovada, 8p6S parecer favorável da comissão
competente, nos termos do ~rojeto de Resolução n9 105/89, que oferece. À Comissão Diretora para a redação final. Redação
final do Projeto de Resolução n9 105/89.
-- -Aprovada. A promUlgação.
Mensagem n• 359, de 1989 (n• 923189,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a República Federativa do
Br.,sil a ultimar contratação de operação
de crédito externo com 9 B~mço qo Bra~il
_SJA no valor de até US$ 217,000,000.00
(duzentos e dezessete milhões de dólares
americanos), ou o seu equivalente em outras moedas. Aprovada, após parecer favorável da comissão competente, nos tennos
àO Projeto de Resolução n9 106/89, que
oferece À Coinissão Diretora para a reda-

,··---·-
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çáo final. Redação final do Pro e~ <!_e Resolução n? 106/89. Aprovada. A promulga-

ção.
Mensagem n~ 361, de 1989 (n\' ggs;a9,na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado do

Rio de Janeiro e elevar, temporariamente,
o limite de endividamento daquela unidade
federativa a fim de que possa emitlr Letras

Financeiras do Tesouro do E&tado do Rio
de Janeiro (LFTRJ), para os finS que especifica. Aprovada, após parecer favorável da
comissão competente, nos termos do Projeto de Resolução n9 107/89, que oferece.

À Corilissão Diretora para a redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n?
107/89. Aprovada. À promulgaçllo.
Proposta de Emenda à Constituição na

3, de_J989, de autoria do Senador Marco

1.3.1 -Matéria apreciada após a
Ordem do Dia.
--.....:...Projeto de Lei da CâÕ1ara n? 83/89,
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n9 _755/89, lido no Expe~
diente. Aprovado, ap6s parecer da comissão competente. À sanção.

1.3.2 -Discursos após a Ordem do
Dl,a

SENADORMARCONDESGADE:LHADebate dos candidatos à sucessão presidencial.

'SENADORLOGRNALBAP7JSTA-IIrtigo publicado no jomal CorreioBraziliense
do Jornalista Augusto Marzagão, sob o títu·
lo "A verdade somente a verdade."

SENADOR ODACIR SOARES- Irregu-

laridades na Centrais Elétricas de RondôMaciel e outros Senhores Senadores, que
nia-Ceron.
acrescenta parágrafo ao art 159 e altera
a redaçâo do inciso ll do art. 161 da Consti1.3.3 - Comunlcaç6es da Presidência
tuição federal. Votação adiada por falta
-Término do praza para apresentação
óe quorum qualificado.
de emendas ao Projeto de Lei do Senado
Proposta de Emenda à ConstlWição ri~
4, de 1989, de autoria do Senador Leo- n' 121189.
-ConvocaÇão de sessão extraordinária
poldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6<> ao art. 5<:> do Ato a feálizar-se hoje, às 13 horas e 15 minutos,
cõrfi Ordem do Dia que designa.
das Disposições Constitucion~i.51ràn.Sitó~
1.4-ENCERRAMENTO
rias.
Votação adiada por falta de qUorum qualificado.
_.2- ATA DA 222• SESsAO, EM 15
Projeto de Lei da Câmara il.l 92, de 1989- DE DEZEMBRO DE 1989
(n9 991/89, na Cifsa de origem), que regula
2.1-ABERTURA
o Programa do Seguro-Desemprego, o
abono salarial, institui o _FundO de Amparo
2.2 -EXPEDIENTE
ao Trabalhador- FAT, dá outras provi·
dências. Aprovado, após parecer favorável
2.2.1 - Parecer
da comissão cnmpetente, tendo usado da
Releren_te à seguinte matéria:
palavra na sua discussão o Sr. Comes Car-Projeto de Lei do Senado n9 121189,
valho. À sanção.
que protege temporariamente_ os_ investiProjeto de Decreto LegiSlativO n., 69, de
19_89 \i1 9 92/89, nã Câmara dos Deputa- mentos industriais, nos termos do art 5<?,
XXIX, da Constituição.
dos), que aprova os textos da Convenção
de Viena para a Proteção_ da Camada de
2.2.2 - Leitura de Proposta de
Ozónio, de 1985, e do Protocolo de Mon·
Emenda à Constituição
treal sobre substâncias que destroem a ca.....;... N<:> 6, de 1989, que acrescenta artigo
mada de ozónio, de 1987. Aprovado, após
parecer favorável da comissão competen- ao texto constitucional, prevendo a criação
e_ definindo a competência do Conselho
te, tendo usado da palavra, na sua discusNacional de Remuneração Pública.
são, os Srs. Marcondes Gadelha, João Lobo e Fernando Henrique Cardoso. A pro2.2.3 - Leitura de Projeto
mulgação.
- Projeto de Lei do Senado n 9 420/89,
Projeto de Decreto Legislativo n9 7/88
(n9 150/86, -na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Carlos De'Carli, que
institui o Dia NacionaJ de Preservação da
que aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Ciéntífica e Tecnológica, cele- Amazônia.
brado entre o Governo da República Fede~
2.2A - Requerimentos
rativa do Brasil e o Governo da República
-N9 757/89, de autoria dos Srs. Sena~
Socialista da TthecosJováquia, em Brasflia,
a 2 dejuJho de l985.A{iroVado_ após pare- dores Marcondes GadeJha e Ronan Trto,
ceres das comissões competentes. À pro- de homenagem de pesar pelo falecimento
mu1gação.
do Deputado Estadual José Soares MadruProjeto de Lei do DF n<:> 16, de 1989, ga. Aprovado.
__
- -= N9 75_af89, de urgencia para o Projeto
que altera a Lei n9 4._545, àe 1O de dezerrt~
bro de 1964~qUe diSpõe sobre a reestrutu- de Lei da Câmara n9 93/89, que dá nova
ração administrativa "do Distrito Federal. redação ao art. 19 da Lei n9 7. 792, de 4
Prejudicado. Ao Arquivo.
de julho de 1989, que limita o número

e
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de Zonas de Processamento de Exportações - _ZP~ -~ dá outras -providências.
~ N9 759/89, de urgência para o Proj.eto
de Lei da Câmara zi.9 90/89,__ gue autoriza
o Poder Executivo ã criar o _Conselho Nacional do Carvão, e dá outras providências.
2.2.5 -Discursos do Expediente

SENADOR FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO.~ Eletção p~esidencial. Coritrl-

buíção ,do Presidente José Samey para a
democracia,
.
SENADOR ODACIR SOARES- Situação precária erri que se,acha a comparihla
Brasileira de Alimentos- CabaL

SENADOR M!IUR!aO CORRÊA..:...
2.3 ORDEM bó DIA
Projeto de Lei do DF n9 53, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito FederaJ, que dispõe sobre o Código de postu~·
ras do Distrito Federal. Retirado da pauta
pelo_ Presidente, nos termos regimentais.
Mensagem n9 182, dé--1989-{n? SOó/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado_-do
Piaurem carâter excepcionãl.~-, emitir, mediante regístro.do Banco_Central do Brasil,
letr.as financeiras do Tesouro do Estado
do Piauí (LFfP_l) destinadas _.a substitli.ir
1.200.000 Obrig<iÇões dõ TeSoutQ r;~O E,s_-.
tado do P'"tauf (óTPI), que serão extintaS.
Retirado dapiiuia pelá Presidente, nos ter~:
mos regimentais.
·
Projeto de Lei_ do_ DF _n>'. 79, de 1989·,
de iniciativã do Governador do Distrito federal, que introduz alteraçõe:;; no Código
Tributário do DiStrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26 de_ dezembro
de: -1966. AProvado. À Comissão Diretora
para redação final. Redação finatdo Proj_etÓ.
de Lei do DF n"' 79189. Aprovada. ~ WJ.ção
do Governador do O_istr_ito;"F~er~, , , ,.
Mensagem n9 328, de 1989 (n 9 848/89,
na origem), de iniciativa do $enhor ,Ptesi.dente da República, relativa a proposta para que seja autoiízada a JS~pública Federativa do Brasil, atravéS do Ministério da
Aeronáutica, a ultimar contratação de ope~
ração de crédito externo no_ valor de at~_
US$.~51 00(),00Q.OO (trinta· e CiilCõ~iTlilhões
de dólares americanos), para os fins·que
especifica. Aprovada, após parecer da comissão competente, nos termos fi~ Pr~je_!o.
de Resolução n9 108/89,_ que ofereCe. A
Comissão Oiretõra -pã:rã -rédaçao firiai. Re-'
dação final dC? ProJeto de ResoluçãO n 9
108/89. Aprovada. A promulgação.
Mesagem n' 328, de' 1989 (n' 848/89; '
na _origem), r_elativa à proposta para qUe
seja autorizada a contratação de saldo de
sete milhões, seiscentos e trinta e quatro
m~. trezentos e trinta e cinco d~ares~ç:on
vênio. mediante o Aditivo n9 4, ao instrumerltq de abertura de lif?.ha de crédito e>~;~
temo, celebrado entre a República Federa!Jva do Brasil e o Hungarian Foreign ·T~a
ding Company, para os fmS que especifica.
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Aprovada, após parecer da comissão competente, nos termos do ProjetQ de Resolução n"' 109/89, que oferece. À Comissão
Diretora para redaçáo fmal. Redação final
do Projeto de Resolução n~ 109/89. AproVl!lda. A promulgação.
Mensagem n9 339, de 1989 (n9 885/89,
na origem), relativa à proposta para que

Ofício n 9 S/36,de 1989, relatiVo à proposta para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Araxá a contração de operação de crédito externo no valor de treze
milhões de dólares americanos, destinada
à construçãQ_ de um hospital municipaL
Aprovado, após parecer da comissão competente, nos termos do Projeto de _Resoluseja autorizada a celebração de'aditivo ao
ção n1 114/89, que oferec.e. À Comíssão
contrato de operação ·de crédito externo, Diretora paia redação final. Redação final
no valor de até oitenta e cinco milhões, do Projeto de Resoluçáo no 114/89. Aprotrezentos e dezoito mil marcos· alemães, _ vada. A promulçração.
firmado entre as Centra1s Elétr!caS do Sul
Ofido n~ S/38, de·· 1989, relativo à prodo Brasil S/A- Eletrosu1 e um consórcio
posta para que seja reUficada a Resolução
de bancos, destinado ao projeto da usina
no 50, de 1989, que autorizou o governotermelêtrica de Jorge Lacerda IV. Aprovado Estado de São Paulo a contratar operada, após parecer da comissão competente,
ção de crédito externo, em valor equivanos termos do Projeto de Resolução n? lente a até US$ 24,007,558.00 (vinte e-qua110/89, que oferece. À Comissão Diretora tro milhões, sete mil, quinhentos e cinpara redação final. Redação final do Projeto qüenta e oito dólares -americanos) junto
de Resolução n? 110/89.Aprovada. À pro- ao Export-Import Bank of the United States
mulgação.
- Exirilbank. Aprovado, após parecer da
comis-são competente, nos termos do ProMensagem n• 357, de 1989 (n' 921/8!1,
ieto de Resolução n? 1 15/89, que oferece.
na origem), relativa à proposta para que
A COlnlssão Diretora para redação final.
o Estado de Santa Catarina seja autoiiiadó
R~dação final do Projeto de Resolução no
a ultimar contratação de operação de créJ'15L89. Aprovada. À promulgaçãO. dito externo, junto aO Banco Internacional
, Projeto de Resolução n~ 61, de 1969,
para reconstrução e desenvolvimento Banco Mundial, no valor de até US$ f·c;je íniciativa da Comissão temporária, cria33,000,000.00 (trinta e três milhões de dó- :da pelo Requerimento n~ 23, de 1989, que
lares americanos), para os firis que espe- 1'dispõe sobre limites_ globais e condições
para as ·operaÇões de crédito de qualquer
cifica. Aptovada, ap6s parecer da comissão competente, rios ·termos do Projeto- natureza, dos Estados, do Distrito Federal,
de Resolução n~ 111/89, Que ofere_ce,_ À ,dos Municípios e de suas respectivas autar-·
ComisSãO Diretora para redação final. Re- 'quias. Aprovado com emendas, após paredação final do projeto de Resolução n~ tceres da comissão competente, na forma
de substitutivo que oferece, tendo usado
111/89. Aprovada. Ã promulgação.
__
da palavra o Sr. Maurício Corrêa. À ComisMensagem n• 360, de 1989 (n' 924/89,
na origem), relattva à propOsta para que são Diretora para redação do vencido.
Redação do vencido ao substitutivo do
seja autorizado o governo do Estado de
Santa Catarina a ·elev!3r, em caráter exc~p Projeto de Resolução n" _6_V89, apreciado
cional e temporariamente, o limite de endi- anteriormente. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n~ 62, de 1989,
vidamento daquela unidade federativa, a
fim de que possa emitir, mediante registro- de iniciativa da Comissão Temporária,
criada pelo _Requerimento _n9 23, de 1989,
do Banco Central, Letras Financeiras do
Tesouro âo Estado de Santa Cãtarina -- que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo
LFrC. Api'õvada, após parecer da comise interno 00 União, de suas autarquias e
sao competente, nos termos do Projeto
de Resolução n? 112/89, que oferece. À demais entidades controladas pelo poder
público federal, e estabelece limites e conComissão Diretora para redação final. Redação final ~o Projeto de Resolução n" dições para a concessão_ da garantia da
União em operações de crédito externo
112/89. Aprovada. A promulgação.
Mensagein n" 362, de 1969 (n~ 926/89, ·e intemo.Aprovado, nos termos de substitutivo, após parecer da comissão compena origem), _relativa à proposta para que
tente. À ComisSão Diretora para redação
s~ja aut;orizada a República Federativa do
do vencido.
BrasiJ, através_do Instituto Nacional de AsRedação do vencido ao substitutivo do
sistência e Previdência Social - INAfv\PS
Projeto de Resolução n~ 62/89, apreciado
a ultimar a contratação de operação d~
anteriormente. Aprovada. À promulgação.
crédito externo, no valor de até US$
ProJ etc de lei da Câmara n9 51, de 1989
35,000,000.00 (trinta e· cincO milhões de
(n" 3.682/89, na caSa de origem), que disdólares americanos), junto ao Exímbank.
põe sobre a descentralização do pagamenAprot-ada, após parecer da comissão comto das pensões às familias de funcionários
petertte,_nos termos-do Prqjeto d~ ResollJ~
faleCidos cra--CâiTlara.--ão"-se-riaaoreaerar
çãõ- n9- t -f3/89~ qUe -orerecé. A Comissão
e do Tri5unal de COntas da Uniãci, e dá
Diretora para redação final. Redação final
outras providências. Aprovado,, após paredo Projeto" de Resolução n~ 113/89.-AOrocer da comissão competente. A sanção.
vada. A promulgação.
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2.3.1 -Matérias apreciadas- após a

Ordem do Dia
Projeto de Lei da Cãmara n~ 90/89, em
regime de urgência nos termos do Requerimento n9 759/89, lido no Expediente da
presente sessão. Aprovado, após parecer
da somissão competente. à sanção.
Prqjeto de Lei da Câmara no 93/89, em
regime de urgência nos termos do Requerimento n~ 75~89, lido no Expediente da
presente sessão. Aprovado~ após parecer
da comissão competente. A sanção.
2.3.2 -

Dia

Discurso após a Ordem do

SE/'IADOR GERSON C1MATA -

Se-

qüestró do DeputadO Estadual Pedro Ceolim, do Espírito Santo.
2.3.3 cia

Comunicação da Presidên-

Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, destinada ao encerramento da presente sessão legislativa.
2-4- ENCERRAMENTO

3-ATA DA 223• SESSÃO, EM 15
DE DEZEMBRO DE 1989
3.1-ABERTURA
3.2 -EXPEDIENTE

3.2.1 -Fala da Presidência
-finalidade da presente sessão, destinada ao encerramento da 3~_ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura.

3.2.2 -Discursos

---SR. PRESIDENTE, SE/"'ADDR NELSON CARNEIRO
-SENADOR FERI'IANDO HENR!OOE

CARDOSO
-SENADOR GOMES CARVALHO
-SE/'IADOR HliGO NAPO/.EXO
-SENADOR MAURfao CORRÊA
-SE/'IADOR MOISÉS ABIUO
-SEI'IADOR RONA!Y 1TTO

33- ENCERRAMENTO
4 - REP(JBUCAÇÃO
-Trecho da Ata da 144~ Sessão, reali~
zado •m 3-10-89.
-Trecho da Ata da 168~ Sessão, realizada em 31-10-89.
5 -RETJFICAÇÃO

-Ata da
3-ll-89.

a~

Reunião, realizada em

6-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
-N• 36, 37,38 e 39, de i989. ·
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7 - ATOS DO PRESIDENTE DO
SEI'!ADO FEDERAL
-N'?l' 260 e 265, de 1989 (republica-

ção).

- W 275 a 291, de 1989.
8 -DIRETORIA GERAL DO SENA·
DO FEDERAL
-
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Extrato de termo aditivo ao Contrato

n• 28/88.

11-MESA DIRETORA

12- LÍDERES E VICE·LÍDERES
DE PARTIDOS POLÍTICOS
. ~13-' COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES
SW'IAR!O DA ATA 177• SESSÃO,
REALIZADA EM 17·11·89
.
Reti6cação

9 - SECRETARIA GERAL DA ME·
SA

Na publicação do sumário, feita

no DCN-Seção 11- de 18-11·89,

-Resenha das matérias apreciadas de
19 a 30 de novembro de 1989.

-Resenha das matérias apr{!ci~das de
1• a 15 de dezembro de 1989.
10- ÀTAS DE COMISSÕES

na página

6980.2~

coluna, no item

1.3 - Ordem do Dia, após o veto
total aposto ao Projeto de Lei do
DF: n9 54, de 1989, inclua-se por
Or'Jissão o seguinte:

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 Cen-

tro Histórico de João Pessoa, CapitaJ do Estado da Paraíba, e do seu
pféiiOCOio ailexo correspondente ao
financiamento de obras para o ano
de 1988, celebrados entre o Governo da República Federativ~ doBrasil e o Governo do Reino da Espanha, ern_BrasíJia, em 26 de abril de
1988.
..
Apreciação adiada.

Ata da 221"' Sessão, em 15 de dezembro de 1989
3! Sessão Legislativa· Ordinária, da 48! Legislatura
Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SEIYADORES:
.
Odacir Soares -Antonio Luiz Maya- Alexandre Costa -Mauro Benevides - Ruy Bacelar - João Calmon - Hugq Gontijo Ronan Tito - Marcos Mendonça - Pompeu
de Sousa- Meira Filho- Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Soba proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 754, DE 1989

Com fundamento no disposto no arl 1"',
inciso X, da Resolução n<:> 157,de 1988, do
Senado Federal, c/c o art 2Í6-do Regimento
Interno, requeiro o fornecimento de informações pela Secretaria de Cultura do Governo
do Distrito Federal, referente aos fatos relacionados com irregularidades na Fundação Cultural do Distrito Federal, apurados pela Comissão de Processo Administrativo constituída pe-

la Portaria 03/89-SES-SC, nos termos do abaixõ-descrito.
1 - Dada a decisão da Excelentisslma Senhora Secretária de Cultura do Distrito Federal, p_ublicada no D.O.D.F. de 22!8J89; constituindO nova Comissão de Processo Administrativo para apresentar conclusão final a respeito· dos fatos e irregularidades apontadas
no Relatório levado àquela Secretaria pela Comissão instiuída pela citada Portaria, formulamos, uma vez expirado o prazo de 60 dias
para a finalização de seus trabalhos, os seguintes qUestionamentos:
a) Quais as conclusões finais a respeito dos
fatos -e irregularidades cometidas por todos
os acuSados?-b) Qual a responsabilidade de cada um deles, bem como o grau de sua culpabilidade
e os disposJtivos legais que violaram?
c) Qual ou quais os responsáveis pelos prejuízos financeiros causados à FCDF, qual
o seu montante e qual o proveito auferido
pelos mesmos_ com o descumprimento de
suas obrigações legais e funcionais, bem como ·qual a pena que deverá ser imposta a
cada um dos acusados?
2-Quais as providências tomadas pela
Administração do Distrito Federal no sentido
de levcir ao conhecimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal os fatos e irregulari-

dades em apreçó? Caso h8ja sido o T.C.D.F~
comunicado a respeito, que se forneça o inteiro teor dos documentos pertinentes.
Sala das sessões, 15 el-e dezembro de 1989~
-Senador Maurício CoiTéa.
(À Comissão Diretora.}
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido var ao exame da Mesa
Diretora. (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr.·tç Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1•415, DE 1989
- AutorlziJ o Poder ExecUtivo a criar uma

,ESCõ/iJAgrotécm"ca Federal, nol'1uflidpio

de Porto Nacional, no Estado de Tocan-.
tins, e dá outras providênckls.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? O Poder Executivo fica autorizado
a criar urna Escola Agrotécnica, no Município
de Porto Nacional, Estado de Tocantins.
Art 2 9 A Escola Agrotécnica Federal de
Porto Nacional, destinada à fonnação de mãode-obra para incrementar novos métodos e
técnicas de exploração das atfvidades agro·
pastoris, está diretamente vinculada ao "Pro·
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grama de Melhoria e Expansão do Ensino Téc- lacuna, no momento atual de estruturação do
ao Mirllst.érlO da Educação.
Estado do Tocantins, satisfazendo desse moArt. 3~ As despesas decorrentes da insta- - -dO aos anseios de desenvolvimento de toda
uma região, cuja produção reverte indubitaIação e funcionamento da Escola Agrotécnica
Federal de P.orto Nacional correrão por conta
velmente- em benefício de todo o País.
de dotações a serem consignadas no OrçaSala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.

nico (PROTEC)

mento da União.

Art.

4~

O Poder Executivo regulamentará

esta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua vigência.

Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposiÇões em
contrário.

Justificação
A preparação para o trabalho, em nível fun·

damental e médio, objeto de ênfase renovada
na Lei n~ 7.044, de 18 de outubro de 1982,
ganJ:tou, no_ m_eio rural, contornos bem mais
nítidos desde a implantação do "Programa de

-Antônio Luiz Maya.

(A Comissão de EduCação tência terminativa.)

compe-

Q SR. PRESIDENTE (P_ompeu de Sousa)
- O projeto lido será publicado e remetido
- às c_orriissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, proposta de emenda que
será lida pelo Sr. 19 Secretário.
t: lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 1'1• 5, DE 1989

- - Dispõe sobre a remuneração dos DeMelhoria e Expansão do Ensino Téchko"-dó
putados Estaduais e dos Vereadores.
Ministério da Educação.
As mesas da Câmara dos Deputados e do
O referido programa, no entanto, destinado
Senado Federal, nos tennos do art. 60, inciso
a atender aquelas áreas do País que desen·
t, da Constituição, promulgam a seguinte
volvem intensa produção agropastonl sem a
correspondente mão-de-obra qualificada, ain- -emenda constitucional:
Art. 1~ O parágrafo segundo_ do art. 27
da está em via de atingfr seus reais: objetivos.
da Coi'Ístituição Federal passa a vigorar com
Muitas são as regiões que, por certo, ha de
a seguinte redação:
merecer melhor atenção do Programa, uma
"§ 2o A remuneração dos Deputados Esvez que se adequam ao exato perfil das conditaduais será fucada em cada legislatura, para
ções necessárias à implantação do Projeto.
É o caso da Escola Agrotécnica do Muni- a subseqüente, pela Assembléia Legislativa,
cípio de Porto Nacional, objeto desta Propo- observado o que dispõem os arts. 150, U, 153,
III, e 153, § 2<>, r, na razão de, no máxímo,
sição situado no nove! Estado do Tocantins,
75% (setenta e cinco por cento) daquela estao qual polariza os interesses sociais, econóbelecida, em_espécie, para os Deputados Femicos e educacionais de uma vasta região,
derais."
sem escola sfmilar num raio de 150 km de
_t\11. 2~ É acre~entado ao art. 29 da Consdistância.
tituição Federal o seguinte item VI, renumeA pujança da economia regional está con·
centrada, principalmente, em atividade agro· . rando-se os demafs:
pastoris, sendo o Município de Porto Nacional,
"VI - a remuneração dos Vereadores
hoje, detentor _de _uma capacidade armazenacorresponderá a, no máximo, 75% (sedora de 106.000 _t_de__grãos e de um rebanho
tenta e cinco por cento) daquela estabebovino de mais de_ 120~000 cabeças.
lecida, em espécie, para os Deputados
A Escola Agrotécnica, que ora pleiteamos,
Estaduais, ressalvando -o que dispõe o
benefidará uma população de cerca de 100
art 37, XI."
mil habitantes na micro r região constituída pe·
los municípios circunvizinhos de Brejinho de
-Justificação
Nazaré, Fátima, Monte do Carmo, Pindorama,
Ponte Alta do Tocantins, Silvanópolis e Novo
A proposição, ao mesmo tempo que restauAcordo~ além de estar em consonância com
ra uma saudável tradição do Direito Constitusua vocação agropastorial, vindo a contribuir _cional braslleiro, atende a um duplo objetivo
para a consolidação da economia dess_e novo
de natureza ético-política:
Estado da FederaÇão.
a) colaborar com a indispensável partici-Na verdade, as tradições já centenárias de
pação dos segmentos politicas dirigentes de
Porto Nacional, Município emancipado em
nossa sociedade no sentido de _assumir uma
1861, e hoje sede de Comarca e do Bispado,
atitude exemplar de maior austeridade no dogarantem o êxito do Projeto, dada a infra-esmínio dos gastos públicos;
trutura existente nos mais variados aspectos
b) opor obstáculo válido aos processos de
institucionais. No que diz respeito à educação,
decomposição e campanhas de descrédito
releva notar que se encontra em pleno funciopúblico do fundamento mesmo da democranamento uma Faculdade de Filosofia, Ciência representativa: o mandato popular.
cias e Letras_em Porto Nacional, mantida pelo
Com efeito, os exagerados níveis de remuEstado, assegurando assim o preparo dos proneração, auto-arbitrados por diversas das Asfessores que haverão de Jecionar as disciplinas
sembléias Estaduais e Câmaras Municipais do
especificas desse curso de cunho nitidamente País, para seus Deputados e Vereadores, opeprofissionalizante.
ram um duplo efeito multiplicador em cascata:
Por todos esses motivos, esperamos que
ao mesmo tempo que estimulam uma espécie
a nossa Proposição venha a preencher essa
de indesejável emulação no que se poderia

Sábado 16

8125

chamar de tendência à isonomia do mau-exemplo, fornecem munição preciosa - e lamentavelmente procedente - a todas as campanhas (bem ou mal -intencionadas) quereduridam, por extensão do particular para o
geral, em desmoralização dos mandatários e,
assim, dos próprios mandatos populares. Resultam, portanto, em decomposição da De:mocracia mesma.
Por tudo isso, esta emenda apresenta, substantivamente, um sentido eminentemente saneador das nossas renascentes ilistitUições
democráticas tanto quanto satisfaz adjetivamente, todos os requisitos de validade consti·
tucional previstos no art. 60 da Carta Magna.
Sala das sessôes, -15 de dezembro de 1989.
-Nelson Cam:eiro- Mendes Canale - Fernando Henrique Cardoso - Ronan Tito Pompeu de Sousa - Jarbas Passar/ilho Moisés _Abrão - Nelson Wedekin - Mauro
BenevideS --Maurício Corréa- Louremberg
Nunes Rocha- Marcondes Gadelha -António Lu_a _Mayq - Alexandre Costa - Odacir
Soares - Hugo GontJ]o -:- Márcio Lacerda
.:....__ João Calmon - /rapuan Costa Júnior Roberto Campos - Gérson Camata - Marcos Mendonça- Nabor Júnl"dr- Leite ChaOlavo Pires -Severo Qomes.

ves -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A matéria lida vai à publicação, (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
REQ(JER)ME!'ITO N• 755. DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, _alínea "b", do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara n? 83 de 1989
(n~ 3.456/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que institui a Taxa de Fiscalização dos mercados de
seguro, de capitalização e da previdência privada aberta, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
- Ronan Tito - Nelson Wedekin - Leite
Chaves - Nabor Júnior - Divaldo Suruagy
- Alexandre Costa - !rtJm Saraiva - Louremberg Nunes Rochl1 -Pompeu de Sousa
- Mendes Canale - Ruy Bacelar- Jutahy
Magalhães --Mauro Benevides Leopoldo Peres - Jvfeira Filho - Humberto Lucena Marcondes Gadelha -Francisco Roflemberg
- Rom1ldo Aragão - Rachid Saldanha Derzi
- Edison Lobão -Moisés Abrão- Feman·
do Henrique Cardoso __,.Roberto Campos Ant6m"o Luiz Maia- Carlos Patrocín1"o -Márâo Lacerda- Gomes Caivi:llho --Carlos De'
Car/i- Jrapuan Costa Júnior-Mauro Borges
-Jarbas Passarinho- Joao Ca!mOn -Ola·
vo Pires - Nilson Martins -Dirceu Camefro
....:..:... Jvfansueto de Lavor - Aluízio Bezerra Severo Gomes -José Fogaça- Dirceu Carneiro - Lourival Baptista - Nelson Carneiro
- Od Sabóia de Carvalho - Marcos Mendonça- Mauricio Correia- Hugo Napoleão
- Odaclr Sores.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

O requerimento lido será votado após a
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Ordem do Dia, na forma do art. 340, inciso
II, do Regimento Interno. (Pausa.)

A Presidência comunica ao Plenário que de·

terminou o arquivamento defmltivo do Projeto
de Lei do DF n" 64, de 1989, de iniciativa
da Comissão de Distrito Federa! (apresentado
por sugestão do Deputado Augusto Carvalho),
que determina a eleição de um Dlretor-Representante dos funcionários para a Diretoria de
todas as empresas sob administração direta
ou indireta do Governo do Distrito Federal,
e dá outras providências, uma vez findo o pra-

zo previsto no art. 254, do RerjimentO Interno,
sem interposição do recurso ali previsto.
Há oradores inscritos.

Concedo a pãlaVra ao nobre Senador Antonio Luiz Maya.

DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

trutura existente nos mais variados aspectos
institucionais. No que diz respetto à educação,
releva notar que se encontra em pleno funclonamento uma Faculdade de Ftlosofia, Ciências e Letras, em Porto Nacional, mantida pelo
Estado, assegurando, assim, o preparo dos
professores que haverão de lecionar as disci·
plinas específicas desse curso de cunho nitidamente profissionaJizante.
Por todos esses motivos, esperamos que
a nossa proposição venha a preencher essa
lacuna, no momento atual de estruturação
do Estado do Tocantins, satisfazendo, desse
modo, aos anseios -de desenvolvimento de toda uma região, cuja produção reverte, indubi·
tavelmente, em beneficio de todo o Pais.
=- sr. PreSidente,-Srs-.- Senadores,-qutro assun-to que pretendo abordcu é que, no decorrer
desta S...eSs_ão Legislativa, ocupei, por várias
vezes, a tribuna do Senado para relatar aos
meus ilustres pares oS principais eventos do
processo de implantação do Estado do Tocantins, que tenho a honra de representar nesta Casa do Congresso Nacional.

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o Seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ no exercício de 1? Secretário da Mesa,
acabei de, ler um projeto de lei do Senado
que autoriza o Poder Executivo a criar uriiã.
Escola Agrotécnica Federal no Município de
Porto Nacional, no Estado do Tocantins''.
'ífâfiSCórrido pOucO maiS de um ano de sua
Sr. Presidente, a preparação para o traba1ho,
criação, apesar das enormes dificuldades de
em nível fundamental e médio, objeto de ênfa·
ordem fin~celra com que o Governador Sise renovada na Lei n~ 7.044, de 18 de outubro
queira Càmpos Se tem defrontado, podemos
de 1982, ganhou, no rrieio rural, contornos
afirmar, alto e bom som, que o povo tocantibem mals nítidos desde a implantação do Pronense vive uma realidade m~is promissora;
grama de Melhoria e Expansão do Ensino T écjá foram âados passos decisivos no sentido
nico do Ministério da Educaç;áo.
de retirar a nossa região do processo crónico
O referido programa, no entanto, destinado de subdesenvolvimento em que se encontraa atender àquelas áreas do País que desenva.
volvem intensa produção agropastorial sem
-As pessoas que detêm o poder legal de toa correspondente mão-de-obra qualificada, mar
dedsões estão lá, em cantata diário com
ainda está em via de atingir seus reals objetios problemas que nos afligem. Já não é mals
vos. Multas são as regiões que, por certo, hão
preciso o longo e dispendioso deslocamel)tO
de merecer melhor atenção do Programa,
até Goiânia, para a simples legalização de um
uma vez que se adequam ao exato perfil das
_ automóvel.
condições necessárias a implantação do proPodemos observar um fluxo de pessoas que
jeto.
irrügtãffi para lá, no auge da idade produtiva,
preenchendo, assim, o vácuo entre crianças
É o caso da Escola AgrotéC:nica do Muni·
e idosos que caracterizava a nossa população.
ópio de Porto Nacional, objeto desta proposição, situado no novel Estado de Tocantins, Essas pessoas levam consigo, além da esperança, o saber de como fazer melhor as coisas.
o qual polariza os interesses sociais econóEstá em formação um mercado cOrfsumimicos e_ educacionais de uma vasta região,
dor que já nos permite dizer que na terra onde
sem escola similar num raio de 150 km de
distância.
tudo que se plantava dava, agora tudo que
se produz. vende-se.
A pujança da economia regional está con- A falta de perspectivas, a falta de escolas
centrada principalmente em atividades agrode nível superior que fazia com que até mesmo
pastoris, sendo o Município de Porto Nacional
hoje detentor de uma capacidade armazena- a Rosinha aprendesse que o melhor era mes~
mo bater asas do sertão, já não existe mais.
dora de 106.000 ton. de grãos e de um rebaAcaba de ser criada a FWldação Universidade
nho bovino de mais de 120.000· Cabeças.
A escola agrotécnica, que ora pleiteamos,
do Tocantins - fJNffiNS, seguindo a tendênbeneficiará uma população de cerca de 100 - cia moderna com administração sediada na
mil habitantes na microrregião constituída pe- capital, Palmas, e cursos de graduação a serem implantados em 1O campi, que serão inslos municípios circunvizinhos de Brejinho de
Nazaré, Fátima, Monte do Carmo, Pindorama. talados nas cidadesRpólos de desenvolvirnenR
Ponte Alta do Tocantins, Silvanópolts e novo to, como Mlracema, Araguaína, Guri.ipfe Porto
Nacional.
Acordo além de estar em consonância com
Sinto-me feliz, Sr. Presidente, porque a luta,
sua vocação agropastorü, vindo a contribuir
para criação de uma unversidade nestes ter~
para a consolidação da economia desse novo
mos, foi urna das minhas principais promesEstado da Federação.
Sas de campanha.
Na verdade, as tradições já centenárias de
Em síntese, já são palpáveis as conseqü.ên·
Porto Nacional, Município emancipado em
cias positivas da criação do Estado do To·
1861, e hoje sede de Comarca e do Bispado,
garantem o êxito do projeto, dada a infra-es- c_antins.
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Sr. Presidente, e Srs, Senadores, nem tudo
são flores. Chegam a mim notícias de que
a praga da corrupção, que corrói a nossa moralidade pública, já lançou os seus tentáculos
no nosso Estado. É certo que diante das evi·
dêndas, sentimos a ação firme e imediata da
autoridade, demitindo vários funcionários en~
volvidos nesta prática odiosa.
A esta altura, Sr. Presidente, quero dizer a
meu povo, que por questão de princípio, não
compactuo, não admito e nem tolero quaisquer formas de malversação da coisa pública.
Dianté_dó fato documentado, não hesitarei em
ocupar esta tribuna para denundar as pessoas
envoMdas em corrução, doa a quem doer.
Era o que- tfnha a dizer, nesta manhã, Sr.
Presidente, ao término dos nossos trabalhos
legislativos deste ano de 1989. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous_a)
- Concedo a_ palavra ao nobre Senador_ Ronan Tito.

mo

O SR. RONAN
(PMDB- MG. Pronuncia o seguinte_ discurso) ........, Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estávamos em nosso Gabinete tentando, com
Sec-retãrios de Fazenda dos Estados e representantes e técnicos da Casa, um acerto para
os projetas de Resolução 0 95 61 e 62, de 1989,
que criam normas de rolagem do endivida~
menta dos Estados, e dão outras providências.
É da maior importância que aprovemos os
textos, porque não exite critério perfeíto, mas
o pior critério é a falta de critério e para se
evitar isso é que estamos tentando estabelecer
pelo menos um.
Por outro lado, pediria aos Srs. Senaâores
que se encontram na Casa, nas ComisSões,
nos Gabinetes, noS corredores, venham ao
plenário, pois temos algumas matérias da
maior relevância para serem apreciadas, tal
como a do seguro-desemprego. Sobre esta
rriã.féria, eu queria falar trinta segundos. TãJVez
seja um dos projetQs mais- irripOrtantes dos
ú1timos tempos. Fui SeCretário do Trabalho
-acho que todos sabem disso- do grande
estadista Tancredo Neves. Durante o ano de
1984, o Dr. Tancredo pediu-me fosse à EurOpa recolher subsídios, pois S. EX' sonhava em
implantar no Brasil a sodal-democracia. Sonhava com isso. E pediu-me que visitasse ai~
guns países da social-democracia, não para
inventar a "roda", mas para buscar know-how,
tecnologia, experiência de como se poderia
implantar, no Brasil, mecanismos de proteção
ao trabalhador. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos, assinada no dia I O de dezembro de 1948, nos seus arts. 23 e 24, asse~
gura alguns direitos ao trabalhador, e o mais
importante deles é o direito ao trabalho.
Este País, muitas vezes, para acertar uma
polftica financeira - nem é económica - ,
lança milhões de irmãos nossos ao desespero,
ao desemprego, sem nenhum mecanismo de
proteçào ao desempregado.
Nesta manhã do dia 15 de dezembro, recebemos um projeto, elaborado na Câmara e
com a participação da Ministra Dorothéa Werneck e seus assessores, para o qual pediria
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a atenção de todos os Srs. Senadores. Na hora
de votar, que o façam sabendo que, a partir
desse instante, estaremos criando mecãnis_mos de proteção ao trabalhador.
O grande jurista nilileírO NOe!AzeVedo, que

exerceu quase toda a sua carreira de bril-hante
advogado em São Paulo, disse, em 1937, no
R Encontro Latino-Americano de JuriStas: "a
função da lei é proteger o fraco do forte".
Depois que li essá declaração de Noel Azevedo, descobri qual é a minha função de Parlamentar: elaborar lei. Leis para quê? Para prote-

ger o fraco do forte. É. óbvio! O trágico do
óbvio é não· ser praticado.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agOra-esta-

mos criando mecanismos para proteger o fraco, o trabalhador, do forte, do Govemõ todopoderoso, que, muitas vezes, numa penada.
desemprega milhões de trabalhadores, para
cumprir políticas financeiras que quaSe sempre não obtêm resuhados.
Dentre esses projetes, muitos da maior relevância e importâiicia, destaco este. Assim, peço aos Srs. Senadores venham ao plenário.
Enquanto isso, vou tentar mediar _o entendimento, porque, sempre que se_ elabora urn
projeto de lei para atender às partes, ele sai
E'qü.em rioS-ensinou isso, de maneira sobeja;
foi a ConSlituTnte:-QUãndo 'colocamos às partes e chegamos a um acordo, o projeto é certo,
a lei é sempre boa. Neste instante, estamos
tentando e vamos conseguir, tenho certeza,
porque os secretários de Fazenda são homens
públicos e têm que demonstrar essa grandeza,
e vão demonstrá-la. Nós também, que estamos aqu~ no Senado Federal, vamos também
buscar generosidade para aprovar uma lei que
seja boÇJ; para os Estados, mas que, ao mesfn<i
tempo;- dote o País de mecanismos decontrole
de política fmanceira e de enclividarnento, para
que, em determinado momento, não se crie
o Jaisser-faíre nos Estados, expandindo de tal
maneira a base monetária que a inflação fique
incontrolável pela economia central._
O Sra Mauro Benevides -

Permite-me

V. Ex" um apa.rte?
O SR. RONAN TITO -Ouço V. Ex< com
muito agrado, Senador Mauro Benevides. .

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ronan Tito, queremos testemunhar o empenho de V. Ex~ nas articulações que estão
sendo realizadas para a obtenção de uma fór~
mula que garante a aprovação do projeto de
resolução, constante da Ordem do Dia de hoje, referente aoS limites globais e às condiç~s
para as operações de crédito nos Estados,
no Distrito Federal e nos Municípios e em suas
respectivas autarquias. Há uma expectativa
nesta Casa, deSde a última quarta~feira, de
que se procure aprimorar a redação original
da proposição, com a colaboração dos secretários de fazenda que se deslocaram dos seus
respectivos Estados para Brasília, a fim de trocar idéias _c__onosco, n6s que representamos
o povo brasileiro nesta Casa. E. dentro dessa
linha de competência que foi conferida pela
ConstituiÇão ao Seriado Federal, esperamos,
então, dirimir-todas as pendências através de

um texto que possa realmente prevalecer,
atendendo aos interesses do País e indo ao
encontro das aspirações dos EstadOs e dOs
Municípios brasileiros. Essa tarefa, a que_
V. E$' se tem_ empenhado com dedicação,
realmente das mais elogiáveis, esperamos que
seja coroada de êxito. Experamos também
que na Ordem do Dia de hoje tenhamos oportunidade de votar essa importante matéria.

O SR. RONAN MO - Sr. Presidente,
peço licença para me retirar, mas retiro-me
tranqüilo, porque ficará na Uderança do meu
Partiria o honrado, o competente e sempre
eficiente Senador Mauro Benevides. que, tenho certeza, se conduzirá na sessão com a
mestria de sempre.
Era o que tinha a_dizer, Sr. Presjdente. (Muito.
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~
ro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.) -Sr. Presidente _e Srs. Senadores, desejo registrar, nos Anais do Senado
Federal, a posse que deverá ocorrer, às 12
horas de hoje, no cargo de Conselheiro do
Tribunâl de Contas do Distrito Federal, do Ministro Ronaldo Costa COUto, que até ontem
desempenhou as funções_ de Ministro-Chefedo Gabinete Civil da Presidência da República
Destaque-se que, ao chegar a esta Casa
a indicação do Governador Joaquim Roriz, para que, na vaga do Conselheiro Geraldo Ferraz,
que então se aposentara, assumisse Ronaldo
Costa Couto, saudavamos o acertO dessa escolha do Governador, exatamente porque recaira num homem público de experiência, de
competência, de talento, de tirocínio, capaz,
portanto, de prestar relevantes serviços à Capital da República, à cuja frente ele já esteve_
durante um período de 30 dias, marcando
ali a sua presença e a sua Identificação _com
os problemas da Capital brasileira.
Sr. Presidente, tenho acompanhado a trajetQria de Ronaldo Costa Couto na vida pública
brasileira, desde o tempo- em que ele exercia
ã SeCrefària de Planejamento no Rio de Janeiro e, posteriormente, a convite de Tancredo
Neves, no Estado de Minas Gerais. Em todos
esses dois Estados, Ronaldo Costa Couto se
destacou pela sua clã.rividência, pelo seu des.cortino e pelo desejo de ser útil ao povo brasileiro.

O Sr. Gomes de CarvaJho -PermiteMme

v. EX' um apafte?

O SR. MAURO BENEVIDES - Com
muito prazer, nobre Senador Gomes de Caf-.
valho.
O Sr. Gomes de Carvalho- Solidarizo-me com V. Ex!' pelo seu pronunciamento,
aduzindo que o ilustre homem público Ronaldo_ Costa _C_o_uto, além de tudo o que
V. EJcl' acaba d~ colocar neste plenário, conduziu com grande mestria a transição da fu~o
do Estado do Rio de Janeiro com o Estado
da Guanabara, além de outros ":l':'gníflcos ser-
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viços prestados à Pátria brasileira. Oxalá oBrasil tenha mais homens públicos do quilate e
da envergadura moral de Ronaldo CoSta Couto.
O SR. MAURO BENEVIDES - Muito
obrigado a V. Ex', nobre Senaqor Gomes Car·
valho que traz também o seu testemunho da
córli.petêilcia, da dighidade do Dr. Ronaldo
Costa CoUto, que, ao meio~dia de hoje, deverá
investir-se nas funções de Conselheiro do Tri·
bunal de Contas do Distrito Federal.
Sr. Presidente, a respeito de Ronaido Casta
Couto, ouvi do saudoso Presidente Tancredo.
Neves, quando, na Granja do Torto, reunia
a Representação nordestina do PMDB, referências as mais encomiásticas, e, nessas referências, sobrelevava aquela condição de ser
um homem afeito ao diálogo, que trabalharia
---:à frente do Ministério do Interior, para que
a cOmPOSíçao das forças políticas, que então
se estabelecera entre o PMDB e o Partido da
Frente Uberal, fosse preservada, por desejo
seu e pela forma hábil com que Ronaldo Costa
Couto_ âirecionãria os trabalhos da Pasta que
lhe seria confiada a. partir de 15 de março
de 1985.
Tive-o prazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de conviver com Ronaldo Costa Couto
na época em que ·cheguei a integrar, em função de vínculo hierárquico, a sua equipe na
Pasta do Interior, já_ que fui, por indicação de
Tancédo Neves e por nomeação do Presidente
José Samey, alçado às funções de Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil, organismode deseÍlvolvfmento regional que se vinculava
na ocaisão, ao Ministério do Interior e que hoje
se acha ligado à Pasta da Fazenda, em razão
de recente deliberaÇão -ao-oove.rno-Federa.I:
À frente do Banco do Nordeste, contei sem·
pre com o· apoio fimi.e é deddido de Ronaldo
Costa CoUto para que -todaS as Postulações
que estivessem vinculadas à nossa região encoritrasSem ressonância, apoio é solidariedade desse ilustre homem público. Não foram
poucas as vezes que, tendo assento eu ao seu lado no Conselho Monetário Nacional,
conjugávamos esforços para que pudessem
prevalecer, nos votos então apresentados, os
interesses da nossa região, interesses dos
quais era eu o porta~voz legítimo, porque investido nas funções de Presidente do banco.
E por uma dessas coinddências, que relembro com emoção neste instante, Sr. Pi-e5iden~
te, tomei assento no Conselho- Monetário Nadona! exatamente _na cadeira que g'arantlra,
por iniciativa legislativa própria, O-lugar nesse
colegiado onde são discutidaS ias ·matérias de
ínteresse da vida econômica e financeira do
País.
--Afastando-sedo Ministério do Interior, o Dr.
Ronaldo Costa:~Couto foi indicado para ocupar
a Chefia do Gabinete Civil da Presidência da
República Ali a sua presença marcante teve
sempre a acentuar-lhe os méritos e o destaque, a afabilidade de trato com todos aqueles
que buscavam o Palácio do Planalto à busca
de informações, da entrega de solicitações,
de pleitos de interesse das áreas que representavam, do ~rlamep_to brasileiro e outros setores da comunidade do País.
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Se agora, depois do lapso de tempo em
que atuou como Ministro do Interiores como

Ministro-Chefe do Gabinete Civil, Ronaldo
Costa Couto deixa essas funções do Poder

Executivo para integrar, no âmbito do Distrito
Federal, o Tribunal de Contas de Brasília, estou absolutamente _certo e traqüilo de que S.
EX' saberá seqúenciar a trilha de dignidade
que até hoje palmilhou na vida pública brasileira.
Não poderia deixar, como amigo do Ministro Ronaldo Costa Couto, de regi:Stfar no Sena·
do Federal, esta mesma Casa que apoiou a
sua indicação, este fato, que deverá concre-

tizar-se a partir das 12 horas de hoje, com
a posse do Economista Ronalclo Costa Couto
à frente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Faço votos que ali a sua at,uação tenha
aquela mesma linha de inspiração correta, que
outra não é senão a defesa instransigente dos
legítimos interesses do povo.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Alui~
zio Bezerra.

menta entre o bem e o mal, de que prevalece
sempre o. melhor. Na luta entre a ditadura
e os setores democráticos. apesar dos processos .ditatoriais, vence o méto4o _democrático.
A vitória de Patrício Aylvin, candidato apoiado
por todas as forças democráticas e progressistas- do Chile, revela uma tendência histórica
de superar o atraso, a submissª-o às oligarquias financeiras, ao imperialismo. O mesmo
significado está contido na vitória da Frente
Ampla do Uruguai, que conquistou a prefeitura
de Montevidéu, cidade onde vive metade da
população daquele país.
. Essas vitórias das forças progressistas estão
sintonizadas CQm o ayanço da História, o que
também se expressará aqui, no Brasil, com
a vitória do.candidato da Frente Brasil Popular,
Luiz Inácio LuJa da Silva. A candidatura de
Lula. a possibilidade muito concreta de vitória,
já são indicadores do nível de maturidade do
processo pOlítico no País, bem como do nível
de amadurecimento da consciência das mas~- brasileiras.
Ao longo da ditadura, sempre que teve opor~
tunidade para mostrar ou expressar o Seu pensamento, o povo brasileiro manifestou-se pela
democracia, contra a ditadura, contra os re·
presentantes da submissão de nossa Pátria
ao capitaUsmo internacional. Esses votos de·
sag~ái"am, primeiramente, no MOS e, depois,
no PMDB. CQtn a eVolução do processo, com
a inaior or9anizaçãó dÓ m9vimento dos traba·
lhacfores, a fortalecimento do movimento sindi_c~ dos partidos progressista? e a tendência
do -voto das massas no Brasil, foi assumindo
ufn perfil mais claramente identificado com
frª"sformações, com medidas contra a ~isé
ria que sufoca~ qu:, asfuda. ~e ~aís.

OSR.ALOIZJO BEZERRA(PMD6-AC.
Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão
do orador.}- Sr. Pr-esfdente, Srs. Senadores,
estamos vivendo um momento política importante, tanto na vida nacional como no contexto
latino-americano.
No Chile, está havendo eleições. depois de
16 anos de ditadura, num processo de redemdctatfzação que avança em toda_ a América
Latina, e que contou com o apoio da popuO Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.
lação para sepultar a dftadura sangüinária de
PinbChet, uma das mais sangüinárias do nos- & um aparte, nobre Senador Aluizio Bezerra?
so Corltinente. As peSquisas de boca de uma
OSR.AUIIZIOBEZERRA-Ouço,comjá demonstravam a tendência favorável ao
muita satisfaÇ[Io, o aparte do nobre_ Senador
candidato de oposição ao atual Presjdente, Nelson Carneiro.
·que,_ na tomada do poder pela força, contou
O Sr. Nelson Carneiro - Antes que
com o integral apoio do governo dos Estados
Unidos. através, como se sabe. da empresa V. EX~~ políti~ I~ Quero juntar me:u
aparte. àquela intervenção no ponto em que
multinacional norte-_americana ITT.
V. Ex" exalta o resultado das. eleiçõ.es chilenas,
Esse golPe foi financiado pelos norte-amepondo fnn ao.último regime_ ditatorial da Américanos, como de resto o foram os golpes na
rica Latina. Quero dizer apenas, lembrando
América Latina Os regimes ditatoriais e fasciso_que aconteceu·-·no Brasil, que lá, também,
tas deste Continente tiveram o apoio político
·pelo voto da maioria absoluta dos .chilenos,
e econômfc.o dos Estados Unidos.
venceu um velhinhO- dé 71 anos. Não hotNe
O povo chileno, com sua sabedoria popular,
essa agressão, essa resistência aos homens
adquirida ao longo dos anos, finalmente avancom mais de 70 anos. Venceu um velhinho
çou em todos os pontos, e a ditadura não
de 71 anos pela maioria absoluta do culto
teve _outra alternativa senão a de realizar eleipovo· chileno, que;· durante 125 anos, antes
ções. E os resultados de boca de uma já aponde. Augusto Pinochet. manteve as instituições
tavam como extremamente favorávefs ao candemocráticas em plena vigêncJa, com uma
didato que representa as forças democráticas
s6 ·Constituição. De modo .. que este registro
daquele país e, conseqüentemente, as forças
deve ser feito, para lembrar aos brasileiros que
democráticas latino-americanas.
a idade não exclui os homens públicos. Os
No BrasjJ estamos Nivendo este_ momento
arioS só dão autoridade aos homens públicos
também.
que Sabem pautar a sua vida Pelos caminhos
Faço daqui, da tribuna, uma calorosa sauda dignidade.
dação ao povo chileno pela expressiva e esma·
O SR. ALWZIO BEZERRA- Agradeço
gadora vitória sobre o candidato do genera1
ao nobre Senador e Presidente Nelson CarPinochet, que é o que se espera, e estamos
neiro o aparte. Com 6 brilho e a grandeza
absolutamente seguros, baseados no velho
princípio da luta dos contrários, do enfrenta~ · do seu aparte, V. Ex' enriquece, enormemente,
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o meu modesto pronunciamento, nesta manhã, sobretudo quando faz observações de
que a idade não é absolutamente um empencilho para que um candidato mereça o apoio
maciço do povo. Estou plenamente de acordo,
pois o fato ocorrido no Chile vem confirmá-lo.
Por outro lado, vemos, e é cienfífiCo quando
apreciamos um processo histórico, a História
caminha com as pernas que posSui; e justamente no Chile as pernas mais seguras para
o processo democrático, as pernas mais confiáveis ao processo democrático foram jUstamente as de Patricia Aylwin, que representa
o conjunto das forças democráticas e progresM
sistas chilenas nesse confronto com a ditadura
sanguinária de Pinochet
Portanto, o nobre Senador Nelson Carrielro,
Presidente desta Casa, engrandece o meu modesto pronunciamento com o seu brilhante
e inteligente aparte, e vem confirmar um funM
damento principal de que a inteligêncif. e a
sabedoria não têm idade; a capacida~e de
wna pessoa está determinada pelo níVel d_e
compreensão, e esta compreensão pode ser
adquirida. Portanto, não é monopólio de a
nem de b. Tanto pode ser adquirida najuvenM
tude como na velhice. e a sua função a serviço
do progresso da humanidade é fundamental.
Sr. Presidente e Srs. Ser..:J.dores, o que vemos com a evolução do processo de redemo~.
cratiú.1.ção no Brasil; que faz parte desse con·
texto latino-americano, com a maior organização do movfmento doS trabalhadores, com
o fortalecimentO do movlii1ento sindical e dos
partidos progressistas, com ?I tenc!,ência do
voto" das massãs, O que vemos é um perfil
mais claramente identificado com as transformações e com m~didas contra a miséria que
sufoca este País. T ado este processo encontrou democraticamente, na candidatura de Lula, a sua expressão mais nítida e representativa.
Com muito orgulho integro o Movimento
Parlamentar Pró-Lula, porque vejo nele a representação do programa de independência
nacional, de defesa das ·empresas estatais e
de uma prioridade completa às medidas que
tendem a erradicar a fome, a miséria e a exploração inaceitável das massas trabalhadoras
brasileiras.
Sr. Presidente, neste próximo dia 17 o resul·
tado das umas, no n.osso País, vai traduzir um
momento histórico dos mais importantes nestas últimas décadas. __
Estou certo da vitória das forças progressistas, que irão impulsionar as transformações
sociais da estrutura econômico-social e tam·
bém a mudança na correlação de forças. ao
assumirem um Governo comprometido com
transfonnações profundas na sociedade do
nosso País. Isto tem grande importância no
contexto latino-americano e, por que não dizer, no contexto. da correlação de forças, em
favor do avanço do processo democrático _e
das transformações econômlcas e sociais.
Saudamos as eleições do Chile como parte
da luta e do avanço das forças democráticas
em todo o contexto latino-americano e no
contexto mundial. Saudamos também, nesta
opOrtunidade, a vitória havida, pela sua qualipade, ria Capital do Uruguai. Estou certo de
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que faço a saudação antecipada à vitória de
Lula, como a expressão das forças democrátiCas no nosso Pafs, pelo que ela significa ou

pela consolidação do processo democrático.
Não se trata aqui de identificar o partido
"a" ou "b", porque, antes, quando tivemos
a luta contra a ditadura, todas as forças democráticas se expressavam através--do MDB. Com
a abertura, as forças democráticas puderam

organizar-se em seus partidos. mais convenientemente de acordo com sua filosofia polltica.

Num momento decisivo como este, num
momento importàt'lte 'como o de agora, no
enfrentamento de uma candidatura que repre-

senta as forças reacionárias de nosso_ Pais,
como a candidatura de Collor, embora disfarçado através de palavras bonitas, mas na realidade nos ú1timos momentos, expressava esse
contexto e esse perfil das forças reaclonárias
que não querem mudança, a sabedoria de
nosso povo, mais uma vez, interpretou muito
bem a união _das lideranças politicas, o momento histórico e, sem dúvida alguma, a aliança de Brizola, de Covas, de Lula e das_ fo_rças
democráticas do PMDB e outros partidos políticos, que estão, na candidatura Lula, expressando o conjunto das forças democráticas
conscientes e mesmo dos outros setores que
não chegaram a fazer uma análise perfeita
de nosso processo.
Portanto, as elelçóes do próximo dia 1 7 serão o resuhado do avanço da consciência política das massas brasileiras. Faço aqui a saudação ante_cipada, na certeza de que, s_e tivermos
a candidatura vitoriosa na pessoa de Lula, vamos dar, sem dúvida alguma, um grande salto
no processo de consolidação democrática e
de transformações sociais em nosso _Pals.
Se, porventura não houver essa vitória na
eleição, sem dúvida alguma um grande avanço foi dado, que foi o momento histórfco que
ensejou a união das forças democráticas para
esse enfrentamento, não um enfreil.tainento
em favor da crise, mas um enfrentamento pelo
progresso.
Sr. Presidente, estou seguro de que este
avanço que as massas brasileiras conseguiram traduzir-se-á numa vitória da candidatura
Lula à Presidência da República no próximo
dia 17. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa)
-A Mesa registra e se associa ao júbilo manifestado pelo orador, nobre Senador Aluizio Bezerra, pela res_taur~ão, no Chile, das, institui·
ções democráticas, como antes acontecera
na Argentina e no Uruguai, e que no Brasil,
felizmente, se dará daqui a dois dias. (Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Odacir Soa-

res.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e _Srs. Senadores, em nosso último pronunciamento nesta Casa, no qual denunciamos a usurpação indevida de dezoito milhões
de dólares, pelos setores exportadores e industriais do cacau, com a suspensão do Imposto
de Exportação incidente sobre o cacau, anun-

dávamos o nosso retomo ao tema "cacau"
para contar as artimanhas, negociatas e ações
pouco claras que se· preparaVam pa.ra, de forma definitiva, desmantelar, descaracterizar e
acabar com o decantado e vitorioso, por 32
anos de bons serviços, modelo institucional
da Ceplac.
Em reunião realizada em Brasília no dia 23
de novembro, os representantes do Conselho
Nacional dos Produtores de Cacau - CNPC,
apresentaram uma proposta de reforma administrativa, que extingue quatro departamentos
...:.. o Departamento de Ensino, o Departamen~
to Administrativo, o Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento e o Departamento Especial da Amazônia, além de uma série de medidas outras, que mutilam e que inviabilizam
as ações da Ceplac. Para que não pairem dúvidas da gravidade, profundidade e certeiro golpe que representa a proposta do CNPC, presidido pelo Sr. Hélio Bandeira, transcrevemos
o inteiro teor da proposta:
"O Conselho DeliberativO da Ceplac,
em re_união do dia 23 de novembro de
1989, no uso de suas atribUições.
Resolve:
1) aprovar diretrizes para a reforma administrativa da instituição, condicionando
sua execução apenas no que couber, aos
disposto na legislação eleitoral vigente;
2) aprovar a reforma programática
contida na proposta apresentada pela C~
plac, constante da agenda desta reunião;
3) designar umã comisSão especial
composta de 3 (três) representantes dos
pordutores e _3 (três) representantes de
instituições governamentais, sob coordenação do secretário geral da Ceplac, para
implantar as rerormas ora aprovadas.
Brasília (DF) 23 de novembro de

1989."
ESTRUTURA ORGANIZAOONAL

Conselho DeJiberativo
Secretário-Geral
Assessoria Parlamentar
Assessoria Juridica
Assessoria de Assuntos Internacionais
Coordenação de Pesquisa
Centro de Pesquisa (Bahia)
_ _Centro- de Pesquisa (Amazônia)
Coordenação de Extensão
Diretoria Regional de Extensão (Bahi.a)
Diretoria Regional de Extensão (Pará)
Diretoria regional de EXtens.ão (Rondônia)
Coordenação de Administração e Recursos· Humanos
__ Coordenação de Planejam~nto e fj.
nanças
Coordenação de Estudos Sócio-Econômkos
·
Secretário-Adjunto
Secretário-Adjunto de_ Programas Especiais
I) Incorporar ao Codel, Representações dos Ministérios do Planejamento,
Fazenda, SNI e Banco do Brasil.
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2) Cada Centro de Pesquisa e Diretoria
de Extensão disporá de unidade pfópria,
descentrãTizada, de apoio admínistrativo
e recursos humanos.
3) Cãda Diretoria de Extensão disporá
de Unidade Regionais de Extensão em
função das microrregiões produtoras.
4) AsEMARCdeUruçucaeAriquemes
integrarão as respectivas Diretorias Regionais de Extensão, cO-mo Unidades de
Capacitação ~eCnológica.
5) As_atividades da Coordena.doria Re9iona1 (tqfeg) sefâo Incorporadas ãs respectivas Unidades de Pesquisa e Extensão e seus setores de apoio, no que couber.
6) Os Departamerltos de Educação,
Administrativo de Apolo ao Desenvolvimento e Especia1 da Amazônia serão extintos, e suas ações incorPoradas às-ãtividades de pesc}uisã extensão, no que
couber.
7) Os Centros de Pesquisas e Diretorias de Extensão dedicar-se-ão especialmente à lavOura cacaüeira, e ao fomento
à diversificação, instrumentalizado através de organismos e recursos próPrios
dos_Governos Municipais, EStadUais e Federal.
8) Ficam extintos:

e

a) revenda de materias;
b) ensino re9Uleir; c) r_egularização fundiária;
d) infra-estrutura;
e) unidades que não se dediquem à
cicauicultura;
O fundos rotativas e de revenda que
passam a integrar o Fundo de Suplementação da Pes_quisà.
g) os escritórios de Salvador, Ilhéus e
ltabuna, e centralizadas suas atividades
no Depex.
9) Racionalização, redução e simplifi-cação àas unidades e estruturas da secretaria-geral, unidades re_gionais e locais de
extensâo, centros de Pesquisas e estaçé>es experimentais, corh vistas a modernização, dinamização e eficiência operacional.
10) Vincular os objetivos.e a.ç:ões dos
diversos órgãos e unidades à assistência
â lavoura cacaueira em busca da produti~
vidade, qualidade e competitividade.
. 1_ 1) Autorizar o processamento da alienação dos imóveis e bens desnecessários
às- atividades especificas da iilstituição, inclusive os atualmente ocupados pela Ceplac e CNPC em Salvador, e as áreas ociosas ou cedidas em Brasília, e incorporação do resultado aQ_Fundo de Suplementação da Pesquisa.
12) Nenhuma dispensa de pessoal devérá Ocorrer em -função da implciritaÇão
da reforma ora aprovada.
_-13) O peS:Soa1 excedente, em fUnção
da implantaçãO da refOrma ser<Hiãnsfe.
rido para órgãos, instituições federais ou
coveniadas, sem ônus para a Ceplac, prefere:ntemente em unidades situadas na
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localidade de trabalho do servidor, assegurados todos os seus direitos.
14- R_ever a elaboração do orçamento/90, com vistas a proporcionar recursos
para três projetas a serem S!-!bmetidos
ao Cedei no prazo de 30 (trinta) dias:
-

a) T ecno16gico
b) Administrativo
c) Comunicações
15. Dada unidade de pesquisa a exten-

são terá uma Comissão de Análise e
Acompanhamento, composta do seu Direter e Chefias e dois (2) Representantes
dos Produtores designados pelo CNPC.

16. Com exceçao dos Secretários-Geral e Adjunto; as nomeações para titulares
de cargos e funções do segundo esc~ Ião

hierárquico serão previamente subni.etídos à decisão do Cedei
17. AsSegurar a participaÇão ao funcionalismo das decisões que afetem seus
direitos.

Em entreviSta ConCedida no dia 4 de
dezembro ao jornal A Região, de lta.buna,
o Presidente do Conselho Nacional de
PrOdütores de Cacau, Sr. ffélici- Bandeira,
indagado se o projeto tem o aval do Governo Federal, afirmou: ''Tem o consen~
timento pleno do Ministério da Agricultura
e o apoio ·do Governado; Nilo Coelho.
O Secretário-Geral daquela Pasta dissenos em Brasi1ia que a reforma sairá, custe
o que custar, não importam as reações
adversas que vier a suscitar. A redefinição
dos objetivos da Ceplac, em moldes pragmáticos, para conter despezas e apresentar resultados positivos, é imperativa. Ou
o órgão se tenóva e assume vida nova,
ou morre de vez'. Em outro trecho de
sua entrevista o Presidente do CNPC incorre em uma denúncia que, por certo,
merecerá dos técnicos da Ceplac repúdio
total, é quando afirma, falando da pes~
quisa desenvolvida pela Ceplac: ''Isso é
uma falácia. Desde Gregório Sondar, na~
da mais se descobriu em termos de pes~
quisa cacaueira. A Ci~plaC editOu um
grosso volume com projetos de pesqujsa
inconclusos, muitos deles bem insignificantes. A Ceplac está no come-e~dorme,
há muito tempo, gastando dinheiro _a rodo em cursos para agrônomos no Exterior, em diplomas do PhD para pretensos
cientistas s6clo-econ6mlcos. Um disparate, um luxo pago pelo produtor que,
muitas vezes, não tem dinheiro para mandar o filho a uma boa escola em Salvador,
no Rio de Janeiro ou em São Paulo'. Todas estas manifestações, injustas por certo, pretendem e__querem fabricar uma crise interna que resultará em uma ação
global, de há muito tempo denunciada,
seja pelos funcionários da Cepi(!C em
Rondônia, ou em outras manife-stações
mais recentes como o telex endereçado
ao Senhor Secretário-Geral da Ceplac, Dr.
Joaquim Cardoso Filho, em 28 de no~
vembro de 1989, pelo ConSelho de Entidades Representativas dos Funcionários

da Ceplac. O aludido telex diz: "No momento difícil que ora atravessa a região
caucaeira com os baixos preços do produto no mercado, queda de produção e
produtividade, aparecimento de váriçs fo- ·
cos _de vassoura-de-bruxa que podem dizimar a lavoura, tomando-se necessário
O fortalecimento da Ceplac e a união dos
diversos desmentes interessados no desenvolvimento desta região, Vossa Senhoria associado aos diretores do CNPC
dtredonaiam o Conselho Deliberativo para tomada de decisão isolada voltada para
interesses de grupos perfeitamente identificados como inimigos históri_cos da região a exemplo de exportadores e industriais da mesma forma sorrateira que suspenderam o imposto de exportação induzindo uma falsa idéia de que beneficiaria
o conjuhto dos produtores. No último dia
23, 6 Conselho Deliberativo decldiu por
uma tal reforma administrativa que mutiJa
a Ceplac, extingüindo Departamentos, fechando E/V\ARC, Est:ritórlos locais, estações experimentais, dispensando em torno de dois mil servidores....
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o funcionaJismo da Ceplac, através devariadas manifestações diz: "Não se pretende defender o imobilismo e a manutenção do modelo institucional da Ceplac,
o tripé, da Pesquisa/Extensão Rural/Ensino, por simples acomodação. A Ceplac
deve ser preservada e modernizada, revisada e repensada, sobretudo a partir da
ótica e posicionamento de um novo Governo, com a participação expressiva de
-seuS- fu11ci0náricis e produtores sem o
açodamento; a precipitação, de uma administração no caso e que sempre se
omitiu na defesa institucionaJ (exemplo:
queda do imposto de exportação, refor~
ma administrativa, "operação desmonte',
cortes orçamentários, etc, etc). A não ser
que o objetivo persegL!~do seja, logo após
a fragilização institucional da perda da
fonte de recursos financeiros (supressão
do Imposto de Exportação) eietivamente,
desorganizar o setor cacaueiro, fragilizálo e deixá-lo exposto ao sol, à chuva, preços baixos, vassowa-de-bruxa, etc.'
A medida que os funcionários encontraram para suStar esta i!Íominada manobra dos grandes grupos aliados à nova
diretoria do Conselho Nacional dos Produtores de Cacau e a própria Secretaria-Geral da Ceplac, na pessoa do Dr.Joaquim Cardoso _Filho, é a interposição de
~um mandadO de segurança, com justificativas legais e de análise do seu mérito,
que passa a ler:
"Aspectos Legais:

1. A função exercidâ pelo Conselho Deliberativo da Ceplac - Codel, em face
da regra contida no art. 177 _do Decreto-Lei n9 200, de25 de feVereirO de 1967.
1.1. Nos_ termos do art. 7~ do Decreto
n' 73.960, de 18 de abril de 1974 ("assegura autonomia administrativa e fmancei-
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ra à Ceplac e dá outras providências'),
é o Conselho Deliberativo o órgão de
"orientação superior' da CePiac, enfeiXando, em decorrência, as ações decls6rias
mais importantes, consoante elenco de
poderes contido no art. 18 do Regimento
Interno da Instituição.12. Não há dúvida quanto à função
eminentemente deliberativa do referido
Cón-selho.
~-: X3~, 0 ):: de se ver que o_ direito positivo
pátrio estabelece condições para que tais
órgãos exercitem essa função deliberaOva, as quais, se não atendidas, reduzem
fi capacidade desses entes. A condição
imposta pela lei é a de que, na campo;;
slção desses colegiados, não ultrapasse
de um terço do total o número de membros representativos de grupos ou classes
económicas diretamente interessadas no
assunto de sua competência (art. 177 do
Decreto-Lei n 9 200/67). Ultrapassando
esse limite, o órgão terá função exclusivamente de consulta, coordenação e assessoramento.
lA. C'?m ~ _alteração procedida na
composição do Codel pelo Decreto no:>
90.638, ae-ro-de deiembro de 1984-, elevando para 7 (sete), o número de representantes dos produtores no colegiado
-:- configurou-se a sítuaÇão prevista na- quéle d(spositivo do Decreto-Lei n9
20067. Passaram a 7 (sete) repreSentantes dos produtores do cacau (o Presidef!te .
do Conselho Nacional dos Produtores do
Cacau;--.3 (três)_' repfesei-tfaiitês-âos cacauiCultores da Bahía, um do Espírito
Santo, um do Pará e um de Rondônia),
num total de 17 membros do Colegiada,
ou seja, somam 41% dos votos, em decisões de importância para a economia ca~
caueira e parã a União. TOmando-se em
conta a praxe que vem sendo adotada,
a largo tempo, pelo governo do Espírito
Santo de indicar um produtor de cacau
para representar o Governo daquele Estado, medida que foi adotada também pelos governos dos Estados do Pará e Rond6nia, teremos o número de produtores
-representação de grupos ou classes
económicas diretamente interessados
nos assuntos de sua competência, eleva·
do para 1O entre 17 membros- portanto
para uma relação de 58,5%, tornarido-se
o Conselho Deliberativo da Ceplac, órgão
corri "fUnçâo de" consulta, coordenação e
assessoramento. Esse Cons_elho adquiriu
uma feição privativfsta infOrmal e subterrânea.
2. Ao largo de 21 anos, de 1962 até
dezembro de 1983; a Ceplac foí ~teada
por uma Cota de Contribuição Cambiai,
de 10% incidente sobre as exportações
do cacau em amêndoas e de seus derivados. Havia uma relação estreita, direta,
entre produtor de cacau que contribuiu,
pagou e bancou e eXigiu, como contrapartida, a participação da Ceplac na sua
organização e na prestação de serviços
técnicos e assister:-dais.
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A partir de dezembro de 1983, a Cota
de Contribuição Cambial foi transforma~

da em fmposto de Exportação, permanecia um tênue, frágil vínculo, mas era
ainda o cacau!cultor que contribuía, pagava, bancava e exigia.
A partir da Resolução n? 278 de 25
de outubro de 1989, o ConseJho Mone-

tário Nacional aprovava a redução, para
zero, das alíquotas do Imposto de Exportação incidente nas operações do comércio extedor de cacau e seus derivados,
no· período de um ano. A partir desta data,
o catauicultor deixou de ter a figura de
contribuinte e passou a apenaS usuário
dos servlço's técnicos e assistenciais da
Ceplac. Assim, dentro dessa nova ótica,
é perfeitamente dispensável a figura do
produtor na constituição do Conselho
Deliberativo, e quem sabe, até supérfluo
a figura do Cedei. Como um órgão da
administração direta que vai buscar re~ _
cursos no Orçamento da União, produto
das contribuições de todos os contribuin~
tes, de toda a sociedade, não há como
visualizar a figura de controle, a figura
que participa, impõe e cobra, da direção
da Ceplac o·cacauicultor.
3. A medida proposta pelo Conselho
Nacional_de Produtores de Cacau, na reunião de 23 de novembro, não se ateve
numa pecuJiaridade do Centro de Pesquisas do Cacau -Cepec. O_Cepec-foi criado, em 27 de dezembro de 1962, através
do Decreto n"' 1.960, que aUtorizava a COmissão Executiva do Plano de Recuperação Económico-Rural da Lavoura Cacaueira - Ceplac, a "utilizar recursos para a criação do Centro de Pesquisas do
Cacau - Cepec·. Fica de logo visto, que
uma proposição que pretende adotar "diretrizes para a reforma administrativa da
instituição' não poderá através de uma

medid-ªmenor, de suª competênciª• alterar a figura -do Cepec, que fora criado
através do Decreto n? L960 e que não
foi revogãdo por ocasião da edição do
Decreton• 73.960de 18deabril de 1974,
que assegurou autonomia administrativa
e financeira, da Ceplac.

Aspectos do Mérito:
-O Decreto no 73.960, de 18 de abril
de 1974,deu noseuart.2-?aincumbência
àCeplac de:
"I- Promover o aperfeiçoamento económico-social da lavoura cacaueira;
II - definir e criar novos pólos de produção de cacau no país;
DI - incentivar a introdução e __ desenvolvimento de alternativas agroindustriais
nas tradicionais regiões produtoras de cacau;
IV - participar do fortalecimento da
infra-estrutura das regiões produtoras de
cacau.
Para cumprimento das incumbências
estabe]ecidas no Deçreto N9 73.960, 9
Regimento Interno- estabeleceu no"_Sel;.l
art. 4-? que as atividades da Ceplac enfeixá
riam a ação da Ceplac. Assim:
R.

"Artigo 4? Aação da Ceplac dar~se-á
atravéS das seguintes atividades:
r- pesquisa e experimentação agronómicas;
D- extensão rural e assistência técnica
e fmanceira diretas ao produtor;
ID- estudos e pesquisas sócio-económicas;
t
[\1- formação de mãÓ-de-obra especializada;
'
- V- estímulo ao dese9volvimento do
associativismo rural e do c:ooperativismo;
vr- estímulo do aumento de produtividade, através da revenda_ de insumos
_e implementas agrícolas pafa a modernização das práticas e tecnologias ado·
tadas;
VII- dinamização do crédito rural, me·
diante articulação com entidades financeiras;
VIU- colaboração com órgãos nacionais e entidades estrangeiras ou internacionais em programas de interesse para
o setor agrkola, inclusive os reJacionado_s
com a comercia1ização do cacau;
IX- _eventual complementação do
preço interno do cacau;
X- participação administrativa e fimmceira em projetes agroindustriais e
comerciais; e
XI -apoio técnico, administrativo e fi~
nanceir_o a programas de fortalecimento
da infra-estrutura das regiões produtoras
-de cacau."
Com vistas a operacionalizar as ativida~
des estabelecidas no Regimerito Interno,
dispunha no Capítulo III, da Or_ganização,
Seç?o I, da Estrutura Organizaciona1, item
IV: Órgãos de Execução;
·
• Departamento Administrativo;
• Centro de Pesquisas do Cacau;
• Departamento de Extensão;
• Departamento de Educação;
• Depar@mento de Apoio
Desenvolvimento;
• Departamento Especial da Amazônia
A proposta que se pretende evitar, que
nasceu da proposta do CNPC na reunião
do COdel de 23 de novembro de 1989,
desmantela o decantado e sempre elogiado modelo institucional da Ceplac. A Ceplac adquiriu feição e modelo_ institucional que compõe as atividades de pesquisa
e_____gwerimentação agrícola, extensão rural, capacitação de recursos_ humanos e
apoio ao desenvolvimento rural, como
fruto de um processo evolutivo e resultante das demandas de sua ambiência.
"Já que o órgão é um sistema aberto,
inserido em um ambiente mutável que
sobre ele exerce influência poderosa, ao
tempo em que é por ele influenciado, não
seria conveniente dotá~lo de uma estrutura rígida", é o que se pode ler em "A
Ceplac e a Reforma Administrativa", Série
Documentos no 2.
Ustemos algumas impropriedades da
proposta do CNPC, ante o Codel:
a) Extingue o Departamento de Educação, mantendo as Emarcs de Arique-

ªº
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mes e Uruçuca, como unidade de capacitação tecnológica. Que destino se dá às
Emarcs de ltapetinga, Medeiros Neto e
Valença? O Brasil, um país tão carente
de _formação de técnicos de nível médio
(técrUcos em agropecuária, topógrafos,
te_cnólogos em alimentos, educadoras
domésticas) e as regiões do cacau ainda
mais, é justo, razoável e inteligente fechar
escolas?
b) Extingue o Departamento Administrativo, global, para em cada Diretoria de
Pesquisa e Diretoria de Extensão, dispor
de unidade própria, descentralizada, de
apoio administrativo e recursos humanos. É uma medida baseada em -princípios de gerenciamento moderno? Uma
série de j)rocedimentos que se aproveitam da economia de escala, perderão estas oportunidades (aquisição de itens de
bens patrimoniais, material de consumo,
etC.).
c) O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento extinto por certo trará gra~
ves prejuízos ao crescimento e desenvol-vimento_ regional. Já ficou visto que não
é posslvel modernizar, fazer crescer e redistnbuir riquezas, contando apenas com
a economia do cacau. Há que se tratar
de modernizar a base agrária, promover
a diversificação regiona1 e a nível de propriedade de cacau, ao lado de incentivar,
apoiar e fazer o processo de agroindustrialização, uma realidade.
d) Suspensão das atividades da Coordenadoria Regional (Coreg) e da Arnazônla. Quem fará a representatividade da
_-autoridade do Secretário-Geral, naS re~
QiõeS do cacau? Quem exercitará a funÇão Coordenadora das ações lnter-Depai1ainentais?
e) A delimitação das ações da Ceplãc
tão-somente a cacauicultura, com a extinção das unidades que não se dediquem
à cacauicultura, inviabilizará por completo, a modernização das regiões do cacau,
e a superação das suas crises cíclicas.
A CePiac, mesmo tendO incursionado em
programas de diversificação, não conseguiu ainda liberar as regiões produtoras
da monocultura do cacau. A tarefa da
Ceplac está inconclusa, tendo muito a
oferecer à sociedade, n6 terripo futuro.
f) lmplodir em modelo institucionaJ da
Ceplac, num momento de ~rise de preços
- -de mercado internacional, que decorre
de_ aspectos estruturais do excesso de
oferta do produtO,-cárrihtrtado com a grave crise financeira que resultou de longo
periodo de sequia (1986 à 1988), com
perdas de 190-rnil toneladas do Produto,
combinado com preços-que despecaram
deUS$ 3.000 por tonelada, para até US$
1.000 por tonelada; situação essa agravada, com o surgimento da insidiosa enfermidade "vassoura-àe-bruxa", é no mínimo falta de sabedoria e equilíbrio.
g) Apesar de assegurar a proposta, a
não demissão de funcionários, e acenar
com a redistribuição dos que eventua1-
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mente "'sobrem", por oc!osoS, para ou:

O SR. MAURÍCIO CORRêA (PDT- DF.

tros órgãos federais atuantes nas regiões,

Pronuncia o se,guinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,

é mister afirmar pela particularidade de
ser a Ceplac a única presença da esfera
ontem fomos informados pelo eminente Presifederal nas áreas interiorizadas das redente do Congresso Nacional de que o Presigiões cacaueiras. Os funcionários terão
dente da República havia remetido à nossa
que ser transferidos, arrancados de suas
apreciação- uma medida provisória que trata
raízes culturais, familiares, e de outras
exatamente do aumento dos funcionários públicos da União, inclusive dos militares.
condições qtie lhe favorece a sobrevivência (resjdencia de fammas, custo de vida
Hoje, tomamos _conhecimento, Sr. Presimais barato, etc).
dente, que são três medidas provisórias que
h) Não se pretende defender o imobichegam à-apreciação do Congresso Nacional:
lismo e a manutençao do modelo instituas Medidas Provisórias n~ 125, 126 e 127.
cional da Ceplac, o tripé, da Pesquisa!
A Medida Provisória no 125 trata dos venciExtensão Rural/Ensino, por simples acomentos, salários, soldos e demais retribuições
modação.
dos funcionários públicos e militares da União
A Ceplac deve ser preservada e modere das autarquias, da administração indireta,
nizada, revisada, repensada, sobretudo a
inclusive. A Medida Porvisória n\' 126 trata da
partir da ótica e posicionamento de um
interveniênda de corretores nas operações de
câmbio, A Medida Provisória no 127 trata de
novo Governo. Com a participação expressiva de seus funcionários, produtodoação que faz a União Federal de ações de
res, sem o açodamento, a precipitação,
seu capital na -CEASA
-outro dia, presenciãmos uma densa discusde urna administração no caso e que
sempre se omitiu na defesa institucional
são no Congresso, em que se apontava a maldade com que determinado repórter, da maior
(exemplo: queda do Imposto de Exportação, reforma administrativa, "operação
emissora de televisão, criticava o Congresso
desmonte", cortes orçamentários, etc, - dizendo que estávamos votando, no último
dia, tudo aquilo que- não tínhamos votado duetc.)
A não ser que o objetivo perseguido
.
rante todo o ano legislativo,
Que fiqüe bem clàro que a maior responsaseja, Jogo após a fragilização institucional
da perda da fonte de recursos financeiros
bilidade disso é atribuída ao Presidente da Re(supressão do Imposto de Exportação)
públtca Quatro iiie"àidas provisórias foram enefetivamente, desorganizar o setor caviadas agora, revestindo-se em um ato de plecaueiro, fragilizá-lo e deixá-lo _exposto ao
na irresponsabilidade.
sol, à chuva, a preços baixos, e a ''vassouO Sr. Odacir Soares - Permite-me
ra-de-bruxa, etc."
V. Ex" um apartet· · · -~ · - ..
A cacauicultura brasileira - da Bahia, do
O SR. MAURCICIO CORRêA- Ouço
Espírito Santo, da Ainazônia e, de modo parti- V. Ex", coiii muitO prazer.
cular, do meu Estado de Rondônia - não
merece ver anlquilada urna das mais moderO Sr. Odacir Soares - Aparteio V. Ex'
nas, eficientes e eficazes instituições da órbita
do Ministério da Agricultura. Quer seja a nível
apenas para registrar a beleza da democracia,
pois ela se funda exatamente no contraditório.
nacional ou internacional, a Ceplac e 0 seu
modelo institucional são invariavelmente refeV. ~ considera -inclusive disse ontem isso
aqui- ser uma irresponsabilidade o Qovemo
ridos e bem conceituados.
Pretender agir da forma acima referida, apeter" encamirihado ontem a medida provisória
nas para satisfação de apetites inconfessos,
que trata do aumento do funcionalismo. Ao
interesses subalternos, de agrupamentos recontrário do que pensa V. Ex', entendo que_
presentativos do grande capital, que não desefoi uma medida responsável, porque poderia
jam ver modernizada a base agrária das re- _ - o- Governo; oneste momento, simplesmente
giões cacaueiras do País, que não pretendem
não se preocupar com o- aumento do funcionalismo público a partir de janeiro do ano que
ver organizados os produtores, os trabalhavem, principalmente porque está em fim de
dores _e 0 setor cooperativista, ê um desservlço
ao Brasil,
mandato, mas o Governo se preocupou. Não
Não pretendíamos, Sr. Presidente, Srs. Seconsidero um ato irresponsável do Presidente.
nadares, encerrar 0 ano e trazer em momento
Ao contrário, considei"o um ato de diligencia
de alegria e festividades tão grave denúncia,
de Sua Excelência. Respondendo aos anseios
mas 0 dever com 0 nosso mandato, com 05
do funcionalismo público brasileiro civíl e mmagricultores do cacau do Brasil e, de modo
tar, o Presidente da República procurou diliparticular, com os cacauicultores de Ariquegenciar no senlido de encontrar uma fonna
mes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná,
ágil e iápida, para preservar, inclusive, a perda
Orupá e Cacoal, a isto_ nos obriga~ Não meredo poder aquisitivo do salário do servidor púcíamos um presente de Natal tão pobre, tão
blico, a partir de janeiro do próximo-·ano. Em
pequeno e tão pouco condizente com 0 espírelação às outras duas medidas provisórias,
rito público. (Muito bem!)
o Presidente exercitou uma atribuição que a
Constituição lhe outorga. Não temos obrigação, nô Congresso, de aprovar essas medidas
provisórias, porque, também, essa matéria esO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mautá disposta na Constituição. Nós, Senadores
reito e o dever de exaurir, até à últirria sessão
rido Corrêa.
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do Congresso Nacional, as nossas atribuições.
Se o Congress_o - a Câmara ou o Senado
-vai aprovar, vai deliberar ou não sobre os
projetos é uma questão de competência priva#
tiva, _e eu, V. Ex", c-omo Senador, e qualquer
Deputado Federal, estamos no exercício pleno
das nossas atribuições. Neste momento, nós,
Congressjstas, não estamos obrigados a aprovar as três medidas provisórias encaminhadas
pelo Presidente da República. Nosso sentimento de dever para com o País, para com
essa cate~oria, que V. Ex.', como eu, sabe tão
so(ridà,'faZ..:rios desdobrar para aprovar a medida proVisória relativa ao servidor público.
Quanto ás· duas outras, não acho que tenha
exorbitado de suas atribuições o Presidente
da República, porque o Congresso e$tá funcionando, a Constituição não estabelece limites
para o encaminhamento de qualquer projeto
de lei, quer da competência do Presjdente da
República, quer da nossa atribuição_. Eu, por
exemplo, -como -Congressista, estou disposto
a votar a mediâa provisória que trata do aumento do servidor público. O Presidente diligenciou, não foi irresponsável. Seria muito cêmodo para Sua Excelência deixar para seu
sucessor, a ser eleito no próximo dia 17, a
tarefa de cuidar dessa matéria. Era aperias
esta a observação, data venia, que faço ao
discurso de V. Ex~. mostrando ·o quanto ê bonita.a democrada, no momento em que nós,
Pàrlamentares, nós, políticos, exercitamos_ o
contraditório; porque- como disse no início
de minha intervenção - não hâ democracia
sem o contraditório, que é da essência democrática.

O SR. MAURÍCIO CORRêA- C:Om:or-

do com V. Ex". Tanto é bor1ita a derTI~cracia
que, graças a Deus, agora, no dia 17, com
o grande contraditório entre os candidatos LuIa e Collor, teremos o novo Presídente da República
Senãdor Odacir Soares, a Lei de Introdução
ao Código Civil diz que há presunção de conhecimento da lei por parte de todos a quem
ela é dirigida. E temos o inStrumento que norw
matiza, que regulamef!ta,_ q_ue disciplina o encaminhamento das medidas provisórias no
Congresso Nacional, que é a Resolução no
19, de 1989-CN. O art. 21 diz
"Nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação, no Diário Oficial da
União, de Medida Provisória adotada pelo
Presiçi_ente da República, a Presidência do
Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria, e designará Comissão Mista para seu estudo e parecer."

Mais a frente, temos uma sêrie de ritos determinados por essa resolução. Inclusive o art.
51 determina que temos um prazo de cinco
dias, após a publicação da medida, para que
a Comissão Mista possa emitir o seu parecer.
Não há, tecnicamemte, condições de o Presidente do Congresso Nacional submeter à
apreciação essas medidas ainda durante o
funcionamento desta sessão legislativa.
O Sr. Odaclr Soares -

V. Ex' outro aparte?

Permite-me
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O SR. MACIRICIO CO~- S6 um
minuto. Vou apenas conduif esta parte.
Colho só urna saída: a que consta do art.
19:

"Em caso de nof6riã ê excepcional urgência, o Presidente do Congresso Nacio-

nal. não havendo objeção do Plenário, po-

derá reduzir os prazos estabelecidos nesta
resolução."
Isto significa, pasmem Os

srs.

Senadores,

que o Presidente terá que designar esses relatores ou essas Córriissões no plenário, e cada
wn não terá sequer cinco minutos para -se

pronunciar sobre essas matérias que _estão na
pelO- Con-

Ordem do Dia para serem votadas

gresso Nacional.
Vejam V. Ex111 <jue se trata, na verdade, como
eu disse, de urna irresponsabilidade, no mini-

mo de uma imprudência do Presidente da República. No caso do aumento dos funcionários

públicos, todos nós estávamos aguardando
a decisão oficial de Sua Exceleênda. POis bem,
ele deixa para o óltimo dia. É claro que estareM
mos lá- não vamos prejudicar os funcináriospúblicos - vamos defender os seus direitos,
vamos evitar qualquer tipo de procrastinaç:ão
- para que essa medida provisória seja votada.
No caso das duas restantes, inclusive nem
conhecemos o seu teor,- pois sequer foram
lidas.
De modo que reafirmo: lamentavelmente,
o ·Presidente da República, no ocaso do seu
mandato, comete um verdadeiro acinte contra
o povo brasileiro, sobretudo contra o ConM
gresso Nacional. E é tanto mais graVe, Sena:
dor Odaclr SOãrf!s, quando somos acusadOs
de não trabalhar.
Ora, estamos aqui, hoje, sexta-feira; segura~
mente ainda temos uma extensa pauta do Senado Federal e, à tarde, estaremos no Congresso Nadonal votando as matérias de sua
competência.
Ora, não temos responsabmdade pelo atraM
so dessas providências que competiam ao
Presidente da República.
Concedo o aparte a V. EX', Senador Odacir
Soares.
O Sr. Odacir Soares - O Senhor PresiM
dente da República - e desejo deixar isso
bem claro -, ao encaminhar essas medidas
provisórias fez no pleno exercício das normas
constitucionais. V. Ex' leu a Resolução n~ 1,
de 1989MCN, que é matéria íntema corporis.
Essa resolução se aplica a nós, parlamentares;
não se aplica ao Presidente da República.
O SR. MAUIÚCIO COftRtA- Não. Da·

ta venia, é uma Resolução que implica, inclusive, em compromisso e responsabilidade do
Oqvemo Federal, no que tange ao seu relacionamento com o Congresso Nacional.
O Sr. Odadr Soares- Entendo que essa
resolução se apUca ao funcionamento do Senado Federal, do Congresso Nacional. V. Ex-'
sabe das dificuldades por que o Governo atravessa; sabe das dificuldades que o Governo

teve para chegar aos índices, a que chegou,
de reposiçilo salarial; as dificuldades que o
Governo teve para definir essa reposição parM
celada em trés parcelas, a partir de janeiro,
exatamente para não criar dificuldades ao novo Governo. Se o Senhor Presidente da República estivesse agindo irresponsavelmente, seria muito fácil, através da primeira medida provisória que já concedeu o aumento, ter dado
eSsa reposição de uma vez só. No entanto,
atendendo, inclusive, a reclamos de setores
ligados aos próprios candidatos à Presidência
da República, o Presidente José Samey procurou encontrar um caminho que não sobrecarfegasse o Tesouro Nacional, exatamente no
momento em que vai assumir a Chefia do
Governo um novo presidente. De modo que,
das três medidas provisórias, realmente a primeira, a do funcionalismo, é a que merece,
da nossa parte, a nossa diligência, a nossa
pronta resposta, no sentido de aprová-la. Poderemos discutir, amplamente as outras duas,
porque, efetivamente, não envolvem matéria
tão importante quanto a da primeira, tão urgentes. O excelentíssimo Seinhor Presidente
da República agiu no pleno exercício das suas
atribuições, da sua _competência constitucional. Quer dizer, até a última sessão, até o momento em que o Congresso Nacional esteja
funciór'iando, pode o Presidente, e: deve, no
pleno gozo das suas atribuições constitucionais, encaminhar projetas de lei ou qualquer
matéria prevista na Constituição. O Presidente
da República agui bem, e agiu responsavelmente, ao contrário do que pensa V. EX'
O SR. MAURICIO CORRêA - Com·
preendo o esforço de V. Ex.~ em querer defender o Presidente da República.
O Presidente da República teve pressa, aí,
sim, de mandar as mensagens das autoridades que sua excelência queria fossem nomeadas. E o caso, por exemplo- não estou falando com relação a qualquer crítica do ponto
de vista subjeti_vo_~, das pessoas que foram
indicadas para o preenchimento de vaga decorrente da impossibilidade de ter-se investido
como o Ministro do Supremo Tribunal Militar
o Dr. Antônio CarloS Nogueira, amigo particUlar do Presidente da Repúbiica. Em segundo
lugar, a pressa com que foi enviada ao Senado
a indicação do nome do Ministro-Chefe da
Casa Civil, Dr._Ronaldo Costa Couto. _
O principal é deixar bem claro que o Presidente da Repúblíca está tomando essas medidas, no final de Governo, com uma única e
e_specífica preocupação: a de tentar desestabilizar o Governo que vai assumir após o dia
15de março de 1990. Esta é a dura realidade.
Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, o registro, como representante do povo de Brasília,
da minha indignação em relação a gestos tão
lmpatriótlcos como esses cometidos no final,
no caso do Governo do Presidente José Sar~
ney. (Muito Bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SEIYADO.

RES,
Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
Ile'_Carli - Olavo Pires - Jarbas PasSarinho
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- Moisés Abrão - Carlos Patrocínio - Edison Lobáo - Joáo Lobo - Hugo Napoleão
- Cid Sàb6ia de Ca!Valho - Mai'condes Ga·
delha - Divaldo Suruagy- Lourival Baptista
- Gerson Camata - Nelson Carneiro -Severo Gomes ~ Fernando Heririque CardOso
~Iram Saraiva- lrapuan Costa JuniorMaurício Corrêa - Roberto_ Campos - Lou·
remberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda Mendes Canale - Wilson Martins - Leite
Chaves - Gomes Carvalho - Silvio Name
- Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDEI"'fl'E (Pompeu _de Sousa)
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pe!Q Sr. 1? Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 416, DE 1989

Introduz alteração ao caput do art. 70
da Lei n 9 5.1 08, de 2 de setembro de
1966, que institui o Código Nacional de
Tr~nsito, com o objetivo de liiar eln 16

anoS completOs li idade miníma para obtenção da Carteira Nadonal de Habitação.
O--congresso Nãcíonal decreta:

Art. 19 O art. 70, caput, e seu § 19, da
Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966,
modificado peJo Decreto-Lei- n~ 5-84, de 16
de maio de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70. A habilitação para conduzir
veículo automotor apurar-se-á através da
realização de exame prescrito pelo Conselho Nacional de Trânsito, requerido pe·
lo candidato que tenha completado dezesseis anos de idade à autoridade de
trânsito de qualquer Unidade da Federação, mediante a apresentação da prova
de identidade reconhecida pela legislação
federal, além de folha-corrida e atestado
de bons antecedentes.
§ 19 Não será concedida inscrição a
candidato que náo souber ler e escrever."
Art. 2 9 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. .3~ RevogamMse as disposições em
contrário.

-Justificação
Este projeto de -lei -objetiVa O restabelecimento de um direito conferido aos jovens
maiores de 16 anos de idade, pelo Código
Nacional de Trânsito, ao ser editado em 1966,
que lhes permitira dirigir motonetas, ciclomotores e demais vefculos motorizados. Vale lembrar que o acordo firmado pelo Brasil na Convenção sobre Trànsjto Viãrio de Viena, aprovado pelo Decreto Legislativo n 9 33780, permite a direção de ciclomotores pelos menores
de 18 anos. O texto~ da Convenção não considera relevante o fator idade. O art. 89 enfatiza
as qualidades físicas e psíquicas necessárias
ao exercício da atividade de dirigir. Além da
exigência de que o __condutor se encontre em
estado fisico e mental que lhe permita assumir
a direção de veículo motorizado, é fundamen-
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Leis do Trabalho, passa a ter a seguinte redaParágrafo ~riicO. A estrutura do Con$elho
ção:
· -·
de Gestão será definida em negociação entre
"Art 396. ···············~··~~---- ___ o sindicato da categoria profiSSional e a em-

............•.•...
§ 1'

~

..........-....

~~--

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

---......,--· ---

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

§ 2~ -A mãe trabalhadora poderá deixar de compare!cer ao Serviço_, sem prejuízo de_salário, até 3 (três)_dias ppr mês,
em virtude de_ doença grav,e _de ,fi! )lo _menor de 7 (sete) anos, que exija.~~..assis
tência, deYidamente comproV.a"da- mediante atestado tfe médico_pQdaJ,r?l-1 credenciado pelo empregador.
§ 3? As faltas ao serviço, r~feridas no
parágrafo anterior, não serão computadas para efeito do art. 130 desta Consolidação."

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Mais do que um direito~ e- dever dos pais,
constitucionalmente previsto pelo art. 229, da
Lei Maior, o de assistir, criar e educar os filhos
menores.
_
É legalmente prevista a licença à gestante,
bem como a concessão de descansos especiais à mulher, para amamentar o próprib filho,
durante a jornada de trabalho. Adicionalmente, a Cartã-dé 1988 ampliou as normas de
proteção ao trabalhador e à sua família crian~
do, inclusive, a Jicença-patemidade.
. _.
É a lei, porém,- .omissa, no ~que tange ao
reconhecimento da necessidade da presença
da mãe junto ao filho pequeno - cientificamente comprovada - durante o período em
que estiver gravemente enferino.. ·
- Pretende,_ o presente projeto, sanar essa falha, concedendo à máe-trabalhadora o exercício desse direito-dever, sem perda de salário.
Acreditamos, por isso, venha a merecer o aco;
lhimento e a aprovação dos ilustres membros
do Congresso Nacional e seja finalmente
transformado em lei, por obra de inteira Ju~
tiça,
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Marcos Mendonça.
(À Com1sSâo de ASsuntoS sOCiàl's-decisão termiriBtiva)
··
· ·· " · -PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 419, DE 1989
Dispõe sobre a participação dos empregados na gestão das empresas e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas com mais de 500
(quinhentos) empregados a'ssegurarão a participação destes em sua gestão, nos termos
desta lei.
Art. 2~ A participação prevista no artigo
anterior se fará por meio de Conselho de Gestão, composto paritariamente por representantes do empregador e dos empregados da
empresa.

presa, assegurada estabilidade no emprego

aoS -titulares e sUplentes representantes dos
trabalhadores.
~M ·39-- • OCon:Selho de Gestão terá a finali-

dade de decidir sobre as questões referentes

a organização do trabalho, estrutura salarial,
estrutura técn!co-admirJ.i~ativ_a, produção e
investiiii~ntoS. · · · J\rt. 49 Os representantes da empresa e
os dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos pelOs iriteressados
escrutínio

secretõ. --- .. - . - ..

-

em '

Parágrafo único. O processo de eleição
dos.trabalhadores membros do 'coitselho de
Gestão terá a pa_rtícipaçâo do sindiáto da categOria profissional, sob pena de nulidade.
.Art. 5o O mandato dos membros do Conse1ho _de Gestão terá a duração de 3 (três)
a·noS, perniitida·umã reeleição.
-Art. 6° Esfa""Jei eOtra éi-n vigor na data de
sua publicação.
·
Art:· 7o· Revbgan'l-se as disposições em
contrário.

Justificação
-"JUstifica:se- o pii::sente projeto de lei pela
necessidade de se disciplinar e regulamentar,
o quanto antes, a forma de participação dos
empregados na gestão das empresas.
Dispõe o fnciso XI, do art. 79,-da Constituição
Federal, qUe:
·
'"Art. 7~ São direitos dos trabalhado:·res urbahos·é ·rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
___ Xl-particiPação nos lucros, ou resul~
tados, desvinculada da remuneraçã-o e,
. excepcionalmente, participação na ges·
tão da empresa, conforme definido em
~.-: (QI'ifos nossós).
A matéria se CÍàSsífiCa cOmO de fundamental importância para a efetiva integração entre
capital e trabalho, servindo para minimizar
conflitos e melhorar, consideravelmente, o clima de colaboração mútua que deve nortear
o relaCionamento entre empregados e emprega_çlo_r~s.. ,- .. _... . . _
Além disSo, ..considerando-se· as diversas
pfàPo-staS dê ProJetas de lei, em tramitaçãO
nesta Casa, relativas à regulamentação da par~
tidpaçao dos empregados nos lucros ou resultados das empreSaS, a matéria aqui tratada
será de sig'nifkaHVá e 'impreSciridível valia à
operacionalizaÇão- e à efidênciã -da ri6rma Jegal que vier a Ser aprovada.
- A proposta formulada prevê que a partiCIpação na sestão se dará apenas nas empresas
(Jue contem com mals de 500 empregados,
s_e materialii:ãõ.do através da criação, em cada
uma delas, de um ConsEflho de Gestão com_posto parltariamente por representantes do
empregador e dos empregados, eleitos pelos
interessados em escrutínio secreto, e gozando,
os últimos, de estabilidade no emprego.
A _estabilidade na empresa, pelo período de
duração do mandato- 3 anos-, dos repre-
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sentantes dos empregados, se nos afigura de
absoluta necessidade, para que eles possam,
qe man_eira livr_e e desprovidos de receios de
represálias por parte do empregador, exercerem, eficazmente, sua missão.
_,___finalmen~. pr~tende-se, pelo projeto que
ora submetemos a apreciação dos em!Oentes
pares, e que tem sua origem em sugestão
formulada pelo Diap - Departamento lntersindical de Assessoria Parlamentar, que o referido Conselho de gestão tenha -a fmalidade
de decicür sobre questões empresariais básicas, tais como li organização do trabalho, a
estrutura salarial, a produção, os investimentos e a es~_turação técnico-administrativa.
Estas as considerações que fazemos a Vossas Excelências, esperando obter o apoio à
aprovação do projeto de lei proposto, que procura regulamentar assunto de significativa relevância para a classe trabalhadora deste Pais.
Sala das SeSsões, 15 de âezembro de 1989.
'....;.Senador' Nelson Wedekin.
(À Comissão de Assuntos Sociais decisão_ termihativa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

e

-Os projetes lidOs serão publiCados remetidos à Comissão competente. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
Ê lJdq Q Seguinte

REQCIERJMEI'ITO N• 756, DE 1989

Requeiro, nos termos ao ati 258 do ·Regimento Interno do Senado Federal, a trami~
tação conjunta dos PLS n":"' 185/89, 204/89
e 350/89,_pof tratarem dê n-iãtéria pertinente
à Lei de Diret_riz_es e Bases· da Educação Nacional.
Sala das Sessões, 15 dê dezembro de 1989.
-Senador .('1arco .Macle/.· _·
O SR. P~IDENTE (Pompeu' de Sousa)
....-. O requerimento lidõ ·será índuído oportuftSmente em Ordem dO -Dia. (PãUS:a.)
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)

-A Presidência recebeu a Mensagem n9 362,
de 1989 (n 9 926/89, na origem); Pela qual
o senhor Presidente da República, nos t~rri1os
do _art. 52, incisO V, da Consti~uiçã:o Federal,
propõe SeJa auto-rizada a RepúDiica Fedei-ativa
do Brasil, através do Instituto Nacional de Assistêncfa Médica e Previdência ·saciar •
INAMPS, a ultimar a contratação de operação
de crédito externo, no valor de até trinta e
cinco milhões de dólares amerlcanos, junto
ao Eximbank, para os fms que especifica.
A matéria será despachada à comissão de
assuntos econôrntcos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, comunicação_ que_ será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.
-- -- - é: lida a seguinte:
Of. n956J89
BrasíUa, 5 de dezembro de 1989.
Senhor Presidente,
--Tenho a honra de comuntcar a Vossa Excelência, de ·acordo <:OfT:l o disposto no art. 39,
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alfnea "a", do Regimento lntemo~·que me au~
sentarei dos trabaJhos da Casa a partir do dia
26 de dezembro, para breve viagem ao estrangelro, em caráter particular.
Atenciosas saudações. Napoleão.

Senador Hugo

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-A comunicação lida vai a publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o-tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência retira _de pauta as matérias
constantes dos itens 1, 2, 4 e 7 da Ordem
do Dia, nos termos do art. 175, letra "e", do
Regimento Interno.

São os seQuintes os Itens retirados:

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 61. DE 1989 _ . _

·nos-termos•do

(Em regime de_urgericia,
art. 336. c, ao Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Pojeto de
Resolução n9 61, de 1989, de inidatiVa da Comissão Temporária, criada pelo Requerimento
n<? 23, de 1989, que dispõe sobre limiteS -globais e condições para as operações de crédito
de qualquer natureza, dos Es-tados, dô Disl;rito
Federal, dos Municípios e de suas respe_ctivas
autarquias (dependendo de parecer sobre 0
projeto e sobre o substitutivo).
2
PROJETO DE RESOLUÇÃO
T'i9 62, DE 1989
· ·
(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, c, do Regimento fntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 62, de 1989, de iiticfativa da ComissãoTemporária,·criadapeloRequerimento
n~" 23; de 1989, qüe dispõe sobre limites QJ_obais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal, e .estabelece límReS Cõndições para a concessão da garanti.a da União
em operações_ de crédito externo- e interna
(dependendo de parecer sobre_ o projeto e so·
bre o substitutivo).

e

'

4

· ·

PROJETO DE LEI DO DF N"' 53,.DE·1989
(Em regime de urgência, nos tennos do
art 336, c, dô Regimento lntemo)
DiscussãO, em turno único, do ProJeto de
Lei do DF n9 53, de 1989, de IniCiativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre o Código de Posturas do Distrito Federal
(dependendo de parecer).
7
MENSAGEM N9 182, DE 1989
(Em regime a_e Uig_êit~a, nos termos do
art. 336, c, dõ Regimento Interno)
Discussão, em turno úniCo,. .da fY!.ensagem
n9 182, de 1989 (n9 500/89; na Origem), relatiVa--

à prOposta para que s-eja autorizado o Governo

do Estado do Piauí, em caráter excepcional,
a emitir, mediante registro do Banco Central
do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Piauí (LFTPI) destinadas a substituir

1.200.000 Obrigações do Tesowo do Estado
do Piauí (OTPI), que serão extintas (dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 3,
(Em regime d~ urgência, nos termos do

art. 336, c; do Regimerito Interno)

Discussão~ em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 76, de 1989- Complementar (n 9 104/89, na Casa-de oi'igem), que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recuffios dos fundos de participação,
e dá outras providências (dependendo de
parecer).

Solicito aO_nobré SénadOr Gomes Carvalho
,a _leitura do Parecer.
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para
proferir parecer)- Sr. Pregjdente, Srs._Senadores, aprovado na Câmara dos Deputados,
o- Projeto_ de Lei Complementar acima vem
á esta Casa a fim de submeter-se à revisão
prevista no _art 65 da··conStituiç.ão.
A.- Constitulção- prevê lei complementar no
estabelecimento de normas sobre os critérios
d_e _rateiçutentrega de rec_ursos dos fundos
d~, P~c~ª-ÇãQ_ beln corno _do acompanha~
mento pelos beneficiáriOs do cálculo das quo~tas e liberações das participações.
:-A Proposição estabelece critérios provisórios para o Fundo de Participação dos Esta.dos, embora estabeleça, d~ forma inovadora,
a divisão·dos recursos mediante urna ótica
[egiõrial, destinando 85% aos Estados das re·giõe~ Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15%
(qtiinze por cento) às regiões Sul e Sudeste
(artigo 2"~- ~parágrafos), Prevê-se o estabelecimento de critérios defmitivos, após a apuração do censo de 1990.
-_ Quanto ao Fundo de Participação dos Municíp!Os, optou-se pela manutenção dos critérios
-at~,~~is, aguardando também o censo de<:enal
(artigo _3o),
· O-artigo 4~ estabelece prazos para a entrega
dos recursos, sujeitando_-os à correção monetária--em caso de atraso.
"-_Q.artigo 69 obriga a União a publicar mensalmente ps valores arrecadados, bem como
os valores liberados aos estados e municípios.
O projeto __de lei sob exame supostamente
originou-se de sugestões oferecidas pelos secretárlos ·de Fazenda dqs estados, a exemplo
'déoutrosprojetosemtramitação,comooPLS
n"' 252, de 1989 (Complementar), de autoria
do Senador Odacír Soares; que aguarda parecer do relator, Senador Moisés Abrão.
A nosso ver, o projeto de lei complementar
-a que se refere _este parecer regula todos os
-aspectos previstos na Constituição para serem
-tratados em lei complementar. O fato de reme; ter _o ~tab~l~ime~to dos. critérios de rateio
definitivos para depois da apuração do censo
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d.e 1990 não lhe tira o mérito. Manifestamonos, pois, favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 76, de_ 1989-Complementar.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo
Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte

EMENDA No I -PLEI'I
1) Dê-se ao caput do artigo 2o do Projeto
de Lei Complementar acima a seguinte redação, mantidos os parágrafos:
-· "Art. 2° Os recursos_ --do _Ft,mdo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal- FPE e do Fundo de Participação
dos Municípios- FPM seráo diStribUídos
da seguinte forma:

I ...........................--...-..___......__.._..,__II ·---·············-·--·-----··-··~
2) Acresceote-s_e ao final do caput do a.rtigo
3 9 a seguinte expressão:

" ...dentro do critério regional estabe..
lecido no artigo 19"
Justificação
O Projeto de Lei da Câmara n 9 76, de 1989
(no 104-B, na origem), a dotou, em seu artigo
segundo, o critério da divisão regional dos recursos do Fundo de Partícipação_dos Estados
- FPE. O argUmento para esse_ posiCionamento é o de que as bases econômicas das
regiões menos desenvolvidas do País não permitem a cobrança de impostos e obter outros
recursos próprios e que são-necessários à realização de atividades de interesse público, devendo os governos dos estados nelas situados
socorrerem~se das transferências federais.
Ora, os mesmos argumentos valem para
os mun1cfpios localizados nessas regfões. E
o objeto da emenda é justamente a extensão
daquele mesmo critério regional ao Fundo de
Pãrtíc'ipação dos Municípios - fPM.
Daí, o empenho que faço junto aos meus
ilustres pares no sentido de endossarem nossa
Proposição.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Solicito ao nobre Senador Gomes Czirvalho
o parecer sobre a emenda.
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para
emitir parecer.) --Sr. Presidente, haviamos
recebido a emenda do ilustre Senador Marco
Maciel, e declaramos nâo acol_~ê-la, mantendo
o parecer.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmente ao projeto e contrário à emenda.
Passa-se à discussão do projeto e da _emenda,. em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão
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A votação da matéria, nas termos do inciso
UI, letra CJ, do art. 288, do Regimento Interno,
depende, para a sua aprovação, do voto favo~
rável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal. Tendo havido, entretanto, acordo das üderanças, a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Sr. Senadores qUe o aprOVâin queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte. o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 76, DE 1989-COMPLEMENTAR
(N' 104/89, na Casa de origem)

Estabelece normas sobre o cálculo, a
entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de-Participação, e
dá outras providêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e_do Distrito Federal
(FPE), e do Fundo de Particlpaçao dos Municípios (FPM), de que tratam as alíneas a e b
do inciso I do art. 159 da ConstituiçãO, far-seão nos termos desta lei complementar, consoante_ o disposto nos incisos ]( e III do art
161 da Constituição.
Parágrafo únic_o._ . Para fins do disposto
neste artigo, integrarão a base de cálculo das
transferências, além do montante dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por
compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa Ou judicialmente, com a correspondente atualziação monetária paga.
Art. 2" Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE},
serão distribuídos da seguinte forma:
[ - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades da Federação integranteS das regiões
Norte, Nordeste e Centro~Oeste;
II - 15% (quinze por cento) às Unidades
da Federação- integrantes das regiões Sul e
Sudeste.
§ 19 Os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE),
a serem aplicados até o exercício de 1992,
inclusive; são os cbristantes do Anexo Único,
que é parte integrante desta lei complementar.
§ 29 Os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal,
a vigorarem a partir de 1991, serão frxados
em lei específica, com base
·apuraç_ão do
censo de 1990.
§ 39 Até _Que sejam definidos os critérios
a que se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes estabeleddos
nesta lei complementar.
Art. 3" Ficam mantidos, até o exercício de
1991, inclusive, os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).

na

Parágrafo úhico. A lei estabelecerá os cri~
térios de rateio do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), a vigorarem a partir de
1992, com base na apuração do Censo de
1990.
Art. 49 A União observará, a partir de mar~
ço de 1990, os seguintes prazos máximOs na
entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos
do Fundo de Participação:
·r- recursos arrecadados do piimeiro ao
déclmo dia de cada mês: até o vigésimo dia;
II - recursos arrecadados do- décímo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o
trigésimo dia;
_
UI - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dta ao final de cada mês: até o décimo
dia do mês subseqüente.
§ 1o Até a data prevista no caput deste artigo, a Unlão observará os seguintes prazos máximos:
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Rondônía ............. ,... __________ ~ 2,8156
Roraima ............................................._ 2,4807
T ocaritiris .................________ 4,3400
Alagoas ......................~----·- 4,1601
Bahia ................,...
9,3962
Ceará ....... :......................................- ... 7,3369
Maranhão ........................___ ,_,, 7,2182
Paraíba ..............................--···-- 4,7889
Pernambuco ............,...............---~- 6,9002
Piaui ....................................
4,.3214
RioGrandedoNorte ...................... .-... 4,1779
Sergipe -..............................-.:............... 4,1553
Distrito Federal ..........................._
0,6902
Goiás ..-........................
2,8431
Mato Grosso ..........."-....- ........,., ___ 2,3079
MatoGrossodoSul ............................ 1,3320
EspíritO Santo .......................~~ "i ,Sooo
Minas Gerais ~.......................,.___ ,. 4,4545
RiodeJaneiro ................................._ 1,5277
São_ Paulo ................. --·--·--···-~ J ,0000
Paraná ............- ...--------·--·-·- 2,8832
Rio Grande do Sul .............................. 2,3548
Santa Catarina ............:~:.......... .,..._.... 1,2798

m--··----·--

I - recursos arrecadados do primeiro ao
vigésimo dia de cada mês: até o décimo quinto
dia do mês subseqüente;
O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa)
II - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o vigésimo
- Em VOtaÇão a emenda, que tem parecer
dia do mês subseqüente.
contrário.
§ 29 Ficam sujeitos a COrreção flldnetária,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pemiahecer sentados. (Pausa.)
com base na variac;ão çlo Bónus do Tesouro
Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos
Rejeitada.
prazos previstos neste artigo.
A m!'ltéri_a vai à sanção.
Art._ 5'? O TnbunaJ de COntas da União efeO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tuará o cálculo das quotas referentes aos Fun- Item5:.
dos ~e Pa~cipaçãC? ·e acor:npanhará, j_untp aos _
(I_p.duido E:m Orderri do_Dia nos terinos do.
órgãos competentes da União, a classificação
art. 336, e, do Regimento Interno}
das receitas que lhes dão origem.
_ _
Parágr_afo único. Nq ~aso ele criação e insDiscussão, em turno único, do Projeto
talação de Município-, o Tribunal de Contas
de Lei do DF n 9 96;de 1989, de iniciativa
da União fará revisão- dos coefidentes individo Governador do Distrito Federal, que
duais de particip-ação dos_ demais Municípios
autoriza_ a desafetação de domínio de
do Estado a que pertence, reduzindo proporbem de uso comum do povo, dentro dos
cionalmente as parcelas que a estes coubelimi.tes territoriais do Distrito Federal. (Derem, de modo a lhe assegurar rec_urs.os do
pendendo de parecer.)
Fürido-de Participação dos Munldpios (F'PM).
_SO!lcito
ao nobre SenadOr Mauro Bine'!ides
Art. 69 A União divulgará menSalmente os
o par_ecer da Comissão d_o Distrito Federal.
montantes dos impostos arrecadados _e classificados para efEiítos de distribuição através _dos
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB Fundos de Participação e os valores das Jibt:iraCE Pà.ra emitir parecer.} --Sr. Presidente,
çõeS por Estado e Município, aléin da previsão
Sr.S. Seli'adcireS, d chefe do Poder Executivo
do comportamento dessas variáveis nos :3
do Distrito Federal submete à apreciação do
(três) meses seguintes a(Yda divulgação.
Senado, através da Mensagem n 9 149, de
Art. 7? A União; através do Ministério da
1989, o Projeto de Lei f1'1 96, de 1989, que
Fazenda, e o Tribunal de Contas _da União
"autoriza a desafeta:ção de domfnlo de bem
baixarãO, nas Suas respectivas áreas de coin- - de uso comum do povo, dentro dos limites
petência, _as norritas e iristrução complementerritoriais do Distrito Federal".
tares necessárias ao" pleno cumprimento do
2. O _árt. }9 do Projeto de Lei no 96, de
dísposto nesta lei complementar.
1989, reporta-se a "uma área de quatrocentos
Art. 8? Esta lei complementar entra em e noventa seis mil, quatrocentos e cinqUenta
vigor a partir do primeiro mês subseqüente
metros quadrados", localizada no trecho 3 do
ao de sua publicação._
Setor· de Mãnsões Suburbanas Park Way MSPW, enl Brasilta, Distrito Federal.
Art. g~ Revogam-se as disposições em
3. A desafetação proposta tem por escocontrário.
po, seg·undo .seu autor, a reavaliação e complementação do parcelamento daquela área,
ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE
nos moldes do Decreto n 9 12.043, de 7-12-89.
LEI COMPLEMENTAR N'
legislação essa homologat6ria de decisão proAcre ................---·-·----..-·-·-...... 3,4210 ferida pelo Conselho de Arquitetura, Urbanis~
Amapá .................................................. 3,4120 mo e_Meiq Ambie:nte _do Distrito Federal.
Amazonas ............................................ 2, 7904
4. N~ mensagem referenciada que eru:a-Pará ........................................................ 6,1 12'0 minha o proieto de lei, S. ~ esclarece Q',Je

e

8138 Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

existem no Distrito FederaJ "loteamentos com e complementação do parcelamento do setor
grandes porções de espaços vazios e livres, referido, a teor do Decreto n~ 12.043, de 7
sem qualquer definição· quanto a limites e de dezembro de 1989, do Govem~dor do Dis~
uso", e c:(ue _os mesmos conStituem problemas --trito F-ederai, -que homologou a-Decisão no
104/89, do Conselho de Arquitetura, Urbanis~
para a organização do espaço urbano, "como
a proliferação de invasões, refúgio de mar- mo e Meio Ambiente do distrito Federal.
ginais",
-Art. 3~ Esta Lel entra em vigor na data
5. A relevância da matéria é inquestioná· de sua publicação. : Art. 4° Revogam-se as disposições em
veJ, daí por que nos manifestamos favoravelcontrário.
mente ao seu acolhimento.
-É o nosso parecer, Sr. Presidente. _
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Em-·a_iscussão a ·redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
- O parecer condui favoravelmente ao projeto.
a_ discussão. (Pausa.)
Em votação.
'
Passa-se à discussão do projeto, ern turno
Os Srs. SeriadoFeS que estão de acordo
único; (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro queiram permanec~r sentados. (Pausa.)
a discussão.
·
Aprovada,
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
Encerrada a discussão, pas·sa-se à votação
-do DiStrito federaL
do projeto, em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsdo Diretora, -p<li-a a

redação finai.
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da COmissão Diretora oferecendo a redaçáo final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. 19 Secretário.

.t: lido o seguinte
PARECER 1'1• 440, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
nF 96, de 1989.

O SR. PRESIDEI'ITE(Pompeu de Sousa)
-ltem6:
{E:m regime d~ urgência, nos termos do
art. 336, c, -do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 96, âe 1989,_de iniciativa
da·Comlssão ~iretora,{que d~põe sobre
a remuneração dos servidores do Senado
Federal, altera as tabelas de referências
de vencimentos e de gratificações, e dá
outras providências (dependendo de pa~
__recer da Comissão Diretora sobre as
emendas apr'esentadas no prazo regimet11al) •.

• Dezembro de 1989

li-Suprima-se o§ 4°, do art._]'<, do Projeto
Resolução ora emendado.
lU- Dê-se às alíneas b e c do § 59, do art
J9, a seguinte redação:

d~

"b) adicional de insalubridade: 1%,
1,5% e 2%, conforme disposto na legislação em vigor;
c) adicional de periculosidade: 1%,"

N -Acr.es.cente~se ao texto do § 1?, do art.
12, do PfõjetO, o seguinte:
• ~. ''§"- 'l"-~' ressalvados os afastamentos
~m,V\rtude dE;::
a) férias ou gozo de recesso acumuladO'ir ,coota de plantões nã.o. gozados;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para trata·
-- meOto de saúde, licença à gestante, acidentado em serviço, moléstia profissional
e doença eSpecificada- em lei;
e) doença infecto~contagioSa;
f) serviços obrigatórios por lei;
g) p.:~rticipação em cursos, ·c·onQres~
sos, e;onferências ou reuniões similares,
quando devidamente aUtorizada;
h) estudo em território nacional;
1/ deslocamento em objeto de serviço;
j) indicação para ministrar ou receber
treinamento ou aperfeiçoamento, a crltério da administração."
V -Substitua-se_osAnexosl e IrdCiPrOjeto,
pelos Anexos I e II da Emenda,._acres.centando-se·lhe os Anexos III, IV e V.
·•

j.Jstfficâçâd ·· ·

O ·Projeto de Resolução cuja alteraçãO 'ora
se propõe, tem corno único objetivo aplicar
aos servidores do Senado Federal as dispoA Comissão Dirétora apresenta a redação
sições çCiptidas_ na .MedJda Provisória n9
final do Projeto de Lei do DF n' 96, de 1989,
106/89, Já trailsformada na Lei n~ 7.923, de
que autoriza a desafetação de_ domínio de bem
12-12-89, que concedeu ao:? funcionário$ do
de uso comum'do povo, dentro dos limites
Poder Executivo novos níveis de remuneração.
territoriais do Distrito Federal.
Terich aqueià MeOida- govemameiltal SofriSala de Reuniões da Cómissão; 15 de deEMENDA N~" t
do significativas aheraçóes, através da recémzembro de 1989. - Iram Saraiva, Presidente
-(De Plenário}
-editada· Medida Provisória ri'_ 'J.2l!89, é ín.dis-Pompeu de SousaF R.elator- Louremberg
_..,
. __
_
· - - ~ - - Pensável que a Conii.SsãO Diretora, -autora do
Nunes Rocha -Antônio Lufz Maya
I - De-se a se~nte redaçao ao art. 1q e
Projeto em_ questãO,' tOme ·a ifliciatiVa de atuaao seu parágrafo 1· • acrescc:ntando·se o § 2~
lizar a sua proposição inicial, a frm de melhor
ANEXO AO PARECER N• 440, DE 1989
adequá-la à nova realidade legislativa resule renumerando-se_os demaiS;
Redaçao final do Projeto de Lei do DF
"Art J9 OS cargos e empregos a que
télnte da segunda Medjda editada pelo Poder
nO 96. de J989F que áutorizà. a desr:tfetaÇ§o
se refere o anexo I desta Resolução pasExecutivo.
de domfnio de bem de uso comum do
sam a denominar-se Analista LegisJativo,
A inovação nó sjstema de remUneração que
povo, dentro dos limites territoriais do
Técnico Legisl~Qvq e Auxiliar L<r:gislativo,
a Emenda pretende instituir, tornou~se.it)lpeDistrito Federal.
agrupados segundo as respectivas áreas
riosa tendo em Vista a necessidade de serem
de especialização.
~. mantidosps nív~is de.J:emuner(3.çãodps servi~
§ 2 9 Os ocupantes. de Câf9o5_ e em- - .dores do Senado Federal compatíveis com
O Senado Federal decreta:
Art. 1<> É autorizada a desafetação do dopregos do Quadro Perm&lente-é-da.Ta~ ----categorias de servidores do Poder .Ex~Utivo
mínio de bem de uso _comum do povo, localibela Permanente do Senado Federal see se ínspira no principio de isonomia preconizado na Constituição Federal e .que serviu
zado dentro do espaço territorial do Distrito ,
rão posicionados nos padrões de vendFederal e caracterizado por uma área com
mentes e salários -fixados nos Anexos n,
de base para a iniciativa governamental conaproxírrtadamente 496.450,00m2 (quatrocenm, IV e V desta Resolução, mediante ato substandada na Medida Provisória n~ 121/89.
tos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinda Comissão Diretora.
Portanto, pretende a Comissão Diretora,
§ ~ AS atribuições dos cargos e em~
atravês desta Emenda, apenas corrigir clisterqüenta metros quadrados), distribuída dentro
pregos a que se refere o caput deste artigo
ções agora constatadas no Projeto de Resoludo trecho 3, Setor de_ Mansões Suburbanas
Park Way- MSPW, Região Administrativa de
serão estabelecidas em ato da Comissão
ção de sua autoria.
Brasília - RA I.
Sala da Comissão Diretora, 13 de dezembro
Diretora, observada, no que couber, a cor~
Art 2~ A desafetação a que se refere. o
relação fixada nos anexos II, X e X1 da
de 1989. - Nelson Carneiro -Pompeu de
artigo anterior tem por objetlvo a reavaliação
Medida Provisória n9 121, de 1989."
Sousa -.Mendes Cana/e -NaborJúnior.

Sendo o projeto-de iniciativa da Comissão
Diretora, independe de parecer de outra Co·
missão. (Pausa.)
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes:

Dezembro de 1989
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ANEXO I
SITUA O ANTERIOR
Cargos/Empreqos dé Nível Superior
Técnico Legislativo
Taquígrafo Legislativo

SITUA ÃO PROPOSTA

Inspetor de Segurança Legislativa
Adjunto Legislativo
Médico
Enfermeiro
Técnico em Reabilitação
Psicólogo
Farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro

Analista Legislativo

Arquiteto
Têcnico em Administração
Contador
Estatístico
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Técnico em Legislação e Orçamento
Sociólogo
Tradutor e Intérprete
Carqos/Empreqos de Nível Médio(29 Grau)
Assistente Legislativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
Auxiliar de Enfermagem
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações
Agente de Telecomunicaç&se Eletricidade
Agente de Telecomunicações e Eletrônica

Técnico Legislativo

8139
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O ANTERIOR

SITUA ÃO PROPOSTA

Cargos/Empregos de NÍ.vel Bãsico(l<;> Grau)
Assistente de Plenários
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Transporte Legislativo
Agente de Portaria
Arti.fice de Estrutura de Obras e Metalurgia
Artlfice de Mecânica
Artifice de Eletricidade e Comunicação
Artlfice de Carpintaria e Marcenaria
Telefonista

Auxiliar Legislativo

•

1\NEXO II
TI\DELI\ OE VENCI!'oENTOS DO G!lUPO DinEÇÍÍO E /\SSESSOHnt·IENTO
SUI'Ef(IDHES SF -D/\S 1\ QUE SE HEfE!lE O 1\I.H. 1Q 0/\

RESOLUçiio

NÍVEL

VENCHIENTO

ou

%

2.065,25
2.354,30
2.683,99
3.0:;9,75
3.488,12
3.976,44

100
115
125
130
135
140

SALÁRIO
DAS-1
OAS-2
DAS-3
DAS-4
* DAS-5
DAS-6

Jl2 '

DE 1909

REPRESEIH AÇÃO

RETRIBUIÇÃO

NCz$

NCz$

2.065,25
2.707,53
3.35li,98
3.977,67
4.708,96
5.567,01

4.130,50
5.06'1 ,91
6.038,97
7.037;42
8.197,0(3
9.543,45

• O cargo de Consultor-Geral te1H s!mbolo Sf' -D/\5-10 1 • .5
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ANEXO-III
CATEGORIA FUNCIONAL

CLASSE

PADRÃO

Especial

..

VENCIMENTO/SALÂRIO

III
II
I

15.135,10
14.713,55
14.303,75

VI

. III

13.905,37
13.518,08
13.141,57
12. 775,56.

II
I

12.419,73
12.073,82

VI

11.737 '54
11.410,63
11.092,82
10.783,86
10.483,51
10.191,53

v
IV

1!!

Analista Legislativo
lNlvel Superior)

v
IV
III
II

2!!

I

.

III

9.907,67
9.631,73

II

9.363,47

I

9.102,68

III

5.994,44

II

5.830,82

I

5.667,31

IV
III

5.340,49
5.176,94
5.013,59

IV

3!!

Especial
~cnico

Legislativo
(Nível Médio - 29 Grau)
1!!

II
I

2!!
Auxiliar Legislativo

..

4.850,15

IV
III

4.523,03
4.359,66

II
I

4.196,19
4.032,57

III
II

3.705,71
3.542,14

I

3.378,54

(Nível Básico - 19 Grau)
3!!
'

T"""\

n.

8141

8142

Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II)

J\ NEXO

Dezembro de 1989

:rv

TADELA DE N!VEIS DE VENCU!ENTOS

______________

A QUE SE REf:'ERE O 1\.RT ~

,

.:.__

19 DA RES ~

/89

-··· -----

UCUPI\NI ES DE CAI!GOS EI'ETIVOS DI\ PARTE ESPECl/IL

E

SUPLEI·IEIH/Ifl

-----,
UO

C!UIIOI\U UE PESSOI\L DO SEN/\00 rr:DEil/IL, A QUE SE RErEHEI-1 U 1\líTJ.GU
:,g
UI\ L E[ N2 _5. 900, OE 9 DE JULIIO DE 197;; E O /IT O UI\ CUI.fl s::;J\U OlHE õ IJitíl
NO 26, DE 06 DE M/\10 DE 1907
CllllGO

NtVEIS

V/ILUHES

----------·DI HETllH

01\S 6

311.606 '07

lHI\ETUil

DAS 5

79. "122' 5G

•

DlllE run

DAS 4

2~.!)15,11

•

owt 1un

O/IS

1\SSE SSUil LEG!Slllf 1'{0

UI\S 3

.2l.ll9C' 2:l
21.69G 1 LJ

•

Valor com o

~bsorç~o

da

7

-'·

Rcprcscnt~ção

'

''

Mensal

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·--· _ _ _ _ _ _ _ __J

. Qezembro de 1989 _
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SITUAÇÃO ANTERIOR
CATEGORIA FUNCIONAL
Técnico Legislativo
Taquigrafo Legislativo
Inspetor de Seg. Legisl.
Adjunto Legislativo
Médico
Enfermeiro
Técnico em Reabilitação
Psicólogo
Farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto
Técnico em Administração
- Contador
Estatístico
Assistente. Social
Téc. em Comunicação Sociàl
Bibliotecário
Téc~-'êm_ Leg. e Orçamento
Sociólogo.
Tradutor e Intérprete

ANEXO V

REF.

PADRÃO

NS-25
NS-24
NS-23

III

NS-22
NS-21
NS-20
NS-19
NS-18
NS-17
NS-16
NS-15
NS-Í4
NS-13
NS-12
NS-11

VI

NS-10
NS- 9
NS- 8
NS-1 a 7
Assistente Legislativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
Auxiliar de Enfermagem
Téc. em Elet. e Telec.
Agente de Tel. e Elet.
Agente de Tel. e Eletrônica

Assistente de Plenários
Agente de Seg. Legislativa
Agente de Transp.Legislativo
Agente de Portaria
Art. Estrut. Obras e Metalurg.
Artifice de Mecânica
Art. Elet. e Comunicação
Art. Carp. e Marcenaria
Telefonista

I.I

SITUACÃO PROPOSTA
CLASSE
Especial

I

v
IV
III

12

II

I
VI

v
IV
III

2~

DENOMINAÇÃO
Analista Legislativo
Áreas de Especialização:
- Processo Legislativo
- Administração
- Taquigrafia
- Segurança
- Médico-Odontológica
- Contabilidade
- Engenharia
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Psicologia
- Assistência Social
- Estatística
- Comunicação Social
- Orçamento Público
- Sociologia
- Outras áreas

II

I
IV
III
II

3ª

I

NM 31-35
NM 26-30
NM 21-25

III

NM
NM
NM
NM

16-20
11-15
06-10
01-05

IV
III
II
I

NM
NM
NM
NM

31-35
26-30
21-25
16-20

IV
III
II
I

NM 11-15
NM 06-10
NM {Jl-05

III

II

Especial

I

II
I

1•

2ª

3•

Técnico Legislativo
Áreas de Especialização:
- Processo Legislativo
- Administração
- Enfermagem
- Eletrônica
- Telecomunicação
- Outras áreas

Auxiliar Legislativo
Áreas de Especialização:
- Telefonia
-- -- Artesanato
- Mecânica Geral
- Segurança
- Portaria
- Outras áreas

8143
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EMENDA N• 2
(De PlenáJio)
Dê-se ao art 11 do Projeto de Resolução
n1> 96/89 a· redação segu~nte:
"Art. 11

.........,, __________.,.,_......,,

JustlHcação ·
A presente emenda apenas ajusta a Tabela
referente aos ocupantes dos cargos efetivos
oferecida em outra emenda da Comissão Di·
retora, para que não haja um desntvel injusti-

mantidas ·as demais disposições regula- ficáve1 de percentuais de crescimento da rementares -pertinentes." '
__ muneração dos níveis DAS.
Suprima-se o parágrafo único _do art. 11
do Proj.eto de Res_olução n~' 9.6/894e o art. 12

e· seus p'!-fágrafos.
Justificação
·
O espírito do Projeto de Res.o{ução que se
pretende ver ernen4ado é, única e exclusivamente, o de - transportando para o Senado
Federal as di,sposiç,~s d~ M,eçlida .Provi~ória
n'? 106/89 - d~r à remun_e~ação P.os servidores desta Ca~a uma nova composição, sem,
contudo, pretender alterar a natureza de qualquer das parcelas que foram:preservadas.
O art 12 do PfojetOãltera-substancialmente
o conceito da antiga Gratificàção Espeda1 de
Desempenho, cuja denomitÍa"ção mais adequàdaseprocuradaratravêsdÓart.ll (Gratificação de Atividade Legislativa), tirando-lhe o
caráter permanente assegurado pela Resoluçã6 n1 155/88; transformando-a ein vantagem
c'ujo valor toma-se variável.
A presente Emenda, portanto, pretende
apenas manter decisão anterior do Plenário
ci:O Senado Federal, consubstanciada na ResoJução.n"' 155/88, o' que repreSentoU, à época,
urna grande evolução.
·senado Fef:leraJ. 13 de dezembro de 1989.
- Sen'ador Mendes Cana/e

EMEN.DAN•3
(De Plenário)
- Substitua-se, no caput do art 1?, Ín fine,
a expressão:
··~.~.dos Anexos I e fJ desta Resolução."
por
"...'dos Anexos I a U! destél 8esoiução."
O-Acrescente-se o segWnte .t\nexo II~

ANEXO lU
Tabela de Níveis de Vencimentos

A que se
.

rerere

o art. 1"' da Resolução
/89

-----.,..,------:-------Ocupantes d!:l Cãrgõs eFet !Vos da ·parte espec' tal e suple;nentar .do quadrq çla · pessoal dct
senado, a que se referem o. -artigo 4.t! da Lei
no. 5.900, cfe'9'" ~d9 julha de.· 1a73 e 0 At'J aa
Co\)lissão Dir:ãtora n2 26, d'? 6 de maio de
1987.
----------.,-,-·---~

Ç~rgo
t-.fiveis
Valores..
-o'".'-,RE.::...TOR
_ _ _ _ _ _ _o_AS_':'~'-;--,--3-1-.368=-.-,6::.cDIRETOR
DIRE~

OIRETOR

DAS 5
DAS 4.
DAS 3

28.171,22"'
25.090,18"'

23_.565, 4 6~

As~ssOR • "" lS·L-Ãt IVO. DAS' ~
23 56"' 46"'
--"-"--~----------·-·-·-·-,...·

("') Valor coin a- <ibsorção da· RePresentação
Mensa 1

Naquela Tabela um DAS-6 efetivo, que ganha mais, teria 38% de reajuste, e esse percentuaJ vai decrescendo, até que o DAS-3 efetivo,

que ganha menos, teria somente 20% de reajuste.
·
·
Com a tabela ora proposta, garante~se um
reajuste igualítário de 30%, do DAS~6 ão
DAS-3; senda, portanto, rriais adequada e jus·
ta.

Ressalte-se que, no Poder Executivo, fof
concedido, com a Medida Provisória 106, ·uin
reajuste médio de 30%, e com as Medidas
Provisórias 109 e 121, outro reajuste que, para
nenhuma categoria,.foi inferior, novamente,
a 3 0%.
Portanto, não seria justificável que, dentro
do próprio quadro DAS-efetivo, alguns ficassem com menos de 30% .e outros· com 38%.
Sa1a das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
_ Maurfdo Corrêa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Em dlscursão o-projeto ~as emendas.
O Sr. Femando Henrique Cardoso Sr. Pres~dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao no.bre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. ~DO HE)'IRIQUE Çl\R·
DOSO (PSDB- SP. Para discutir. Sem revisão do orac:Ior.) -Sr. Presidente, Srs. Senãdores, acredito que esse p.roj~t9, elaborado pela
Mesa Diretora dó Seriado, é rOais do que oportuno.
De fato, .ele corrige uma série de irregularidades e busca um princípio de justiça na
reorganização dos Quadreis do Senado.
Não teMo nerlhulna dúvida, portanto, em
aprová-lo. Queria apenas, Sr. Presidenté, fazer
duas pon~erações a V. Ex• porque sei__ que
são ponderações que V. Ex9 terá condições
de res.olver, senão de pronto, com o tempo.
A primeira, e já conversei com o Presidente
Nelson Carneiro e praticamente está resolvida,
diz respeito à atribuição da Mesa, da faculdade
de alterar as gratificações.
Creio que isso se resolve com a inclusão das
gratifiCações no. próprio texto da emenda
subslftutiva, e a isso me reflfO por uma razão
·
1
é
et~
· ...;..: d S
szmpes,p.orque comp enctapuuva o e~
nado Federal a definição dessa matéria, ela
não é transferivel à Mesa Diretora. Apenas reafirmo que o Presidente Nelson Carneiro disse
que.será feito desta fonna.
A segunda ponderação é uma indagação
a V. Bel', Sr. Presidente, que me foi trazido
por um conjunta de assessores da Cas,a. Sabe
V. f:xf que esses servidores são de uma enorme dedicação ao Senado: A exemplo de outros Senadores, sirvo-me enormemente do
trabalhO da Assessoria. E quando ouço criticas
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a respeito da falta de competência ou da falta
de dedlcaçao dos funcionários do Senado Fe_deral, costumo sempre rebatê-las, dizendo
que é posSível que haja alguns; sabe V. Ex"
C{Ue - e i1ão .sou o úfl[co -, mUitOs Senado~
res, aqui, nos temos batido no sentido da moralização adminiStrativa. Até em certos momentOs torno~ me "antipático.. no que diz respeito a uma postura quase de intrangjgência
com relàç~o. a mordomias e privilégios. No
entantO, é .de .direito dizer qtie aqui há ..s.ervidores.de prlme!ra categoria. Não quero fazer
grandes elogios a todos os servidores que os
mer.ecem, mas basta ver-se o desdobramento
com que,oS auxiliares da Mesa .se portam nesta
parte finai do ano.- não foraele,s, nós, Líderes,
estaríamos bastante ao .desabrigo, J>lOE~ .t<
todo Jnstante são problemas novos que de·
pendem efetivamente da Assessoria. O Senador Ronan Tito, ,c9rn9 Uder da maior Banca-da, que é. portanto,...,

O Sr. Ronan Tito- Mai.s .dependente.
6 SR. ~DO HENRIQUE CAR-

DOSO:..._ ~.M!:lis r;iepeÍ,.d~nte, ~C!;b.e qUe estou

diz.end,o .a expressfto d~ ver~a~e.
O Sr. Ronan nto - Permite-me V. EX'
um aparte, nobre Senador Fernando" Henrique
.Cardoso?
Q .SR. J;'ERI'IANDO fmNRIQUE CAR·
D.OSO ...:......:. Pois nãq, Senador Rona.n Tito.

o s~. ~'on~J;I Tito-~ .JJ,!st<Jment~ para se-cundar, 'X· ~ nesta brilh'!!nte referência que
fez aos funciqnáriqs da Casa. Não temos contato com todo~ os. f!Jndonários, por isso, não
podemos avaliar o desempenho de cada um,
mas há alguns com os quais temos cantata
permanente. Temos a Taquigrafia, que sofre
muito comigo: primeiro, porque, às vezes, disparo; s.egundo, g4ando !=hega o_ ~m~l do ano,
também já estou trocandO. alhos com bugalhos, na cabeça já está uma confusão enorme.
Há horas em· que faço, aqui, um verdadeiro
"samba-do crioulo doido'~. Outro dia, inclusive,
Ufl'!8 taqUÍ!;Jfafa-reviSora me_ cobrou, dizendo:
"Ex' não ponha mais avião na agricultura, nem
agricultura na aerõn"áirtica", porqUe misturei
tudo. A .f.aquigrafia, pacientemente; âlêm ·de
apanhar, .aqui, os nossos depoimentos, depois
faz a correçãO. E nunca me preocupei em
rever um discurso que faço de improviso, porque acreditO na competênCia, na Proficiéricia
desses taqüígrafos. ~antO à AssesSOria; Sou
seu dependeríte direto e tenho elogiado também, publicamente, nos jornais, a sua competência. Temos, -a-qUi, assessores da maior
cdni.petênCia para todos os assuntos: Há dias
em (Jue ·sbJicito dois, três trabalhos da Assessoria do Senado Federal e, .à _exceção ·de um
dois trabalhos com os quais não concordei,
todos os demais. foram da melhor qualidade,
da maio)" competência e_dedicação. Agora estamos na .elaboração dos projetas. de Resolução n1' 6~ e 62 e V. EX' é tes.ternunha, como
eu, de que os_assessores estão vira_ndo a noite,
trabalhando horas a fio. Tem-os a Assessora
D~ Betâ~ia, qu~ está aJ _desde ·abril; Juarez
de Souza; Eduardo; enfHJl, todo esse pessoal
trabalhando para que o Brasil tenha normas,
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e normas razoáveis. Ainda há pouco disse que
critério perfeitO- não eXiSte. Mas o pior âitério

é o não critério total. Então, estamos tentando
estabelecer esse critério. Neste aparte reitero
esse reconhecimento - ·nãt~:r-é-eloglo ~ da
competência dos servidores da Casa. E qL.i"an-

do V. Ex' falou dos-filrldonáriós da Mesa, da
Secretária da Casa, não s6 -os-qUe estão aqui
aparecendo, mas o-s que estão lá atrás, vamos
dizer, são a cozinha, corno o· jornal tem a sua
"cozinha", que são aqueles que rediQ-em, aqui

barb-aridades, e prefiro não lê-las, para não
ter a comichão de corrigi-las e, assim, dar
mais trabalho aos taquígrafos.
O Sr. Ronan Tito - Permita-me, nobre
Senador.
Nobre Senador, desculpe-me importuná-lo
mais uma vez com um breve _aparte. Acontece
que os nossos netos, daqui a 30, 40, 50 anos,
poderão querer rever os Anais, e, ai de nós,
se não fossem os revisores.

também o Senado tem a sua "c0zíf1fiã'', aque-

les que preparam as leis, preparam- ·a pauta;
todos esses funcionários merei:em fi'õsso reconheclmento. Então, é muito opõituno, num
final de ano legislativo, que V. Ex• assim o
diga. Aduzo apenaS! a questão do reajustamento de_salários, que agora foi estabelecido.
Fui Procurado, nobre Senador, por assessores
e por outros funcionários da Casa, reclamando
de uma e de outra tabela. Em primeiro lugar
-V. Ex" foi testemunha de que questionamos
isso com o Presidente, ontem, numa reunião
das Uderanças com a Mesa -, a Comissão
responsável para reaJizar esse estudo é a Co~
missão Diretora. Segundo- como V. ~ disse-. não existe critério perfeito. Terceiro, temos um compromtsso_do 19-Secretárlo, Senador Mendes Canal e, do Presidente Nelson Carnefro, de que no dia 15 de fevereiro teremos,
finalmente, um plano de cargos e salários.
Ai, então, poderemos discutir e estabelecer
critérios válidos, nã_o digo para sempre, mas,
~lo menos, para anos a fio, a fim de as distorções serem corrigidas. De maneira que não
vou acatar nem posso, emendas que foram
apresentadas, porque podem criar o alpinis~
mo, que é "um querendo o outro". Neste momento, sem um estudo mais profundo, sou
obrigado - e 9 _faço tranqüila"\ente - a dar
ou receitar a carta de crédito que :oferecemos
à Comissão Diretora da Casa. Muitd obrigado
a V. Ex!'
O SR. FERNAr!DO HENRIQUE CAR·

DOSO- Sou eu que agradeço, porque praticamente V. Ex!'. completou o que eu ia dizer.
Eu estava falaildo sObfe os asSessores. Alguns
deles me ponderaram que na f~ção dos percentuais terá havido eventualmente uma concentração de beneficias maiof rlas escalas superiores e não nas inferiores. Se isso proceder,
eu pediria à mesã. -tivesse atenção para o fato,
e que n6s, no dia 15 de fevereiro, quandO
teremos esse plano, corrigíssemos eventual
injustiça nesta matéria.
De igual modo, em relação aos taquígrafos,
não posso sequer dizer como OSenador Romm Tito, não sei se atroJ?el~. deyo- atropelar
bastante, também, na maneira de falar. Se _se
diz tradutore, traditore, imagino os taquígrafos
como devem ser. É ao contrário, nós é que
muitas vezes traimos o pensamento! e as palavras saem de forma embrulhada; e alguns de
nós embrulhamos mais do que outros, e no
fim do ano é norrnal que estejamos cansados.
Até por prudência, nunca li o que digo aqui,
porque, quando lemos, não é que o taquígrafo
não tenha apanhado bem, é que muitas vezes,
. nq atropelo, dizemos, .Pelo menos eu digo,.

O SR. FERNAI'!DO HENRIQUE CAR·

DOSO- Não há dúvida. Confio tanto que
pteriro não ler, No entanto, quem irá rever
os Anais- creio - será algum historiador norteamericano.
O Sr. Odadr Soares -

V.

~.

Concede-me

um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Odacfr Soares-- Apenas, nobre Senador Fernando Henrique, na oportunidade
desta discussão, para ~ratificar tudo o que
V. Ex' ocaba de expender e aquilo que já foi ditn
pelo Senador Ronan Trto. N'a realidade temos
aqui, no Senado Féderal, um COIJ'O de funcionários da melhor qualidade, em todo
os setàres. Nós, Senadores, temos uma convivênCia ·maror com Osetor legislativo da Casa;
o nosso cantata diário é com a Taquigrafia,
com a Assessoria, com a Secretaria-Geral da
Mesa, com setores que tratam das questões
legislativas, que fazem tramitar os processos,
que elaboram processos, que elaboram projetas, que elaboram pareceres e preparam discursos; enfim, com o setor propriamente Legislativo da Casa. Esta é uma- oportunidade
importante para que nós, neste fim de ano,
possamos agradecer a esses servidores que
se têm desdobrado, como estão desdobrando
neste momento; dando repostas às nossas necessidades iéCnícas e profissionais como Senadores da República. De modo que trago
o apoio do nosso Partido, a Frente Liberal,
às colocações que V. Ex'. acaba de fazer. Considero da maior relevância e oportunidade a
tramitação e aprovação desses projetes que
ora estélmos discutindo.
O Sr. Gomes Carvalho --Permite-me
um aparte, nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso?
O SR. FERNAr!DO HENRIQUE CARDOSO - Pois não, nobre senador.
O S-:. Gornes Carvalho - Quero; igual-mente, ratificar tudo o que foi dito aqui, e gÕstada de trazer um testemunho totalmente insuspeito: não desconhece V. ~. meu amigo
de muitos anos, que sou oriundo da iniciativa
privada, e lá fora a imagem que sempre se
vendeu do funcionalismo público é exatamente ou_tra, diferente daquela que constatei aqui,
no Senado. Posso até afirmar, alto e bom som,
que talvez tenha sido para mim a maior surpresa, uma surpresa extremamente agradável; esta Casa tem um corpo de funcionários, um
corpo de assessores competentes, trabalhadores. Quero analisar, neste aparte, embora

Sãbado 16

8145

de forma rápida, o que se fala do funcion2llismo público. O funcjonárlo Público talvez seja a única categoda, no Brasil, que não Jem
perspectiVã, porque não tem plano de cargo,
não tem plano de acesso. Então, a perspectiva
do funcionário público não é a do amanhã,
e sim a p~rspectiva do dia; ele sai de casa
sem a perspectiva do amanhã; gasta o dia,
ou seja, cumpre com sua parte, como o seu
dever do dia. Não é s6 importante o projeto
que ora tramita, como é da maior importância
se estabeleça, nesta Casa, rapidamente, o Plano de aassificação de Cargos, que, por certo,
vai premiar aqueles que são mais competen~
tes entre os competentes.
O Sr. Odaclr Soares -Aproveitando o
aparte do Senador Gomes Carvalho, informo
que já estão em tramitação na Cârriara dos
Deputados o novo Estatuto do Servidor Público e o Plano de Carreira, que vão, afinal, abranger todo o Serviço Público da Urlião. Era apenas esta informação.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO -Agradeço a V. Ex'
O Sencidor Gomes Carvaiho mendonou a
questão dos planos de acesso, de promoção,
e também da imagem que existe, lá fora, a
respeito do funcionalismo. Sejamos claros:
aqui, nesta Casa, existem funcionários muito
dedicados, o que não quer dizer que não haja,
não por culpa da situação presente, acúmu1o
raz_oável de funcionários, em termos de funcionamento eficiente de uma instituição. Fui, durante muitos anos, funcionârio da Organização das Nações Unidas, Técnico das Nações
Clnidas, e a ONU se organizou com base no
serviço público inglês. E o prindpio fundamental, principalmente o que V. ~ mencionou, refere-se à existência de wn plano de
carreira e concurso, acess_o às posiçõ_es por
merecimento. OuSaria -diZer que, com a experiência de cinco anos que tive nessa Organização, o qu~ Vi, no Senado, na Administraçao
Pública Federal, foi que existem setores que
se aproximam daquele padrão de trabalho aproxima!Ti no que diz resPeito à competência
e à dedicação, mas não estão amparados pelos mesmos mecanisri16s eXistentes nas Nações Unidas, que são de incentivo; mecanismos que aSseguram certa tranqüilidade. Não
existindo tal tranqüilidade, mas essa mania
brasileira- de igualar tudo, acontece que os
mais competentes ~o penalizados pela existência de muitos que não têm a mesma competência, e a nossa mania de pagar a mesma
remuneração a todos, para evitar diferenciações, é nluíto negatiVa. Como a Mesa eStá
revendo o Plano de Oassificação de Cargos
e FunçõeS, é a oportúnidade de se .corrigir
e criar incentivos à produtividade e também,
amente objetiva, penalizar aqueles que não
dão o rendimento necessário e, muítas vezeS,
comprometem o conjunto. O conjuntO funciona bem, mas sempre ·se pegam exemplos,
aqui e ali, para demonstrar que existe um inchaço no_ funcionalismo.

ó

Sr. Marcondes Gadelha- Permite

v:- E.Xt- um aparte?
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR-

DOSO- Com prazer, ouço o aparte do Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, desejo
também consignar o tributo do meu reconhe-

cimento aos funcionários do Senado, pelo trabalho, dedicação, zelo, empenho, em todos
os setores da Casa, em todas as áreas. Não
precisaríamos ir multo longe, nobre Senador;
aqui mesmo, neste plenárlo, à volta da Mesa,
temos um Corpo de funcionários exemplares

que se empenham, intensamente, para dar
toda a Ouidez à discussão das matérias, à votação, ao andamento, enfim, dos trabalhos. Ob-

servamos, muitas vezes, como eles até sofrem
conosco, pela exigüidade de tempo, pela dificuldade e todo_s os percalços que, vez por
outra, assaltam os trabalhos de elaboração legis1ativa; é como se eles fossem parte direta
do trabaJho de elaboração legisJativa. De modo que é muito justa a iniciativa de se prover
condições de trabalho e de remuneração condignas a todos os funcionários do Senado,
principa1mente quando consideramos que há
de ser um estímulo para os dias que estão
por vir. Sabemos que, com a aquisição de
novos poderes pelo Congresso Nacional, com
as novas atribuições e novas competências
do Poder Legislativo, este corpo legislativo vai
ser extremamente solicitado no próximo ano;
vamos ter que nos envolver ainda mais com
a vida da Nação, na medida em. que_ se for
desdobrando a execuçllo da própria Constituição. Ainda não arranhamos sequer a crosta
daquela massa de_ trabalhos, de atribuições
que nos são cometidas pela nova_ Constituição. Este CorigresSO vai ter que se multiplkar,
que se desdobrar, que _se esforçar muito, e
sabemos que a vida do Congresso depende
muito do estado de espírito de seus funcionários,. daqueles que colaboram -conosco, daqueles que executam_o trabalho mais humilde
até o mais bem elaborado - de todos eles
vai depender o bom desempenho desta Casa,
face às suas novas responsabilidades. Nobre
Senador, louvo o trabalho de V. EX-., o trabalho
da Mesa e, uma vez mais, reitero o preito do
meu reconhecimento aos funcionários do_ Senado, na expectativa de que, no próximo ano,
possamos todos, estimulados, Senadores e
Furicionários, responder adequadamente à
demanda da sociedade, que será intensa e
direcionada especificamente para esta Alta
Casa.
o

O SR. fERNANI)O HEI'IRIQQE CAR·
DOS~ Muito obrigado nobre Senador.

Sr. Presidente, em. reunião haVida ontem,
na presença de V. EX., a Mesa. Dire_tora mostrou, aos_ üderest os_delineamet:tto~ ~esse profeto. Foi umã. reunião proveitosa, :até porque
os Senadores se recusaram a aceitar esse au·
meflto _de, .30% que íricid!l-ia sObre outro de
40% acarretando um aumento brutal de salários.
Ontem, ouvi, com espanto, um· êandidato
à Presidênda da República dizer que os Parla·
mentares irão receber NCz$ 200.000,00. Não

sei de onde ele tirou essa cifra, mas, se é
por essa fórmula que ele ca1cula o orçamento
da pobre República! Porque fizemos o oposto,
recusamos aceitar esse aumento e sabe
V. EX' também, até por iniciativa minha, mas com
apoio total da Mesa, da liderança, apresentamos
emenda à Consb'tuição-- registrando o aumento
dos Parlamentares Estaduais e Vereadores a 25%,
respectivamente, dos Federais e Estaduais, para
que déssemos um sinal de que queremos novos
rumosparao
Brasil. No.entanto, isso não nos pode tomar
cegos, alheios à necessidade de corrigir o salário dos nossosJuncionários da Cas.a.lsso fare·
mos, vamos aprovar esse Plano. E reitero o
que já disse: temos que rever a questão _de
distribuição, dos percentuais dos assessores,
para uma correção oportuna; temos que verlfi·
car a questão dos taquígrafos, dos revisores
e supervisores relativamente à gratificação de
DAS. Se, no dia 15 de fevereiro, a Mesa apre~
sentar, de maneira coordenada, esses pontos,
acredito que a Casa estará com um bom Pia·
no; se não, com a colaboração de emendas,
põ"dererrios niãrchar para termos um Plano
razoável
Com estas observações, Sr. Presidente, e
recordando a
Ex". o que me disse o Presidente, Senador Nelson Carneiro, qo.e também
concorda em que as gratificações são atribui·
ções privatiVas do Plenário, portanto, serão
submetidos ao Plenário, não tenho dúvida alguma em aprovar a proposta da Mesa.
Era o que desejava expor, Sr. Presidente.
(Muito bemt)

v.

oj;;R. i>REi>iriEN'iE(Pompeu de Sousa)
O eventual ocupante da Presidência dos
trabalhOS sente-se na obrigação de solidarizar-se com o nobre Or~dor, Senador Fernando Henrique car-dbSo, e com todos os aparteantes, em louvor ao fundonalísmo desta_Casa, especialmente, como S. Ex~. muito bem
acentuou, a Assessori~ que_ serve a esta Mesa,
a Ass_essoria Parlamentar que serve _aos Se)lt~
dores, em geral; à Taquigi'aTfa e ·a toçi.Çts 9~
demais órgãos como, por exemplo, a Biblio·
teca. o Arquiv.o .e os órgãos colaterais c:lu.e a
este Senado servem como o Prodasen e ·o
Cegraf.
_
__ - ~ · . .
Se outra referência_náo faço explicitamente,'
é porque, às vezes, a nossa memória claudica.
Na verdade, a a1ta excelência çfo nosso funcionalismo:é ~9 qualifica9a quanto a a1ta dedi~
cação com que serve a esta Casa.: (Pàusa.)
Concedo a palavra ao nobre Seilãdor Mau·
rício Corrêa, inscrito p8ra- discutir a friatéri.il.
-

O SR. MAURíCIO CORimA (PDT- DF.
Para_ dJscutii. __$_eri1 revisãO do- orador.) - Sr.
Presidente, Srs._ Senadofes, congratulo-me
com o nobre Uder do PSDB, Senador Fernando Henrique Cardoso, pelas elevadas _considerações experldidas, e com os Senac;lores que
o apartearam.
.
Além das categorias aquí reconhecidarriente enaltecidas os assessores, os taquígrafos,
as Dibllotec_árias, enfirri, todo esse quadro que
dá assessoria -, gostaria de estender esta ho~
menagem aos motoristas que nos ser:vem até
àS- 4 horas" da madrugada, aos ascensoristas,
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aos datilógrafos, aos faxineiras, que são contratados por empresas e explorados nos seus
salários, no seu suor e no se_u sangue. Estendo
esta homenagem a todos quantos no conjunto, fazem o funcionamento do Senado Federal
Sr. Presidente,_ com relação ao mérito, apresentei a emenda abrangendo os assessores.
Ouvi as ponderações do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que se deve aguar·
dar a _elaboração do Plano de Classificação
de Cargos. Foi esta a sua posição, Sem:tdor?

O

sr~

Fernando Henrique Cardoso-

Não, foi a posíÇão do Senador Ronan Tito.

O SR. MAURíCIO CORimA- Perdão.
A sua posição é contrária: que se deve aguardar o Plano de Classificação de Cargos. Parece-me que o entendimento data venía, deve
ser ao contrário;- devemos exatamente atender, com o acolhimento dessa emenda, ao
pleito dos assessores, para, no Plano de Oassificação de Cargos, verificar as distorções que
possam ter havido.
Agora, apená-los antecipadamente, me parece uma discriminação, iníqua, inJusta, que
se pratica contra os assessores. ·Pode ser, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que eu esteja equi·
vocado, mas, pela minha percepção - e vou
ler, aqui, anotações que fiz-, pela minha análise, houve uma diminuição de vencimentos
dos assessores. Não quero dizer q~e, d~nte
a fase _da Constituinte, eles trabalharam entrando pela madrugada conosco; isso já foi
dito aqui. Não quero dizer da importância· des·
se_ serviço, do alto nível do ~eu ~esempenho.
Estive na União Soviética e verifiquei que -até
no regime socialista há diferenciação de vencimentos e salários-Esta é a rea1idade, Sr. Presidente, parece.,me que houve uma discrimi·
nação cOm ielaçãQ aos assessores.
Vou ler, rapidamente, o que anotei, para que
os Srs. Senadores tomem conhecimento:
- "1) Com vistas à-adptaÇão da Medida
"Próvis6ria ni 106, a· Cõmr.ssâo-Diretora
nomeoU urna comissão especial que elaboro.u uma_ proposta de resolução, na
qual se estabeleciam novos valores de
vencimentos, abSorvendo diVersas vantagens, que ficaram, em oonseqilência, extintas;
_
_ _
-2) nessa reestruturação dos componentes salariais, ficou embutido um reajuste de 30% para todos oS seiYÍd9~es.
(Essa mesma, medida já f9i_, incJUsív~.
aprovada pela Câmara dos Deputados,
por resolusão, para todos os se_us ~-rvi
dores,_sem discriminação.)" .

Deixo bem claro aos Srs. Senadores que
na Câmara dos Deputados não houve- diferenciação para aplicação desse aumento. Os assessoreS, eriftiil, fOdos os funcionários do quadro da Câmara em geral, obtiveram tal aumento.
Continuo, Sr. Presidente:
"3) posteriormente, cOm ·a ediçaO _da
Medida Provisória n9 121, a Comissão Diretora do Senado anuiu em adotar, me-
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diante emenda, para todos os servidores
das categorias de nível superior e nível

médio, a mesma tabela de padrões aplicada pelo Executivo a algumas carreiras

espedais desse Poder;
4) com a aprovação desta emenda, todas as categorias passarão a ter, a partir
de novembro, aumentos substanciais, de
mais de 100%, além dos 65,22%- conCedidos ao funcionalismo em geral;

5) diante dessa nova tabela de vencimentos, está-se prevendo que a GED,
agora cham~da Oratificação de Ativíçlade

Legislativa, ou seja, GAL, será paga com
o fator de ajuste único de 1,O (um vírgula
zero), isto é, 100% do veilciinento paratodos os servidores;
6) ocorreu aí, porém, uma estranha
discriminação contra um grupo de servi-

dores, os assessores legislativos. Os fatores de ajuste, que eram diferenciados, fo~
ram unificados, mas os encarregados de
elaborar as tabelas deixaram de corrigir
o anexo que trata dos vencimentos dos
cargos efetivos das partes especial e su~
plementar;
7) sem a necessária correção, os seM~
dores desse grupo DAS que" estão no nível
6 e têm remuneração mais elevada, passariam a ter um aumento de cerca de
38%. Nos níveis seguintes, esse percen~
tual vai caindo, até que os seiVidores do
nível3, que têm a remuneração ·mais bai~
xa, teriam um aumento de somente 20%;
8) ora, é evidente que manutenção
desse erro na tabela é uma discriminação
odiosa, uma punição injustificada em re~
lação a esses servidores. Quando todo
o funcionalismo civil do Poder Executivo
teve mais de 30% de reajuste; quando
todos os funcionários da Câlr1ai"a--tive"ram
30% de sem discriminação; quando os
demais servidores do Senado tiveram
mais de 100% de reajuste, não é possível
penalizar desta forma, um único grupo
de servidores, dando~lhes só 20%;
9) ainda mais que esse percentual de
30% está sendo descontado da reposiÇãO
na data~base, a partir de janeiro para todo
o funcionalismo. Essa discriminação vai,
portanto, representar uma perda real de
salário daqui por diante;
10) além disso, cria~se urna estranha
quebra de hierarquia: os seiVidores das
categorias NS que tiveram uma função
gratificada, e quintos ou qüinqüênios (e
sabemos como o Senado é pródigo em
funções gratificadas), vão passar a ganhar
mais que um assessor legislativo, cujas
atribuições são sabidamente mais com~
plexas;
11) esta emenda corrige a tabela do
anexo li~ ajustando-a de tal forma que,
com o fato r de ajuste 1,O para a GAL,
todos os níveis compreendidos nessa ta~
bela, do DAS~6 efetivo ao DAS~3 efetivo,
tenham, igualmente, 30% de ajuste;
12) por estas ratões, temos certeza de
que todos os parlamentares desta Casa
vão-se pronunciar pela aprovaçáo desta
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nadares Marcondes Gadelha, Ronan Tito. Fer~ _
nando Henrique Cardos.o e Jarbas Passarinho
-fosse fazer uma análise mais precisa do texto
Quero dizer, para complementar, que do
sobre o qual estamos diliberando. Trago esta
DAS-3 para baixo não haverá qualquer au~
sugestão à Mesa, senão vamos terminar votanmenta, a não ser os 20% estipulados. Se um
do aqui atabalhoadamente, causando prejl.ÚzO
assessor vai ganhar rOais um pouco, náo sere- a uma categoria que pela sua importância
mos nós que tiraremos dele esse díreito. Por~ _dentro do Senado Federal, pelos seiViços que
tanto, entendo que os assessores, recebendO
presta a todos nós e à estrutura do Senado,
apenas 20%, se pratica urna injustiça, se pratem urna relevânçia muito grande.
tica uma iniqüidade com relaçáo a esses funcionários. Defendo, assim, com todo o empeOSR.MAURICIOCORRÊA-Agradeço
nho, a manutenção dessa emenda, esperando
a V. Exá. o aparte, e deixo realmente como
que os·-companhelroSreCOnheçam e votem
minha sua sugestão.
favoravelmente, para que não se pratique essa
Era o que tinha a díz:er, Sr. Presidente.
injustiça contra os assessores.
O Sr. Cid Sabóia de Canralho- Sr. Pre~
O Sr. Odaclr Soares- Permite~rne um
sidente, peço a palavra para discutir.
aparte, Nobre Senador Mauricio Corrêa?
emenda, corrigindo o erro daquela tabela."

O SR. MA(JRICJO CORRÊA- Pois não.

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-=- Concedo a palavra ao nobre Senador Od

Sab6ia de Carvalho.
O SR. ciii SABÓIA DE- CARVALHO
(PMDB - CE .. Sem revisão do orador.) tante elucidativa e me chama a atenção para
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há ·negar
a possível prática de uma injustiça- Cõm relaa importância desta matéria, mas tenho, na
ção aos assessores. Não tenho por que duvi~
fala que faço neste momento, a _obrigação de
dar dos dados que V. Ex<'. acaba de enunciar.
chamar a atenção da Mesa e dos meus Pares
Então, com as colocações· que V. Ex' acaba
para a situação dos taquígrafos da Casa.
de fazer, eu pessoalmente, me sinto em duvida
É evidente que, numa época em que se
para votar este projeto. Quer dizer, de um lado
fala muito em isonomia, essa igualdade que
temos a informação de qu_e os assessores,
bafejou os trabalhos- da Assembléia Nacional
se atendi~ a emenda de v. Ex"., serão benefiConstituinte, haja uma grande diSparidade en~
ciados e:!{ageradamente; por outro dado, não
tre seiVidores do Senado Federal e da Câmara
temos poi que duvidar do estudo que V. EX'
dos Deputados, de tal sorte que os represen·
fez, o qual demonstra que o projeto, da torma
tantes nossos, representantes dos Estados
como está elaborado, é discriminatório em
que aqui estão, devem ter a responsabilidade
relação aos asses~ores.
de chamar a atenção para a disparidade do
Ó SR. MAURICIO CORRÊA- A infor· que vence um taquígrafo do Senado Federal
com relação a um taquígrafo da Câmara dos
mação que tenho, Senador Odacir_ Soares, é
Deputados.
que houve um grupo, do qual participava a
Esta é uma oportunidade para examinar~
assessoria, através de representantes, e elabomos, também, este assunto. Primeiro, porque
rou-se uma tabela, em que houve consenso.
não são tantos taquígrafos. Há um número
Posteriormente, deddiu~se, sem a presença
d_ele, a modificação de$Sa tabela. Então, houve _ considerável, mas talvez abaixo do necessário.
Haja vista que os taquígrafos do Senado tanto
uma redução no reajuste de 30 para 20% para
trabalham para o Senado corria para o- Conos_ assessores. Tenho que admitir que isso
gresso Nacional. Os taquígrafos da Câmara
deve ser corrigido, mas aí, sim, no Plano de
trabalham para a Câmara dos Deputados coCarreira do Senado Federal, mas não violentar
mo para o Congresso Nacional. As atividades
um percentual que foi dado genericamente
são absolutamente idênticas, não havendo
a todos.
uma justificativa para que, de _logo, não acerteO Sr. Odacir Soares- Devo dizer é que,
mos, dentro dos rumos de uma paridade ad~
com as informações que V. Ex" traz, eu, pesministrativa e da isohomia salarial. Isso é vital.
soalmente fico em dúvida, e creio que outros
Daí porque, Sr. Presidente, pergunto, se estanSrs. Senadores devam estar em dúvida tamdo em regime de urgência,_ ainda tenho opor~
bém. Por outro lado, também não desejaria
tunidade de apresentar alguma emenda, nesta
que o Senado Federal deixasse de apreciar
oportunidade, a este respeito, porque quero
matéria tão importante, como esta que trata
também verificar se o Senãaor Maurício Corda reposição salarial resultante da aplicação
rêa tem razão quanto aos assessores. Não vejo
da medida provisória aos salários atualmente
por que razão achatarmos os servidores do
vigentes. Assim, faço esta colocação, enconSenado federal. Sei que no País inteiro há
tremos um meto termo, um denominador ccr
aquela campanha cerrada, continuada, contra
rnum, que nos permita analisar com precisão
b servidor público, de um modo geral. Essa
a emenda de V. EX'. e. ao mesmo tempo, talvez:
história de marajá chegou at~_apegar. Agora
na sessão seguinte, se for o caso -temos duas
já caiu um pOuco; já estão até trocando marajá
por maracujá. De qualquer maneira, isso pesessões extraordinárias pela frente ~ deixemos
esta _matéria para a sessão seguinte, retiran~
gou wn po_uco. A Nação ficou voltada contra
do~a da pauta, de modo que V. ~.• juntaos servidores públicos e, na verdade, principal·
mente com as Lideranças aqui presentes Se~
mente em se trata,ndo dos .QUe moram no

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador
Maurício Corrêa, a exposição de V. EX'. é bas-
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Distrito Federal, a situação não é nada fáciL

A situação é inuitO difídl para o servidor público, de modo geral,

_

Então, indago a V. ~Se eu PUdei emendar
agora, quero fazê-lo. Se não puder emendar
agora, quero pedir o adiamento desta matéria
para a próxima- sessão do Senado Federal,
a fim de que nos possamos debruçar sobre

este assunto e encontrar as soluções devidas,
evitando injustiças no último dia de funcionamento do Poder Legislativo no ano de 1989.
Aguardo a resposta de V. ~.para continuar
no meu encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-V. Ex.' pode apreSentar a emenda.

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO-

Agora?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Agora mesmo; de vez que não há previsão
de mais outra sessão extraordinária; há apenas
uma sessão extraordinária, hoje é o último
dia e este assonto tem que ser encerrado aqui
e agora.

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHOSr. Presidente, peço apenas uma pausa. Queria que as lideranças concordassem com a
suspensão dos trabalhos durante alguns minutos, enquanto nós, que nos interessamos
por essas matérias, estudamos a apresentação
de emendas.
Gostaria de apresentar emenda, Sr. Presidente, _e gostaria de ter tempo, pelo menos
uns dez a quinze minutos, para esse fim.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa· náo pode deixar de atender um
pou.c.o ao apelo de V. Ex" Entretanto, a ditadura
do tempo é muito grande, de forma que talvez
10 a 15 minutos seja um prazo excesstvo.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, faço-o imediatamente. Se outro
colega discutir a matéria, terei tempo de redigir
a emenda que pretendo apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Não vejo nenhum dos Srs. Senadores inscritos para discutir a matéria.
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço

a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palaVra- aO nObre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para elucidar um poucoo que está acontecendo.
Ontem ftzemos uma reunião das Lideranças
com a Mesa. EStüdamos os Planos de Cargos
e Salários. Foram feitos apenas alguns reajustes,. porque, já disse no princípio da sessão
e vou repetir agora: o verdadeiro Plano de Cargos e Salários do Senado Federal será apreciado a partir do dia 15 de fevereiro. A propósito, o Presidente do Senado agora está no
plenário, e gostaria que S. Ext me aparteasse,
para dizer se estou ou não falando a verdade.
No dia 15 de fevereiro, virá ao exame da Casa,

pàra que-possamos discutir, um Plano de Cargos e Salários.
O que houve foi que, baseado na Medida
Provisória n_o 106, proCedemos a um reajuste
para os funcionários. Não foi homogêneo. Então, houve algumas mudanças do diferenciaL
Ninguém deixou de ganhar. Em primeiro lugar, ninguém foi diminuído, porque seria inconstitucional. Não somos crianças! Dimtnuir
salário é inconstitucional! Por outro lado, há
um _detalhe: se aceitássemos a emenda do
sei1ador Maurício Corrêa, os assessores pas- _
sãriam a ganhar mais do que Senadores. Man--dei fazer os cálcuJos. Quem quiser checar está
aqui, em minhas mãos; é aritmética. A Constituição não permite, a resolução do Senado,
também não. Então1 vai ter que depositar.
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cernas ao que consta nas medidas provisórias
e transferimos as suas disposições para o Senado Federal. Não privilegiamos rteni -penalizamos ninguém. Nosso trabalho foi consciente, sem o propósito, repito, de prejudicar qual~
quer classe. Quero confirmar o que disse o
nobre Senador Ronan Tito. No dia 15 de fevereiro, o Senado Federal terá, aqui, o trabalho
dessa Comissão, de alto nível, que está estudando o Plano de Cargos e Salários de todo
o Senado Federal.

mo

O SR. RONAN
-~ A_gradeço ao nobre Senador Nelson Carneiro, digno Presidente_ desta Casa, pelo aparte.

Então, renovo o convite que foi feito pelo
Presidente da Casa, aliás, não é um convite,
Para se evitar, isso o que se tentou, e o
mas uma conVocação, para que, quando da
que o Brasil precisa tentar urgentemente, é
discussão do Plano de Cargos e Salários do
diminuir as grandes diferenças de salário entre
Senado Federal, todas as Lideranças compao menor sal_ário e _o grande salário, e este é
reçam a tempo às reuniões, para discutir, no
o grande esdmda!Ó do Brasil. Nos países demomento devido, os possrveis desvios que posenvolvidos, a maior diferença entre o que perde até ter havído. Apenas que ontem, na sescebe menos e o que percebe mais é de I
são, repito, foram convidados os Uderes de
para 12. Em alguns países da Europa, da sotodas as Bancadas, mas, infelizmente, não
cial-democracia, é de l 12ara 6. Tem os países,contamos com o·concürso- do Líder do PDT.
cárilá a Suécia, em qUe é de 1 para 4. Aqui,
no Senado, ainda temos 1 para 100. T enlos
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permique ir diminuindo os reajustes, essas diferen- te-me V. EJc!' mais um aparte?
ças,- senão nunca vamos chegar à justiça social_ e à distribuição de rendas. Mandei fazer
OSR.RONANTITO-Cortipra.z-er,ouço
as- contas para nâo ficar em teorias, tenho
V. Ex' nobre Senador Cid Sabóia de CáJValho.
os números, números que as maquininhas
japonesas nos deram e que são inquestionáO Sr. Cid Sabóia de Carvalho~ Queria
veis.
esclarecer à Presidência dos trabalhos que deHá injustiças? Deve _haver. Mas houve um
trabalho exaustivo por parte da Mesa e da sua sisti _de apÍ'esentar a emenda, tendo em vista
as informações que estão sendo dadas pelo
Assessoria, e aprovamos, inclusive, com a
emenda do Senador Mendes Canale, que faz líder Ronan Tito, e também por informações
parte- da Mesa. Todos nós, Líderes, aprova- da Mesa que recebi, aqui, no Plenário do Senamos, e estavam presentes o Presidente e toda do Federal. Na verdade, esse Plano de Cargos
a Mes~ Foi uma pena que o PDT não tivesse · e Salários será submetido à apreciação em
comparecido à reunião, porque foi conv.oca- fevereiro. P.odemos esperar até então, para_ vedo, e o Uder do PDT não compareceu. rificar a sitUaçãO de cada categoria dentro do
S. Ex!' poderia t~r colocado essa óúvida e a Senado Federal. Sr. Presidente, eu havia anun·
teriainoS esclarecida para S.~. que teria tido dado que apresentaria a emenda ainda nesta
tempo de fazer as contas. Pode ser até que sessão, mas, ante os esdarecimentos, desisto
eu esteja enganado e S. ~ esteja certo, mas de fazê~lo. Era o que tinha a esclarecer, neste
aparte ao Senador Ronan Tito.
Q momento .apropriado era aquele. Foi convocada uma reunião extraordinária para isso.
O Sr. Mauricio Colt'êa - Permite-me
V. ~ um aparte, nobre Se_na~or Ron~n Tito?
O-Sr. Nelson Carneiro - Permite-me
V. Ex'- um aparte, nobre Senador Ronan Tito?
o SR. RONAN mO . .:. ..-AgradeçÕ ao_ nobre Senador Cid Sabóía de Carvalho, e _O!JÇO,
O SR. RONAN TITO - Ouço, com pra·
com prazer, o aparte do nobre Senador Mauzer, o ilustre Presidente desta Casa, Senador
rício Corrêa.
- ' ·
NelSon Carneiro.
O Sr. Nelson Cameiro- Quero apenas
confU'ITlar o que' V. Ex!' disse. Há alguns meses
foi designada uma Comissão, composta de
altos funcionários do Senado Federal, presi~
did.3. pelo Consultor-Geral, Dr. Pedro Cavalcanti, para elaborai um Plano de Cargos~ e
Sãlários do Senado Federal. No dia 15 de fevereiro próximo, ao abrir os trabalhos, esse Plano
de Cargos eSalários seiá submetido à apreciaçáo do Senado FederaL Não houve e não há
nenhum propósito de punir classes, só obede-

O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Ronan
Tito, não comparecr a essa reunião das Lideranças porque dela não tomei.conhecímento.
Talvez, em razão da ausência do Senador Mário Maia, tenha sido di_!igido o con~ite a
S. Ex', que está ausente, e não ao Více-_Uder,
que fala neste instante. Gostaria, inclusive, de
dar alguns .esclarec_lmentos à assertiva que V.
Ex' proclamou, com relação aos vencimentos
dos assessores. Estou aqui com o c-ontracheque
- prediria a atenção do Senador Ronan
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Tito - , estou com -o contracheque, .aqui, da
Assessora Regina Coeli Síqueira: Bruto, NCz$
36.265,74; vamos ver' o mês, para QUe fique
bem claro, é de novembro de 1989. Pols bem,

o teto do Senador desse mês é de NCz$
57 300,00. Se n6s concedermos os 30% que
foram dados a todos os funcionários, inclusive
aos da Câmara- porque não houve Já essa
discriminaçâo - . um assessor vai passar a
ganhar NCz$ 47.145,46; e se dividirmosvenciw
mentos e gratificações, o vencimento desse
asses_sor será de NCz$ 23.572,73. Portanto,
houve um equívoco da parte de V. Ex~ ao dizer
que um assessor vai ganhar mais do que um
Séfiador, o que nãO é~Ve!'dade. Está aqui o
contracheque,. e v. Ex' pode aplicar um auw
menta de 30% que o produto será esse. Continuo a entender que está havendo um malwentendido, e acredito que poder-se~ia promover
. a correção dessa injustiça. Aproveito a,oportuw
nidade desse aparte para dizer que eu havia
concordado com o Senador Odacir Soares
com relação à eventual transferência da matéria para a sessão seguinte, mas hoje só ternos
esta sessáo, ao que parece. Então, ternos que
decidir agora, para que os funcionários não
sejam prejudicados.
O SR. RONAN TITO- Nobre Senador,
gostariadesaberqualéo nível: DAS-1, DAS-2,
DAS-3, porQUe nem tádos os assessores ganham a mesma coisa.
O Sr. Maurício Corrêa - DASw3, Senaw
dor.
O Sr. Nelson Carneiro - Permitewme
V. Ex! um aparte, nobre Senador Ronan Tito?
O SR. RONAN mo- Permito, sim, nobre Presidente, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Como fiZemos
e temos feito, sempre que, por acaso, se constata que há um prejuízo para determinado funcionário, restabeleremos isso quando fizermos
o Plano de Carreira e mandaremos pagar os
prejuízos como verba pessoal. De _modo que
não haverá para ninguém prejuízo, desde _que
seja aceito pelo Plenário o Plano de Cargos
e Salários.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Ronan
Tito, não ouvi. Poderia V. Ex!' repetir o que
disse o Senador Nelson Carneiro?

O SR. RONAN TITO - Oisse o nobre
Presidente da Casa, Senador Nelson Carneiro,
que sempre que há esses reajustes - a Casa
é grande e existem muitas categorias -, S_e
há algum engano, e pode ocorrer que haja
a diminulÇão em algum caso, na hora da eJaw
boração do contracheque é feito o reajuste,
e, às vezes, até retroativamente. Disso eu não
tenho dúvida.
Conheço a Mesa que escolhemos e elegemos, a qual merece toda a nossa confiança
e, por isso, não pode, em nenhum momento,
prevalecer a dúvida de que vamos diminuir
salário.
Primeiro, é inconstitucional a diminuiÇão de
ganho. Não pode ocorrer.
Qualquer funcionário, aqui, principalmente
assessor do nível do Senado, sabe muito bem --

que, se tiver salário diminuído em wn centavo,
pode impetrar mandato de segurança, constituir-um advogado brilhante, aqui, de Brasília.
e readquirir tudo.
O Sr. CJd Sabóla de Carvalho -

Senador Ronan Tito, gostei muito da sua estréia
como intérprete. (Risos)
O SR. RONAN TITO- Não tenho a mínima pretensão de querer fazer concorrência
ao grande speaker de Fortaleza. (Risos)
O Sr. Fernando Henrique Cãrdoso -

Permite-me V. EX• um aparte, nobre Sen-ador
Ronan Tito?
O SR. RONAN mo- Pois não.

O Sr. Fernando Henrique CardosoSenador Ronan Tito, o que eu entendi da questão dos assessores não é que haja redução
do salário; é que o espírito o geral do projeto
vai no sentido de se .estabelecer, mantendo
a hierarquia, certo principio de justiça social,
ou seja, os que menos ganham ter percentual_me_nte algo mais.
--O SR. ROI'!AN mo - Lógico.

O Sr. Fernando Henrique Cal-doso Este foi o espírito do projeto, exatamente. Então, a objeçâo dos assessores é que, na sua
classificação, na definição dos percentuais, os
que ganham menos não vão ter aumento não é diminuição - em relação aos que ganham mais. Se isto for verdade, tomamos a
palavra do Presidente e vamos- corrigir.
OSR. RONANmO-Aiiás, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, foi isso que
eu disse no princípio, não com a acuidade
que V. ~ está neSte instante fafando, e disse
também que este _é o grande problema do
Brasil. Uma vez o Senador Franco Montara
denunciou da trib_un._a do S_enado que num
banco paulista existia uril diferenctal de 1 para
1.000, em que -o-contínuo ganhava um salário
mínimo e, por contrato, o Presidente ganhava
mil salários mínimoS por mês.
Pediria a V. EX~; que tem larga experiência
neste assWlto-, desse alguns depoimentos sobre países civilizados em que a-diferença entre
o maior e o menor salário, cjuando é absurda,
está na proporção de 1 para 12.Aqui, no Brasil,
vai de 1 para 200, -não- como disse ontem
o -candidato Collor de Mello. Ele disse que
estamos ganhando 200 mil ci'UzaâoS e quero
dizer o número exato que ganha um Senador
e um Deputado agora -sustento na televisão
e no Tribunal: NCz$ 74.200,00 brutos, e, com
o desconto de lmposto de Renda temos um
líc:)uido de NCz$ 52.000,00, com a COrreçãó
de dezembro. Este é o salário nosso. Não tenho vergonha de recebê-lo, por Isso, não tenho vergonha de proclamá-lo. O titulo de P""mó·
quio, a partir de mais esta afirmativa do candidato Collor, fica reiterado.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Nobre Senador Ronan Tito, um breve aparte
para reafumar o. que disse V. Ex•, de que a
diferença é, em nléâfa, de 1 para 10, de 1
para 12. (Assentimento do orador)

81"9

Há uma diferença mais profunc:l.a que está,
que o 1 em geral, é de 600 dólares, e o nosso
1 é de 40 dólares.
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso; registrei este fato, porque, quando começarmos a diminuir
essa diferença, mercê de _uma legislação justa,
a exemplo do que acontece na parábola do
fliho pródigo, quando se verificar que se faz
justiça com o mais pobre, vai haver a reação
daquele que ganha mais. Estou prevenindo.
Está acontecendo aqui, no Senado, e vai acontecer em todo o Brasil. Não sou profeta, mas
estou garantido. O velho Marx é quem diz que
ninguém abre mão de um privégio, a não ser
pela força. Se Deus quiser, será a força da
pressão da tei aqui, no Brasil.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso E a do voto.

O SR. ROI'!AN mo- E a do voto.

O Sr. Nelson Ca'meiro· ·.:..... V. Ex• pÕde
esclarecer ainda que a preocupação da Mesa
foi, ao aplicar medida provisória, a mesma
que ditou o Executivo, de dar um reajuste
maior aos_ que ganham menos e um menor
aos que ganham mais. Foi este o critério que
presidiu a elaboração do projeto, que é o mesmO da medida provisória que é aplicada.

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
Srs.. Senadores, o assunto foi devidamente esclareddo. Chegarmos a esclarecer até o debate, que apelidaria de "oxO'~, quer dizer, zerO
a zero.
Merecíamos, ontem, um melhor debate.
GoStei m<iiS Cio primeirO. FíZ referêiiCfu aO debate de ontem para colocar algumas coisas
no lugar. Gostaria de afirmar que -ci meu con·
tracheque está à disposição de quem quiser
e para ser exibido na televisão.
Por outro lado, lastimo um fato ocorrido
ontem. O mediador Eliakim Araújo disse que,
quando o Congresso Nacional regulamentar
a Lei de Greve, como vão ficar as atívidades
essenciais? Os dois Candidatos disseram!
"quando regulamentar".
Já foi regulamentada em Julho, e foi este
modesto Parlamentar _o autor dessa regulamentação. De maneira que foi aprovada e
trouxe uma celeuma muito grande. E vamos
esclarecer ao Brasil que já temos a lei ordinária
aprovada no Congresso Nacional, sancionada
pelo Senhor Presjdente da República. De maneira qu_e não há o vacatió /egls quanto a esta
questão. _
Sr. PreSidente _e Srs. SenádoreS, ·estamos
chegando ao final da redação dos Projeto_s
de Resolução n<;~~ 61 e 62, que criam normas
de endividamento dos EstaCtoS e MUnicípios
e referendam as normas criadas para o endiVi- damento do País. De maneira que, dentro e
alguns instantes, poderemos votar essas matérias.

o Sr. Odacir SoareS ......: Permite--me
V. EX um apãrte?-
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O SR. RONAN mo- Pois não.

O Sr. Odacir Soares - V. Ex• tem razão
em relação à questão da greve nas atividades
essenciais. Inclusive o projeto foi de autoria
de V.~- V. Ex71 acaba de afirmar. O fato
mais grave é o candidato operário, que fez
a sua vida toda em tomo da greve, não saber
disso. Além de ser Deputado Federal.
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador
Odacir Soares. como a imprensa não se equivoca nunca, principalmente a brasileira, que
não erra nunca, quero acrecfitar que 0 nobre
Joma1ista Eliakin Araújo fez aquilo jogando
uma casca de banana. No fmal, nenhumjomalista corrigiu e todos caíram na casca de banana atirada.

O Sr. Mauricio Corrêa- Evidentemente
yamos vqtar a matéria agora. Deixo claro que

todos os assessores são DAS--3; somente o
Diretor--Gei"al é DAS-4. Com relação ao que
disse o nobre Senador Nelson Carneiro_. parece--me que o ceita seria aquilo que no Direito
chamamos de on dúbio pro reo. Por que não
dar o aumento agora, como foi dado a todos,
e deixar para corrigir depois? Isso é que não
entendo. No mais, vamos votar.

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_ Na Presidência, eventualmente, dos trabalhos adYI'rto ao nobre orador sobre o tempo
'
cfisponível para cfiscutir a matéria, que seria
de cinco minutos, podendo falar apenas um
orador de cada partido. Como se trata de asO Sr. Odadr oares- Acho que não foi sunto excepcional, a Presidência eventual tem
casca-de banana, foi um erro mesmo.
sido um pouco mais tolerante com os vários
O SR. RONAN TITO _ Já vi diversas aparteantes e oradores que se estão sucedenvezes, inclusive quando o Parlamentar ques- do.
·
tiona o papel da imprensa... Não viu V. Ex.',
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
ontem, quando o entrevistador Villas-Boas louvo o nosso Regimento Interno, que, felizCorrêa estava indignado porque tinha tempo mente, não limita tempo para a nossa Presimenor do que o entrevistado.
· dência. Por isso, podemos ter sempre o esdaO Sr. Odac:ir Soares _ o que é natUral, · recimento dos nossos discursos. no Mundo inteiro.
Devo dizer ao nobre Senador Maurício Corrêa e aos assessores desta Casa que admito
O SR. RONAN TITO - Mas, aqui, no tenha havido alguns enganos; e~tamos pronBrasil, não deve sê-lo. Não sei qual o objetivo tos a revê-los. Só que, neste instante, com
da entrevista: se é ouvir o entrevistado ou o o acúmulo de matérias que nós temos para
entrevistador. Ontem, fiquei em dúvida, since- votar e com as informações que pedi, não
ramente.
·consigo alcançar essas grandes injustiças que
foram ditas. Mas, depois da assertiva do Sr.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - ParePresidente do Senado - creio que ninguém
ce-me que ele queria mais tempo do que os
está colocando em dúvida a palavra do Presientrevistados, ou pelo menos igual, o que não
dente - , de que qualquer possível injustiça
se admite.
S. EJr estaria pronto a corrigi-la, estamos prontos para votar a matéria.
O SR. RONAN
Eu perguntaria
Agradeço a V. ~a generosidade, Sr. Presiaos Srs. Senadores se têm alguma coisa a
dente.
aduzir a essa questão da votação dos reajustes
salariais que estamos votando.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOuSa)
O "Sr. OdadrSoares- Depois da palavra -Antes, o Presidente esclarece que não pretendeu abusar do tempo que a Presidênda
do nobre Senador Nelson Carneiro, inclusive
não dispõe ou dispõe. Apenas pretendeu ser
no sentido de que, se forem procedentes as
amável com V. Ex', não lhe cortando a palavr.a,
colocações do Senador Mauricio Corrêa, e a
mas, sim, advertindo, mui amistosamente, de
que fizemos, de que S. EX' vai corrigir essa
possível injustiça em fevereiro, entendo que vez que amigos somos ambos. (Pausa)
·cõncedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
estamos em condição de votar a matéria.
Passarinho, partido que_ ainda não falou.
O Sr. Cid Sáboia de Carvalho- De
O Sr. Jarbas Passarinho~ Mas falará.
minha parte, ficou tudo esclarecido com a fala
O
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de V. Ex', como Uder do PMDB, e os esclarecimentos do Presidente do Senado Federal, que -Por isso mesmo estou-lhe dando a palavra,
deixou a Presidência com o nobre Senador para-cumprir o Regimento, nobre se~dor.
Pompeu de Sousa e veio ao Plenário, para
O Sr. Jarl>as Passarinho - Agradeço a
poder prestar os esclarecimentos. Está tudo V. Ex' que me deu a palavra, depois do seu
muito claro. Vamos aguardar fev~eiro, quan- breve discurso.
do aperfeiçoaremos do funcionário do Senado
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Federal.
-V. EX' considera um breve discurso apenas
um ato de cavalheirismo com os companheiO SR. RONAN mo - Agradeço aos
ros?
nobre. Senadores Odacir Soares e CJd Sabóia
de Carvalho os apartes.
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas os disO Sr. Mauricio Corr~- Permite-me cursos de V. EX' não se medem pelo tempo,
V. EX' um aparte?
·
e, sim, pela excelência da qualidade.

mo -

OSR. RONANmo -Ouço com prazer,
o nobre Senador Mauricio Corrêa.

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Tem V. Ex' a palavra.
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OSR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA. Para discutir._Sern revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dizer que, corno Líder do PDS, participei da reu·
nfão de ontem, convocada instantemente pelo
Presidente Nelson Carneiro. Tanto que ·estavã.
como Relator na CPI que investiga as causas
da crise na Previdência e não pude chegar
senão na terceira convocação.
Dei-rhe- Conta de que era preciso discutir
a matéria. Está presente aqui, para honra nossa, o nobre Ministro Paulo Brossard, porque
foi por iniciativa dele, quando brilhantíssimo
Líder do .P.MDB, que se criou a função do
DAS-3 pãia os assesSores dos Senadores.
Posteriormente, houve _concurso para a mes·
ma função. Então, são DAS-3. Gesticula o nObre Ministro Paulo Brossard que fomos nós
dots que fizemos juntos a decisão, mas acom·
panho sempre S. Ex• ou quase sempre.
De maneira que essa colocação se cingia
a fazer urna equivalência ao DAS-3 do Executivo; era o mesmo Valor. No momento ·que
verificamos aqui, presidirido a Casa antes,_
sempre com grande proficiência, o Senador
Luíz Viana, tendo corno Primeiro Secretário
o Senador Alexandre Costa, fez~se.o que acho
uma justiça, no momento ef!1 que o_ Senador
pelo Rio Grande do Norte, Agenor Maria, rnostraya_ o seu contracheque de julho, mês do
recesso, onde ele praticamente ficava sem
mal11er_ a própria família.
Estab'eleCeu-se, então, um -princípio de que
o recesso deveria ter, embora ele tivesse Uma
faniílià hurneroSa, coino- diZ cifi o Senador
Odacif Soaies," nlás, ainda- asSim; cabia .defen·
dê-lo. Então, fez-Se urna média daquilo que
durante o periodo ativo de trabalho os Senadores ganhavam.
Ora, quando um funcionárío-(JU:ãlc:iU'er,- de
qualquer serviço, particular, privado ou- público,- entra em férias, ele não perde os valores
do seu salário anterior. Então,isso tinha e tem
certa razãO de ser. Quando tive a honra de
pregjdir o senado,- estendi isso aos funcionários da Casa, porque, assim como Os Senadores, tinham esse mesmo direito, eu achava
que essa média deveria ser estendida, por uma
questão de justiça, aos servidores.
Quando cheguei à reunião, tive a impressão
de que, hoje, eu iria ter problemas graves, porque, à primeira vista, no documento original,
os servidores da Casa não eram contémPlados. Mas, imediatamente,- o Piimetro-Secré:tário, Senador Mendes Canale, entrOu i:offi
uma emenda que restaura a eqüidade desse
- vamos chamar - prMiégio. O privilégio
seria odiento, se restrito, mas, se é amplo para
todos, todos gozam do mesmo privilégio, não
haveria problema.
Por isso, Sr. Presidente, a partir daquele mo-mento, eu disse ao Presidente Nelson Carneiro
que, por mim, pelo meu Partido, eu votaria
favoravelmente.
Não entrarei na questão dos debates de ontem, porque não os vi. Apenas, antes, várias
vezes, ouvi candidatos, no primeiro turno, dizerem que a primeira coisa que fariam seria obrigar a uma investigação da dívida externa e
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a sua apuração, como se aquilo fosse uma
medida deles, essa é uma medida constitucional. Nós votamos na Constituinte isso. E

houve uma Comissão, a única criada por mandamento constitudonal. De maneira que há

muitas propostas feitas, muitas promessas
que estão feitas e que não têm o menor cabimento, porque o Congresso está, de certo modo, tratando disso, já se antecipou, mas parece
que não há publicação capaz de provar a esses
homens, que pretendem chegar à curul presidencial, com a informação correta.
O Sr. Ronan Tito um aparte?

Perrnitti-me V. Ex"

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com

muito prazer.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jarbas Passarinho, além disso, o Senado se antecipou, à Constituição,

e_ Constituiu Uma Co-

missãc. Especial, tendo como Relator o Senador Fernando Henrique Cardoso, que, ao tempo, era Uder da maior Bancada, a do PMDB.
Tivemos muito trabalho, fomos ao Banco
Central e fizemos ess"es_fe_var1tainent0s-- oS
números estão à disposição de todos. A menos que se queira verificar cada um dos 111
mil processos, fiZemos por amostragem. Para
se fazer urna verificação de processo por processo, aqui, em Brasma, tenho a impressão
de que teria que ser num estádio de futebol,
porque no plenário da Câmara não caberiam
todos·os processos. Hoje até as pesquisas ensinam que isso pode ser feito_ como fiZemos
por amostragem. Mas a Comissão que está
rea1izando a auditoria, e que já foi constituída
no CongreSso" Nacional, já está elaborando
a verificação, a auditagem dessa dívida extema.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ape·
nas como a Comissão deixou esgotar o prazo
em grandes discussões e não chegou à parte
terminal, não houve .o período que deveria ser
essencial, da investigação pelo Tribunal de
Cor"ltas da União das contas que decorreram
dos empréstimos realizados. Mas mesmo isso
já foi objeto de uma nova Comissão, sugerida,
inclusive, pelo Deputado Luiz Salomão.
O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva. Faz
soar a campainha.)
OS~.JARBASPASSARINHO-OPre

sidente me adve~ que os meus cinco minutos já ~cabaram?.

O SR. PRES1DEN1E (Iram Saraiva) -Já,
o tempo de .V. fX'- está esgotado.

O Sr. Marcondes Gadelha -

Permite

V. Ex' um aparte, nobre Senador?

O SR. JARBAS PASSARINHO-Agro·
deço a V. Ex' pela eqüidade entre V. Ex" e
o Senador Pompeu de Sousa, porque os minutos do Senador Pompeu de Sousa parece
que são de 360 seQundos cada um e os
de V. Ex', eu me curvO à realidade do relógio.
Não posso dar o. aparte, infelizmente, ao
nobre Líder do PFL, porque o Senador Presidente da Mesa já to.cou a campainha, já fui

gongado. De mãneira que eu apenas gostaria
de concluir. V. Ex~ pediria a palavra em seguida, também poderia ter os cinco minutos.
Apenas queria chamar atenção para um fato
que foi proposto pela Mesa e que foi amplamente discutido. Acho que, nesse ponto, temos i-aião, porque n6S. abrimos mão ·daquilo
·que eLe entendo que é, na medida provisória,
um aumento de vencimentos do servidor pú- .
blko- que foi aquela primeira medida provisória que manda dar em média 30% de aümento. E, pela Presidência da Casa, nós acei~
tamos, aue não considerássérilos isso no aumento dos vencimentos dos Senadores, e
apenas o vencimento do. mês, o aumento do
mês.
De maneira que Isso me parece que é uma
prova de que nós estamos dando um exemplo.
E este exemplo só teria seqüência se se repetisse em todas as Casas. Legislativas, o que
levou desde logo, a nós, por consenso, concordarmos numa emenda à Constituição que
obrigue a voltar ao Texto de..67, agora um
pouco modificado, em que as Câmaras de
Vereadores ficam numa proposição de 70% ..
ou ?5% com as Assembléias Legislativas, e
estas com a mesma proporção com o Senado
da República. E, ao mesmo tempo; me afirma
o Presidente da Casa que esses 30%, entre·
~nto, são deferidos aos funcionários da Casa.
Não são aos Senadores, mas são deferidos
aos fundonários da. Casa. Razão pela qual o
meu Partido vota a matéria como está proposta pela Mesa Dir.etora. _

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o Sr. Pompeu de Sousa, 3'~ Secretário, deixa a cadeira da presidén.cia, que
é ocupada pelo Sr. Iram Sariva, 1 P WcePresidente.

O SR. PRESIDENlE (~am Sariva)- Não
havendo mais .quem queira discUtir, encerro
a discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya, para emitir par:ecer, sobre as
emendas, pela Comis.São Diretora.
-0-SR. ANTÓNIO UIIZ (o'IAYA'(PDC-'-

TO. Para emitir pare·cer. Sem revisão do

ora~~

dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
Emenda n~ 1, provenientemente da Mesa Diretora e. por ela apresentada, é justificável, em
razão das disposições determinadas pela Mec:Uda provisória n~ 121/89,· que, de algum modo, altera as determinações da Medida Provisória n~ 106/89, sobre a Qual o Projeto de
Resolução n9 96/89 foi elaborado. Razão pela·
qual somos favoráveis a que se aprove ã'
Emenda no 1, de origem da Comissão Diretora.
S.eu argumerito principal está firmado erii
cima do prinCípio da lsonomia preconizado
na Constituição Federal e que vem beneficiai,
sem dúvida alguma, os servidores desta Casa
e também os servidores de todo o parlamento
Nacional.
Com referência à Emenda n~ 2, apresentada
pelo nobre 1~ Secretário do Senado, Senador_
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Mendes Canale, vem alterar substancialmente,
para melhor, em seu final, no item IV, o Projeto
de Resolução n 9 96.
somos Javoráveis,_tambéi?"l,-a que se aprove
esta Emenda n? 2.
.
Com referência à Emenda· no 3, de autoria
do nobre Senador Maurício Corrêa, não obstante sua argumentação, e não obstante, sobretudo, vir ao encontro do anseio dos assessores. legislativos, que trabalham conosco
com tanta efidência e pi-õficiêOda; temos agora a Prorriêssa do Sr. Presidente desta Casa
de que, se alguma injustiça estive sendo cometida, através da aprovação deste Projeto de
R_esoluçêo n9 96, será corrigida, já no mês
de fevereiro próximo, quando será aprovada
a carreira de todos os funcionários da Casa.
Portanto, não haverá prejuízo, absolutamente, caso cometamos alguma injustiça. Razão
pela qual somos pela rejeição da Emenda n~
3, de autoria do Sehador Maurício Corrêa.
É o parecer, Sr. ·Presidente.

O 8~, PRESIDENlE (Iram Saraiva) -O
p51recer é favQr~vel às _Emendas..~ _L e 2,
respectivamente da Comissão Diretora e do
Senador Mendes Canale, e contrário à Emenda no 3, do Senador Maurício Corrêa.
Passa-se à votação da matéria.
Em >:Ota.ç~o o projeto, ressa1vadas as emendas.
·
·
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
(Pausa)
Aprovado.
. , .
Votação da Emenda n~ 1•. de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que. a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
. Em vo@~o a Emenda n9 2, também de
parecer favorável.
Os ST$ . .Senadores que a aprovam qüeirarn
Permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A aprbya_ção da. Effiençia n~ 2 prejudj.c.a. o
ite!TI IV da emenda da Comissão Diretora.
Em vot?Çã_o a Eniend_a no 3.
Os Srs. &enadores que a aprovam queiram
permanece: _sentados! (Pausa)
Rejeitad<;'l_. . _ .
· ,.
. ..
, . .
·A maté;ria volta à C9m!5são Diretor~,_Pª.ra
a redação final.
permaneq~r. sentados.

O SR: PREsiDENlE (Iram Saraiva) "-So·
bre a meSa, parecer.da"Comtssão, que-sei-à
lido pelo sr: Prinleiro.s'ecr'eiário.
É lido o seguinte
PARECER N• 441, DE 1989
(Da ·comissão· Diretora)

RedaÇãà final do Pr,;jeto d~ Res.o/J.Jção.
n9 96, de 1989.

A Ccinilssáo Diretora apresenta a redação
fina] do Projeto de Resolução n 9 96, de 1989,

que dispõe sobre-a rerriuneração dos servidores do Senado Federal, altera as Tabelas
de referências de vencimentos" e de gratificações, e dá Outras providências.
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Sala de Reuniões da ComisSão, 15 de dezembro de 1989. - Iram Saraiva Presidente

-Pompeu de Sousa, Relator --Antônio Luiz
Maya - Lovremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER N• 441, DE 1989
Redaçlio final do Projeto de Resolução

n• 96. de 1989.

-

Faço sabef Cjue o Senado Fedefai aprOvou,
e eu,
, Presidente, nos termos_do art
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 87, DE· 1989
Dispõe sobra a remuneração dos servi-

dores do Senado Federal, altera as Tabelas de referência de vencimentos e de
gratificaçõeS e dá outraS providências. -

O Senado Federa1 resolve:

Art. 1~ Os cargos e empregos a que se
refere o Anexo I desta Resolução passam a
denominar-se Analista Legislativo, Téchico
Legfslativo e Aux!liares Legislativo, agrupados

segundo as respectivas áreas de especiaíização.
§ 19 Os o<:::upãntes de cargos e empregos
do .Quadro Permanente e da Tabela Permanente do Senado federal serão posicionados
nos padrões de vencimentos e salários fixados
nos Anexos à esta Lei, mendiante ato da Comissão Diretora.
§ 2 9 As atnbuições dos cargos e empregos a que se refere o caput deste artigo serão
estabelecidas em ato da Comissão Diretora,
observada, no que couber, a correJação frxada
nos anexos 11, X e XI da Medida provisória
11' 121, de 1989.~
§ 3 9 A partir de 1_9 de novembro de 1989,
ficam absorvidas, pelas remunerações constantes das Tabelas anexas a esta Resolução,
as gratificações criadas pelas Resoluções do
Senado Federal n'?' 13,_ de 3 de junho de_l985;
I98, de 15 de de"iembro de I988; pé!O Ato
da Comissão Diretora rt' 64, de I I de novembro de I 987 e- pelo art. 59 da Lei n9 6.323,
de 14 de abril de I976, alterado pela lei r1'
6.908. de 21 de maio de I981 e os aUXt1jos,
abonos, adicionais, indeOizaÇOes e quaisquer
outras retribuições que estiverem sendo percebidas pelos servidores alcançados por este
artigo.
-§ 4 9 Não serão absorvidas, na forma do
parágrafo anterior, olS seguintes vantagens:
a) a remuneração decorrente do exercício
de cargo em comissão ou função de confiança;
b) a remuneração pela prestação de setvi~
ço extraorc:fjnário (Constituição Federal, art.7?,
, inciso XVI e Regulamento Adminsitrativo, art
483);
c) a gratificação pela participação em ór·
gão de deliberação coletiva;
d) a gratificação por trabalho com Raio
X ou substâncias rndiotivas;
e) a gratificação por encargo de curso ou
' de concurso, e membro da Comissão de Inquérito;
-
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f) a gratificação por serVIço ou estudo no
do cargo efetivo, será calculada diretamente
pafs ou no estrangeiro;
sobre a representação mensal do cargo em
g) a gratificação de representação de gacomissão ou•da função de confiança.
binete;
-§ 2 9 Aplica-se o critério de cálculo a que
- h) a gratificação pela execução de traba- se refere o parágrãfo anterior às parcelas atualho técnico ou científico;
li~adas, nos temlos da Resolução n? 21, de
í) a gratificação espeda1 de desempenho,
20 de maio de 1980; correspondentes aos
observado o disposto no art 11 desta Reso- anos-completos poSteriOres ao décimo ano.
lução;
Art. 49 A nenhum servfdor do Senado Fej} a: gratificaÇão pela execução de seiViço deral será paga retribuição mensal superior
de natureza especial com risco de vida ou
ao valor percebido, como subsídio e represende saúde;
tação, pelo Senador.
-J) o sãlário-família;
Art. 59 O disposto nesta Resolução aplim) as diárias;
ca-se_ aos proventos de aposentadoria ou de
n) a ajuda de custo em razão de desemdisponibilidade e às pensões decorrentes do
penho de comissão fora da sede;
falecimento de servi_dores do Senado Federal,
0) o adicional por tempo de serviço;
submetidos ao regime estatutário.
. p) os adicionais por atividades insalubres
Art. 69 É revogada, a partir de nov~mbro
óU -perigosas;
de
198"9, a_Resolução n9 73, de 23 de riõVemq) o adicional de férias (Constituição febro de 1984, alterada pela Resolução n9 182,
deral, art. 79, inciso XVII);
de4denovembro de 1987,ambasdoSenado
r) o adidQnal notumo (Constituição FedeFederal.
ral, art 7~. inciso IX);
Parágrafo único. Os--servidores abrãngis) o abono pecuniário (Consolidação das
dos por este artigo terão assegurada a percepLeis do Trabalho, art. 143); ·
ção do valor do Incentivo ao Mérito Funcional,
t) as importâncias decorrentes da aplicaw
como vantagem pessoal, nominalmente idenção dos arts. 1~ e 29 da Resolução do Senado
tificável, na forma do art. 4" da Lei CompleFederal n9 21, de 20 de maio de 1980, e da
mentar n~ 1O, de 6 de mafo de 1971, que
agregação;
u) as diferenças individuais, nominalmen~ será absorvida, progressivamente, pelos aumentos e reajustes supervenientes.
te identificadas; e
Art. 7'~' É revogado, a partir de }9 de nov) o décimo terceiro salário ou gratificação
vembro de 19gg_;_ 6 art. 638 do Regulamento
de Natal.
§ 5 9 São alterados os percentuais das se· Administrativo do Senado.Federal, e extintas
guintes gratificações e adicionais, percebidos as retribuições acessórias criadas ou concepelos servidores retribuídos nos tennos dos . didas na9 forma desse artigo.
Art. 8 É aprovado o Ato da Comissão DiAnexos à esta Resolução:
retoca n'~' 64, de 11 de novembro de 1987,
a) gratificação pof trabalho com Raios X
com eficácia até 31 de outubro de 1989.
ou substâncias radiaativas: 10% (dez por cen·
Art. 99 Aplica-se, com vigência a partir de
to);
1~ de novembro de 1 989, aos Agentes de
b) adicional de insalubridade: 1% (um por
Transporte Legislativo, 110 exercício efetivo da
cento); 1,5% (um e melo por cento) e 2%
(dois por cerito), conforme disposto na leglsla- função de Motorista, o disposto no art. 637
do Regulamento Administrativo _do Senado
_ção em vigoi'; e
Federal, observadas as normas vigentes,
c) adiclonaldepericulosidade: 1% (um por
quanto ao valor da retribuição.
cento.)
§ 19 O disposto neste artigo aplica~se,
§ 69 _ A gratificação e os adicionais a que
_se .refere o parágrafo anterior passam a ser . igUalmente, aos ocupantes de cargos ou em~
pregos do Grupo Artesanatõ, da Parte Permacalculados sobre o vencimento ou salário.
nente e Tabela Permanente dos Quadros de
Art. 2" Os valores do vencimento ou salá- Pessoal do Senaçlo Federal, lotados e que
rio e da gratificação ·a que se referem o art · exerçam, efetivamente, as atividades inerentes
39 do Decreto-Lei n'~' 2.365, de 27 de outubro à sua Categoria Funcional, nos órgãos próprios e no Serviço de Adffiinistração das Resi~
de 1987 e o .:irt. 427 do Regulamento Adminisdências Oficiais.
·
trativo do Senado Federal, respectivamente,
§ 29 Fica sob a responsabilidade dos titupassam a ser os constantes do Anexo UI e
o fJXado por Ato da Comissão Diretora, de lares dos órgãos de lotação dos servidores
acordo com o disposto no art. 12 desta Reso- a que se refere este artigo a comunicação
de sua dispensa, bem como do efetivo exer'JUç.§O:
Art. 3? Os servidores do Senado Federal cício das atividades inerentes a cada servidor..
continuarão percebendo as atuais parcelas
Art. 1O. O abono d~ que trata a Resolução
adicionadas aos respectivos vencimentos, nos
doSenadoFederaln91~8, de 15dedezembro
termos da Resolução do Senado Federal n9 'de 1988, é mantido para os ocupantes de car21, de 20 de maio de 1980, comb diferença ,gos·de Direçãõ e Assessoramento Superiores,
individual, nominalmente identificada, obser- sem vínculo efetivo com o Serviço Público
vados .os valores foCados no Anexo 1!1 e em
Federal.
Ato da Comissão Diretora,_ baixado na forma
Art. 11. A gratificação criada pela Resolução do Senado Federal n9 155, de 20 de outudo art 12 desta ResoJução.
§ 11 A partir de novembro de 1989, a frabro de 1988, alterada ç~Ia de n9 197, de 15
ção do quinto, a ser adicionada ao vencimento de dezembro de 1988, passa a denominar-se "
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Gratificação de Atividade Legislativa, obtido o

seu valor mediante aplicação dos fatores de

ajuste fv:.ados por Ato da COmissão DiretOia,com incidência unicamente sobre o vencimento ou salário básico, mantidas as demais
d[sposições regulamentares pertinentes.
Art 12.

Art. 13.

Os conselhos de Supervisão do

Centro Gráfico do Senado Federal -

Cegraf,

e!lO-Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal -
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ministratiV0 atualizando e renumerando os
4

seus dispositivos, a fim de intro®zir as altera-

çôes estabele_cidas nesta Resolução.

Prodasen,

aplicarão, por Ato próprio, as medidas decor-

rentes desta Resolução.

O valor das Gratificações de que

tratam os arts. 427 e 637 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal será fJXado
por Ato da Comissão Diretora.

Sábado 16

Art 15. _Esta ReSolUÇão eni:ra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeiw
tos financeiros a 19 de novembro de 1989.

- Art. 14. A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará os Quadros de Pessoal do Senado Federal e o Regulamento Adw

Art 16. Revogãmwse as disposiçôes em
contrário.

ANEXO I

SITUA AO ANTERIOR

SITUA AO PROPOSTA

Cargos/Empregos de Nível Superior
Técnicti Legislativo
Taquígrafo Legislativo
Insp~tor de Segurança Legislativa
Adjunto Legislativo
Médico
Enfermeiro
Técnico em Reabilitação
Psicólogo ·
Farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto
Técnico em Administração
Contador
Estatístico
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
•
Técnico. em Legisl.ação· e Orçamento
!:iucióle-c_c
Tradutor e Intérprete

Analista Legislativo

Cargos/Empregos de Nível Médio (22 Grau)
Assistente Legislativo
Agente Administrativo
Datilógra fo
AuxUiar de Enfermagem
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações
Agente de Telecomunicações e Eletricidade
Agente de Telecomunicações·e Eletrônica
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Transporte Legislativo
Artífice de. Estrutura de Obras e Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunicação
Artífice de Carpintaria e Marcenaria

Técnico Legislativo
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SITUA

~O

ANTERIOR

SITUA

~O

PROPOSTA

Cargos/Empregos de Nível Básico ( lQ Grau)
Assistente de Plenários
Agente de Portaria
Telefonista

Auxiliar Legislativo

/\NEXO II

CATEGORIA FUNCIONAL
Técnico Legislativo
Taquígrafo Legislativo
Insp. de SegurançãTegisl.
Adjunto Legislativo
Médico
Enfermeiro
Técnico em Reabilitação
Psicólogo
Farmacêutico - - - - Odontólogo -Engenheiro
Arquiteto
Técnico em Administração
Contador
Estatistico
Assistente Social
Téc. em Comunicação Social
Bibliotecário
Tec. em Leg. e Orçamento .
Sociólogo
..
Tradutor e Intérprete
o

' - ~ ••

REF.
NS-25
NS-24
NS-23
NS-22
NS-21
NS-20
NS-19
NS-T8
NS-17
NS-16
NS-15
NS-14
NS-13"
NS-12
NS-11
. NS-10
NS- 9
NS-8
NS-1 a 7

PADRÃO
III
II

CLASSE

Analü;ta Legislativo

Especial

I

VI

v
IV
III

1!Í

II

I
VI

v
IV
III
II
I
IV
III
II

I

DENOMINAÇÃO

2ª

3•

Áreas.de Especialização:
- Processo Legislativo
- Administração
- Taquigrafia '
- Segurança
- Médico-odontológica
- Contabilidade
- Engenharia
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Psicologia
- Assistência Social
- Estatística
- Comunicação Sóciai
- Orçamento Público
- Sociologia
- Outras áreas
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*
*
*
*

Assistente Legislativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
Auxiliar de Enfermagem
Téc.em Elet. e Telec.
Agente de Tel. e Elet.
Agente de Tel. e Eletrônica
Agent('! deSeg. Legislatiya
Agente de Transp. Legislativo
Art. Estrut.Obras e Metalurg.
Artífice de Mecânica
Art. Elet. e Comunicação
Art. Garp. e Marcenaria

I

Assistente de Plenários
Agente de Portaria
Telefonista
** Artífices
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I
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
06-10
01-05

NM 31-35
NM 26-30
NM 21-25
Nfvl 16-20
NM 11-15
NM 06-10
Nl~ 01-05

III
II
I
lV

Especial

III
1ª

II
I

IV
III

Técnico Legislativo

Áreas de Especialização:
- Processo Legislativo
- Transportes
- Administração
- Enfermagem
- Eletrônica
- Telecomunicação
- Artesanato
- Segurança
- Outras áreas
Auxiliar Legislativo

2~

Áreas de Especialização:

II

- Telefonia
- Portaria
- Outras áreas

I
III
II
I

3ª

* Ciasses: Especial, Mestre, Contramestre e Artífi.ce Especializado
** Classe uAu - Artífice

ANEXO

III

TABELA DE- VENCIMENTOS DO. GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAHENTO
SUPERIORES SF-DAS A QUE SE REFERE O ART. 22 DA
RESOLUÇÃO N2 87, OE 1989

NÍVEL
DAS-1
DAS-2'
DAS-3
DAS-4
*DAS-5
DAS-6

VENCIMENTO
ou
SALÁRIO
2.065,25
2.354.38
2.683,99.
3.059,75
3.488,12
3.976,44

%

100
115
125
130
135
140

REPRESENTAÇÃO

RETRIBUIÇÃO

NCz$

NCz$

2.065,25
2.707,53
3.354,98
3.977,67
4.708,96
5.567,01

4.130,50
5.061,91
6.038,97
7.037,42
8. 197' 08
9.543,45

*O cargo de Consultor-Geral tem o símbolo FG-DAS-101.5
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ANEXO IV
CATEGORIA FUNCIONAL

CLASSE
Especial

1~

Analista Legislativo
(NÍvel Superior)

2ª

3~

Especial
Técnico Legislativo
(NÍvel Médio - 2º Grau)

1ª

2~

Auxiliar Legislativo
(Nível Básico - 1º Grau)

...
3~

PADRIIO
III
II
I

VENCIMENTO/SAL~RIO

15.135,10
14.713,55
14.303,75

VI

13.905' 37

v

l3. 518' 08
13.141,57
12.775,56

IV
III
II
I

12.419' 73
12.073,82

VI

11.737,54

y

11.410' 63

IV
III

11.092' 82
10.783,86

II

10.483,51

"!

10.191,53

IV
III

9.907,67

II

9.363,47

I

9.102,68

III

5,994,44

II

5.830,82

I

5.667,31

IV
III

5.176,94

II

5.013,59

I

4.850,15

IV
III
II

9.631,73

5.340,49

4.523,03
4. 359' 66 .
4.196,19

I

4.032,57

III

3.705,71

II

3.542,14

I .

3.378,54

-
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V

TABELA DE NÍVEIS DE VENCWENTOS
A QUE SE REFERE O ART. 12, § 1º, DA RESOLUÇÃO NQ 87, DE 1989

OCUPANTES
QUADRO DE
42 DA LEI
RETORA Nº

DE CARGOS EFETIVOS DA PARTE ESPECIAL E SUPLEMENTAR DO
O ARTIGO
PESSOAL DO SENADO FEDERAL, A QUE SE REfEREM
Nº 5.900, DE 9 DE JULHO DE 1973 E O ATO DA COMISSÃO DI
26, OE 6 DE MAIO DE 1987

CARGO

NÍVEIS

VALORES

DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

34.60-6,07
*
29.722,56 *
25.515,11 *
21.896,23 *
21.896' 23 *

ASSESSOR LEGISLATIVO

*

6

5
4
3.
3

Valor com a absorção da Representação Mensal

O SR. PRESIDENTE (Iram SéiraivãY -

Em discussão a redação_final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.

através da presente Mensagem, o Senhor

Exposição de Motivos n~199/89,_ do_ Senhor

Ministro da Fazenda, que o Senado Federal,

EmVõtãÇão.

---nos termos do que dispõe o artigo 52, inciso

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)

féS,

_Presidente da República propõe, com base na

Aprovada.

0 projeto vai à promulg<fçãõ.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 8:
(Em regime- de urgência, nos termos
do art. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Mensagem n" 326, de 1989 (n9 847/89, na on:
gem), relativa à proposta para que a República Federativa do Brasil, através do
Ministério da Aeronáutica, possa ultimar
a contratação de operação de crédito extemo, no valor de' até oitenta e cinco miIhões de francos be1gas, para os fins que
especifica (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Odadr Soares, para proferir 0 parecer da Comlssão de Assuntos Económicos.
O SR. ODACIR SOREA (PFL-RO. Para
emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

V, da Constituição Federal, autorize o Governo
da União, por intermédio do_Ministério da Ae-

- ronáutica, a ultimar a contratação d,e operações de crédito externo no valor de até FB
85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de
francos belgas), equivalente a aproximadamente GS$ 2,200,000.00 (dois milhões e duzentos mil dólares norte-americanos),junto ao
Générale bAnk SA. estabe1ecido no Reino da
.. -Bélgica, destinada a financiar 85% (oitenta e
cinco por cento) dos custos de importação
de equipamentos destinados ao balizamento
noturno dos aeroportos do Ga1eão (FJ), Guarulhos (SP) e de Confms (MG), com vistas
__a dotá-los de maior segurança operacionaL
O novo texto constitucional conferiu competência privativa ao Senado Federal para decidir sobre operações de crédito externo de
interesse da União, situação em que s_e enquadra a presente operação, sendo, portanto, essencial que este manifeste sua aquiescência:
para que a operação possa ser ultimada.

As condições básicas da operação pretendida, nos termos da documentação que Instrui
o processo, são as seguintes:
1) Credor: GÉNÉRÂLE BANK SAIJ'I.V (Reino da Bélgica)
2) Montante: Ato FB · 85.000.000,00 (85%
do custo do projeto)
3) Amortização: Em 1fi_ (dezesseis) pagamentos semestais, vencendo-se a primeira 6
(seis) meses após cada desembolso.
4) Juros: Taxa ftxa de 8,20% ao ano, pagáve_is _semestralmente.
___ .5) __Taxa de administração: 1,00% sobre o
lnonfnate da operação.
6) Seguro de_ Crédito: 5,87% sobre o montante do financiamEmto.
A operçaão em análise, destinda à aquisiçilo
de equipamentos sem similar nacional - segundo documentos do Ministério da Aeroriáutica que instuem o processo -, foi objeto de
avaliação de prioridade pelo Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento e Coordenação da
Presidência da República (Seplan!PR), que,
nos termos do que dispõe o Decreto-lei n"
1.312, de 1974, em seu arl_49, reconheceu
seu caráter prioritário para o desenvolvimento
nacional, através do Aviso n9 1.302, de
16-10-89.
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Por outro lado, a documentação anexada
e as informaÇões prestadas peío Ministério da

Aeronáutica oferecem adequado esclarecimento sobre as determinantes das operações,

inclusive no que tange à alocação de recursos
no seu orçamento para fazer face à contrapartida ( 15% do projeto) e aos encargos dela
decorrentes.
_
Outrossim, considerada a relevância do pfojeto para a segurança da aviação civil do País,
a importância dos aeroportos beneficiados no
âmbito da infra-estrutt.J:ra aeroportuária nacional, bem como o fato de que os encargos
da operação são fiXados em termos de taxas
fixas- escapando, pofs, aos aspectos críticos

das operações celebradas no passado com
taxas flutuantes - , somos pela aprovação da

Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 101, DE 1989
Autoriza o Governo da União, por inter~

médio do .Ministério da Aeronáutica, a
contratar operaç!Jo de crédito externo, no

montante de até FB 85.000.000,00, ou
seu eqw'va/ente em outrl!l moeda, )'unto
ao Généál/e &nk SA, com vistas ao fi.
nanciamentO dos custos de importação

de equipamentos para o balizamento noturno de aeroportos.
Art. 1~ É o Governo da União, através do
Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos termos do art. 52, V, da ConstitulÇão Federal,
a contratar operaçáo de crédito externo, no

valer de até FB 85.000.000,00 (oitenta e cinco
milhões de francos belgas}, ou o seu equivalente em outra moeda, junto ao Générale Bank
.S.A., estabelecido no Reino da Bélgica, desti-

nada a financiar 85% (oitenta e cinco por cento) dos custos de importação de equipamen-

tos destinados ao balizamento notumo dos
aeroportos do Galeão (RJ), Guarulhos (SP)
e Confins (MG). ·
Parágrafo único. A operçaão somente po·
derá ser realizada com taxas fixas de juros,
limitados estes a um máximo de 8,20% (oito
inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano,
pagáveis semestralmente.
_
Art. 2ç Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESJDEI'ITE (Iram Saraiva) - O
parecer da <:omissão de Assuntos Económicos conclui pela apresentação do Projeto de
Resolução n9 101 ,_de 1989, que "autoriza o
GoVelno da União, por intermédio do Ministério da Aeronáutica, a contratar operação de
crédito externo, no montante de até FB
85.000.000,00, ou seu equivalente eni outra
moeda, junto ao GénéraJe Bank S.A, com vistas ao financiamento dos custos de importação de equipamentos para o balizamento
notumo de aeroportos".
<:ompleitada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permahê<::er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
r~açáo final.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadá.
O projeto vai à promulgação,

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So·
mesa, redaçao final que s_erá lida pelo
_Sr. 19 SecretáriO.

Item 9:

IJ~re _?I

É lida a se9uinte
PARECER N•442, DE 1989
(Da Comissão Diretora}
Redação final do Projeto de Resolução

.. n'.101, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 101, de 1989,

que autoriza o OoVemo da Oniáo, por Intermédio do Minlst~rio da Aeronáutica, "'- contfatar operação de crédito externo, no mon~
tante de até fB 85.000,000,00 (oitenta e cinco
milhões de francos belgas).
Sala de Reuniões da _Comissão, 15 de dezembro de 1989. -:-Iram SaraiYa, Presidente
--Pompeu _de Sousa, Relator- Antônio Luiz
Maya - Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER N' 442, DE 1989
Redação final do Projeto de Resolução

· h' 101, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da ConstiPresidente, pro·
tuição, e eu,
mulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Ne

, DE 1989

Autoriza o Governo da (fni.io, por Jntetmédio do Ministério da Aerontiutica, a
contratar operação de crédito externo no

valor de até FB 85.000.000.00 (oitenta
e dnco milhões de francos belgas), Oll
seu equivalente em outra moeda, junto
ao Généttile Bank SIA
O Senado Federal resolve:
- Art. 19 É o Governo da União, através do
Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos termos do att. 52, incisó V da Constituição, a
contratar operação de crédito externo no valor
de até FB 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de francos belgas), ou o seu equivalente
em outra moeda, junto ao Générale Bank S/A.
e"stabeleci9o no Reino da Bél_gica, destinada
a financiar oitenta e cinCO por cento dos custos
de importação de equtpamentos destinados
ao balizamento notumo dos aeroportos do Galeão, no Estado do Rio de Janeiro, Guarulhos,
no Estado de São Paulo e Confins, no Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A operação somente poderá ser realizada com taxas fixas de juros,
limitados estes a um máximo de oito inteiros
- e vinte centésimos por cento ao ano, pagáveis
semestralmente.
Art. 2 9 Esta Resolução entra ~m Vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) (Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, e, do Regimento Interno)
Mensagem n? 353, de 1989 (n"915/89,
na origem), relativa à proposta para que
as Centrais EJétricas Brasileiras S.A. Eletronorte possam ultimar a contratação
<:fe operação de crédito externo, junto a
um consórcío de bancos, no valor de até
US$ 965,000,000.00 (i-loveCentos e sessenta e dneo milhões de dólares americanos), para os fins que especifica (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobe Senador Meira
Filho para· einitl-r o parecer da Çomíssão de
Assuntos Económicos.
O SR. MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para
emitir parecer~ -Sr. Presidente, Srs. Senãdo- - res, através da presente mensa9em o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal, por proposta do Senhor Ministro da Fazenda, através da_ Exposição de Motivos n~ 239/89, que seja a Centrais
Elétricas Brasileiras S/A- Eletrobrás, e suas
subsidiárias, autorizada a ultimar operação de
crédito externo, de natureza financeira, no valor de até US$ 965,000,000.00, mediante garantia da União, junto a um cons6n:::io de banC9S, tC'mdo por agente financeiro o Otibank
NA, destinada ao financiamento e refinancia~
menta de obrigações relativas à elevação do
potencial de energta elétrlca do Pals a cargo
do Sistema Eletrobrás.
Segundo informado na Exposição de Motivos, a operação em análise será efetuada corn
re<:ursos depositados no Banco Central do
Brasil, relativos à renegociação da dívida externa brasileira, objeto do "Multi~Year Deposit Facilit Agreement", celebrado por tal instituição
com o Cítibank em 22-09-88.
·
As condições financeiras da operação serão
estabelecidas pelo Banco Central do BrasU,
em consonância com o citado awrdo e limitações legais vigentes.
Do total indicado, US$ 700 milhões se destinam ao pagamento de_ débitos para com empreiteiras e forneCedores e US$ 265. milhões,
à consolidação_ de débitos bancários de curto
prazo.

As condições da operação foram anaJisadas
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação-Geral da Presidência da RepUblica, que
se pronunciou favoravelmente à operação,
bem corno quanto à Capacidade de pagamento dos tomadores, concedendo-lhe prioridade,
conforme Aviso n9 1A84, de 28-11-89, cuja
cópia se encontra anexa a este processo.
- Assim, dada a relevância da operação para
o equacionamento das obrigações da Eletrobtás, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
-
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PROJETO DE RES'OLUÇÃO -N" 102, DE 1989

PARJõCI;R N• 443, DE 1989

(Da Comissão Diretora)

Autoriza a Centrais Bétficas BrasJ1elras
SA - Eletrobrás, e suas subskliárias, a
contratar operação de crédito externo,
com garantia da Onião, no valor de aie

(JS$ 965,000.000.00 (novecentos e sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), junto ao Cidbank, na sua
condição de agente financeiro de um
consórdo de bancos.
O Senado Federal resõfVe:

Art. 1o É a Centrais Elétricas Brasileiras
S.,A.- Eletrobrás, e suas subsidiárias, autori·
zada a, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, contratar operação de crédito
externo no valor de até US$ 965,000,000.00
(novecentos e sessenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), junto ao Citibank
N.A., como agente financeiro de um consórcio
de bancos, mediante garan-tia da União, desti·
nada ao financiamento de refinanciamento de
obrigações _relativas à elevação do potencial
de energia elétrica do País.
Parágrafo único. As condições financeiras
da operação serão estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil, em consonância com os
termos da renegociação da dívida externa brasileira fixãdos no documento "Multi-Year Deposit FacilitAgreement", celebrado em 22 de
setembro de 1988.
Art. 29 -J:: o Põder ExecUtivo autoriZado a
dar aval do Tesouro Nacional à operação mencionada no art 1~ desta Resolução, mediante
recebimento de contrapartida efetivas da Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás,
obseJVadas as demais exigências legais.
Art. 39 Esta Resolução entra em VIgor ria
data de sua publicação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

O

parecer da Comiss_ão de AssuntOS Econôffii·
cos _conclui pela apresentação do Projeto de
ResOlução no 102, de 198'"9, que "autoriZa as
Centrais Elétrkas Brasileiras SA. - Eletro~
brás, e suas subsidiárias, a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União,
no valor de até US$" 965,000,000.00TI1ovencentos e sessenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos), junto ao CfúbariK, na -sua
condição de agente financeiro de um cori-Sório
de bancos".
Completada a instrução da matéria, passa-se à discu.ss!o do projeto, em turnO único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora. para a
redação final.
OSR.PRESIDENTE((ramSaraiva)-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que
será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte

Redação final do Projeto de ReSolução
n• 102, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9102, de 1989,
que autoriza as Centrais Elétricas Brasll-elras
SA - Eletrobrás, a ultimar contratação de
operação de crédito externo, junto a uni c_onsórcio de bancos, no valor de até US$
965,000,000.00 (nOvecelitós e sessenta e cinco milhões de dólares americanos), para os
fins que especifica.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator, -Antônio Luiz
Maya , Louremberg Nunes Rocha.
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'os Srs. SenadOres que a aprová.m queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE_ (Iram Saraiva) Item 10:
(Em regime de urgência, nos· termos
do art. 336, c, do Regimento lnterrio)
Mensagem n~ 354, de 1989 (n°916/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autqrizada a Prefeitura MunTcipal de
Porto Velho (RO) a_ contratar operação
de crédito no valor- correspondente, em
cruzac:los novos, a 12.000.000 Bônus do
TeScurO Nacional - ·BTN, junto à Caixa
Econômica Federal, para os fins que especifica (dependendo de parecer).

Concedo a palavra ao nobre Senador OdaANEXO AO PARECER N" 443, DE 1989
Redação final do Projeto de Resolução
n• 102, de 1989.
-

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do artigo 52, inciso V da Constituição, ·e eu, · ·
, Presidente, Promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

, DE 1989

Autoriza a Centrais Elétricas Brasilêiras
S.A. - Eletrobrás, e suas subSidiárias, a
contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor de até
965,000,000.00 (novencentos e sessenta e dnco milhões de dólares americanos).

as$

O senado Federal resolve:
Art. 1o São a Centrais E1étricas Brasileiras
S.A. - Eletrobrás, e suas subsidiárias, autorizadas, nos termos do artigo 52, inico V da
Constituição Federal, a contratar operação de
crédito externo, no valor de até US $
965~00"0,lf01J.01q110Vencentos e sessenta e
cinco milhões de dólares americanos), junto
a instituições de crédito, mediante garantia da
Uniao, destinada ao financiamento de refinanciamento de obrigações relativas à elevação
do potencial de energia elétrica do País.
Parágrafo único. As condições financeiras
da operação-serão estabele-cidas pelo Banco
Central do Brasil, em consonância com os
termos da renegociação da dívida externa brasileira fixados no documento "Multi-Year Deposit Facilit Agreement", <;elebrado em 22 de
setembro de 1988.
Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a
dar o aval do Tesouro Nacional à operação
mencionada no art. 1~ desta Resolução, me- diante recebimento de contragarantias efetivas da Centrais Elétikas Brasileiras S.A. Eletrobr-ás, observadas as demais exigências
legais.
Att.. 3" _ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
à discussão.
Em votação.

cii- Soares, para proferir Parecer da. Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL -

RO.

Para emitir parecer)·::_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n~ 354, d_e 1989
(no 916; de 14-12~89, na origem), o Senhor
Presidente da República propõe, com base na
Exposição de Motivos n"" 23at89, do Senhor
Ministro da Fazenda, que o Senado Federal
autoríze, nos termOS do qUe dispõe o art. 52,
VU, da Constituição Federal, ã PrefeitUra.Municipal de Porto Velho, Rondônia, a contratar
operação de crédito em valoiCoirespondente
a 12.000.000 (doze milhões) de ·BTN, junto
à Caixa Económica Federal, destinada à execução de obras do Sistema Viário Principal
de Porto Velho, funcionando a CEF como sucess-ora ·do extinto Banco Nacional da Habitação-BNH.
A Resolução n" 03, de 1976, do Senado
Federal caracteriza operações com recursos
dos programas do BNH, como fora dos limites
-fixados pela Resolução n~ 62175, requerendo
autorizações específicas do Senado Federal,
devendo a solicitação respeciva ser encaminhada devidamente instruída com parecer do
Conselho Monetário Nacional.
As caracteristicas básicas da operação, nos
termos do Voto CMN n~ 329/8_9, são as seguintes:
A-,.-Valor:. 12.000.000 BTN, equivalentes a NC:Z$ 32.347.200,00 (trinta e
dois milhões, trezentos- e quarenta e sete
mil e duzentos cruzados novos), em Setembro de 1989;
_
B -Prazos: 1. de carência: 12 meses;
2. de amortização; 216 meses;
C~ Encargos: 1. juros: 6% ao ano;
2. taxa de administração: 2% sobre o valor
liberado; 3. outras taxas: PRODEC 0,5% do valor financiado; agente financeiro: 1% ao ano;
D- Garãntia: Fundo de Participação
dos Municípios.

Do ponto de vista formal, o processo se
acha convenientemente instruído, em consonância com o que estabelece a Resoluçáo n"
93n6, achando-se acompanhado de parecer
do Conselho Monetàrio Nadonal, bem como
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das informações sobre o perfil de endivídamento do Município.
É o relatório.
Considerados os relevantes propósitos da
operaçao, as evidências de capacidade de pa-

gamento do Município interessado e demais
elementos expostos, somos favoráveis ao acolhimento da Mensagem, nos termos do__seguinte:

PROJETO bE RESOLUÇÃO
N" !03, DE 1989

que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Velho (RO) a contratar operação de crédito
rlo valor correspondente em cruzados novos,
a 12.000.000 B_ônus do Tescuro "Nacional BTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de deZembro de -1989. -Iram Saraiva, Pi'esidente
-Pompeu de Sousa,- Rêlator -Antônio Luiz

Majã ~ Louremberg Nunes Rocha.
- ANEXO AO PARECER N" 444, DE 1989
Redação final do Projeta de Resolução

n? 103, de 1989.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Velho (RO) a contratar operação de crê-Faço saber que o Senado Federal aprovoo,
nós termos do art. 52, inciso VII, da Consticfjfo, em cruzados novos, no valor correspondente a 12.000.000 (dõze milhões) _ tui_ç_ã~, e eu,
, Presidente, pro-

de BTI'I, junto à Caixa Econômica Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1ç É a_ Prefeitura Municipal de Porto

Velho (RO) autoilzada a contratar, nos termos
do que dispõe o art. 2~ da Resoluçao nn 93,
de 1976, do Senado Federal, com a redação
dada pela Resolução no 140, de 1985, do mesmo órgão, operação de crédito, em cruu:~dos
novos, em valor correspondente a 12.000.b00
(doze milhões) de Bónus do Tesouro Nacional
- BTI'I, junto à Caixa EconómiCa Federal,
destinada à execução de obras do Sistema
Viário Principal de Porto Velho (RO).
Art. 2~ -Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

mulgo

ã Seguinte
RESOLUÇÃO Ne

, DE 1989

a

AUtoriza Prefeitura Municipal de Porto
Velho, Estado de Rondónia, a contratar
-operação de crédito no valar correspon·
- dente, em cruzados novos, a 12.000.000

Bônus do Tesouro Nacional- BTN.
O Senado Federal resolve:

-_7\lt. 1o é a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, Estado de Rondônia, autorizada a con·
tratar, nos termos doart. 52, inciso Vfl da ConstituiÇão, e do art. 2o da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu·
·ção n" 140, de 5 de dezembro de 19_85, ambas
do_ Senado Federal, operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a
12.000.000 (doze milhões) de Bônus do Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa Econô·
mica Federal, destinada a execução de obras
do Sistema Viário Principal, no Município.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer da Comissão de Assuntos EcOnômicos conclui pela apresentação do Projeto de
Resolução n~ 103, de 1989, que "autoriza a
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Prefeitura Municipal de Porto Velho (RO) a
Em discussão a: i'edação finaL (Pausa)
contratar operação de crédfito, em cruzados
Não havendo quem peça a palavra, encerro
novos, no valor correspondente a 12.000.000
a c!iJis:uss_~o.
·
(doze milhões) de BTN. junto à Caixa EConóEmvotção.
mica FederaJ".
Os Srs. _Senadores que a aprovam queiram
Completada a instrução da matéria, paspermanecer sentados. (Pausa)
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
Aprovada.
Em discussão. (Pausa.)
A n:!_atéria vai à promulgação.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~A
Em votação.
Presidência lembra aos Srs. Senadores que,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
às 15 horas, teremos se~o do Congresso
permanecer sentados. (Pausa.)
Nacional.
Aprovado.
Foram encaminhadas mais três medidas
A matéria vai à Ccimlssào Diretora, para a
provisóiras pelo Excelentíssimo Senhor Presiw
redação finaL
dente da República ~
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -SoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) bre a mesa parecer da Comissão Diretora, ofeItem 11:
recendo a redação final da matéria, o qual
-(Eni_ regime de urgência, noS termos
será lido pelo Sr. J9~Secretárlo.
do art. 336, ~ do Regimento Interno)
É lido o seguionte
Mensagem n' 355, de 1989 (n• 9!8189,
na origem), relativa à proposta para que
PARECER N• 444, DE 1989
sejam autorizadas as Centrais Elétricas
(Da Corrilssão Oin!tOra)
do Nprte do Brasil - Eletronorte, com
Redaçio fi!UII do Projeto de Resolução
gª_rantía da qujão, a ultimar contratação
n? 103, de 1989.
de operação de crédito externo, no valor
A Comissão Dlretora apresenta a redação
de até DM 22.134.694;00 (vinte e dois
final do Projeto de Resolução n~ 103, de 1989,
mllhões, cento e trinta e quatro mil e seis-

Dezembro de .1989
centos e noventa e quatro marcos alemães)_, para os fins que especifica (dependendo de parecer).
Solicito do

nobr~ Senador

Gomes Carvalho

o parecer da ComfssãO de Assuntos
mitos, sobre a matêria.

Econô~

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, atiavés da presente Mensagem, o Senhor Presidente da República submete_ à deli·
beração do Senado Federal pleito da Eletrow
norte, que objetiva contratar, mediante garantia aa União, operação de crédito externo, de
natureza financeira, no valor equivalente a até
DM 22.134.694,00 (vinte e dois milhões, cento
e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e
qUatrO mã~cos- alemães), ou seu equivalente
em outra moeda, destinada ao financiamento
da importação de dois compensadores estátiw
cos a serem illstalados na Subestação São
Luís [], no Estado do Maranhão.
As condições financeiras básicas da op_eraçáo são as segUintes:
A) Amortização: em 14 (quatorze)
prestações semestrais iguais e_ sucessivas, vencendo-se a primeira em
31-12-92, ou 6 meses após o início da
operação do projeto, se antes de 30-6-92;
B) Juros: 0,75% ao ano, sobre a taxa
AKA; pagos em parcelas semestrais;
C) Comissões: - de compromisso:
0,5% ao ano sobre o saldo não desembolsado; - de administração: DM
110.000,00, paga 120 di às após a assinatura do contrato;
D) Seguro de Crédito: DM
675.000,00~ paga ceii.to e vinte dias após
a assinatura do contrato;
E) Garantia: aval da República Fede-I.at.iva _do Brasil.

As condições fina.nceiras da operação foram analisadas pela Secretaria de Planejamen·
to e Coordenãção--Geral da Presidência da R~
pública, que s_e pronunciou favoravelmente à
operação concedendo-lhe prioridade, conforme Aviso no 620, de 18-4-89, conforme exige
o art. 49 do Decreto-Lei n91312J74. ---,
Dada a relevimcia dos equipamentos, cuja
aquisição será viabilizada pela operação, para
a apropriada operação e controle do funcionamento da Sub§!stação, opinamos pelo acolhi·
mento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE REsOU.ÍÇÃÔN'l 04, DE I 989 ..
Autodza a Centrais E/étricas do Norte
do Brasil- E/etronorte, a contratar ope-

ração de crédito etemo, cOm garanb'"a da
União, no valor de até DM 22.134_694,00
junto ao /'(Mditan$li!lt für Wiederaufau KIW da Nemanhá.
O Senado Federal-resolve:
Art. J9 É a Centrais Eiétrícas do Norte do
Brasil - Eletronorte, autorizada a contratar,
nos termos do art 52,1, V, da Constituição Federal, operação de crédtto externo no valor
de até DM22.134.694,00 (vinte e dois milhões, 1

cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro marcos alemães), ou seu equi-

valente em outra moeda, junto ao Kreditanstalt
Für Wiederaufau - Kf\\1', medíãnte gã.rantia
da União, destinada ao financiamento da aquisição de dois compensadores estáticos, fornecidos pelas empresas Siemens_ e Tusa, a serem instalados na Subestação São Luís II, no
Estado do Maranhão.
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Art._ 2° É o Poder Executivo autorizado a
dar o aval do Tesouro Nacional à _operação
mencionada no art. 1o desta Resolução, me·
diante recebimento de contragarantias efetivas da Eletronorte, oba,ervadas as demais exi-

gências legais.
Art. 3o Esta resolução entra em vigor mi.
data de sua promulgação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer da COmiSSão de Assuntos Econômicos condui pela apresentação do Projeto de
Resolução n~ 104, de 1989, que -"autoriza a
Centrais Elétricas do-Norte do Brasil- Eletronorte, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor de até DM
22.134.694,00 junto ao Kreditanstalt für-Wilderaufbau- KfW, da A1amanha".
Completada a intrução da matéria, passa-se
à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. ·Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So·
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final da matéria, o qua1
será lido pelo Sr. Jo:> SeCretário.
-

t:. lido o seguinte
PARECER N• 445, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
Redaçáo final do Projeto de Resolução

n' 104, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 104, de 1989,
que autoriza a Centrais Elétr!cas do Norte do
Brasil - Eletronorte, a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da União, no
valor de até DM 22.134,594;00 (vinte e dois
milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos
e noventa e quatro marcos alemães).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antónío Luiz
Maya, Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER N• 445. de 1989"

Redação final do Projeto de Resolução
n' 104, de 1989c

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do artigo 52, inciso V, da Conti-

tuíÇão, e eu,
mulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, Presidente, pro-

, DE 1989

Autoriza a Centrais E/étricas do Norte
- Eletronorte, a contratar operação de
crédito externo,~ com garantia da (Jnião,
no valor de até DM 22.134.694,00,junto
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW da Alemanhã.
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ção de operaçao de crédito externo, no
valor de até US$ 1,020,000.00 (um mjlhã.o e vinte mil dólares americanos, ou
seu equivalente em outra moeda, para
os fins que especifica (dependendo de
parecer).
ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin para profertir parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a matéria.

O Senador Federal resolve:

O SR. NELSON WEOEKIM (Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Brasil - Eletronorte, autorizada a contratar,
através da presente Mensagem, o Senhor Prenos termos do art. 52, inciso V, da Constituição sidente da República submete à deliberação
Federa~ operação de crédito no valor de até
do Senado Federal pleito da Eletronorte, que
DM 22.134.694,00 (vinte e dois milhões, cento objetiva contratar, mediante garantia da União,
e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e
operação de Crédito externo, de natureza fi.
quatro marcos alemães), ou o seu equivalente nanceira, no valor equivalente a até US$
em outra moeda, junto ao_ Kreditanstalt Für
1,020,000.00, junto ao "Export Development
Wíederaufbau - KFW, mediante garantia da
Corporation - EDC", destinada à aquisição
União, destinada ao financiamento da aquiside Analisadores de Descargas Parciais ção de dois compensadores estáticos, forne- "PDA Systems", da empresa "FES Internacidos pelas empresas Siemens e Tusa; a se· - cional Ltd.", do Canadá, a serem instaladas
rem instalados na Subestação São Luiz 11, no
nas Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e Coaracy
Estado do Maranhão.
_
Nunes.
Art. 29 É o Poder Executivo autorizado a
dar o aval do T escuro Nacional à operação
As condições financeiras básicas da operamencionada no art. 1ç desta resolução, me- ção são as seguintes:
diante recebimento de contragarantias efeti~
A) Amortização: em 6 (seis) prestavas da Eletronorte, obseJVadas as demais exições semestrais iguais e- sucessivas, vengências legais.
cendo-se a primeira 6 meses após o térArt. 3° Esta resolução entra em vigor na
mino do projeto;
data de sua publicação.
B) Juros: fiXOs de 9,15% ao ano,-pagáveis semestralmente, juntamente com
a parcela do principal;
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
C) Comissões: - de compromisso:
a palavra pela ordem.
0,5% ao ano; - de administração:
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) 15!16%.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
D) Garantia: aval da República FedeTito.
rativa do Brasil.
O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Pela
As condições financeiras da operaç!o fo-ordem.) -Sr. Presidente, só para uma obserram analisadas pela Secretaria de Planejamenvação sumaríssima, em relação a uma colocato e Coordenação-Geral da Presidência daRe- ção que alguém fez agora. Quero falar da tribupública, que se pronunciou favoravelmente à
na. O Brasil é hors-concours. Deve em todas
operação concedendo-lhe prioridade, confor·
as moedas.
me Aviso n9 857, de 19~6-89, conforme exige

Art. 1" É a Centrais Elétricas do Norte do

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Inclusive os bancos podiam, pelo menos, traduzir seus nomes do alemão para o português ...
(Risos)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação:
Os Srs. Senadores que a 8provam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 12:
(Em regime de _urgência, nos termos
do art. 336, c; do Regimento lntemo)
Mensagem n' 356, de 1989 (n' 919(89,
na origem), relativa à proposta para que
as Centrais Elétricas do Norte do Brasil
- Eletronorte possam ultimar contrata-

o art. 41 do Decreto-Lei n9 1.312n4.
Dada relevância dos equipamentos, cuja
aquisição será viabilizada pela operação, para
a apropriada operação e controle do funcionamento dos sistemas articu1ados a partir das
Hidrelétricas de Tucuruf e CoaraCy Nunes, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 105, DE I989
Autoriza a Centrais ElétriCi!Js do Norte

do BraSI1- Eletronorte a contratar Operação de crédito externo, com garantia da
(}mão, no valor de até(}$$ 1,020,00aOO.
junto .ao Exp6rt Development Corporation-EDC

O Senado Federal resolve:
t a CCntrais-Eiétricas do Norte do
BraSil - Eletronorte, auto~ada a contratar,
nos termos do arl52, V, da Constituição Federal, operação de crédito extemo no valor de
Art ]9
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até U$$ (020,000.00 (um milhão e vinte mil
dólares norte~americanos), junto ao "Export

Development Corporation- EDC", mediante
garantia da União, destinada ao finandaffiento
da aquisição de Analisadores de Descargas
Pardais produzidas pela empresa ca-nadense

"FES lntemational Ltd.", a serem instalados

nas Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e Coaracy
Nunes.

Art. 2• t: o Poder Executivo autorizado a
dar o aval do Tesouro Nacional à operação
mencionada no art. 1~ desta Resolução, mediante recebimento de contragarantias efetivas da Eletronorte, observadas as demais exi·
gências legais. _

Art. 3~ Esta- resolução entra em vigor na
data de sua promulgação.
Art. 4~ Revogam-se as, disposições etn
contrário.
.
t: o parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer da Comlssão_.de.Assuntos Econômicos conclui pela apresentação de Projeto de
Resolução que '"autoriza Centrais Elétricas do
Norte do Brasil Eletronorte, a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
no valor de até US$ 1,020,000.00 junto ao
Export Development Corporation - EDC".
Completada a instrução da matéria, passa-se à apredação do projeto, em turno únlco.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senaôõres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora, para a
redaç.êlo final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, redação final que será Ilda pelo
Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte

PARECER N• 446, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n• 105, de 1989.

RESOLUÇÃO N'

DE 1989

Autoriza a Centrais Elétricas do Norte
do Brasil- E!etronorte, a contratar ope-ração de crédito externo, com garantia
da Onião, no valor de até ass
1,020,000.00, Junto-ao "Export Develop·
ment Corporation - EDC':
O Senado Federal resolve:
.
Art. P É a Centrais-Elétricas do Norte do
Brasil EJetronorte, autorizada a contratar, nos
termos do art. 52, inciso V da Constituição
Federal, operação de crédito externo no valor
de até US$ 1,020,000.00 (um milhão e vínte
mil dólares americanos),junto ao "Export Development Corporation - EDC", mediante
. garantia da União, destinada ao financiamento
da aquisição de Analisadores de Descargas
Pafciais produzidas pela empresa canadense
-"FES Jnternational Ltd.", a serem instalados
nas Usinas Hidrelétr_icas de Tucuruí e Coaracy
Nunes.
Art. 2" É o Poder Executtvo autorizado a
dar o aval do Tesouro Nacional à operação
mencionada no art. 1~ desta Resolução, mediante recebimento de contragarantias efetivÇ:Is da Eletrcinorte, observadas as demais exigências legais.
Art 3o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
_ O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não haverydo quem peç-a a palavra, encerro
a discussão.'
·
Em Votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
9_ Projeto vai -à pr~mu!gação.

-o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 13:
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n~ 359, de 1989 (n9 923/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a República Federativa do
__Brasil a ultimar contratação de operação
de crédito externo com o Banco do Brasil
S/A no valor de até US$ 217.000,000.00
(duzentos e dezessete milhões de dólares
amerii::anOsJ,ou o Seu equivalente em outras moedas (dependendo de parecer).
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Seu equivalente em outras moedas junto ao
Banco-do Brasil S/A., destinada a financiar
a fabricaçáo de equipamentos para a aeronave
AM-X, pelas indústrias brasileiras envolvidas
no programa, sob a coordenação da Embraer.
O novo texto constitucional conferiu com·
petênda privativa ao Senado Federal para deCidir sobre operações de crédito externo de
inte~esse da União, situação em que se enquadra a presente operação, sendo, portanto, es·
sencial que este manifeste sua aquiescência
para que a operação possa ser ultimada.
.As çonc;jjçôes básicas da operação pretendida; nos termos da documentação que instrui
o processo, 'são as seguintes:
1) Montante: Até US $ 41,000,000.00
2) Amortização: Em 12 (doze) anos,
com pagamentos em 15 (quinze) parce·
las semestrais.
3) Juros: 13116% acima do "Libor"
semestral.

A operação em análise, _destinada à produção de equipamentos essenciais ao programa
do AM-X, _objeto de avaliação de prioridade
p~Jo Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan/PR), que, nos termos do que
dispõe o Decreto-lei n9 1.312, de 1974, em
seu art. 4" reçonhe._ceu seu caráter prioritário
para o desenvolvimento nacional, através do
Aviso n" 1.525, de 12-12-89.
Por outro lado, a documentação -anexada
e as informações prestadas pelo Minist~_~iq da
-A:e!onáutlca Oferecem adequado esclarecimento sobre as determinantes das operações.
Outrossim; Considerada a relevância do projeto para o País, especialmente no que tange
à substituição de exportações e produção interna de itens de importância estratégica para
o gjstenútde segurança, somos pela aprovação da Mensagem, nos termos do seguinte:

- PROJETO DE RESOUJÇÃO
N' 106, DE 1989

Autoriza o Governo da (/nião, através
do Ministérfo da Aeronáutica, a contratar
operação de crédito externo, no montante
de até Os$ 21 7,000,ooo.oo; oú seu equivalente em outras moedas, junto ao Banco do Brasil S(A.

A Comissáó-151r""êlõrãapreSenta a redação
Art. 1~ Ê 9 Governo da União, através do
fmal do Projeto de Resolução n" 105, de 1989,
Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos terque autoriza a Centrais Elétricas do Norte mos do art. 52,-V, da Constituição Federal,
Eletronorte, a contratar operação de crédito
a contratar operação de crédito externo, no
_ Çoncedo a palavra ao nobre Senador Odaexterno, -com garantia da Gniã_o, no valor de
cir Soares, para proferir o parecer da Comis- -valor de até US$ 217,000,000:oo (duzentos
até Qs$ 1,020,000.00 (um milhão e vinte mil
e dez.essete milhões de dólares norte-ameridólares americanos), junto _ao "Export Deve- são de Assuntos EcOnômlcos.
canos), ou O seu equivalente em outras moelopment Corporatoin- EDC".
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. das, junto ao Banco do Brasil S/A, desti-nada
Sala de Reuniões da Comissão, 1.5 de dePara proferir parecer.)- Sr. Presidente", Srs. a financiar a fabricação de equipamentos para
zembro de 1989. -Iram "Saraiva, -Presidente
Senadores, através da presente Mensagem, o aeronave AJo!\-X, pelas indústrias brasileiras en_:_Pompeu de SoUsa, Relator -AntÓm'o Luiz Senhor Presidente da República propõe, com
volvidas no programa, sob a coordenação da
Maya- Louremb&rg Nunes Rocha.
base: na Exposição .de Motivos n~ 245/89, do Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A- EmSenhor Ministro da Fazenda, que o Senado braer.
ANEXO AO PARECER N" 446. DE 19139
-Federal, nos termos do que dispõe o art. 52,
Art. 2~ _Esta Resolução entra em vigor na
Redaçiio final do Projeto de Resolução
inciso V, da Constituição Fed~raJ, autorize o data de sua publicação.
n' 105, de 1989._
Governo da União, a ultimar a contratação
É o parecer, Sr. Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
de operações de crédito externo no val9r de
nos termos do artigo 52, inciso V da Consti~ - ate US$ 217,COO,à0ó.OO (duienfos e "d.ezesO SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) - O
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte , sete milhões de dólares norte-americanos), ou parecer da Comissão de Assuntos Econõmi-
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cos concluiu pela apresentçaão do Projeto de
Resolução n9 106, que "autoriza o Governo
da União, através do Ministério da Aeronáutica,

a contratar operação de crédito externo, rro
montante de até US$ 217,000,000.00 ou seU
equivalente em outras moedas, junto ao Ban·
co do Brasil 8/A."

tica, sob a coordenação da Empresa Brasileira
de Aeronáutica S/A EMBRAER.
Art..__2e_ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publica:ç~o.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Completada a instrução da matéria, pasa discus_São.
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
E. n votação.
Em discussão. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Não havendo quem peça a palavra, encerro
- permanecer sentados. (Pausa.)
a discussão.
Aprovada.
Em votação.
A 1, 1atéria vai à promulgação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.
OS~. PllESIOiiNTE (Iram Saraiva)- So·
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora,

oferecendo a redação final, o qual será lido
pele Sr. 1o Seci"etário.

É líâo o seguinte
PARECER Ni 447, DE 1989
(Da Comissão _Oiretora)

Redaçiio final do Projeto de Resolução

n' J 06, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redaçáo
final do Projeto de Resolução no 106, de 1989,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor de até US$ 217,000,000-.00
(duzentos e dezessete milhões de dólares).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Iram Saraiva, PresiOeríte
- Pomp~u d~ Sous_a; Relator -Antônio Luiz
Maya- Louremberg Nunes Rocha.

Item 14:
(Em regime de urgência, nos termos
do art 336, c, do Regimento interno)
Mensagem n• 361, de 1989 (n' 995189,
na origem), relativa à proposta para que
.$eja autorizado o Governo do Estado do
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente,
-o lirníte de endividamento daquela unidade federativa a fim de que possa emitir
Letras Financeiras do T escuro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ), para os fins
que especifica (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Odadr Soares, para proferir o parecer da Comissão de Assuntos Econôrnicos.

Sábado 16

8163

F) Rendimento: igual ao das LFT.
G) Autciib:ação Legislativa: Lei n~

1.389, de 28-11-88.
Segundo a análise do Bacen e do Conselho
-Monetário Nacional, a pretendida substituição
somente será possível mediante autorízação
es:pecial do Senado Federal, visto que com
a nova emissão serão excedidos os limites
fiXados pela Resolução n9 62; de 1975, do
Senado Federal.
No entanto, há que se considerar que a não
autorização da operação pretendida resultaria
em graves problemas para que a unidade da
Federação equacionasse suas finanças a curto
prazo. Ademais, a rolagem está sendo negociada com um redutor de 12% relativos nos
juros reais.
Assim, considerando especialmente que a
não realização da troca dos títulos poderia
acarretar prejuízos ao Estado, agravando sua
atual situação financeira, somos pelo acolhimento da Mensagem em caráter excepcional
nos termos do seguinte:
---

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 107, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir Letais Financeiras do
Tesouro do EstadO {LFTRJ), em montante equivalente ao valor das 81.367.097
--- -LFTRJ, que serão resgatadas no pn"meiro

O SR. OOACffi SOARES (PFL - RO.
semestre de 1990.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
O Senado Federal decreta:
Senadores através da presente mensagem, o
Art. 1o E o Governo do Estado do Rio de
Senhor Presidente da República propõe, com
Janeiro autorizado, com base nos art 3~ e
báSé nã EXPOSição de Motivos n~ 224, de 1989,
4? da Resolução no 62, de 1975, do Senado
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
Federal, a emitir, em caráter excepcional e
que o Senado Federal, nos termos do que
mediante registro prévio no Banco Central do
dispõe o artigo 52, inciso IX, da Constituição
Brasil, Letras Financeiras do Tescuro do EstaFederal, autorize o Governo do Estado do Rio
do do Rio de Janeiro (LfTRJ), na quantidade
de Janeiro a emitir, em-caráter excepcional,
apropriada e em valor equivalente aos das
nos termos do que dispõe o art. 4o da Resolu81367.097
(oitenta e um milhões trezentos
ção n? 62, de 1975, do Senado Federal, meANEXO AO PARECER N• 447, DE 1989
e sessenta e sete mil e noventa e sete) Letras
diante
prévio
registro
no
Banco
Central
do
Redação final do Projeto de Resolução
Financeiras do TesourO do Estado dõ Rio de
Brasil, Letras Financelras do TeSáuro do Estan? 106. de 1989
--Janeiro (LFTRJ), que serão resgatadas e subsdo do Rio de Janeiro (LFTRJ), ila Quaritidade
tituídas, deduzidas a parcela de 12% (doze
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
apropriada e em valor correspondente ao das
- póf cento) ao ano, correspondente a juros
nos termos do art. 52, inciso V, da Cótlsti81.367.097 Letras Financeiras do Tesouro do
reais.
Presidente, promulgo a setuição, e eu,
Estado do Rio de Janeiro, que serão resga·
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na
guinte
tadas, deduzida a parcela de 12% ao ano,
data
de sua publicação.
correspondente a juros reais, com vistas a posRESOLUÇÃO N• , DE 1989
É o parecer, Sr. Presidente.
Sibilitar àquele Estado efetuar o giro de sua
Autoriza o GovernO- da (Jnião, através
dívida interna mobiliária consolidada, vencível
O S~. PllESillliNTE (Iram Saraiva) - O
do MiniStéiio -da Aerondutica, a contratar
no primeiro semestre de 1990.
parecer da Comissão de Assuntos Económioperação de crédito externo no valor de
As condições básicas da operação, nos ter- cos conclui pela apresentação do Projeto de
até (.[5$ 217,000,000.00 (duzentos e de·
mos do voto DIDIP 028/89 (BCB no 993/89),
Resolução no 107 que autoriza o Governo do
zessete milhões de dólares americanos).
do Banco Centra] do Brasil- Bacen que ins·
EStadO dO Rl6-deJaneiro a emitir Letras FinanO Senado Federal resolve:
--- trui o voto do Cons.elho Monetário Nacional ceiras do TesoUro do Estado (LFI"RJ), em
são as seguintes:
mqntante equivalente ao valor de 81.367.097
Art. 19 É o GoVerno da União, através do
Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos terA) Quantidade: a ser definida na data - LTRJ, que serão resgatadas no primeiro semestre de 1990.
mos do art. 52, inciso V da Ccifl-stitUiÇão, a
de resgate dos títulos:Completada a instrução da matéria, pasB) Valor nominal unitário: NCz$
contratar operação de crédito externo, no valar
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
de até US$ 217,000,000.00 (duzentos edezes_1,00.
Em discussão. (Pausa)
sete milhões de dólares americanos), ou seu
C) Modalldade: nominativa-transferíNão havendo quem pela a palavra, encerro
equivalente em outras moedas, junto ao Banvel.
a discussão.
co do Brasil 8/A, destinada a fmanciar a fabriD) Prazo: 1.826 cfias.
Em votação.
cação de equipamentos para a aeronave AME) Forma de colocação: através de
Os Srs. SenadOres-que o·apróVam queiram
X. pelas indústrias brasileiras envolvidas no
ofertas públicas nos termos da Resolu_s:ão
pani.ane_cer sentados (Pausa)
Programa de Capadtação 1!)-dustrial Aeronáun" 565, de 20-9-79; do Bac_en.
I
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Aprovado.
A matéria vai à Comissão Dfretora, para a
redaçêo final
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva)- So~
bre a mesa, redação final da Comissão Diretora que será lida pelo Sr. I~ Secretário.
É lida o seguinte.
PARECER N• 448, DE 1987
(Da

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não há quqrum qualificado para deliberação
sobre as matérias constantes dos itens 15 e
16
pauta, qUe- fiCaffi c~m a votação adiada.

aa

="São os seguíntes os Jtens cuja votação
foram adiados:

ComiSsão Díretora)

Redação final do Projeto de Resolução

n'107, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação

final do Projeto de Resolução n~ 101, de_ 1989,
que autoriza o Governo do Estado do Rio de

Janeiro a elevar, temporariamente, o limite de
endividamento daqu_ela unidades federativa, a

fim .de que possa emitir letras Financeiras _do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ},
para os fins que especifica.
Sala das Reuniões da Comissão, em 15 de
dezembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente - Pompeu de Sousa; 'Relator - Antônio
Luiz Maya -

Aprovada
--A matéria vai à promulgação.

Louremberg Nunes Rocha:

ANEXO AO PARECER. N" 448, DE 1989 .
Redação final do Projeto de Resolução

no 107, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art 52,_ Iridso IX. cfa Constt~
tuição, e eu, Presldente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

DE 1989

Autoriza o Góverno do Estado do Rio
de Janeiro a emitir Letras Fif1i1nceiras do
Tesouro do Estado do Rio de JaneiroLFTRJ, em montante equivalente ao valor
das 81.36Z097 Letras Financfilrbs dá Te-souro do Estaâo do Río de JaneirO-_:_
LFTRJ, _que serBo resgatadas no primeiro
semestre de 1990.
- -

O Senado Federal resolve:
Art 1o É:- o Governo dei EStado do Rio de
Janeiro autorizado, nos termos do art~52, inci~
so lX da Constituição e dos arts. 3~ e 49 da
ResoluçãO n" 62, de-28 de outubro de 1975,
do Senado Federal, a emitir, em caráter excepcional e mediante registro prévio no Banco
CentraJ do Brasil, Letras Financeiras do T escuro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ,
na quantidade apropriada e em valor equiva~
lente ao das 81.367.097 (oitenta e um milhões,
trezentos e sess_enta e sete mil e noventa e
sete) Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro- LFTRJ, que serão resga~
tadas e substituídas, deduzida a parcela de
doze por cento_ao ano, correspondente a juros
reais.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo_quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)

15
Votação, em primeiro turno, da ProPosta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
- áuTõria -do Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores, qu_e acrescenta parágrafo
-aO ãff.-15Sfealterã ã redação do inciso II do
art. 161 da Constituição Federal.

16
Votação,_ em primeiro tum o, da Proposta
de Emenda à O:mstituição n_o 4, de 1989, de
autótia do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um §
6~ ao art. so do Ato das Disposições Cons_titu·
clonais Transitôria.S.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 17:
(Incluído em Ordem do Dia, nos ter·
mos do art. 169, parágrafo único, 7il fine,
____do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n? 92;- de 1989 (n"
991/88, ria
de origein),- que regula
o Programa do Seguro--Desemprego, o
abono salarial, institui o Fundo de Ampa~
ro ao Trabalhador -- FAT, e dâ outras
Providências (dependendo de parecer).

·easa

CÕncedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, para proferir o pare-cer Cla CoiTiissâo de Assuntos Económicos.

. cniR.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP. Para emitir parecer.
S_em revisão do orador.)- Sr. PI:esidente, Srs.
Senadores, este projeto é da maior importância, deriva de proposta inicialmente apresen~
tada pelo Deputado José Serra à Câmara dos
Deputados, foi devidamente apreciada naquela Casa, refeita_ com muito cuidado. Acredito
seja um marco no relacionamento entre patrões e empregados, e um marco, também,
no modo_ pelo qual se pretende ·res_olver a
questão do seguro~desemprego, introduzindo-se, de maneira mais _conseqüente, esse ins~
tituto na vida brasileira.
Tendo, pOrtanto, o meu apoio pessoal, passo a ler o relatório.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, che·
-ga----ao exame desta Casa o presente projeto,
que objetiva criar o Programa de Seguro~De
-semprego e o Abono Salarial para o trabalhador flliado ao Pis..Pasep, bem corno institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Nos termos do art. 1~. verifica~se que a proposição busca regulamentar, dando-lhes pie~
na eficácia, dispOsições constitucionais, inser_:~_s _nos Capítulos dos Direitos Sociais e da
Ordem Social, que visam, precipuamente, a
amparar o trabalhador desempregado.
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De fato, não basta, apenas, que os preceitos
do art. 7°, inciso 11, e do art. 201, inciso IV,
estabeleçam a proteç:ão do trabalhador quan_do_ em sitÚação de desemprego. Necessária
se faz a vigência de lei ordinária que permita
a plena execução do mandamento constitu·
cio na!.
Neste _sentido, estabelece o projeto que o
Programa de SeQl,lro:E?~semprego destinarse~á a prover a asSistência financeira temporâria ao_ ttâbalhador d~spedido s_em justa cau·
sa, permitindo a manutenção de suas necessi~
dades essenciais, enquanto busca novo em~
prego:
Prudentemente, prescreve condições pa·
ra a obtenção do beneficio legal, entre as quais
a de que o trabalhador tenha tido emprego
regular durante, pelo menos, 6 (seis) meses
até a data da última dispensa e de não estar
em goto de benefício legal, entre as quais
a de que o trabalhador tenha tido emprego
regular durante, pelo menos, 6 (seis) meses
até a data da última dispensa e de não estar
em gozo de beneficio previdenciário, O prazo
máximo do pagamento de seguro estã fixado
emA (quatro) meses. Estas condições básicas
têm, obviam(!-nte, um sentidQ salutar, pois evitam, desde Jogo, a burla da let ou a "profissio·
nalização" do desemprego, como Zlcontece
em alguns países que adotam essa forma de
seguro.

·em

·TarTitiem,
cumprimento a_ outro dispositivo constitucionai: Célputulado no §- 3o _do
art. 239, o projeto prevê o paganien-to de um
abono salarial, no valor de um salário mínimo,
aos empregados que percebam até dois salários mínimos de remuneração e que estejam
-cadastrados dos Programas do PlS~Pasep. De
certo modo, nesta parte, a proposição não
inova, porquanto a legislação vigente, embora
anterior à Constituição de f988, prevê o ·mes~
mo benefício .
Ainda seguindo o ordenamento constitudonal - e aí se vê a preocupação _do legislador
constituinte de tomai', de fato, eficaz a medida
- , projeto em exame regula a gestão financeira do Programa e atribui a sua sustentação
aos recursos advtndos das contribuições devidas ao PlS e ao Pasep. Esses recursos serão
carreados para a formação do "Fundo de Amparo-ao Trabalhador- FAT", onde renderão
juros e correçáo monetâria, competíndo ao
Bane<:~ Nacional de Desenvolvimento Econôrilic_o e SoCial - BNDES, administrá-los de
acordo com suas pOlíticas operacionais.
A gestão do "FAT" fiCará 'a Cá(gõ"~ de Um
colegiado cómposto de representantes dos
trabalhadores, dos empregadores, dos Ministérios Qo JJabalho _e da" Previdência e Assis_~
tência Social e do BNDES, cuja competência
e atribuições estão previstas, minudentei:rien~
te, no art. 18 da proposição.
Como se vê, trata~se de um projeto que
regula a matéria em todos os seus detalhes,
cumprindo cóm clareza e objetividade, o mandamento constitucional.
Nestas condições, e por considerá-lo, ainda,
oportuno e de elevado alcance social, opina~
mos pela sua aprovação.
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Sr. Presidente, o projeto do Deputado José

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, DE 1989
JN• 99111!8, na Casa de origem)
Regula o Programa do Seguro-Des_emprego. o Abono Salarial, insütui o Fundo
de Amparo qo Trabalhador- FA I; .e dá
outras providências.

Serra é realmente meritório e põe er'n pi'ática

o ordenamento novo da Constituição. Estamos criando um Fundo de Amparo ao Trabalhador e o estamos fazendo com recursos que
serão geridos pelo BNDES, de tal maneira
que vamos ter efetivamente um instrumento
moderno que não onera a Previdência e que
- O CongreSs() Nãdonal decreta:
permite um grande avanço em matéri13 de Di·
- - Art. 19 ESta Tei regula o Programa do Se·
reito Trabalhista.
Esta Casa deve aprovar o projeto- como~ guro-Desemprego e o abono de que tratam_
o- inciso 11 do art. 7'-', o inciso· IV do art. 201
aprovamos outros de real alcance_ social porque constitui üffi verdadeiro março da mo- - e o art. 239, ·da- Cõnstítuição Federal, bem
como institui o Fundo de Affiparà ao Trabadernização do relac_iqnamento com os __ tr_aba~ lhador- FAT.
lhadores brasileiros.
É o pãrec::er, Sr. Presidente.
Do Programa de Seguro-Desemprego

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer conduiu favoravelmente ao projeto.
Em discussão o projeto, em turno único.

O Sr. Gomes Carvalho - Sr. Presidente,
peço a palavra para a discutir.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ConCedo a palavra ao nobre Senadoc Gomes
Carvalho.
O SR. GOMES CARVALHO- (PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pcesidente, Srs. Senadores, cumprimento o Deputado José Serra pela iniciativa do projeto, e
também cLtmprimento a· Senador Fernado
Henrique Cardoso pelo parecer que acaba de
proferir.
Fico muito feliz em verificar que o Congresso Nacional tem tido a preocupação de
regulamentar matérias de profundo alcanc::e
social. Há poucos dias, aprovamos o projeto
de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso sobre grandes fortunas, que tíve a
honra de relatar. Aprovamos ontem, e está
sendo encaminhado à Câmara, o projeto de
lei que regulamenta a participação dos empre·
gados no lucro das empresas. E, agora, estamos aprovando este projeto, do malQr significado e Q]canc::e social.
Diría mais, -além dos aspectos destacados
peJo Senador Fernando Henriqu~ Cardoso, é
extremamente importante que se tenha, de
forma inovadora, dotado de recursos o BNDS,
porque es_te Banco, com competência, saberá
admfnistrar os recursos que formarão o Fundo
de Amparo ao Trabalhador, para cobrir, efetivamente, as despesas que irão ocorrer. E mais
importante, ainda, não estamos criando nenhuma outra_ despesa, o Fundo vai atender
com os recursos necessários, Por isto_._ estão
de parabéns o Deputado José Serra e o Senador Femando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) continua em discussão o projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram_
permanecer sentados. (~ausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

Art. 2"

O Pr_ograma de Seguro-De-

semprego tem por finalidade:
I - prover assistência financeira temporária
ao trabalhador desempregado em virtude de

dispensa sem justa ~usa;
. _li -auxiliar ~s trab~lhadores requeren.tes
ao seguro-des_emprego na bUsca de novo einpreQo, podenCIO para esSe efeito;- promover
a sua reciclagem profissional.
_M 3~ Terá direito à percepção do segu·
ro-desemprego o traba1hador dispensado sem
justa causa que comprove:
I - ter recebido salárioS de pessoa jurldica
ou pessoa física a ela equiparada, relativos
_a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores à data da disp~nsa;
li- ter sido empregado de pessoa juridica
ou pessoa física a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhec::ida como
autônoma, durante pelo menos 15 (quinze)
meses nos últimos 2_4 (vinte_e quatro) meses;
m- não estar em gozo de qualquer benefício previdencfário de prestação continuada,
previsto" no --RegUlamento dos Benefícios da
Previdência Social; excetuado o aUX11io-acidente_ e o auxl1io suplementar previstos na Lei
n_9 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem
como o abono d.e permanência em serviço
previsto li.ã Lei n_9 5.890, de 8 de junho de

--~

1973;

IV- não estar em gozo do auxílio-desemprego; e
V- não possuir renda própria de qualquer
natureza suficiente à sua manutenção e d~
sua família.
Art 49 O beneficio do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador de~emp_re
gado, por um período máximo de 4 (quatro)
meses, de forma contínua ou alternada, a cada
períOdo aquisitivo de l6 (dezesseis) meses,
contados da data de dispensa que deu origem
à"ffrlmeira habilitação.
_Parágrafo úniç:o. O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado <;1. _ca(Ja novo
período aquisitivo, satisfeitas as condições arrolªçias no art. 3'' deSta lei, à ex-c."?ç@o do seu
inciso n.
Art._ 5o O valor Qo berteficio. s~rá ftx<:tdo
em J3ônus do Tesouro Nacional- BTN, devendo ser calculado segurido 3 (três) faixas
salariais, observados os seguintes critérios;
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I-até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-seá o-5alãnõ--medio dos últimos 3 (três) meses
pelo" fator 0,8 (oito décim~);
11-de 300 (trezentos) a 5QO-(quinhentos)
BTN aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que exceder,
o fator 0,5 -(ciilco décimos);
III-acima de 500 (qUinhentos) BTN, ovalor do beneficio será igual a 340__ (tr_e,4entos
e quarenta) BTN;
§ 1o Para_ fins de apuração do beneficio,
será C6flsiderada a média dos salários dos
últimos 3 (trê~) meseS anteriores à dispensa,
devidarTiehte convertidos em BTf'l pelo valor
vigente nos respectivos meses trabalhados.
§ 2~ O valor do benefic::io não poderá ser
inTei"Tor aó valor do salário mínimo.
§ 39 No pagamento dos be_neficios, consi-derar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínlmo
do mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário
até ci dia 10 (ãez) do mês_;
II- o valor do BTN ou àO Salárió mínimo
do próprio mês, para beneficias colocados à
disposiç_ão do beneficiário após o dia 10 (dez)
do mês.
Art. 6° O segUro-desempregO ê direito
pessoal e_ iotc_~n.sferívei do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia subse-.
qüente à rescisão do contrato de trab~alho.
Art. 7o O pag·amento do benefíciO do sé
guro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:
1- admissão do trabalhador em novo emprego;
II- início de percepção de benefício de
prestação continuada da_ P.re_vidência SociaL
~exceto o auxHio-açidente, o awo1io suplementar e o abono de permanência em serviço.
lll- início de percepção de auxílio-desemprego:
Art. -8° o bei1efici0 do seguro-desemprego Será cancelado:
- [-Pela reCuSa,- por pârte do trabalhador
desempie-gado, de outro emprego condizente
cOm sua qualificação e remuneração -anterior;
II- por comprovação de falsidade na prestação -das inforiTiações necessárias à habilitação;
m- por comprovação de fraude visando
à percepção inàeVidã- dó beneficio do segurodesemprego;
N -por morte·do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos
incisos I a md.este artigo, será _suspenso por
um p"eriodo de 2 (doiS) anos, ressalvado o
prazo de carênda, o direito- do trabalhªdor à
percepção do seguro-desemprego, dobran. do-se este peiíodo em ~aso de reincidência.

Do Abono Salarial
Art. 99 Fica asseg'uiado o recebimento de
abono salarial no valor ele uin_ salário mínimo
vigente na data do respectivo pagamento, aos
empregados que:
_]_=:-tenham percebido, de empregadores
que contribuem para- o Progrã.ma de Integração Social-PISou para o Programa de FormaÇão do Patrimôl>lio ao Servidor Público -
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PASEP, até 2 (dois) salários mínimos médios

custêio destes benefícios, c:orlstituindo-se dos

de remuneraçito mensal no período trabalha·

seg1.1intes recursos:
1-60% (sessenta por cento) do produto

do e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no
ano-base;
U-estejam cadastrados há pelo menos .5
(cinco) anos no Fundo de Participação PISPASEP ou no _Cadastro Nacionai do Traba~
lhador.
Parágrafo único_ No_ caso de beneficiários
integrantes do Fundo de Participação PIS-PASEP, serão computados no valor do abono
salarial os rendimentos proporcionados pelas
respectivas contas individuais.

da arrecadação a que se-refere o inciso [ do
art. 11 desta lei;
TI -as receitas de que tratam os irlCisos
U, IV e V do art. 11 desta lei;
III- a correção monetária e os juros devidos pelos agentes aplicador e pagadores, inci-

dentes sobre os respectivos saldos;
· i\1-o_sjuros devidos pelo agente aplicador,
_incidentes sobre o saldo corrigido da Carteira

de Desenvolvimento Económico - CDE;
V- os recursos de que trata o parágrafo
único do art. 14 desta lei.

Do Fundo de Amparo ao "Trabalhador
Art. 10. Fica instituído o Fundo deAmparo ao Trabalhador- FAT, vinculado ao Min!s-

tério do Trabalho, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de
programas de desenvolvimento econômico.
Parágrafo único. O FAT é um ft.mdo contábil, de natureza financeira~ subordinando-se,
no que couber, à legisJação vigente.
Art. 11. Constítuem recurSos-do.FAT:
I - o produto da arrecadação das contribuiçõ_es devidas ao PISe ao PASEP;
ll~o produto dos encargos devidos pelos
contribuintes, em decorrência da inobservãncia de suas obrigações;
III- a correção monetária e os juros devidas pelo agente aplicador dos recursos do
Fundo, bem como pelos agentes pagadores,
incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
JV- o produto da arrecadação da contribuição adiciona( pelo índice de rotatividade,
deq:uetratao§4~doart.239daConstituição

Federal;
V- outros recursos que lhe sejam destinados.
Art 12. Compefe ao Banco Naciomil de
Desenvolvimento Econômicb e Social- BNDES a: aplkaçáO- dos recursos ~do FAT, de
acordo com suas polfticas operacionais, atra·
vés de 2 (duas) contas distintas: _
[ -CarteiraS do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial- CSA e
11- Carteira de Desenvolvimento Ec:onômico"-- COE.
§ }9 O BNDEs remunerará o FAT com
juros.de 5% a.a. (cinco por cento ao ano),
calculados sobre o saldo médio diário dos re·
cursos que lhes forem repassados, corrigidos
monetariamente _pe!o índice de Preços_ ao
ConsumidOr -IPC.
§ 2'1 A taxa de juros referida no parágrafo
anterior poderá ser elevada para, no máximo,
6% a.a. (seis por cento ao ano)~
_ _ _
§ 3~ Na hipótese de extinção do lPC, sem
a indicação de sucedâneo, novo indexador será estipulado de forina a preservar o valor real
das aplicações.
_
§ 4~ Correrá por conta do aQente-a-PliCar
o risco das operações financeiras realizadas
com os recursos do FAT.
Art. 13. A Carteira de Seguro-Desemprego e .do Abono Salarial - CSA destina-se ao

conformidade com noi1T'las e procedimentos
a s_erem definidos pelos gestores do FAT.

Parágrafo único. Para fins de cobertura das

despesas relativas ao Programa do Seguro·
Desemprego e do Abono Salarial, o BNDEs
liberará os recursos necessários, até o limite
das disponibilidades da Carteira do SeguroDesemprego e do Ahono Salarial - CSA, de
acordo com cronograma de desembolso a
ser estabelecido pelos gestores do FAT.
_Art. 1_4. A Carteira de Desenvolvimento
Econômico - CDE destina-se ao financiamenta de programas de desenvolvimento
econômico, nos terrTiõs do§ lo do art. 239,
da ConstituiçãO Fedei-ai, constituindo-se dos
segUintes recursos:
I-40% (quarenta por cento) do produto
da arrecadação a que se refere o incíso I do
::-arc1 T desta lei;
II- a correção monetária devida pelo agente aplicador, incidente sobre o respectivo saldo.
- ~~Parágiafo _ónico. Em C~o de insuficiência
- de- recursos da Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - CSA. poderão
ser remanejados a esta conta, a cada exercício,
a----partir do sexto, até 5% (cinco por cento)
do saldo da Carteira de Desenvolvimento Eco.nômico ---. COE,_ Verificado ao_ final do exer__cício anterior, assegurada a correção monetária até a data do remanejamento.
Art. 15. Compe[e aos Bancos Oficiais Federais o pagamento das despesas relativas ao
Programa do Seguro-Q_esemprego e ao Abono _Salarial conforme normas a serem defini_das pelos gestores do FAT.
Pa.rágrafo -único. Sobre o saldo de recursos
não desembolsados, os agentes pagadores remunetarão o fAT, no miníma com correção
·- inonetáriã.Art. 16. No que alude ao recolhimento
_ das contribuições ao PIS _e ao PASEP, obserY5'1r-se-á o segWnte:
..;_,..:__1-o!:!-.C_ontri.Pu.intes deverão recolher as
_ ,o;:_ÇultribuiçQes aos agentes arrecadadores nos
Prazos e condições estabelecidas na legislaç:ão em vigor; ·
__1!_-:::-os agentes arrecactadores çjeyerã:o, no
-prazo de 2 (dois) dias úteis, repassar os recursOs ao-Tesouro Nacional;
lll- o Jc:;souro Nacional deverá, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, transferi[ os re·
_:~ursos aO BNDEs, garantida a correção mane_~ria a partir do segundo dia.
Art. 17. .As contribuições ao PIS e ao PASEP serão arrecadadas pela Caixa Ecoil6il1ica
Federal, mediante instrumento próprio, de

Da Gestão

___ ~Ar!;,_ J a._ Fica instituído o Conselho Deliberativo do Fundo -_de Amparo ao Trabalhador
- CODEFAT, -coffiposto de·g· (nove) mem~
bras e respectivos suplentes, assim definidos:
1-3 (três) representantes dos trabalhadores;

11-3 (três) representantes dos empregadores;
lll-1 (um) representante do Ministério do
Trabalho;
IV- 1 (um) representante do Ministério da
Previdência e As:;;istênda Social;
V -1 (um) representante do BNDEs.
§ 1o O mandato de cada Conselheiro é
de.3 (três) anos.
-§ 2 9 Na primeira investidura, observar-seá o seguinte:
1-1/3 (um terço) _dos representantes referidos nos incisos I e !I do caput deste artigo
será designado com mandato de 1 (um) ano;
1/3 (um terço), com mandato de 2 (dois) anos
e 1/:3- (üm terço), com mandato de 3 (três)
anos;
II- o representante do Ministério do Trabalho será designado com mandato de 3 (três)
anos; o representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, com mandato de
2 (dois) anos; o representante do BNDES,
com mandato de 1 (um) ano.
§ 3" Os representantes dos trabalhaQ:ores
serão indicados pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores e os. representantes dos empregadores, pelas respectivas
confederações.
§ 4o Compete ao Ministro do T raba1ho a
nomeação dos membros do CODEFAT.
§ 5 9 A Presidência do_ Conselho Deliberativo, anualmente renovada, será rotativa enre
os seus membros.
..
§ 61 Pela-atividadeexercidanoCODEFAT
seus membros não serão remunerados.
Art. 19. Compete ao CODEFATgerir o
FAT e deliberar sobre as seguintes matérias:
I - aprovar o Plano de Contas_ e suas alterações;_
11- aprovar e acompanhar a execução do
Piaria de Trabalho Anual do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e os
respectivos orçamentos;
11(- deliberar sobre _a prestação de cqntas
e -OS relatórios de execução orçamentária e
financeíra do FAT;
IV- elaborar a proposta orçamentária do
FAT, bem como suas alterações;
V~ propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regulamentar os dispositivos desta lei no âmbito de sua competência;
VI- decidir sobre sua própria organização,
elaborando seu regimento interno; VIl- analisar relatórios dos agente aplicador quanto à forma, prazo e anatureza dos
investimentos realizados;
____ _
VIl!- fiscalizar a -adffiinistração do Fundo,
podendo solicitar informações sobre contra-
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tos celebrados ou em vias de celebração e
quaisquer outros atas;
IX- defmir indexadores sucedâneos no cã"so de extinção ou alteração daqueles referidos
nesta lei;
X- baixar instruçõ_es necessárias à devolução de parcelas do beneficio .do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
xr- propor alteração das alíquotas referen-

tes às contribuições a que alude o art. 239
da Constituição Federal, com vistas a assegurar a viabilidade econômico-firia·nceira do

FAT;
.
XI[- fJXa:r prazos de recolhimento das con·
tribuições referidas no art. 239-âã: C6ri.stituiÇ:ão

Federal, bem como propor mecanismos de
fiscalização, controle e cobrança;

XIII- fiXar a remuneração dos agentes arrecadadores e pagadores;
XIV- ftxar prazos para processamento e
envio ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-desemprego; em função das
possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo de 30 (trinta)
dias;
'JW- deliberar sobre o remanejamento de
recursos a que se refere o parágrafo único
do art 14 desta lei;
XVI- deddir sobre a elevação da taxa de
juros a que se refere o § 29 do art. 12 desta
lei;
--XVII- deliberar sobre outros assuntos de
Interesse do FAT.
Art. 20. A Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo será exercida pelo Ministério
do Trabalho, e a ela caberão as tarefas técnicoadministrativas relativas ao seguro-desemprego e ao abono salarial.
Art 21. As despesas com a implantação,
administração e operação do Programa do
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do F AT.
Art 22. Os ·recursos do FAT integrarão
o orçamento da seguridade social na fonna
da legislação pertinente.

Da Fiscalização e Penalidades

Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização do comprimento do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.
Art. 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as informações necessárias,
bem como- atenderão às exigências para a
concessão do seguro-desemprego e o--pagamento do abono salarial, nos termos e prazos
fJXados pelo Ministério do Trabalho.
Art. 25. O empregador que infringir-os
dispositivos desta lei estará sujeito a multas
de400 (quatrocentosra 40~0cro (Quarenta mil)
BTN, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção do infrator, a ser aplicada
em dobro, no caso de reincidência, oposição
à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ J9 Serão competentes para impor as
penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos termos do Título Vil da Consolidaçao das Leis do Trabalho- CLT.
§ 2~ Além das penalidades administrati-vas já referidas, os responsáveis por ·meios

fraudulentos na habilitação, ou na percepção
do seguro-desemprego serão punidos civil e
criminalmente, nos termos desta lei.

Das Disposições Finais e Transitórias
AJt. 26. Fica o Minis.tério do Trabalho, de
conformidade com o CODEFAT, autorizado
a baixar, por intermédio de portaria, as instruções necessárias ao cumprimento desta lei.
Art. 27. A primeita investidura do CODEFAT dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação desta lei.
Art. 28. No prazo de 30 (trinta) dias, as
contribuições ao PISe ao PASEP arrecadadas
a partir de 5 de outubro de 1988 e não utilizadas nas fmalidades previstas no art. 239 da
Constituição Federal serão recolhidas à Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono Sa·
larial- CSA do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Parágrafo único. As contribuições a que
se refere ao caput deste artigo serão apuradas
com correção monetária a partir do segundo
dia subseqüente ao crédito no caixa do Tesouro_Nacional.
AJt. 29. Os recursos do PJSi'PASEP repassados ao BNDES, em decorrênci<;t do § 1ç
do art. 239 da Constituição Federàf, antes da
vigência desta lei, integrarão a Carteira-de Desenvolvimento Econômico- CDE do Fundo
de Amparo ~o Trabalhador- FAT, assegurados correção monetária pela vadação-do IPC
e juros de 5% a.a. (cinco por _cento- a-ó ano),
cakuléido.S sobre o saldo médio diário.
Art. 30. O Poder Executivo_ regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias e
apresentará projeto de lei regulamentando a
contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o§ 4~ do art. 239 da Constituição Federal, no prazo de 180-(Cento e ofténta) dias.
- ··
·
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 32. Revogam-se as diSposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 18:
(Incluindo em Ordem do Dia nos termos do art. 169, parágrafo único, in fine,
do Regimento Interno)
DiSCussão, em turno briico, do Projeto
de Decreto Legislativo no 69, de 1989 (n~
92/89, na Câmara dos Deputados), que
- aprOva os textos da Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio,
-ae 1985, e do Protocolo de MontreaJ sobre substâncias que destroem a camada
de ozónio, de 1987. (Dependendo de pa~er.)

Concedo a Palavra ao nobre Senador Gomes Carvalho, para proferir parecer da Comissão _de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. GOMES CARVALHO (PR Para
emitir parecer. Sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, este item da pauta,
que trata da aprovaçao dos termos da Convenção de Viei1ã para proteção da camada _de
ozônio, é da maior importância.
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Como se tem conhecimento, em 1987 a
matéria foi tratada nas ConYenÇóéS de Montreal e Viena inicialmente, e o Brasil, por se
tratar de matéria extremamente técnica, não
foi Signatário desses Tratados.
Reputo da maior importância que se aprove
~sse projeto que trata do controle do clorofluorcarbonato, que gera o buraco na camada
de ozónio.
Ocorre que em janeirO- de 1990 teremos
nova Convenção, que será -realizada em Lon-dres, _e, se nao aprovado este projeto, mais
uma vez o Brasll estará forq como signatário
clesse ftJturp Tratado.
.
Por }~So, o me_u parecer é fàvorãvel à aprovação, do projeto~ _
,
. .
Este é o parec~r. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer conclui fàvorave:il"!lente ao projeto.
Em discussão o_proje~o. em turno úniCo.
O SR. MARCONDES GADEUIA- Sr.
Presidente, peço-a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ConCedo a palavra ao nobre Senador__Marcondes_Gadelha.
O SR. MARCONDES GADEUIA.(PFL
- PB. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, S~s. Sen~dores~ a aprOVa:ção
de:ste texto da Convenção de Viena, para a
proteção da camada de ozónio, represehta um
passo a mais para o resgate da UnaQem do
Brasil no conceito internacional, no que diz
respeito à pres_ervação do meio a:mbt"et1te.
Temos sido agredidos, repetidas e -Seguidas
vezes, com re1ação a esse tema, por ambientalistas em todos_os quadrantes da Terra. Não
obstante o Governo Samey foi õ que_.çieu os
passos mais largos no sentido da preservação
do meio ambiente. Força é recOnhecer a impOJ1ânci;;t cfo_Programa Nossa Natu~eza;--força
e-recOnhecer a importância da criação do lbama,_ força .é reconhecer que estamos cada vez
mais atentos, no sentido da biodiversidade em
nos_so País, da garantia dos nossos recursos
naturais- e no combate à p~!uição ambiental.
Este é um ponto importante, reputo, e que
vai colocando o Brasil cada vez mais a salvo
dessas agressões e desses ataques, mostrando que_ também somos responsáveis pelo
~uilíbrio da natureza, e não os seus destruidores, e não aqueles que concorrem para de~
sorganizá-la, como temos sido referidos pelos
nossos detratores, principalmente os países
mÇiis avançados, aqueles que mais agrediram,
que mãfs poluíra-m e que mais concorreram,
iriclu.Sive, para a destruição da camada de ozónio~
- -

O 81'. Ronan Tito um aparte?

Permite-me V. Ex"

O SR. MARCONDES GADELHA COm muito prazer, Oobre Seriador Ronan Tito.

O Sr. Ronan Tito -·NObre-Seriador Mar~
coii.qes Gadelha, gostãria de adUzir. ao aparte
de V. Ex~. quando ~Iogia o trabalho do lbama,
um depoimento que ouvi, há-poúcos dias, de
um comandante de avião,_ dizendo que sem-
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pre voou muito na Região da Amazônia, e
que, muitas vezes, nos meses de agosto e

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a p'alavré1 ao nobre Senador João

setembro, os vôos tinham que· ser suspensos,

Lobo.

por causa das queimadas, quando se criava

uma bruma seca e era imposslvel fazer vôo

visual, e que, neste ano, pela primeira vez nestes últimos 15 anos, não houve um dia sequer
que os aviões deixaram de voar por causa

da bruma seca. Ele disse que poderia atestar
que as queimadas diminuíram sensivelmente,

quase que acabaram. Por outro lado, devemos
reconhecer a eficiênda do Jbama, um órgão
nascente e já está mostrando a que veio. Temos também a questão do ozónio, cuja responsabilidade não assumimos, como disse

multo bem V. &, e é verdade._ Os Estados
Unidos da América do Norte _são useiros e

vezeiros no gás Qos aerosóis, utiliz~do em
spray. o maior provocador da queima do ozónio, abrindo esses buracos. Não somos responsáveis, mas somos réus, pois esse buraco
que se abriu na camada de ozónio está parado
em cima da América do Sul, e estamos pagando a culpa dessa irresponsabilidade e da leviandade dos gastos da sociedade modema,
que, nas horas vagas e para distrair a tensão
dos contribuintes, jogam em nós a culpa de
estar acabando com a Amazônia. Os rrials
afoltos chegaram à Conclusão_de que já destruimos 7% da Amazônia. Não ví nenhum deles dizer que estamos preservando 93% da
Amazôrua. Isso tudo é para registrar que essa
aritmética tem duaS p.3rcelas, e, poi isso mesmo,- vamos registrar as duas. Para finalizar,
desafio qualquer país desenvolvido do Mundo
a aprovar que preservou 93% das suas florestas, a que título seja.
O SR. MARCONDES GADELHA- No·
bre Senador, esses paises terão oportunidade
deatenderaodesafiode V.~em 1992,_Quando iremos sediar a Conferência Internacional
para o Meio An'lbiente, Conferência esSã Patro.;
dnada pela ONU e cuja sede foi disputada
arduamente por países importantes, como a
Suécia, o Japão. Num esforço diplomática de
nossa parte, conseguimos sediá-la. Estamos
prestes a obter esse resultado expressivo na
nossa luta diplomática.
Nobre Senador, fazemos isso não_ apenas
por uma intenção de blasonaria, e sim, efetivamente, porque não temos nada a esconder.
Queremos que venha o Mundo todo, especialistas do Mundo todo: técnicos, políticos, diplomatas, cientistas sociais. Todos os ctue se
preocupam com a preservação desse. frágil
envelope da Terra, qUe venham aqui ver como
estamos t(abalhando e operando a preservação das nossas espécies e do nosso patrimônio ambientaL
De modo que assiste a V. Ex!' razão, e congratulo~me com o Governo por esSe- esforço
e, agora, c.om esta compreensão do Congresso, que ratifica as ações positivas -dO Poder
Executivo neste campo.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente: -

O SR. JOÃO LOBO (PFL - PI. Para dis·
cutir, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.. Senadores, _é muito ímportante a
aprovação do projeto ora em discussão no
Senado, mas também_ são muito importantes
a discussão e o enfoque do problemá das
poluições ambientais, que está senda levantado no Mundo inteiro, principalmente pelas
nações desenvolvidas.
Cumpre observar, Sr. Presidente, existem
dois tipos de poluição: a dos desenvolvidos
e a dos subdesenvolvidos. A poluição dos países_ desenvolvidos, como Estados Unidos e
JapAo, está sendo responsabilizada por mais
de 80% da poluição dos países subdesenvolvidos, ·corhO Brasil, China e fndia, é praticamente ihsiQnificante, no entanto, está sendo
maxi_m_izftda pelos países desenvolvidos, porqu~ estão lutando para que os países subdesenvolvidos não atinjam o estágio de desenvoJvimento em que eles se encontram.
Hâ, hoje, a conscientização de que os recursos, principalmente os ~nergéticos, sáo escassos e estãO -em fase de esgotamento. BaSta
ver,_Sr. Presidente, que, se o nível de consumo
de petróleo.dos países subdesenvolvidos fosse
elevado para o que acontece nds Estados Unicios,. essas reservas de petróleo dete_ctadas no
Mundo inteiro, que dariam para trinta anos,
se _os povos da China, da fndia, do Brasil, dos
países subdesenvolvidos, alcançassem o nível
de consumo dos países desenvolvidos, esgotar-se--iam em três anos ou não atingiriâm frês
anos.
Então, é alarmante, é preocupante para os
países desenvolvidos a possibilidade de os pÓVOs~ subdesenvolvidos, os paíseS subdesenvolvidos atingirem o nível de consumo dos países
desenvolvidos. E um dos meios de tolher o
desenvolvimento é através dessa campanha
passional contra a destruição do meío ambiente que se está fazendo em países como
o Brasil, a Amazônia, em foco.
Sr. Presidente, foi mendonado, nesta Casa,
que ninguém diz que estamos preservando
93% da Amazônia e, sim, que estamos destruindo 7%, que já destruimos 7%. Qual foi
o pais europeu que preservou 7% dos seus
recursos naturais? Não há nada disso! Então,
é preciso que o Brasil se conscientize da intenção-do levantamento desse problema de poluição e lhe dê toda a atenção, todo o cuidado,
mas esteja prevenido contra o enfoque que
está sendo da"do. no Mundo inteiro para o assunto.
Eram estas as palavras, Sr. Presidente, no
momento em que pa·rabenizo, antecipadamente, este Senado pela aprovação do presente projeto.
-

º-Sr.

Fernando Henrique Cardoso -

Sr. Presidente, peço a palavra para dis.cutir.
O SR. PRESIDENTE ((Iram Saraiva) O Sr. João Lobo - Sr. Presidente, peço·· Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan

a palavra para discutir.

do' Henrique Cardoso.

Dezembro de 1989
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO (PSD_6- SP. Para discutir. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dado o adiantado da hora, serei mais do
que breve, mas não quero deixar de cumprimentar o senador Gomes Carvalho pelo Parecerque emitiu, e dizer que esta matéria requer,
realmente, uma ação pronta do Brasil.
A nossa adesão a esse Tratado é muito importante, importante em si mesma, porque
estamos preocupados com a questão ambiental, a camada de ozónio; é importante politicamente, porque desfaz muitos rumores a respeito do eventual comportamento do Brasil
e do Governo brasileiro em matêi'ia ambiental.
A matéria deve ser imediatamente aprovada
pelo nosso voto,_Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Senador Fernando Henrique Cardoso, realmente
só um carvalho sabe a importância do ozónio.
(Pausa)
Continua o projeto em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
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• 69, DE 1989
)
(N.. 92/89. na Câmara dos Deputados)
Aprova os Textos da Convenção de Wena para a Proteção da Camada de Ozónio,
de 1985, e do Protocolo de Montreal sobre SubstJncias que destroem a Camada
de Ozónio, de 1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam aprovados os textos da
ConVenÇão de Viena para a proteção da Camada de Ozónio, de 1985, e do Protocolo
de Montreal sobre Substâncias que destroem
a Carilada de Ozônio, de 1987.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à _aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas
que possam resultar em revisão desses textos,
bem como aqueles que se destinam a estabelecer-lhes ajustes complementares.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 19:
(Incluído em Ordem dot)ia iios termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussáo, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n7 7, de 1988 (n~
150/86, na Câmara dos Deputados), que
ãprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e tecnológica, celebra·
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de 1985 (dependendo
de parecer.)

Dezembro de 1989
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Sobre a mesa, parecer da Comlssao de
Constituição, Justiça e Cidadania, que será li~
do pelo Sr. ]9 Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 449 DE 1989
Da Comissão de Constituição, Jvstiça

e Odadanía sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n~ _7, de 1988, que "aprova
o texto do Acordo BJsíco de Cooperação
a~ntífk:a e Tecnológica, celebl-ado entre
o Governo da República Fedei"atJ"va do

Brasil e o Governo da Repúbliàl Socialista
da Tchecoslováquía, em Brasflia, a 2 de
Julho ele 1985':
Relator: Senador Carlos Patrocínio.

Em conformidade com o art. 49, I, conjugado ao art. 84, VIII, da Constituíção Federal
promulgada em 5 de outubro de 1988, é cha-

mada esta Comissão a pronunciar-se sobre
o Projeto de Decreto Legislativo n 9 7, de 1988,
"aprová o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da
Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de
1985",
Visa o presente Acordo ao desenvolvimento
da cooperação científico-tecnológica entre
Brasil e Tchecoslováquia, especialmente através de intercâmbio de cientistas e representantes de organizações industrtats e comerdais, assim coiná-de informações e documentação científica e tecnológica; da organização
de seminários, simpósios e conferêndas; da
investigaçáo conjunta de questões científicas
e técnicas; do intercâmbio de resultados de
pesquisas e experiências, inclusive de licenças
e patentes, entre organismos; e ainda de outr:,a~ formas de cooperação científica e tecnologJca.
___ _
E de se ressaltar que, para o Brasil, a diversificação dos parceiros na área da ciência e
da tecnologia constitui inicíativa ·altamente elogiável, visto possibilitar ao nosso país a identificação, no âmbito das economias destes novos parceiros, de pontos de complementaridade entre as duas economias.
Da leitura do Acordo em questão, conduímos pela inexistência de quaisquer dispositivos que firam preceitos de nosso ordenamento jurídico.
A inserção, por decisão da Comissão de
Relaçãos Exteriores da Câmara, no texto do
projeto de Decreto Legislativo, de dispositivo
estabelecendo a obrigatoriedade da aprovação pelo Congresso Nacional dos ates que
se destinem a estabelecer os ajustes comple~
mentares a que se refere o artigo Ill do Acordo
revest~se de grande oportunidade. É que os
ajustes complementares são também ates internacionais, ainda que celebrados ao abrigo
de um acordo básico, nada impedindo que
eles, embora destinados a dar execução a ou·
tro ato anteriormente acordado, contenham
dispositivos Que O modifiquem em sua substância.
Por outro lado, embora não possa a participação do Legislativo na celebração de atos
qu~

internacionais fazer abstração de mdoalidades
àe acordos como os chamados ajustes complementares, conviria refletirmos detidamente
sobre a exeqUibilidade de um dispostitivo que
estabelece a obrigatoriedade de se submeter
ao crjvo do Congresso todo e qUalquer ato
internacional, inclusive aquele que vise pura
e simplesmente à Implementação de um acordo preexistente. A conseqüência dessa prática.
no nosso entender, seria a criação de uma
situação caótica, por sobrecarregar em dema·
sia o Legislativo, gerandO, assim, _uma certa
morosidade, que poderia levar a uma verda~
deir'l paralisia no tocante à implementação,
pelo Brasil, dos tratados por ele ~corda9.os.
Sugerim6s, perianto, que se defina, com
precisão, quais os ajustes complementares
que caberia, obrigatoriamente, submeter ao
crivo do Congresso. Entendemos que somen~
te os ajustes complementares de que possa
resultar revisão ou modificação de deterrni~
nado acordo deveriam ficar sujeito_s à aprova-ção do Legislativo, de maneira a evitar que
o Congresso, já excessivamente onerado, se
veja obrigado a pronunciar-se sobre instrumentos internacionais versando sobre matéria
meramente administrativa. Ficariam, também,
sujeitos à submissão ·ao Congresso Nacional,
de acordo com preceito constitucional (art.
49, 1), "todos os ajustes que acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônfo nacional.
Isto posto, manifestamo~nos pela aprovação do Proj~9 9e Decr~to Legislativo sub examen.

$aJa. das Co'rnissOes, 30 de novembro de
1989. - Od Sabóia de CBJVãlho, Presidente
- Carlos Patrocínio, Relator -Marco .Macie/
- Jutahy Magalhdes - Wílson Martins .Mauro Benevides- Ronafdo Aragão - Francisco RDI!emberg- M{Jrcfo Lacerda-Aiuizio
Bezerm- EdiSon Lobão.

OSR.PRESIDENTE(IramSaÍ"aiva)-So·
licito ao nobre Senador Gomes CaJValho o
parecer da Com.issão de Relações Exterioies
e Defesa Nacional.
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a Qisçussão.
Em votação.
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• 7, DE 1988
(N, 150/86, na Câmara-dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Oentifiéa e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialistil da Tchecoslováquia, em
BrasJ1ía, _a 4 de julho de 1985,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" fica aprovado o texto do Acordo
Básico de Cooperação Científica e TecriolóQíca, celebrado entre o Governo da RepúbUca
Federativa do Brasil e o Governo da República
Sodalísta da T checoslová~uia, em Br-asília a
2 de julho de 1985.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova·
ção do Congresso Nacional quatsquer atos
t que se destinam a estabe_le~er ajustes complementares.
-Art. 2"' - E:ste decreto legislatiVo entra em
vigor na data_ de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 20:
Matéria a ser Declarada
Prejudicada
Projeto de Lei do DF n~ 16, de 1989,
que altera a Lei n" 4.545, de 1O de dezembro- de 1964, que dispõe sobre a reestru·
turáção administrativa dp Distrito" Federal
A Presidência, nos termoS do art. 334, afíneã.

a, do Regimento Interno; e conforme o Parecer
n, 377. de 1989, da Coinissão do DiStrítci Federal, declara prejudicado _o Projeto de Lei do
DF n' 16, de 1989.
A matéria vaf ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Es·
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para.
go~da _a matéria consta_nte da Ordem do Dia.
proferir parecer. Sem revisão do orador.) Passa~se, agora, à apreciação do RequeriSr. Presidente, Srs. Senadol-es, este o pare_cer
mento n, 755, de 1989, de urgência, lido no
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Expedlente, para o Projeto de Lei da Câmara
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legisw 83, de 1989.
lativo n1 7, _de_ 19_88, que "aprova o texto do
Em votação o requerimento.
Acordo Básíco de_ Cooperação Científica_ e
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Tecnológica, celebrado entre o Governo da
permanecer sentados. (Pausa)
República FederatiVa do Brasil e o dove~o
Aprovado.
da Repóblica Socialista da Tchecoslováquia,
Aprovado .o requerimento, passa-se à apreem Brasília, a 2 de julho de 1985".
,
- Pela importância do assunto, o Acordo se _dação da matéria.
DiScussão, em turno único, do Projeto
reveste de grande oportunidade, e somos fade Lei da Cãmci.ra ·n? ·a3, de "1"989,
voráveis. . _
_
3.456-B, de 1989, na Cci.Sa de oiigefn),
É o parecer, Sr. Presidente.
de iniciativa do Senhor Presidente dã Re- pública, que institui a Taxa de FiScaliza·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os
pareceres concluem favoravelrf!ente ao proção dos mercados de seguro, de capitali·
zaç!o e da previdência privada aberta, e
jeto.
dá outras providências.
Passa-se à discuss!o do projeto, em turno
único.
Dependendo de parecer da Coml~são
de Assuntos EconômicoS.
Em discussão~ (Pausa)

-,n.
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~Soliçito'-~d nobre" SenadOr Nel~on Wedekin
o parecer dà referida Comfssãà.

O SR. l"jELSON WEDEKIN (PMDB SC. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.

Senadores, pelo_Ofici1? PS-GSE/175/89, o Sr.
19 SecretáriO, ein exercido, da Câmara dos
DepUtados, ·encaminha ao Senado Federal,
nos termos do art. 134 do Regimento Comum,

o projeto de lei em epígrafe, que -iiistitui a
Taxa d~ FisCalizàçaO-dos mércados de seguro,
de capitalização e da previdência privada aber·
ta, e dá outras providências.
Apreciado pela Cârriara dos Deputados, noS
termos do art. 61 da Cõnstituiçáo Federal, o
Projeto é, agora,_ enyiado ao Sena,do. fedr;:raJ,
9ue, nos termos do art. 65, da Carta Magna,
e competente para examiná-lo.
Pretende o pr"oJet'o a instituição da Taxa- de
Fiscalização mencionada, que tem como fato
gerador o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Superínteridência de SegUros Privados - Susep, e fixa como coritribuintes do tributO os estabelecimentos_ de seguro, capitalização e de previdêndé! -privada
aberta com fins lucrativos.
A criação da -r:axa _atende ao disposto no
art. 145, inciso D, da Constituição Fedefã.l, qUe
atribui à União, aos Estados, _ao Disti-ito Federal e aos Municípios competência para instituir
"taxas, em razão do exercido do poder de
polícia ... " e, do mesmo modo, está prevista
no art. 78 do Código Tributário Nacional
quanto à diSciplina da produção e do merca~
do, no campo de sua incidência.
_
Diante d_o exposto, e tendo em vista a necessidade de sua instituição, somos pela aprovação do projeto objeto deste pare<:er~
É o parecer, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENJE (Iram Saraiva) ....:. O
parecer é favorável.
Coi"npletada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa)
N~o havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em vOtaçãO. __
_ _
__
Os Sis. Senadores que o aprovam qÍJeiraffi
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A ,matéri.a vai à sanção.
-É-o seguinte o Projeto aprovado:

buído _à Superintendência de Seguros privados-SUSEP.
Art 3? São contribuintes da Taxa os estabeleciffientos de seguro, de capitalização e de
previdência privada aberta com ou sem fins
lucrativos.
Art. 4~ Os valores da Taxa, expressos em
Bônus do Tesouro Nacional - BTN, são os
constantes da Tabela anexa, devidos em cada
trimestre, de acordo com o tipo de atividade,
apurados conforme os seguintes critérios:
I - unidade da federação (Estados, Distrito
Federal e Territórios) em que o estabelecimento tenha matriz- Coluna A:. e
II- por unidade de federação em que o
estabelecimento opere adicionalmente - Co·
lunaB.
· Art 59 __ A Taxa será recolhida até o último
diã--útil do primeiro decênio dos meses de
janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.
§ 1~ A Taxa não recolhida no prazo fixado
será atualizada na data do efetivo pagamento
de acon;Io com o índice de variação da BTN
Fiscal e cobrada com os seguintes acrésci_m_o~:
_,
a) juros de mora, na via administrativa ou
judicial, contados no mês seguinte ao do ven·
cimento,à razão de 1% (um por cento), calculados na forma da leglslaçAo aplicável aos tributos federais;
b) mu-lta de mora de 20% (vinte por cento),

- ----

Quantidade de BT!f

'J'IPO DE ATlVIDADE

-

-

-

-_:
-

Seguro do
Seg~ro,a

-

--

.

De iniciativa do Senhor
Presidente da República

-

lnstíturir Taxil de FiscalizaçãO dOs mer·
cados de _seguro, de capitaliúção e da
prevf.dêhda privãda aberta e dá outras
providêncüis. · ·
·

R4mo

Vida

dos
Ramos
Elementares
_-- .

O CónQre:SSo Nacional decreta:
Art 1'~' Fica -iristltuíâa -ã ·raxa -de Fiscalização _dos mercados de seguro,· de capitalização e da previdênc!a privada aberta.
Art. 29 Constitui fato -gerador da Taxá O
exercido do poder de polícia legalffiente atri·

Capitalização

..

A

B

6.775

295

6. 77S

295

u.sso

5•o

6.775

•••

13.550

590

. ·._

Previdência Privada Aberta

N~> 83, DE 1989
(N' 3.456/89, na Casa de Origem)

sendo reduzida a 10% (dez por cento) se o
pagamento for efetuado até o úJtimo dia útil
do mês subseqüênte àquele em que deveria
ter sldo paga;
c) encargo legal de 20% (virite por cento),
substitutivo da condenação do devedor em
honorários de advogado, calculado sobre o
total do débito isncrito como Dívida Ativa, que
será reduzido para 10% (dez por cento) se
o pagar:nento for efetuado antes do ajuizamento da execução.
§ 29 Os-juros de mora nao incidem sobre
o valor da multa de mora.
Art 6~ Os débitos referentes à Taxa, sem
prejuízo da respectiva ltquidez e certeza, poderão s~r Inscritos como Dívida Ativa, pelo valor
expresso em_ BTN Fiscal.
Art. 7~ Os débitos felativos à Taxa poderão ser parecelados, a Juízo do Conselho Diretor da SUSEP, de acordo com os critérios flXB·
dos_ na legislação tributária.
Art. ao A Taxa será recolhida ao Tesouro
Nacional, em conta vinculada à SUSEP, por
intermédio de estabelecimento bancário inte·
grante da rede credenciada.
Arl 9~ A Taxa será cobrada a partir de
1? de janeiro de 1990.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publtcação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário:

'l'AIIELA A Qnt: SK REFERE O AR'r • 4,0

Todos os Ramos de Seguro·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
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Obaervaçõe•:r 1) Quando a autorização não coineidir com" o início

do
taxa.serã calculada pro rata mês e paqa
ate o quinto dia util seguinte ao início das ativida
de• do estabelecimento.
~r!mestr~,-a

2) Os -RamoS de s~.9uro acima especifi·
cados poderão ser revistos pelo Conselho Na-

dona! de Seguros Privados- CNSP, segundo
critérios técnicos, sem alteração de valores.

O Sr. Marcondes Gadelha -

Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraíya) -

Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCONDES GADEU-IA (PFL
-
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PB. Pela ordem. Sem revisão do orador)

-Sr. Presidente, Srs. Senadores: Congratulo-me com todos os Colegas pelo encerramento do ano leg4;lativo e pelo esforço desen-

volvido por esta Casa no decorrer de 1989.
Também faço breve referência aos desafios
que nos aguardam para o próximo ano.

Quem assistiu ao debate de ontem entre
os dois candidatos à Presidência da República,
deve ter observado, como o Senador Ronan

Tito, um total desconhecimento em relação
ao que se passa nas duas Casa Legislativas;
além do desconhedmento tipificado no fato

grave de não se saber, sequer, que o direito
de greve já foi regulamentado, além desse desconhecimento, há, Sr. Presidente, um desprezo solene quanto ao relacionamento entre o
futuro Presidente da República e à Congresso
Nacional. qualquer que seja o eleito. Este_ é
um fato sobre o qual o Congresso deve meditar.
Houve, ontem, uma indagação do Jornalista
Villas-Boas Corrêa, especificamente sàbre o
relacionamento entre Presidente da República
e Congresso Nacional. Os dois candidatos evi_taram uma resposta objetiva ao jornal!~. ~
Nação brasileira e aos 100 milhões d eespectadores, ou, então, encontraram soluções esdrúxulas. Um candidato disse que o relaciona·
mente haverá de acontecer, porque as mafé-:
rias passarão pelo crivo da sociedade civil previamente, antes de vir ao Congresso Nacional.
Outro candidato disse que ·o Congresso terá
que aprovar, porque, ao elegê-lo, estava elegendo também o seu programa e. desta forma, tem que aceitar, submisso, o que vieC
supostamente, da vontade geral ou da vontade
da maioria.
Ora, Sr. Presidente, nos dois casos, vimos
a clara posiçáo de desconhecer C? _Qapel do
Congresso, que, agora, Vem investido de no·
vas e graves responsabílidades, pela própria
ConstitUição.
No primeiro caso, Sr. Presidente, há de se
perguntar se nós, Congressistas, também não
somos a sociedade civil; ou se não fomos eleitos pela sociedade civil; ou se não r:epresentamos a vontade da nação; bU se não representamos a vontade dessa sociedade civil. Não
sei por que as matérias têm que passar necessariamente por um relé; têm que passar por
uma etapa prévia; têm que ter um ponto de
parada na chamada sociedade civil, que é tratada como abstração, ninguém sabe especificamente quem é, mas que, na melhor das
hipóteses, retardará o trabalho, já de si penoso,
da elaboração legislativa, acrescentando um
crivo a mais de análise prévia antes da discussão com o Congresso Nacional.
No outro caso, Sr. Presidente, no caso do
outro candidato, supõe-se que pretende ter
wna anuência ou um alinhamento automático

do Congresso, sem maiores questionamentos
com relação a_um programa, porque este terá
sido aprovado pela maioria da população brasíleira.
Sr. Presidente, convoco esta Casa a meditar
sobre a situação. No próximo ano vamos ter
ingentes dificuldades para manter o controle
constitucional sobre a ação do Poder Executivo;_ dificuldade, em primeiro lugar, pela clara
demonstração de má vontade dos dois candidatos, mesmo porque o jomalistajá sabia, previamente, que as respostas seriam evasivas
óii Cbfiiusas, e antecipou-se, dizendo:
"Por favor, não me venha com essa
conversa de que o Congresso responderá
com o seu patriotismo, com o seu senso
de responsabilidade. Resposta objetiva eu
quero; não me façam de Emediato, por
favor."
Mesmo assim, Sr. Presidente, mesmo com
esta observação corltundente, previamente fixada pelo Jornalista Villas-Boas Corrêa, os
dOis candidatos se furtaram a uma análise objetiva do relacionamento com o Congresso
N~cional. E sabemos da importância, pelo o
fato óe este Congresso ter voltado a ser Poder
efetivo, ter deixado de ser mero cartório para
homologação de decisões do Executivo.
Além d9 _fnais Sr. Presidente, ficam lançan_do pi--Ogramas cUja exeqüibilidade passa a ser
discutível, sem a participação do Congresso
Nacional, ou, então, não se vai -reSpeitar a
Constituição. Esta é uma questão fundamental que tem que ser suscitada,
Mais ainda., Sr. Presidente: há o Problema
de elaboração da legislação ç9mplementar,
para que não se crie espaço para ncendo-sidade e libertinagem no campo da formulação legislativa;_caso contrário, vamos repetir
otraté multiplicar o expediente deste ano, con·
tra o qual nos temos insurgido com freqUência, que é o volume -cãda vez mais insopitável
de medidas provisórias encaminhadas pelo
Poder Executivo. Teremos aqui, no próximo
ano, a cada meia hora, o encaminhamento
de uma medida provisória, ou, então, nos antecipamos e_ criam~ .as p1e~içias leglslativa_s necessâiias e suficientes para o bom desern·
penha da administração:
O Sf. Ronan Tito - Permite-me V. f r
um aparte, nobre Senador Marcondes Gade·
lha?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ou·
ço o nobre Uder do PMDB.

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Marcondes Gadelha. chamaria a atenção -aliás,
estava conversando, nesse instante, com o Se·
Ttador Fernando Henrique Cardoso sObre isso
-, porque. o ri tem: houve outra observação;
"todos os Parlamentares estão preocupados
com a sua reeleição". Dois terços desta Casa
não_ terminam seu rríàilctato agora; terão, no
míliknd, hiais quatrõ anos, e- dOis terços quero repePr o que disse ao Senador Fernando Henrique Cardoso- são mais do que três
quintos. São mais 5 anos de mandato. Temos
a tranqúilidade suficiente e esta Casa poderá
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segurar os desatinos. Outro dia, disse, no Pro·
grama "Bom-Dia, Brasil", estar havendo muita
fanfarronice; a sociedade brasileira pode ficar
tranqüila, o Congresso Nacional garante que
esses arroubos não vão acontecer". pgsso dar
esta-tranqüilidade, á partir do próprio Senado
Federal, que, com dois terços que não serenovam nem sobre o Senado pese a acusação,
a dúvida de que, por estarmos em ano eleitoral, vamos fazer qualquer negócio; não acre-dito que a maioria dos Parlamentares, mesmo
renovando os ~eus mandatos, faria. Mas aqui
estamos a salvo até dessa suspeita, porque
dois terços do Senado Federal não se vão
renovar na próxima Sessão Legislativa. Era
só este adenda ao brilhante pronunciamento
de V. EX'

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex"

urn aparte, nobre Senador Marcondes Gade·
lha?

O SR. MARCONDEl;; GADEU-IA- Ouço V. EX', nobre Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo --Senador Marcondes
Gadelha, V. -Ex, tem razão. .t: _evidente que a
evasão à pergunta do repórter é uma estratégia adotada pelos dois. que apenas tentam
encobrir a profunda ignorância e o despreparo
que têm da realidade brasileira, principalmente da realidade deste Congresso. V. Ex' viu
que um dos candidatos nem pôde contestar.
o valor do subsídio que o outro lhe atribuiu.
Nem sabiam que a Lei de Greve já havia sido
regulamentada pelo Congresso Nacional . .O
despreparo é total, completo. Aquele apelo,
que esse Congresso deixará passar tudo, porque é um ano eleitoreiro e será pressionado,
isso pode estar realmente no espírito desses
candidatos. Um, pela sua truculência natural
de jovem. cheio de arroubos e de entusiasmo,
acha que pode levar no grito esta Casa e toda
a socieclade civil, como tem conduzido sua
campanha. O outro - é muito mais lamen·
tável dizer-se neste momento -, confia na
força de pressão do seu Partido, na coação
que criará dentro desta Casa. S_erá criado um
autêntico corredor polonês nas horas de votação, não deixará de ser aprovada nenhuma
das propostas por ele apresentadas. É nissa
que estão confiantes. Acham que esta Casa
vai abrir a boca e deixar que os maiores ·desatinos e desmandos passem incólumes pelo
crivo de todos os Parlamentares. Deus tenha
piedade do ~rasül Nunca vi tanto despreparo.
Trinta anos aguardando.;) eleição presidencial,
chegamos a este momento e nos defrontamos
com dois candidatos que dificilmente poderíamos escolher qual dos dois o mais despreparado. Mais uma vez o ex-Governador Leonel
Brizola acertçn,J: estamos, _n9bre Senador Mar·
con-des GaQeJha. entre o diabo e o coisa-ruim.
Ninguém v~{ga,nhar. Apenas o Inferno vai sair
lucrando com o resultado desta eleição. D.eus
tenha piedade do Brasil!
O SR. MARCONDES GADEU-IA- Nobre Senador João Lobo, V. -Ex"' tem tõda rãzão;
povo bom, escolhas infelizes. O debate de ontem foi lamentável, em termos de resultados,
quantO ao seu prbpósito
esclarecimento

de
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à opiniáo pública. Valeu como criação de uma
metodologia, valeu pela participação dos jornalistas, que procuraram formular questões
objetivas, de interesse da nacionalidade. Mas,

quando se tratava, exatamente, de questões
substantivas, de questões que dizíam respeitO

ao futuro imediato e mais remoto do País,
os candidatos, invariavelmente, saíam do tema

e descambavam para as agressões pessoais,
que, em absoluto, não interessavam à grande
maioria da população brasileira, que quer sa-

ber como será o futuro desta Nação a partir
do dia 15 de março;
O que se pode dizer desse debate? No mínimo, o que não foi elucidativo, que não mostrou
o que pensam efetivamente os candidatos -

se é que pensam alguma coisa, se é que têm
alguma proposta concreta a apres_entar.
Ora, Sr. Presidente, àí é exatamente _onde
reside a responsabilidade desta Casa. Quando
todos acordarem da ressaca eleitoral em 15
de março, todos vão~se perguntar, a quem
recorrer, na hipótese de a ca~a-preta se abrir
e começarem ê1 sair aquelas criaturas que conhecemos da história da caixa de Pandora
E neSse momento a sociedade há de se perguntar. a quem recorrer? E evidentemente que
só pode ser à_sua instância maior, que é o
Poder Legislativo. É a este Congresso Nacional; é este Congresso Nacional que tem que
fazer um controle efetivo, uma fiscalização,
uma participação, de maneira a garantir a gavemabilídade do País, porque, efetivamente,
não se pode conftar nos programas de governo dos dois candidatos. Vamos votar, sim,
muito mais por exclusão do que por adesão
a uma das duas propostas. Vamos votar dentro
daquela tese _da escolha, como disse o Senador João Lobo, do menos ruim, mas não porque, objetivamente, confiemôS-ou--conheçamos sequer a que vêm ou a que se propõem
os dois candidatos. Então, a sociedade terá
como Ultimo repositório da sua c:;onfianç:a, no
próximo ano, o Congrésso Nãcional. A sociedade vaí esperar que o Congresso_ contrOle
e conduza, efetivamente, a governação deste
País para caminhos seguros, para caminho
de desenvolvimento, de paz social e de coesão
interna da Nação. Para isso, Sr. Presidente,
precisamos estar preparados.
Tenho ouvido aqui reclamações seguidas
quanto às medidas provisórias que são enca~
minhadas pelo Poder Executivo à apreciação
deste Congresso.
Sr. Presidente, as medidas provisórias só
entram no vácuo deixado pela legislação. Vamos ter que fazer um esforço enorme, um
esforço monumental de antecipação e de vo·
tação da legislação complementar_e ordinária,
de modo a que todo_ o arcabouço le9al deste
País esteja concluído em tempo hábil, para
que não se desencaminhe pelo desvario, por
excesso de criatividade daqueles que chega·
rem ao poder a pattir do dia 15 de março:
Sr. Presidente, é hora de começarmos a
difundir um conceito de afrrmação constitucional. É hora de começarmos a difundir um
conceito de defesa da Constituição, más é
também hora de começarmos a difundir, com
mais intensidade, um conceito de comple·

mentação da Constituição, de terminara mon·
tafiéi'n da estrutura jurídica deste País.
Sr. Presidente, é hora de começannos a
nuclear o pensamento de todos aqueles que
se pre(Jclip-am·corn esse relacionamento entre
o. Congresso e o Poder Executivo.
Não seria demais falar-se, mesmo, na criação de afirmação da Constituição; de se criar
uma frente parlamentar constitucionalista neste_ Congresso, porque, pelo menos nos primeiros passos a serem dados pelo Executivo, pelo
menos até que a poeira venha a assentar, pelo
menos até o-momeitto em que a Nação venha
a acalmar o seu atordoamento que se seguirá
ao processo eleitoral, é preciso, pelo menos
nesse interregno, que esta Casa esteja preparada para receber os impulsos que não sabemos de que natureza serao, e que serão direcionados pelo Poder Executivo, sequioso de
mostrar serviço, sequioso de mostrar a sua
face, sequioso de a que vem, e de uma forma
precipitada, talvez._ atabalhoaaa, pela própria
imaturidade, pelo desconhecimento de causa
d_os condutores do processo, que são os dois
candidatos à Presidência da República.
_Entendemos, então, que este é o grande
desafio que este CongrésSo terá no próximo
anõ: o desafio de manter um controle constitucional efétivo de um gOverno que não se preocupa muito com a existência de um CongressO Nacional e,- principalmente, de um Congresso investido de grandes poderes pela Assembléia _Nacíohal ConstitUinte de 1988; e õ
outro desafiO de se concluir a própria elaboração conStitucional, para que não se venha
a operar no vazio ou se aproveite desse vazio
para encaminhãr medidas provisórias esdrúxu!as, na preSsa, na vontade de tudo mudar,
de tudo desmontar, de tudo aherar, sem se
ter um rumo toncreto para onde se pretende
conduzir este Pais.
Com estas observações, Sr. P(esidente,
mantenho, apesar de tudo, uma pos1ura atimista com relação ao próximo ano, com rela-

ção a !990.
Sr. Presidente, atravessan1.os um período de
muito grande, de inquietação sç>cial, de descontrole ecpnômico, e é hora de
dizer que o Pior já passou. É hora de dizer,
~pesar de tudo, que melhores dias virão para
~te _País, ~m qualquer circunstância, desde
que ~_sociedade e$teja preparada para isso,
desde que a sua agência maior, que é o Con9-fesso_Nacional, ~siej~ co_nsciente da suarespOnsabilidade. Tenho certeza de que não vamos jogar pela janela todas essas ~onqui_st:as
que nos custaram -saCriffcios enormes, sacrificios _ingentes e horas de grande preocupação.
Conseguimos concluir a nossa ConstitWção, apesar de tudo. Conseguimos atravessar
milhares e milhares de greves neste País, con·
seguimos atravessar ameaças de hiperinflação, -para; afinal, conquistar a consecução, a
culminação do proce-sso democrático coni a
eleição do Presidente da República, e não nos
vamos intimidar com o que o futuro nos returbulênci~

serva.

Acreditamos que este País vai progredir.
Acreditamos que este País vai responder satis-

fatoriamente às grãrides expectativas da sua
população e às promessas que a sua natureza
exuberante sempre fez, histórica e secularmente, à sua população. Temos absoluta cer..,
teza de que este País encontrará o rumo certo
do seu desenvolvimento e da sua afirmação
no concerto das nações. Para iss_o, o papel
do Congresso será decisivo, e a ele toda a
nossa confiança junto com o-s nossos votos
de_ Feliz Natal a todos que fazem esta Casa:
Senadores, funcionários e V. Ex'~ Sr. Presiden-

te.
Era O-que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr. ./Vlarcondes
Gade/ha, o Sr. Iram Saraiva, ]9 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou~
sa, JP Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência agradece ao nobre Senador
Marcondes Gadelha os votos de Feliz Natal.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURNAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente•. Srs. Senadores.. O Correio Brazjfjense,
em s_ua edição de quinta-feira, 7 de dezembro
passado, publicou um oportuno artigo do jornalista Augu_sto Marzagão, Secretário Particular do Presidente José Sarney, intitulado "A
Verdade, somente a Verdade", que requeiro
seja incorporado ao texto desta breve comunicação.
Trata-se de depoimento digno de atenta reflexão, pelos conceitos emitidos, abordando
a situação atual e as perspectivas do País, em
face das novas condições geradas pela sucesH
~ºpresidencial, quando o povo brasileirO deverá escolher, no próximo dia 17 de dezembro,
um dos dois candidatos, FernandO Collor de
Mello ou Luiz lnácio Lula da Silva.
Sereno_ e ·eqUilibrado, o artigo do jornalista
Augusto Marzagão contém, ·no seu bojo, lúcidas advertências que justificam sua mais ampla divulgação possíveL
Finalizando, desejaria felicitar, nos concisos
limites deste registro-; a contribuição prestada
por esse ilustre jomalista ao esdarecimento
de alguns problemas que des~fiam soluções__
adequadas nas atuais circunstâncias da vida
brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas)
·J5oi:aMENTO A QúÉ SE RE:F'ERÉO
SR. LOURIVAL BAPTISTA E/>1 SEU DISCURSO:
Eleição 89
A VERDADE, SOMENTE
··A VERDADE
Augusto Marzagão
Ganhamos. E agora? Esta indágaÇaQ, muito
apropriada para o dia seguinte da eleição pre·
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sídencial, deverá ser a pedra de toque para
a ação do novo Governo que vai se instalar
a 15 de março- próximo.
A verdade é que todos nós estamos preocupados com o futuro do Brasil.
Os candidatos ainda não disseram na sua

integralidade quais as medidas concretas que
reservam para os primeiros JTIOmentos áci
ação polftico-administrativa, logo o eleito chegue ao Palácio do Planalto.

Não se constrói uma Nação soberana e forte
no culto ao individualismo ou a posições Sec-

tárias. O que temos visto~ e lamentamos muito,
é o exerdcio da incompreensão, é o -realce
de questões menores, divorciadas da grande

tarefa que temo-s de realizar de cara ao futuro.
As condições sociais do País não são as
desejáveis, o que não significa a nossa incapa-

cidade de sedimentar transformações ainda
que não se queira creditar ao atual Governo
importantes passos nessa direção. O que se
deve combater é o comprometimento da nossa vocação para o diálogo, na medida em
que não desenvolvemos a nossa capacidade
de percepção dos ensinamentos dos últimos
trinta anos.
A libe~dade, fruto da democracia, é pelo menos parente próxima do bom senso. Melhor
confessar que mais parecem univitelinos. Isto
é, muita gente não percebe que as emoções
são compartilhadas, importando salientar que
as reações também o são.
_ .. __
Exatamelite,- o bom senso vem sendo impiedosamente esquecido nesta etapa da campanha eleitoral. O presidente Sarney' chegciu
a pressentir esse risco, a ponto de sugerir poitderação e serenidade aos candidatos e, parti~
cularmente, aos seus seguidores.
Lamentavelmente, o espetáculo não tem sido dos melhores. Depois de_tanto tempo de
espera desse momento de consagração do
voto, seria compreensíverimaginar qué o nosso povo andava ·merecendo muito rriãiS do
que lhe tem sido poSsível testemunhar.
_Creio qué_ é tei"ripo ~de se requerer meditaçáo
e mato r espíi"ito Público, em réspeitO â qUase
totalidade do eleitorado que, de forma ordeira
e pacífica, não se associa à baderna e nem
admite condescendência com bademeiros.
Coniio, entretãnto, que-essa onda vai péiSSàr,
a partir de uma postura mais serena, sincera
e severa dos candidatos_ que, infelizmente não
souberam aproveitar o_ grande mote que o
debate de domingo último proporcionava.
Temos que encarar os faias _comO realrTien:te eles se apresentam. Estamos diante de uma
grande interrogação sobre o futuro do Brasil,
ganhe quem ganhar. Ainda que os programas·
de trabalho dos candidatos _sejwn aprt~sen
tados como cartas de intenção, o futuro Presidente sabe que isto não é o bastante. Do alto
da sua Hderança terá que ter a grandeza de
convocar o Pafs para a montagem de um Go·
vemo de _união nacionaL Pior do que teritar
enganares outros é enganar a si próprio. Tanto CoUor e Lula saberil disso.
O Prestdente da Repúbliça eleito, os parlamentares, os empresários, os trabalhadores,
do estudante à dona-de-casa, sabem que sem
um grande esforço ·solidário, a saída para os

problemas brasileiros será bastante estreita.
Não nos anima a profecia do caos, mas o
otimismo com responsabilidade está vinculado a nossa disposição séria e· leal para o
entendimento. O Brasil exige esse entendimento nacional, acima de nós mesmos.
Nesta ordem de idéias, outro ponto deve
ser abordado com clareza. Refiro~me à nova
Cohstituição. I:: preci~o enfrentar o problema
CQm firmeza e dizer bem alto: "A Constituição
que aí está marcou um encontro com o impasse"~ Falta apenas estabelecer dia e hora. Digo
isso Com o maior espírito democrático e com
o sentimento de quem defende a convivência
pacífica e harmônica entre os estamentos da
nação. É forçoso admitir que os poderes da
União não estilo a vorltade no atual texto constitucional. Aprimorar é preciso.
A consciência nacional vai acabar indicando
o melhor caminho, o momento próprio, para
as transformaçõeS conStitudomiis que melhor
atendam ao Brasil e aos brasileiros. A goVernabilidade_ precisa e deve pairar acima dos interesses de ocasião.
N.o_ prirrieiro exame da Lei Maior, cheguei
a admitir que estávainos diante de um conjunto de normas específicas do sistema parlamentar. Ainda que não seja um artesão do
oficio jurfd~co, hoje posso afirmar que não.
A Constituição, simplesmente, dividiu poderes, agasalhou matérias à ela não pertinentes
ê, ãte fneSmo, descabidas na exegese de estudiosos mais abnegados. Nuances parlamentaristas. nada mals~
Também as dificuldades no campo econô~
mico estão a exigir do futuro Presidente o pleno exercício da sua capacidade de_aglutina·
ção, com o propósito de encontrar caminhos
para a solução dos graves problemas nado~
nais. Não lhe assiste o direito de tentar desviar
a atenção da Nação com medidas muito mais
de pirotecnia, de ciclo curto,_do que projetar
e executar amargos remédios. O povo quer
a verdade sobre o seu destino.
A proximidade da investidura do novo mandato presidencial com as eleições gerais de
1990 não pode ser entendida como obstáculo
à discussão aberta da grave crise nacional.
A demoCrãcia aí está como conquista do
dg_<!dão para -~rvir à toda comunidade. A_História não nos perdoará a hesitação· de nã.o
Saber guardá-la como símbolo e sonho de
toda a humanfdade: "Conviver em liberdade,
conviver _com_ respeito ao direito alheio, conviver em regime' de justiça e bem-estar social'_'.
Isto só é possível na democracia.
A hora é de somar. Não importa o nome
do futuro Presidente. O que importa é o seu
compromisso com o Brasil. A Nação não é
propriedade dos que vencem as eleições.
Tampouco os perdedores deixam de ser adonistas de seu futuro. Vivemos o tempo de uma
só opção: construir. À esta tarefa o eleitor está
convocado. No dia 17 de dezembro, cada um
de nós vai dialogar com a sua consciência.
Não é demais lembrar, ao entrar ou sair da
cabine eleitoral, somente teremos o céu por
testemunha.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, parece que o destino
da Centi-ais Elétricas de Rondônia S/A- Ceron, é freqüentar, ad aetemum, as páginas da
imprensa que cobrem os escândalos administrativos e financeiros.
O jor~al Alto Madeira, de 13 de dezembro
deste, página 5 do primeiro caderno, traz es-tampado o seguinte título:

"TRC responsabiliza ex-Presidente da
Ceron: irregularidades.··
Pelo texto assim encabeçado, o ex~Presi
dente daquela concessionária, Cel. José Carlos de Siqueira Amazonas, terá que repor a
quantia de NCz$ 4.285.500,00, acrescida da
devida correça-o mon-etária, aos cofres da empresa, no prazo de 30 dias. Trata-se de pagamento irregular efetuado à firma Joaquim
Francisco, Navegação, Indústria e Comércio.
Outro pagamento irregUlar, que deverá ser
reposto, foi feito à Bupec - Produtores Asso~
dados e se refere a _assinatura de contrato
sem a deyida licitação. O valor do pagamento,
no segundo caso, é de cinco milhões e quatrocentos mil cruzados novos, a serem restituídos
da mesma forma que o_ primeiro valor relatado.
Assim reza acórdão a _ser publicado no Diário Oficial do Estado, segundo_ o texto doA/to
Madeira_ àe que estamo_s tratando neste pronunciame_ntQ. E não se limita a isso.
O Sindicato dos Urbanitários denunciou, ao
Tribunal_ d_e Contas, Inúmeras outras lfy-egularidade.$, apontando, inclusive, suspeita de corrupção.
Outra irregülaridade denunciada se refere
ao não repasse, aos Municípios, da Taxa de
iluminação Pública que lhes é devida.
O Dr. Ati Francisco, Conselhetro substituto
do Tribunal de Contas, encontrou ainda reajuste injustificado de fretes, a abertura - desnecessária - de um escritório de representação da Ceron na cidade do Rio de Janeiro,
com a contratação absolutamente irregular de
dois funcionários para o referido escritório e
freqüentes pagamentos _de multa na liquidap
ção extemporânea de compromissos finanp
ceiros da empresa.
Para piorar ainda mais a imagem da triste
administração, houve no correr da mesma
contratações de consultaria e outros serviços
ao total arrepio de normas em vigor, fiXadas
pelo Departamento Nacional de Águas e Ener_gia Elétrica,...,... DNAE, havendo ainda "outras
irregularidades", conforme a rnatérta.
Não admir;:1, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a quem toma conhecimento de tais barbaridades, que a Ceron jamais seja capaz de
desempenhar o seu papel, a sua razão de ser,
enquanto empresa, que é fornecer energia elé~
trica ao povo do Estado de Rondônia.
SerRme-ta impossível lembrar aqui quantas
vezes vim a esta tribuna para oferecer denúncias da mais _diversa ordem contra desvios,
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desmandos, atos de corrupção e crimes sem

conta, em que a vítima não é só a Ceron e
o p;eu património. A vitima de tudo isso que
vem acontecendo, a grande vítima, é todo um

povo sofrido, que pafia impostos, que paga

pela energia que deveria estar consumindo.
que tem direitos ignorados e pisoteados a cada ato indevido, venha ele do mais simples
funcionário de urna concessionária de serviços públicos ou do seu dirigente mais graduado.
O autor de tais crimes, por outro lado, não

é apenas a pessoa que os comete. Cc-autor,
no sentido de imputabilidade e de responsabilidade por danos causados a clientes, a terceiros e ao património público, é também o
Estado, que é representado pelos seus governantes, por aqueles que nomeiam e demitem,
por aqueles que .têm o poder e o dever de
administrar a coisa pública.

Que se pode esperar, entretanto, de um Governo que jamaís governou e que não vai, por
isso mesmo; governar nunca? Jerónimo Santana primou po( ser, desde o primeiro dia,
incompetente no governar e no formar equipe
de governo. Provou, igualmente, ser o primeiro
na lista de corruptos que integra a sua equipe,
ou melhor, o seu bando._Ao que tudo indica,
isso permanecerá até _o_último dia do seu Governo. Ainda bem que esse último dia já não
tarda muito a chegar. Ainda bem!
Era, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que
eu tinha a dizer.

nação pública, que é arrecadada pela Ceron
do usuário, aos municípios.
O relatório de Ari Francisco trata de um
reajuste de contrato de frete fluvial de gera·
dores adquiridos ao Equador, criação de um
escritório _de representação no Rio de Janeiro,
com a contratação "irregular'' de dois funcionários, co~stantes pagamentos de compromissos com multas e correções monetárias
e contratZições de consultaria e outros serviços
em ~scordtlncia COJ!l as normas do Departamento _Nacional de Aguas e Energia E1étrica,
entre outras i!Tegularidades.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Na presente Sessao terminou o prazo para
a apresentação de Emendas ao Projeto de
Lei do Senado no 121, de 1989, de autoria
do Senador Antônio Luiz Maya, que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
te11TtOS do art. 5':>, inciso 29, da Constituição.
Ao Projeto não foram oferecidas Emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
os trabalhos, designando para a sessão extraordinária convocada neste instante, a realizar-se às 13 horas e 40 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

'

PROJETO DE LEI DO DF
N• 53, DE 1989

DOCUMENTO A OOE SEREFERE 6 -SR. ODAOR SOMES 81 SEU DISCIJRSO:
-

TRC RESPONSABJUZA
EX-PRESIDENTE DA
CERON:~REGULAruDADES

O Coronel José Carlos -de Slqueira Amazonas, ex-Presidente da Centrais Efétrlcas de
Rondônia, foi responsabUizado por irregularidades, pelo Tribunal de C:ontas do Estado,
no transporte de motores adquirtdos no Equador.

Entre estas irregularidades, o conselheiro
substítúto Ari Francisco cita, em seu relatório,
a despesa paga à empresa Joaquim Fonseca,
Navegação, Indústria e Comérdo,- n-o valor de

NCz$ 4285.500,00. Este valor deverá ser re-

colhido aos cofres da Ceron, devidamente corrigido, no prazo da publicação de acórdão no

Diário" Ofidal do Estado.
Também foi conSiderado irregu]ar o pagamento de NCz$ .5.400.000,00 a -BuPec-ConM
sultores Assedados, valores que deverão voltar aos cofres da estatal Amazonas, de acordo
com o relator, contrariou o Manual de Normas
Internas (Módulo Lidtário ), por ter autorizado
a assinatura de um ·contrato sem lk:ítação.
Na verdade, as irregularidades denunciadas
pelo Sindicato dos Urbanitários ao Tribunal
de Contas apontam desde suspeita de corrupção - o coronel Amazonas, de acordo com
estas denúndas, chegou a levar em mãos um
cheque de pagamento a uma prestadora de
serviços -até o não repasse da taxa de ilumi~

o

(Em regime de tiraência, nos ·termos
do art. 336, c do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto .de
Lerao-nF n9 53, de 1989, de iniciativa· do
Govem.ador do Distrito Federal, que dispõe
sobre o código de posturas do Distrito Federal
(dependendo _de parecer)._

_;2PROJETO DE LEI DO DF
N• 79, DE 1989.
•

_
.
(Em Regime de Urgência, nos termos
do art 3.26. c do
R:=gimento Interno)
Discussão, em tUrno único, do Projeto de
Lei do DF_ n 9 79, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, Que introduz
alterações no código tributário do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26
de dezembro de 1966", e dá outras providên~
cias, tendo

PARECER,_ sob n• 403, de 1989, da Comissão
-doDistrito Federa/,pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável.
-3-·
MENSAGEM N• 327, DE 1989

(Em Regime de UrQência, nos termos
do art. 336, c do
Regimento Interno)

Mensagem n• 327, de 1989 (N• 846189, na
ot;igem}, .de iniciativa do Senhor Presidente

Dezembro de 1989

da República, relativa a proposta para que seja
autorizada a República Federativa do Brasil,
através do Ministério da Aeronáutica, a ultimar
contr~tação de operação de crédito externo
no valor de atê:_ US$ 35,000,00.00 (trinta e
cinco milhões de dólares americanos), para
os fins que especifica (dependendo de parecer).

-4MENSAGEM N• 328, DE 1989
_(Erp .Regiine de Urgência, nos t~rmos

do art 336, c do
Regimento Interno
Mensagem n9"3~8. de 1989 {n°848/89, oa
origérTIJ, relativa proposta para que seja autorizada a contratação de saldo de sete milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e
trinta cinco- dólares convênio, mediante o
aditivo n 9 4, ao instrumento de abertura de
linha de crédito externo, celebrado entre aRepública Federativa do Brasil e o Hungarian
Foreign Trading Company, pãra os fins que
especifica. (Dependendo de parecer).

a

e

-5MENSAGEM N• 339, DE I 989
(Em Regime de Urgência, nos termos

do art. 336, c do
Regimento Interno)
Mensagem n• 339, de 1989 (n• 885/89, na

origem), relativa à proposta para que seja autorizada a celebração de aditivo ao contrato de
operação de crédito externo, no valof de até
ottenta e cinco milhões, trez:entOs e· deZOito
mil marcos alemãe!s, firmado entre as Centrais
Elétricas do Su1 do Brasil S/A - Eletrosul e
um consórcio de bancos, destinado ao Projeto
da Usina Temielétrlca de Jorge Lacerda IV.
(Dependendo de parecer.)

-6MENSAGEM N• 357; DE 1989
(Ein Regime de_ Urgência, nos te:rmos

··

do àrt. '336, c do
, Regimento Interno)

Mensagem n• 357, de 1989 (n• 921/89, na
ortgem), relativa à proposta para que o Estado
de Santa Catarina seja autorizado a ultimar
contrataçãO de operação de crédito externo,
junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento - BancO Mundial, no
valor de até US$ 33,000,000.00 (trinta .; três
milhões de dólares americanos), para os fms
qUe especifica. (Dependendo de parecer'.)

.. - '1--c. MENSAGEM N• 360, DE 1989
(Em ·Regime de Urgência, nos termos
do art. 336, c do

Regimento rntemo)
Mensagem n9 360, de 1989 {n? 924189, ·na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Santá Catarina
a elevar, em caráter excepcional e temporariamente, o limite de endividamento daquela unidade federativa, a fim de que possa emitir,
mediante registro no Banco Central, letras fi-

Dezembro de 1989

Sãbado 16

DIÁRIO DO CONGRES.SO NAOONAL (Seção 11)

nane eiras dÕ Tescuro do Estado de Santa Catarina- LfTC. (DependendO- de parecer.)

-8MENSAGEM N" 362, DE 1989
(Incluída em Ordem do Dia nos termos

do art 336, c do
Regimento Interno)
Mensagem n• 362, de 1989 (n" 926/8g, na
origem), relativa a proposta para que sejª auto-

rizada a República Federâtiva do Brasil: àtravés

do Instituto Nacional de Assistênciâ 'e' Previ-

dência Social-lnamps, a ultimar a contratação

de operação de crédito externo,' no valor de
até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões
de dólares americanos), junto ao Eximbank.
(Depedendo de parecer.)

-90F[CIO N" S/36, DE 1989
(Em Regime de Urgência, noS ±ermos
do art. 336, c do
Regime-nto Interno)

Oficio no S/30,ae-T9l:f9~ieJatiVõ" à-Proposta
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal

de Araxá a contratação de operação de crédito

externo no valor de treze milhões de dólares
americanos, destinada à construção de um
Hospital Municipal. (Dependendo de parecer.)
-lO-

OFÍCIO No SfclB, DE 19.89
(Em Regime de Urgência,.nO$ t.errnp~ ,

do art. 336. ",do.
Regimento Interno)
Oficio n" S/38, de 1989, relativo à proposta
para que seja retificada a Resolução n" 50,

de 1989, que autorizou o Governo do Estado
de São Paulo a contratar operação de crêdito
externo, em valor equivalente a até US$
24,007,558.00 (vinte e quatro milhões, sete
mü, quinhentos e cinquenta e Oito dólares
americanos) junto ao Export·lmport Bank of
the United States- Eximbank. (Dependendo
de parecer.)
~u

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 61, DE 1989
(Em Regime de Urgência, nos termos

do art. 336, c do
Regimento Interno)
Discuss!o, em turno único, do Projeto de
Resolução no 61, de 1989, de iniciativa da Comissão temporária, criada pelo requerimento
n~ 23, de 1_989, que dispõe sobre limites glo·
bais ~condições para as operações de crédito
d_e qualquer natureza, dos estados, do Distrito
Federal, dos municípios e _de suas respectivas
autarquias. (Dependendo de parecer sobre o
projeto e sobre o substitutivo.)
-12PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 62, DE 1989

(Em Regime de Urgência, nos termos
do art. 33_6, c do
Re-ginlento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nç- 62, de 1989, de iniciativa da Co·
missão Tem porá ria, criada pelo Requerimento
n~ 23,_de 1989, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da. União, de_ suas autarquias
e demai~ _entidades contro!adas pelo Poder
Público Federal, e estabelece limites e condi-
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ções para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e_ interno.
(Dependendo de parecer sobre o projeto e
sobre o Substitutivo.)
-13PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 51. DE 1989

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos
dO ait. 169, Parágrafo Única,Ji'J fine,do
· Regimento Interno)
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nç 51, de 1989 (n" 3.682/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a descentralização do pagamento das pensões às
familfas de funcion.3rios falecidos da Câmara,
do Senado Federal e do Tribunal de Contas
da Unlão, e dá outras providências. (Depen·
dendo de parecer.)
-14MENSAGEM N'182;DE 1989

(Em ReQime de Urgêilcia, no~ termoS
do art. 336,c,do
Regimento Interno)
Discussão, em turn_o único, da Mensagem
nç 182, de 1989 (n~ 500189, Ú?_origem), relativa
à prOposta para que seja autorizado o Governo
do Estado çjo Piauí, em caráte[ excepdonal,
a emitir, mediante- fegistro do Banco Central
do Brasil, letras financeiras do Tesouró do E,s..
tado do Piauí (LFrPI) destinadas a substi'~uir
1200.000 Obrigações do Tesouro do Estado
do Piauí (OTPI), que serão extintas. (Dependendo de parecer.)

__O_SB:. PllESIDENTE_(Pornpeu de So\lsa)
-Está encerrada a sessão:
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 35
minutos.) _

Ata da 222\1 Sessão, em 15 de dezembro de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura Extraordinária
Presidência dos Sr!). Iràm Saraiva e Pompeu de Souza.

ÀS 13 HORAS E 40 MJN(JTOS ACHAM-sE-. Silyio Name ~ Dii'éeu Carneiro:-- Nelson WePRESENTES OS SRS. SEJYADORES'
dekin.

Aluízio Bezerra_ - Nabo_r Júnior. -;-; Carlós .
De'Carli - Odacir- Soares ...:...- Olavo Pifes Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carl.o$
Patrocínio - AritoryiÓ Luiz MaYa" ..;..:AiexaÕdre .
Costa- Edison L~ão -João Lobo- Hugo
Napoleão- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro
Benevides - Marcondes Gadelha - Divaldo
Suruagy - Lourival _Baptista - Ruy Bacelar
-Gerson Camata -João Caln1on- Nelson
Cameiio - Hugo Gontijo - Ronan Tito -:Severo Gomes- Fernando He"nrtque Cardoso -Marcos Mendonça - Iram Saraiva Ira:puan Costa Jlnltor·- Pompeu de SÓuSa
-Maurício Corr~a· -· Meira Filho ..:..... Roberto
CampoS- Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canal e - Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes Carvalho -

os inventos Industriais, nos termos elos
art .5-~ XXIX, da Constituição': -"

Relator: senador Jarriil Haddad
O ~R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O presente projeto de lei, de autoria-do no- A lista de presença acusa_ o comparecibre Senador Antônio Luiz Maya, tem por objemento_ de 42 Sr's. SenadoreS. Havendo númetivo regulamentar o art. 5°, item XXIX. da Consro regimen"tal, declaro aberta a sessão.
- Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos · tituição Federal, que trata da proteção aos direitos do inventor, nos seguintes terfll:OS:
trabalhos.
_
O Sr. 19 Secretário irá proceder à leitura
"Art. 5• .........................................____ ,
dQ~diente. _
É lido o seguinte
XXIX- a lei assegurará aos. autores. de
inventos industriais privilégio temporário
EXPEDIENTE
para sua utilização, bem como proteção
Parecer
às criações Industriais, à propriedade das
marcaa,,aos nomes de empresas e a ouPARECER N• 450, DE 1989
tros signos distintivos, tendo em vista o
Da Comissão de Assuntos Econômiinteresse social e o desenvolvimento teccos, ao Projeto de Lei do Senado no Í21,
nológico e econômic.o do país."
de 1985}.. que "pretege temporariamente
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As Mesas da Câmara dos Deputados e- do
Senado Federal, nos te-rrnos do artigo 60 da
Constituição, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

ASsim, o art. 1" do Projeto busca reconhecer
aos autores de inventos industriais o privilégio

do usufruto de suas invenções durante dez
anos. "quélndo considerado o invento imedia~
tamente' indispensável tanto ao interesse social como ao desenvolvimento tecnológico do
pafs", e entre dez e vinte anos, "se o invento
concorre com outros nacionais ou análogos".
Estes prazos, de acordo com o art 2", poderão ser ampliados até trinta anos, se o invento

''Art. 246. Os vencimentos, salários, remunerações, proventos, ajudas de custo e demais verbas pagas a qualquer título pelas entidades integrantes da administração plÍblíca
federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, inclusive aos membros dos Poderes LegislatiVo, Executivo e Judiciário, de todas as unidades da federação, ficam sujeitos, nos termos
da lei, a revisão pelo Conselho Nadonal de
Remuneração PúbUca.

for "indisPensável ao desenvolvimento tecnológico nadonal, de molde a obter-se paridade
com o progresso ~undiaJ", _
O Código de Propriedade_ Industrial (Lei n<:>
5.772, de 21-12-71) preocupou-se também
em não dilatar demasiadamente o prazo do
monopólio de exploração outorgado ao autor
de invento industrial, sem, contudo, ferir o
princípio constitucional que visa à proteção
dispensada aos inventores. Em louvor dest~
orientação, a Revista Jurídica Lemi, de janeiro
de 1971, ao abordar o assunto, explica que
"a interferência dos interesses coletivos na esfera particular dos _direitos do inventor justifi~
ca-se pelo fato de a invenção ter sempre um
suporte muito importante no meio social, partindo sempre de conhecimentos não exclusivos do inventor, como é o caso das invenções consistindo em aperfeiçoamento de processo íá _divulgados... E se a lei reconhece
ao inventor um direito temporário e resolúvel,
isso deve-se à consciência coletiva de que a
invenção nunca é inteiramente original; ela
surge como umaUltima contribuição à súmula de conhecimentos prêexistentes e predivul-

ve respo11sa~ü~_ade de velar pelo bem co-

mum.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
- Senaáores: Marcos Mendonça- Fernando
Henrique Cardoso - Severo a-omes - Gerson Cãmata - Leite Chaves- Mauro Benevides - Antonio Luiz Maya - Hugo GontfjO
-Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda - Nabor Júnior- Pompeu de SouSil Odacir Soares- O/avo Pires- Nelson Wede-

kin - rf.ugÕ Napoleão -Alexandre Costa Meira Filho- Gomes Carvalho -Aiufzio Bezerra -· Mepdes Canale - Roberio_ Campos
- fram Saraiva- Moisés Abrdo --Mauricio
CoJTêi:t.

§ 1o

No exercício da sua competência, o
Conselho pode-rá declarar a nulidade de- qualquer ato ou norma focando retribuição ou remuneração a funcionário, servidor ou mem·
bro de Poder, estabelecendo critério substitutiVo.
§ 29 O Congresso Nacional, no prazo de
cento e vinte dias da promulgação desta
Emenda, regulamentará a instituição e a_competência do Conselho."

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-A proposta lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido pelo Sr. 19 -Secretápo.

É lido o seguinte
PROJETO DO LEI DO SENADO
1'1• 420, DE 1989
Institui o Dia Nacional de Preservação
da Amazônia.

Justificação
O Congresso Nacional decreta:
É com freqüência que o noticiário revela
Arl 1o Fica instituído o Dia Nacional de
a adoção de ato ou a promulgação de lei,
Preservação da Amazônia, a ser' comemorado
nos mais diversos escalões, aumentando, de
no dia 5 de setembro.
forma abusiva e imoral, os vencime-ntos, saláArt. 29 Esta lei entra em vigor na data de
rios ou remunerações pagos pelos cofres pú·
sua publicação.
blicos em geraL
Justificação
O sistema constitucional vigente não contempla nenhum mecanismo célere e eficaz
É inegável a lmp0rtâi1cia das medidé!S que
para coibir práticas tão nefastas e- lesivas ao
~dos".
possam contribuir para a defesa e preservação
interesse público. As medidas judtciais cabíA iniciativa, como se vê, é inteiramente opordos recursos naturais de nossa terra, especialtuna, pois o direito do inventor, embora univer- · veis são sempre morosas e nem sempre lomente aqueles consagrados como_patrfmônio
gram evitar a lesão irreversível ao património _ nacionâCÊ o c8so da FloreSta Affiazônica que,
salmente reconhecido, tem um caráter emicomum.
nC:mtemente social, razão por que deve ser ele
reconh~ci_damente, tem sido alvo das atenlimitado no tempo, sem caráter de perpetuições do'Brás-ii do Mundo.
Considerando
a
autonomia
assegurada
aos
dade.
Há pouco, por ocaSião da Semana do Meio
Estados
e
Municípios
e
o
princípio
da
separaAdemais, a proposta não apresenta óbices
Ambiente; tivemos a oportunidade de homeção
dos
poderes,
consagrad~s
no
vigente
tex·
nagear, nesta Casa, a Fundação União Naciode natureza constitucional, juridica e regimento c:onstitucional, fica o legislador federal imtal.
nal em DefeSa da Ecologia - FUNDE, que
pOssibilitado de criar órgão, com competência
O parecer, poitarito, é pela aprovação do
há várids anos_ vem realizando observações
_ampla e abrangente, cap_az de intervir pronta~
projeto ora sob exame.
e pesquisas em todo o País, particularmente
mente err1_ face das apontadas anomalias.
Sala das Comissões, 29 de novembro de
na regiã"o-Amazônica, chegando à_c_onclusão,
1989. __ Raimundo Lira, Presidente - Jamil
e sob
através de seu programa "Colibri
A presente emenda constitucional tem por
Haddad, Relator-JorgeBomhaus~-JoOO
o lema ecológico "Amazônia- um,a,qu~stão
obJetivo não só prever a criação de ente com
Lyra-Severo Gomes- Gerson-camata- poderes específicos para rever as remunerasocial e fi:aterna", que se_ deve educar o homem ecologicamente, além de estabelecer
WJ!son Martins -Márcio Lacerda - Dirceu
ções, salários ou vencimentos pagos por qualCarneiro - Nuízio Bezerra -Roberto Cam- quer unidade administrativa 1 inclusive aos
princípios para que a utilização daqu~_l~ _vasta
área do território nacion_a! se_ fáça com equilípos - Nelson Wedekin - MaUrício Corrêa
membros de poder e independentemente da
-O/avo Pires- Odacir SoareS -Melra Filho
brio, levando,em conta os aspectOs ecológicos
natureza do ato ou da nonna concessiva da
em consonância com as carências e realida-JoAo Calmon -Moisés Abr.§o.- Gomes vantagem, mas também atribuir competência
des dos P.O_VÇ,S da floresta.
--Carvalho - Carlos ChiareUi
para o estabelec~ento de critério substitutivo.
Atualmente_-a sociedade brasileira tem deO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Trata-se .de. uma Inovação que passou ao
monstrado grande interesse pelas questões
-O expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
largo das preocupações"dos constituintes _cerda natureza e preservação do meio ambiente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constamente porque à época ainda não ocorriam,
Entretanto,- não podemos nos esquecer datituição que será lida pelo Sr. 1o-secretário.
c;om a intensidade e a freqüência_ do presente - queles brasileiros, livres e de bons costumes,
momento, eventos que merecem o repúdio
que nos fegaram um passado glorioso, contriÉ lida a seguinte
e a indignação de todos.
buindo decididamente para nossa indepenPROPOSTA DE EMENDA A
dência e abolição da escraya~.
A preservação da moralidade e da impesCOI'ISTITWÇÀO !'!• 6, DE 1989
Os--mentores da Independência confirmasoalidade no trato da coisa pública exige urram em mensagens poéticas, escritas no Hino
Acrescenta artigo ao texto constitucio- ._ gente medida viabilizando a lnstitucionalizaNacional Brasileiro e retratadas nas cores de
ç:ão de mecanismo infraconstitucional capaz
nalprevendo a criação e definindo a comnossa bandeira, as colossais riquezas e belezas
petência do Conselho Nacional de Remu- 1 ~e coibi! os excessos tão freqüentemente pra·
naturais encontradas na Amazônia, região que
neraçdo Pública.
ticados JUst~ente por aqueles que têm a gra-

e·
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ocupa mais da metade do território-·nacional
e que, por sua extensão e potencial de recursos naturais, vem despertando as atenções
de todo o Brasil e a ambição de todos os
povos do mundo.

-

Ainda, reportando-nos àquela época, no alvorecer do século passado, podemos afirmar
que o Brasil independente nasceu sob o signo
da defesa ecológica. De acordo com os con-

ceitos da época, a defesa da natur_eza.era tema
de debates nas esferas política, sodalp literária, sob a forma 4e um nativismo encontrado

em diversos aspectos de expressão _cultural.
O ideário fundamental que norteou todo o
processo de independência de rios'So País não

pode ser relegado a um plano se_cundário ao contrário, deve nos servir de exemplo para
tratar de questão que avulta por sua Unpor~
tância intrinseca, relacionada de modo_estreito
com a salvaguarda da soberania nacional.
Nossos antepassados conseguiram viS1um·
brar que a Amazônia representava um santuá~
rio de riqueZas biológicas que merecia e -~evia
ser preservado para beneficio das presentes
e futuras gerações. Naquele santuário é possível identificar riquezas multifacetadas: solos
aluviais-de várzea apropriados a culturas agrícolas anuais e, quando inundados, ao crescimento ·da vida aquática; espécies vegetais e
animais que fazem da Amazônia um banco
genético único e iniguãlável,uma fonte pe pro~
dutos farmacêuticos, minerars e outras de significação económica.
Por todos esses valores incomparáveis, e
por ser ainda a Amazônia um verdadeiro laboratório natural, fonte inesgotável de pesquisas
que redundam em beneficio de todos nós,
a defesa de seus recursos constitui hoje, sem
lugar a dúvidas, questão de sobrevivência da
humanidade.
Defender os recursos naturais-da Amazônia
é, além de questão de sobrevivência, uma de~
monstração de legítimo civismo. Portanto, nada mais lógico-do que comemora-rmos o----·ma
Nacional da Preservação da Amazônia" na Semana da Pátria, mais precisamente no dia 5
de setembro de cada ano, época em que as
consciências deste Pais estão voltadas para
os valores que constituem no-ssa-própria-nacionalidade.
Ao _comemorar essa data nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, estaremos contribuindo para dotar as cdanças e
jovens desta Nação de uma postura mais posiK
tíva em face dos problemas ilãcionais, além
de incutir-lhes um sentimento de amor à vida
e ao ambierite que os cerca.
Sala das Sessões, 15 de aezembro de 1989._
- Sernidor Carlos De 'Ca"r!i.
-

A Comissão de Ed~caç.áo.- (deciSão t"erminativa).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O projeto lido será publicado e em seguida
remetido à -comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento_ que será lid9
pelo Sr. ]9-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 757, DE 1989

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da cas:a~ ãs seguintes_ homenagens pelo falecimento do Deputado Estadual José Soares Ma~
druga ex-Presidente da Assembléia Legislativa:
a) inserção em ata de um voto_de profundo

pesar;
b) apresentação de condolências à família
e ao Estado da Par_aiba.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.

-.Marcondes Oadelha- Ronan Tito.

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

_:_ ô requeriffiento lido depende de votação,
em cujo encaminhamento poderão fazer uso
da palavra os Sr-s. Senadores que o desejarem.
Em votação.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito._
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu havia pedido a palavra para convidar o Senador Fernando Henrique Cardoso para vir à sessão, porque S. Ex"
será o Relator da Medida Provis_ória n9 61, que
consta da pauta desta sessão.
Aproveito também para pedir aos assessores tragam o relatório final da Medida Provisória n9 62, -para que posSã.moS encerrar os
trabalhos deste ano.
Enquarito esse documento não vem, faço
um registro da maior importânda _e-da maior
significaÇãii
Na campanha que está ocorrendo para a
PresidênCia da República, depois de 29 anos,
alguns Senadores se licenciaram, para nela
trabalhar. Assim é que ficamos conhecendo
alguns Srs. Senadores Supleiltes, que exerceram, na vacância dos Titulares,_ o_ s.ell mandato
por determinado t~r_npo: o Senador Marcos
Mendonça, de São Paulo, com quem tivemos
urri breve relacionamento~ mas profundo; pas·
sei a admÍrá~lo pela sua seriedade, pela sua
competência __e, principalmente, por um projeto que S. Ex" pretende apresentar, para que
criemos uma espécie de Tnbunal para avaliação dos critérios de salário.
O meu conterrâneo, amigo_de muito tempo,
companheiro de campanha, o Senador Hugo
- Gontijo, que está substituindo o Senador Alfredo Campos. O Senador Hugo Gontijo, com
- a discrição que é bem mineira, esteve aqui
- estes dias, mas não negou. em nenhum momentO, a sua-colaboração à Casa; fez um pronunciamento que nos remeteu a Vigny, pois
apresentou, no seu discurso de estreante, gol·
pes de mestre que só são dados a apresentar
por aqueles que militaram por muitos anos.
e, já no início, mostra do que é capaz o jovem
Senador por Minas Gerais. Tive o prazer, a
felicidade de conviver com o Senador Hugo
Gonb]o estes dias. Conhecemo-nos há muitos
anos e tenhO uma admiração profunda por
esse Jovem professor, que foi Deputado Esta-
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dual dos mais eficientes, no Estado de Minas
Gerais, e que, agora, esteve no Senado, convi~
vendo conosco, nestes dias qoe antecederam
a eleição para Presidente da República, primeiro e segundo turnos.
E deixei por último a figura de Qoffies Carvalho, que não conhecia, não tinha tido ainda
o prazer, o privtlégio de conhecê-lo. Gomes
CaiValho, apesar do nosso conhecimento de
tão pouco tempo para cá, já o considero meu
amigo de infância. Não pelo tempo, mas pela
intensidade que a amizade ganhou nestes dias
de convivência. Além de ser um cavalheiro,
um gentleman, ele, o tempo todo, denotou
uma disposição de trabalho, uma eficiência
que s6 os empresários bem dotados e eficientes são capazes de demonstrar.
De maneira- que a preSença desses Suplen·
tes foi um momento ele rara feli~idade para
o Congresso, que ampliou um pouco seus
quadros e teve a possibilidade de conviver
com Suplentes, SuPlentes não por méritopor méritO seriam niais do que Titulares - ,
mas apenas por questão de composição de
chapa dentro dos seus Partidos, nos Estados.
Sr. Presidente, ainda aproveito éte ni'ornento para relembrar aos Srs. Senadores que se
encontram na Casa e-Deis Gabínetes que temos sessão do Congresso Nacional às 15 horas, na qual deveremos apreciar três medidas
provisórfas.
Sr. Pri!sidente, vejamos a gravidade deste
fato. São três medidas provisórias que, se não
as apreciarmos, se não forem votadas, a favor
ou contra, teremos que ser reconvocados, o
que traria uma despesa enorme para a Nação.
Isso, sim, não convém.
Então, cOnvido os -Srs. Senadores, do meu
e de outros Partidos, para que estejamos todos, às 15 horas, presentes à sessão do Con~
gresso Nacional, a fim de apreciarmos as três
medidas provisórias e votá-las, "sim" ou
"não", porque, se deixarmos em aberto, se
for reapresentada outra medida, a convocação
do _Congresso Nacional é automática.
Sr. Presidente, o mais é para agradecer aos
Companheiros, nesta sessão, pela tolerância
que tiveram com este Parlamentar.

O Sr._ Hugo Gontljo - Eu pediria a V.
nobre Uder do PMDB, Senador Ronan
Tito, tiv:esse a generosidade de meu _conceder
um aparte.
~,

O SR. RONAN mo- Não se trata de
generosidade, e, sim, de um prêmio,_ nesta
sessão; obter um aparte de V. EX' Vou colocar
não só no meu breve discurso, como também
no meu curriculo, que tive o privilégio de ser
aparteado pelo Senador Hugo GontJ]o, amigo
de muitos anos.

O Sr. Hugo Gontijo- Aproveito a oportunidade para agradecer à Mesa, aos Colegas
Senadores, a todos os füncionáríos do Senado, de todos_os níveis, e, em especia1, ao meu
amigo e companheiro de longas lutas dentro
do MDB e, depois, do PMDB, em Minas Gerais.
É uma grata satisfação, uma alegria, uma honra muito .grande poder representar o nosso
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querido Estado de Minas Gerais na licença
pedida pelo ilustre Senador Alfredo Campos,

que tem prestado também a esta Casa, ao
nosso País, ao nosso Estado, os mais relev~
tes serviços. O nosso Estado tem proporc!O·
nado um elenco de Senadores considerados
de grande vali~ para Minas : p~ra o Br~s~l.
Esta Casa teve· o maior Estad1sta Já oferec1do
ao Brasil, o nosso saudoso Dr. Tancredo de

Almeida Neves, que,tivemos oportunidade de
eleger Governador. A época, eu era Deputado

Estadual, o Dr. Ronan Tito era Deputado Federal e teve a honra de ser Secretário do T rabalh~. quando desenvolveu ~:~m trabalho cap~z
de guindá-lo ao Senado Federal com a ma1s
expressiva votação dada, em 1986, a um Senador em Minas Gerais. De modo que me
honra muito ter participado!_ ne_ste período,
deste trabalho jt.,mto aos Srs. Senadores, o qual
veio enriquecer a minha atuação enquanto
Parlamentar. Gostaria também de dizer ao Senador Ronan Tito que Minas Gerãls se orgulha
e se engrandece em tê~lo no Senado e representá~la principalmente tendo em Vista a seriedade 'com que o Senador tem desenvolvido
a sua vida pública, e que, esperamos que o
Senador contribua, mais uma vez, disputando
o Governo do Estado, no ano que vem, para
poder decicür de perto _os destino~ ~~ Minas
Gerais.

Projeto de Lei da Câmara nn 93, de 1989, que
dá nova redação ao art. 1~_ da Lei n9 7.792.
de 4 de julho de 1989, que limita o número
.de Zonas de Processamento de Exportações
--ZPE, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.

- Ronan TitO -_:_ Nelson Wedekin - Leite
Chaves - Nabor .Júnior - Diva/do Suruagy
-Alexandre Costa - Iram Saraiva - Louremberg Nunes Rocha - Pompeu de Sousa
-..Mendes Cana/e-- Ruy Bacelar- Jutahy
Magalhães - J11auro Benevides - Leopoldo
Peres - Jv1eira Fl1ho - Humberto Lucena Marcondes Gade/ha -·Raimundo Ura Frandsco Louremberg- Rona/do AragãoRachid Saldanha Derzi - Edison Lobão Márcio Lacerda- Fernando Henrique Cardo-so ,. . ,. . Roberto Campos - Moisés Abrão Antonio Luiz Jvlaya- Carlos Patrocínio- Gomes Carvalho - Carlos De'Carli - Jrapuan
Co$tg_júnior- Mauro Borges -Jarbas Passarinho - .João Ca/mon - O/avo Pires Wilson Martins - Dirceu Carneiro - Man-sueto de Lavor - A/ufzio Bezerra - Severo
Gomes-DirceuCameiro--Louriva!Baptista
_::. Nelson Carneíro - Marcos Mendonça Maurício Cort& -..,. Hugo Napoleão - Raimundo Lira - .José Fogaça - Gd Sabóia
de Carvalho - Odacír Soares.

REQUERIJIIlEl'ITO 1'1• 759, DE 1989
O SR. RONAN TITO- FaremOs o sacrifício, nobre Senador, atendendo ao seu vee- .Requeremo.s ul-9ênCia , nos termos do art. 336,
mente apelo.
- alínea b, do Regimento Interno, para o
Agrade-ço ao nobre Senador Hugo Gontijo
Projeto de Let da Càmara ·ri" 9b, de_ 1989 ·(n"
suas generosas palavras. O panteao e até, va4288/84, ·na Casã: "de _orfgerTIJ, que autoriza
mos dizer, a nominata dos Sehadores de M.io Poder Executivo a ·criar o ConSelho Nacional
nas Gerais fica enriquecida. Minas GerÇJis, que
do Carvão, e d~ outraS pi'ovídências:
teve aqui no Senado Federal Bernardo Pereira
Sala daS SessõeS, 15 de dezembro de 1989.
de Vasconcelos, Melo Viana, M.ilton Campos,
- Rõildn Tifo"- Nelson Wedekln· ..:..... Leite
Benedito Valadares, Tancredo Neves, teve
ChaVeS :.__ lY8bor .Júnior - Diva/do Sui-uagy
também a honra de mandar para êste Parla-Alexandre Costa - Iram saraiva - Loumento, para esta Casa Alta, o _Sena"dor Hugo
remberg Nunes Rôch"a - Pompeu de SOuSa
Gontijo. (Muito bem!)
- Mendes Cana/e - RUy Baá/ar - Jutahy
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Na verdade, S. Ex", o nobre Seriador Ronan
Trto, antecipou-se à Mesa, que ia pôr em votos
o requerimento-anteriormente lido. De forma
que temos que pôr em votação o rl'!querimento _subscrito por$. Ex- mesmo e pelo Senador
Marcondes Gadelha. de um voto qe homenagem, de inserção _em ata e_ apresentãÇão de
condolências à familia, e ao Estado da Paraíba,
pelo falecimento do_ DeputadÇ> El)~dlj.alJos_é
Soares Madruga, ex-Presidente d~ f'?s~rnbléia
Legislativa.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Sericidór_es que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens.

O SR. PRESiDENTE (Pompe~ de Sousa)
--Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos peJo Sr. 19 Secretário.
·
SãO lidos os seguintes

Magalhães -Mauro Bel1~vidês - Leopoldo
Peres - Meira Alho"- Humberto Lucena MarcondeS GadeJha - Raimundo Lira :.. . .:. .
Francisco Loufembei'if:...... -Rónaldo Ari!Jgão .:. . . :.
-RachiciSa!danha Derzi"- Edison LobãoMárcio Lacerda- Fernando Henrique Cardosã __;RobertO Campos :.. . .:. . Ahtohio Luiz Maya
:.. . :. . Ctitfos PatrocíniO....:.... Mârcio Lacerda- Gomes Oirvalho - CáriOS De'Carli- Irapuan
Costa Júnior ~Mauro Borges -Jr;Jrbas Pas~
Sãr/Jiho - João_ CalriJon - O/avo Pires 1#/son Martins - Dirceu Carneíi'ÇJ ......,. ./Vlan-Sueto de Lavor - A/uízio Bezerra - Severq
Gomes- DirceU Cam"é!co ~Lourival BaptJ~ta
-Nelson Carneiro·- Marcos Mendonça~
Maurício CQI'[éa_- Hugo Napoleão - Rai:
mundo Litéi ..:...... José Fogaç? _-::-. Gd Sabóia
ãe Carvalho ......:. Odacir Soares.

0-S"If.- PRESiDENTE (PO~_i,eu d~ Sousa)
-Os requerimentos ·lidos serão votados após
a _Ordem do Dia,_ nos termos regimentais.
(Pausa.)

REQCIERlMENTO N~ 758, DE 1989
Há oradores inscritos.
Requeremos urgência, nos termos do art.
~oncedo _a palavra ao n~bre Senador Fer~36, aJínea b, do Regimento Interno, para o -_ f!.anào He_nnque Cardoso.

Dezembro de 1989
O SR. FERNANDO HEI'IRIQCJE CAR-

DOSO (PSDB -- SP. Pronuncia o seguinte
diScurso. sem revisão do orador.)- Sr. ~resi
dente, Srs. Senadores, contrariando meu há·
bito de não abusar da paciência de Y. Ex~,
mas tendo em vista que é necessário colaborar
com a própria Mesa na preparação das matérias para a Ordem do Dia, peço a V. &$ me
escusem de voltar a falar, para associar-me
ao que disse o Senador R_onan Rito com relação "?:9:S Companheiros que aqui vieram com-o
Suplentes e que nos ajudaram enormemente.
S8tive um.problema aqui: Foi com o Sena·
dor Gomes Carvalho, que tomou meu lugar,
tomou meu lugar fisicamente, e diz S. Ex• que
deu muita sorte. De modo que fiquei primeiro
chocado, mas depois muito satisfetto de ver
- e não atribuo fsso a esse lugar- e eficiência com- que o Senaâor se houve aqui, neste
plenário, parecendo um antigo congressista,
já muito escalado em lides parlamentares.
TaniDém agradeço ao Senador ~ugo Gontijo e ao rrieu Companheiro de São Paulo,
Senador Marcos Mendonça, que substitui!.! o
Senador Márcio Covas. Sá lamento que S._ EX'
nãci esteja aqui para dizer o que foi dito ao
Senador Ronan Tito, para que eu também pudesse gostosamente sacrificar-me pelo Gõver-no de São Paulo, mas como ele nã_o diss_e,
não posso.

e

Si_eresidente -srs. SenadOreS,- tambéffi
-qUeria fazer urna breve declaração e esperei
-que V. Ex' estivesse na Presidência.
Fui líder do PMDB, atê há pouco teinpo,"'
nesta _Casa, Líder da Maioria, portanto. Em
maio de 1987 tive uma audiência com o Senhor Presidente da República, na qual trans-mitia a Sua Excelência a minha opinião a respeito dos grandes fatos que estavam ocorrendo no Brasil - a Constituinte, a duração
do seu lnandato e o sistema de Governo. E
disse que sUá Excelência deveria aceitar a .
vontade do povo e realizar as eleiçOes em
1988, e marchar, como era, aliás, da sua inclinação, e não minha:, anterior"mente, pi:tra" o
sistema parlamentarista.
. Infelizmente o Senhor Presidente da República não entendeu, naquele momento, que
este pudesse ser o caminho. Umas duas semanas após esse encontro, fez dedaraç:ões
peremptórias de que_ não aceitaria menos do _
que cinco anãs e não aceitaria o parlamentarismo.
Os fatos estão mostrando qüe talvez tivésSemos razão h6S, os qUe queríamos ·os qUatro
anos; O pavor qUe todoS tinham de pleito·em
1988 eri'l. a eleição de Leonel Brizola. Hoje
é ironia. Nã_o tenho pavor nenhum, mas o pavor para alguns era ganhar a Presidência aqueleque Leonel Brizola chamou de "sapo barbudo". O -Senhor Presidente da _República não
anteviu ísso.
Não queria, ao fazer estes CC?mentários . :
e só os fiZ por isso-, deixar de_ afU1TJar1 ta'!lbém, que o Presidente Samey metece que
-Se diga que Sua_Exf:"elência garantiu, contribuiu para que houvesse um clima de liberdaçle
no Brasil.
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O País inteiro sabe do distanciamento político entre: mim e o Presidente da República,
mas, antes de terminar este ano, go!;ita:ria ficasse registrado nos Anais que o Presidente, apesar de muitos desvios políticos que, no meu
entender _cometeu, teve duas virtudes fundamentals: foi um homem paciente e assegurou,
até com o seu comportamento, lil:ierdade total
no Brasil.

Há muito tempo disse aqui, alguma vez, cer·
tamente, no Brasil industrializado, urbano, de
massas, nunca houve um tal clima de liberda-

de, nem mesmo na époCa de Juscelino Kubitschek.
A primeira vez que vi no Palácio do Planalto
a presença do Líder do PC do B, João Amazonas, lá sentado num cantinho, comecei a perceber que o Brasil tinha mudado. Era Um fato
absolutamente inusitado o Líder do Partido
Comunista- do Brasil estar num encontro, numa reunião, não me recordo qual era a oportunidade, no Palácio do Presidente da República,
e isso, creio, se deve ao temperamento do
Presidente José Sarney. E não queria terminar
o ano sem dizer isso.
Fui duro com Sua Excelência, e continuarei
,a sê-lo, em termos- políticos. Não tenho, hoje,
1nenhuma proximidade maior com o presidente da República, mas é nosso dever registrar
que essas-críticas todas que fiZemos não devem diminuir a contribuição pesso_al que Sua
Excelência deu para que fosse mantido esse
dima de liberdade. E faço essa afirmativa com
toda a tranqüilidade. Não é do meu feitio bajular ninguém, mas é muito mal não se seguir
os ditames da Justiça, e é de justiça dizer que
o Presidente Samey, neste aspecto, colaborou
para que a democracia estivesse enraizada no
Brasil.
O Sr. Ronan Tito - Permita-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Fernando Henrique
Câtdos-o.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO- Ouço, -com prazer, o-nobre- Senador Ronan Tlto.

O Sr, Ronan Tito- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, sou testemunha
das alfinetadas - e ponham alfinetadas nisso
- que V. ~ deu, e é da obrigação de V.
Ex', bem como minha. Rompemos, juntos,
com o Presidente José _Samey. Éramos 92
Parlamentares, assinamos o rompimento há
um ano e tanto. V. EX' tem o porte dos grandes
homens, que sabe discernir, muito bem, naquilo que discorda e verificar que há uma diferença muito grande entre os adversários e os
inimigos. Quem tinha inimigos era o regime
ditatoriaL No regime democrático hã adversários. V. & não me surpreende, porque eu
sempre soube apreciar em V. Ex' a sua gran~
deza como político. V. Ex' ressalta algumas
coisas importantíssimas do Preside~te José
Samey. Queio -referendar o que V. Ex' disse,
e lembrar a todos que o Senhor José Samey
foi o Presidente da transição. A transição é
problemática e traumática em todo o lugar
do Mundo, e não o foi menos no Brasil. Outro
dia estávamos na Embaixada da Espanha, co- -

mentando "essa transição. O Embaixador disse
para mim: "Estou notando V. Ex~ um pouco
cansado". Disse-lhe: "Embaixador, está muito
pesada essa transição". S.~ riu gostosamente. Começou a dizer os problemas que tiveram
com a transição da Espanha, transição que
elogiamos tanto, S. & lembrou as diatnbes
que ocorreram àquela época. O Embaixador
do Mercado Comum Europeu, que é português e foi Deputado, disse-nos: "O problema
da transição em Portugal foi uma loucura tota]" e começou_a contar os absurdos. Aliás,
vimos na Argentina o ex-Presidente Raul Alfon·
sín, que fez tudo certo, porte de estadista, bri·
lhante, nem pôde terminar o seu mandato.
De maneira que temos mais um crédito para
o Presidente José Samey. Sua Excelência foi
o Presidente da transição. Estou dizendo que
ela se houve, porque agora é com o povo.
A nossa função, nobre Senador - de V. Ex"
e a minha - , termina hoje, porque, dia 17,
o povo elege o Presidente da República e aí o povo já tomou nas suas mãoS a condução do processo. Claro que ninguém vai-me
excluir da participação da construção da demo_cracia. Mas eu, prevenidos por V. Ex"' um
dia, lembro-me muito bem, foi na Universidade Católica de Minas Gerais, V. Ex~ fazendo
uma Confefênciéi, eu estava lá aColitando V.
Ex" com muito gosto, quando ouvi V. Ex' nos
prevenir - e vou lembrar urna frase que V.
EX" pronunciou: ..Quero prevenir a todos aqut
presentes que aqueles que vierem atrapalhar
a construção da democracia, sejam da direita
ou da esquerda, podem contar com adversário
duro". Confesso; Senador, qUe naquele momento comecei a me prevenir. E achávamos
que estávamos suficientemente" prevenido. Na
verdade, não estávamos. A transição foi dura,
foi penosa, fOi difícil. exigiu, muitas vezes, engolir sapo_- sapos! Houve até um amigo Par·
lamentar que disse: "ChegainOs a engolir gato
de fasto". Mas, em nome da democracia que
todos traba1hamos, é para isso. Eu me tomei
Parlamentar já depois de certa idade, e me
confesso um Parlamentar de transição, entrei
para resistir à_ ditadura e para derrubá-la. No
entanto, de que adianta derrubar a ditadura
se não construirmos a transição, se não cheQarri1os ao barranco da democracia? Portanto,
é da maior importância o registro de V. Ex",
que demonstra não só a grandeza do Presidente José Samey, como também ·a de V.
Ex!.. Não estamos julgando o Presidnete José
Samey, nem temos essa pretensão. Quem julga os homens públicos é a História. Estamos
dando mais alguns componentes para que
a História possa julgar o Presidente José Sar·
ney, e nós todos, de certa maneira, contribuímos para transição democrática. Agradeço
a V. Ex' a oportunidade que me deu de cobrir,
ma lacuna, que é de ficar sem registro o desempenho do Presidente da República, Dr. José Samey, neste perí?do da transição.
O SR. FERNANDO ffENRIQOE CAR·

DOSO - Sou eu que agradeço, Senadof
Ronan Tito, a V. Ex', que, corno sempre, é
de uma generosidade ímpar, especialmente
no que diz respeito à minha pessoa Fico muito
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satiSfeito de ver, que, mals uma vez, assim
como nós romp-emos juntos, há algum tempo,
com o Governo, nós, hoje, reconhecemos,
também juntos, que o Presidente José Samey
contribuiu para este clima de liberdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma última
palavra. Não sou pregador de catástrofes. Longe disso! A situação brasileira, como todos
sabemos, é muito difícil. Vou votar num candi~
dato que não foi de minha escolha no primeiro
turno. Provavelmente a mãioria de nós fará
isso; votar em candidato que não corresponde
à escolha feita no primeiro turno. Os dois serão
votados por pessoas que desejam mudanças
rápidas. As demandas sociais são imensas no
Brasil e são de jt.lstiça plena; rea1izá-Jas não
é tão fácil.
Peço e peço com muita confiança, que
acj:Uele que venha a assumir a Presidência da
República, na Presidência tenha a coragem
de ser estadista, que, quando venha a ser necessário, diga "não", para poder, mais adiante,
garantir um ··sim~ estável.
Os dois precisarão ter essa grandeza, qualquer deles que venha a ser Presidente. Aos
dois será muito difícil, pelas características não
só pessoais como políticas, pelas quais assumem a Presidência.
Este Senado, já lembrou o Senador Ronan
Trto, terá _um papel importante nessa questão,
porque dois terços dos Senadores estaremos
aqui, no ano que vem, sem eleições,_ e teremos
que ajudar as mudanças. E essas mudanças
dependem de governabllidade, dependem de
enraizamento da democracia, dependem de
um atendimento justo das demandas. Assim
como disse em Minas Gerais, antes da democracia. que os inimigos dela seriam por mim
tratados duramente, aqueles que vierem a
pensar- se por acaso vierem- que poderão
fazer transformações atropelando a Constituição, atropelando o sentimento do conjunto
do Brasil, terão em mim um adversário, assim
como me terão como adversário aqueles que
imaginam que será possível manter tudo como está, sem mudanças.
Faremos as mudanças, mas respeitaremos
a democracia.
Espero, mas espero profundamente, que o
Presiderite eleito seja capaz de fazer aquilo
que um dia o Presidente José Sa~ey disse
e que a História dirá se ele foi capaz ou não:
"ser maior que ele próprio".
Espero que o futUro Presidente possa ser
maior que ele próprio, porque um estadista
só o é quando supera as suas limitações pessoais. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Odadr Soares.
0 SR. ODACIR SOARES (PFL- RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, telegrama do dia 13
de dezempro corrente, enviado pelo Deputado
Estadual Alvaro Lustosa, da Assembléia Legis·
lativa de Rondônia, traz a lume a pungente.
situação por que passa a Cabal- Companhia
Brasileira de Alimentos, bem como os seus
servidores.
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A empresa, porque, privada dos mínimos
cuidados por parte do Governo, não mais tem

condições de exercer o papel para o qual foi
criada, qual seja, o de oferecer gêneros alimentícios a preços acessíveis a brasileiros que,
de outra forma, não teriam como adquiri-los.

Nesse mister, a _Cabal atuou sempre como
efetivo instrumento de distribuição de tenda,

ou melhor, como um distribuidor de beneficias, um valioso atalho social para aqueles
brasileiros que não auferem rendas.
__
Os últimos, que se ·angustiam
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em ver a dis-

solução_ do Órgão a que se dedicaram durante

anos, às vezes vidas inteiras, nada __pode_ndo

Que cada um de nós dê sua parc__ela de
colaboração - seja ela pessoal, no âmbito
de nossas relações, seja oficial, enquanto legisladores que somos -, no sentido de que
esse órgão readquira seu status e sua operabilidade, para, a partir daí, crescer mais e mais,
de forma a atender a um número cada vez
maior de brasileiros.
Não deixemos a Cabal morrer à míngua!
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O Sr. Mauricio Conêa - Sr. Presidente,
peço a palavra pela de ordem.

fazer para evitar a depauperação daquilo que
O SR. PRESIDEr!TE (Pompeu de Sousa)
sempre significou para eles um ideal, um _so- Coná!do a palavra_ ao nobre Senador Maunho e até mesmo a garantia de subsistência,
ricio Corrêa:
porque para eles a Coba1 gjgnificava (e signiOSR. MAURíCIO CO~ (PDT- DF.
fica ainda, ninguém sabe até quando) o em·
prego. É a transformação em pesadelo da- Pela ordem.) -Sr. Pregjdente, começo a me
Irritar: são 13 ou 14 itens, na pauta.
quilo com que se sonhou um dia.
Quero saber se são Só estes itenS- que consUm pesadelo, Sr. Presidente e Srs. Senadotam da pauta que vamos decidir, ou se vai
res, que pode ser evitado. A empresa continua
haver outra sessão extraordinária daqui para
tendo importantíssimo papel a desempenhar.
Melhor dizendo, não apenas um papel, mas a frente.
vários, todos eles de grande alcance. t: disso
O SR. PRESIDEr!TE (Pompeu de Sousa)
que nos dá conte a transcrição de mensagem
-:- São_apenas estes itens.
contida no telegrama supracitado, mensagem
O SR. MAURÍCIO CO~ -Sei que
essa vinda do coordenador do movimento designado "Recuperação Já". de servidores da é uma contribuição para desenterrarmos assuntos da maior lr'nportância, mas temos _o
Cabal.
direito de saber até onde vai iss?Eis alguns dos itens da reivindicação do
0 SR. PRESIDEr!TE (Pompeu de Sousa)
movimento:
~--A_ Mesa informa a_ V. Br que sã_o ap_enas
-recuperação económica, aí inclusos reirês-;-itens. Entretarito. teremOs umél sessão--do
cursos financeiros e acervo técnico; CónQresso NaCional para as 15 hOras, e·essij_
-acesso direto aos estoques da_ Campa·
nhia de Financiamento da Produção, em con· -ASSessoria é a ffiesma que funciona na Mesa
dições favoreci(fas em termos de preços e de lá. De f6ima que -pediria, "rcigaria, aos companheiros do plenário elaborássemos, o mais
condições de pagamento;
depressa possível, os nossos trabalhoS.
- reativação de programas de atendimento
por parte do órgão,_como o suprimento regu- -- O SR. MAURÍCIO CORRÊA lar à Fundação _de Assistência ao Estudanete
quantos itens da pauta, Sr. Presidente?
e _ao Instituto NaçiçmaJ da Alimentação Es·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SQusa)
colar;
-revisão salarial e reestruturação de pla- -São 14 itens:
nos de carreira para os servidores;
OSR. MAURÍCIO CO~ -Quatorze
-reformulação de principias de adminls·
itenS! Toda hora aparece um projeto novo
tração, com a conseqüente reciclagem dos
aqui.
servidores, de forma a modernizar o órgão
O SR. PRESIDEr!TE (Pompeu de Sousa)
e conferir-lhe maior dinâmica, possibilitando':""" Sim. Estqy ve_rific:ando agóra. Vamos. enlhe maior competitividade.
Tais itens foram já submetidos ao Sr. Minis- tão, ver se fazemos isso o mais depressa possível, aprovando ou rejeitando.
tro da Agricultura, de quem é esperada uma
resposta pronta e favorável, de forma a que
O SR. MAURÍCIO CO~- Perfeilo.
o programa de recuperação comece o quanto
O SR. PRESIDEr!TE (Pompeu de Sousa)
antes.
,--Findo o tempo destinado ao Expediente.
De nossa parte, afirmamos ao Sr. Ministro
Passa-se à
e aos seMdores do órgão nossa plena acolhida às justas reivindicações e 6 nosso apofo
-oRDEM DO DIA
a tudo o que signifique devolver à Cabal as
A
Presidência
retira da pauta as matérias
inteiras condições de exercer o pajJel para o
constantes dos itens l e 14, nos termos do
qua1 foi criada.
Condamo a todos, Sr. Pregjdente e Srs. Se· · art. 17~. alínea e, do Regimento [ntemo.
nadares, para um movimento suprapartidário
São os seguintes os itens retirados da
e supra-regional em favor desta recuperaçãO,
pauta:
vital, sob todos os aspectos. para milhões e
PROJETO DE LEI DO DF
milhões de brasileiros, que tiveram e deverão
N• 53, DE 1989
voltar a ter na Cobal a via de acesso a bens
(Em
regime
de urgência, nos_ termos do
fundamentais, que de outra forma lhes serão
an. 306, c,do Regimento Interno)
vedados.

São

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n? 53, de 1989; de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que disPõe
sobre o código de posturas do Distrito Federal
(deperidendo de parecer).
MENSAGEM N' 182, DE 1989
(Em regime de urgênda, nos termos do_

art. 336, c, · do Regimento Interno)
Discussão~

em turno único, "da Mensagem
n" 1_84, cje 1Q~_9 (n" 500/89, na origem), relativa
à proposta p-ara que seja autorizado o Governo
-do Estado do Piauí, em catáter excepcional,
a emitir, mediante registro do Banco Central
do Brasil, letras financeiras do Tesouro doEs·
tado do Piaul (LFTPI) destinadas a substituir
1200~000 Obrigaçõe-s do Tesouro do Estado
do PiaUí (OTPI), que serão extintas (depen~
_dendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~liem2:

PROJETO DE LEI DO DF
N• 79, DE !989

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do R-egfmerito Interno)
· Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF fl'! 79, de 1989,_de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
introduz alterações no Código Tributário
do Distrito Federal, instituldo pelo De<:reto-Lei nQ 82, de 26 de dezêmbro de 1-966,
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob h' 403, de !989;áa Co·
missão
--..:.....Do Distn'to Federal, pela cOnstitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável.
Em discussão o projeto, -em turno único.
(Pausa)
' Não havendo quem p~a a palavra; encerro

a discussão.
Em votação.
,
· Os Srs: senadOrep qUe o aprovam -queiram
permanecer sentados. (Pausa)
)\pro~do~
_
, .- ,
_
A matéria vai à Comissão Diretora, par?J: a
r~aç:ão final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, re<;[ação final da matéria
que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
- É lida a seguinte
o

,

,

. PÁREé::ER N• 45'1, i:>E: 198!f
(I?~ CorrUs~O-J?iretora)

ReâaçAO final do Proje~o de Lei do_: DF nP
79, de 1989, . .
.. .

A Comfssão Diretora apresenta a redaç:ão
final do Projeto de Lei do DF n9 79, de 1989,
que introduz alterações no Código Tributário
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei
n9 82, de 26 de dezénibro de 1966, e dá Outras
providências.
. .
·. ::
Sala de Reuniões da cOmissão, 15 de dezembro- de 1989.--~ Alexandre Costa, Presrdente - Pompeu de Sousa. Relator -· Lou·
remberg Nunes Racha- Mendes Cana/e.

Presidente, Srs. Senadores, através da presente rrienságem, o Senhor Presidente da República propõe, com base na Exposição de Moti·
Redaçâo final do Projeto d~ Lei do DF
vos.n" 197/89, do Senhor Ministro da Fazenda,
n~ 79, de 1989, que introduz alterações
que o Senado Federal, nos termos do que
no Código TributáriO do Distrito Federal dispõe o artigo 52, inciso V, da Cohsti'fúição
instituído pelo Decreto·Lei nP 82, de 26 Federal, autorize o Govemo da União a ultimar
de dezembro de 1966,_e dá Outras proVi·
contratação de operações de crédito externo
dências.·
·
-no valor de até US$ 35,000,000.00 (trinta e
cinco milhões de dólares norte-americanos),
O Serl:ãCfO Federal decreta:
Art. . J9 O ait 18 do Decreto-Lei ri9 82, de ou seu equivalente em ou.tras .moedas junto
à Export Development Corpoiation - I;:DC,
26 de dezembro de 1966,-passa a Vigorarcom
estabelecida em importação de bens e servia seguinte redação:
ços para a remotorização de onze aeronaves
"Art._ 18. São isentos do _imposto:
P~-16, pela empresa IMP Group Umited.

ANEXO AO PARECER
N• 451, DE 1989

a

!'-·os estados estrangeiros, quanto

aos imóveis Ocupados pela s_ede das respectivas embaixadas e consuladoS, bem
comb aos que servirem de residência dos

agentes diplomáticos acreditados no
Páis, desde que haja reciprocidade de tr-

tamento ao governo brasil_eiro;
Jl...-...·os dubes _sociais e esportivOs e as
as_sociaçôes recreativas, pelos iinóveis
edificados, destinados às suas sedes so'Ciais, desportivas e recreativas."

Art. 2-~' ,·São cánc"eladOs Os Créditos tributários constituídos contra os clubes sociais e
esportivos e as associações recreativas, relatiyamente_aos iinóveis edificados, destinados
às suas sedes _sociais, desportivas e recreativas, referentes_ aos fatos geradores ocorridos
no exercício financeiro de _1989. -·
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação~
Art, 4" Revogam-s_e_ as ·disposições eril
contrário.
-

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão._
Os Srs. Senadores que a aproVam- queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito_Federal.
O SR. PRESIDEI'IlE (Pompeu de Sousa)

-Item 3:
MENSAGEM N• 327, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
arl336, c, -dõ-ReQ'imento Interno)
Mensagem n" 327, de 1989 (n" 846/89,
na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbllca, relativa a proposta
para que seja autorizada a República Federativa do Brasil, através do Ministério
da Aeronaútica, a uJtimar Contratação de
operação de crédito externo no valor de
até US$35,000,000.00 (trinta e cinco mi·
lhões de dólares americanos), para os fins
que especifica (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes CarvaJho para proferir o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre ma-

téria.

·
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O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para
emitir parecer. Sem reVisão do-orador.) -Sr.

O novo texto- constitudonài conferiu com·
petência privativa ao Senado Federal para decidir sobre operações de_ crédit9- externo de
interesse da União, situação em que se enquadra a presente operação, sendo portanto essencial que este manifeste sua aquiescência
para que a operação possa ser_ ultimada.
As condições básicas da operação pretendida, nos termos da documentação que instrui
o processado, são as seguintes:
1) Montante: até US$ 35,000,000.00.
2) Amortização: Em 1O (dez) pagamentos
semestrais, a partir de seis meses da conclusão do-projeto.
3) Juros F!Xos:_g,l5% ao ano.
4) Taxa de Administração: 1% sobre o
montante da operação.
-A operação em análise, destinada à aquisição de bens e seJVi.ços para a remotorização
de ciriie aeronãVes P-16, foi objeto de avaliação de p-riOridade _pelo Ministro-Chefe da Se---cretaria de Planejamento e Coordenação da
Presidência da República (SEPLA.N!PR), que
nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n~
1312, de 1974, em seu artigo 4 9, reconheceu
seu caráter prioritário para o desénvolvimento
nacional. através· do Aviso n 9 1.258, de
27-9-89.
Por -oUtrO -ladO, ã: doCumentação anexada
e as informações prestadas pelo Ministério da
-Aeronautica OfereCem adequado esclarecimento sobre as determinantes das operações.
Outrossim, corisiderada a relevância do projeto para o sistema de defesa aérea do País,
somos pela aprovação da mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• !08, DE !989
Autoriza o GoVerno da (Jnião, ___através
do Ml'nfstérto da Aeronáutica, a contratar
operação de crédito externo no montante
de .até (JS$ 35,000,000.00, "oi.J seu equivalente em outra moeda junto à Expi:Jrt Development Corporation ~ EDC.

Art. ]9 É o Governo da União, através do
Ministério da Aeronáutica, nos termos do artigo 52, V, da Constituição autorizado a contratar operação de créclito externo no valor
de até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco mi·
lhões de dólares norte-americanos), ou o seu
equivalente em outra moeda, junto à Export
Development Corporation - _EDC, destinada
a financiar a aquiSição de bens e serviços para
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a remotorizaçãb de aeronaves P~ 16, por parte
da empresa lMP Group Limited, sediada em
Halifax, Nova Scotia.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de _s_ya publi~ação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos conclui pela apresentação do Projeto
de Resolução n" 108, de 1989, concedendo
a medida pleiteada.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa)
· ·· Não havendo quem peça a palavra, encerra-se a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria_ vai à Comissão Diretora, para a
redaçã0-1inal.
-- -- - -0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lidQ. o seguinte

PARECER I'!• 452, DE 1989
(Da Comissão Di~etora)
Redação final do Projeto de Resolução

n•)(!8, de 1989: ··
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 108, de 1989,
que autoriza a República Federativa do Brasil,
através do Ministério da Aeronáutica, a ultimar
contratação de operação de crédito externo
__ no valor deUS$ 35,000,000.00 (trinta- e cinco
milhões de dólares).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. ......:... Alexav_t;fre CoSta, Presidente -"Pompeu de SouSa, Relatof .:..._ LOutemberg Nunes Rocha -Mendes

OinaJe.

AJYEXO AO PARECER
-1'1•452, DE 1989
_ Redação final do Projetó de 8esofução

n• 108, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti, Presidente, protuição,_ e .eu,
mulgo_ a seguinte

RESOLUÇÃO N•

,DE1989

Autoriza o Governo da anião, através
do Ministério da Aeronáutica, a contratar
operações de crédito externo no mon-

tante de até US$ 35,000,000.00 (trintJ
e ciJ)_co milhões de_dó_Jares amen'canos),
_ou ó seu equivalente em outra moeda,
juntO à Export Devefopment Corporatlon

-EDC.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo- da União, através do
Ministério da Aeronáutica, nos termos do art
52, inciso V da Constituição, autorizado a contratar operação de crérdito externo no valor
de até {JS$ 35,000,000.00 (trinta e cinco mi~
lhões de dólares americanos), ou o seu equiva-
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lente em outra moeda, junto à Export Development Corporation - EDC, destinada a finan~
ciar a aquisição de bens e serviços para a
remotorizaçâo de 11 (onze) aeronaves P-16,
por parte da empresa l.M.P. Group Limited,
sediada em Halifax, Nova Scotia.
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- .Efri"discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a pa1avra, vou encerrar a discussão:
Em votaçao.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai a promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-ltem4:
MENSAGEM N" 328, QE 1989
Em regime de urgência, nos termos do

art. 336, c, do regimento interno
Mensagem n~ 328, de 1989 (n9 848/89,

na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a contratação de saldo de
sete milhões, seiscentos e trinta e quatro
mil, trezentos e trinta e cinco dólares convênio, mediante o aditivo n" 4, ao instrumento de abertura de linha de crédito
externo, celebrado entre a Repóbl!ca Federativa do Brasil e o Hungarian Foreign
Trading Company, para os fins que especifica (Dependendo de parecer).

Federativa do Brasil e a Hungarian ForeigiJ Tiading Company.

Art. 19 fica autorizada a assinatura do
Aditivo n? 4 ao contrato celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Hungarian
Foieign Trading Coinpany, nO-valor deUS$
Hung. 23.000.000,00 (\dnte e_três milhões de
dólares convênio), para possibilitar o desem·
bolso do saldo deUs~ Hung 7.634335,00 (se=
te milhúE:s, trezentos e trinta e quatro rnil, trezentos e trinta e cinco dólares convênio).
~Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua pubUcação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer da Comissão de Assuntos Económicos conclui pela apresentação do Projeto
de Resolução n9 109; de 1989, concedendo
a medida pleiteada.
Completada a instrução da matéria, pas·
-sã-se à _discussão do projeto, em turno único.
--~-Bn-âísCussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a: discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
o qual será lido pelo Sr. 1"' Secretário.

-É lido o seguinte:

Solicito ao nõbre Senador Gerson Camata
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos sobre a matéria.
OSR. GERSON CAMATA (PMDB-ES.
Para emitir parecer. Sem revisªo ~do·, orador,)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor
Presidente da Repúblic?J: encamínhou solici~
ção ao Senado federal no sentido de ser autorizada a assinatura, pela União Federal, do Aditivo n" 4 do Contrato celebrado com a Hungrian Foreign Trading Company, d~ eudapest,
Hungria, no valor de (JS$ Hung 23.000.000.00
(vinte e três milhões de dólares convênio), para
aquísição de equipamentos destinados a instituições de nível superior.
__
O aditivo objetiva possibilitar a utilização do
saldo e CIS $ Hung 7.634.335,00 (sete milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e
trinta e cinco dólares convênio).
Há informações de que a secretaria do Tesouro nacional na~a tem é!- opor à operação
e de que a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República declarou-a prioritária, nOs termos d9 Aviso n" 1.051,
de I 980, alterado Pelo de n9 1.242, de 26-9-89.
Assim, somos pelo acolhimento do pleiteado nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 109, DE 1989

Autoriza a assínatUJ'/1 do Aditivo nP 4
ao contrato celebrado entre a RepúbUca

PARECER N' 453, DE 1989
(Da COmissão Dlretora)
Redaçáo finbl do Projeto de Resolução

n• 109, de 1989.
_
. -

-

- -

~

A Corrlissão Dú'etora apresenta a redação

final do Projeto de Resolução n9 109, de 1989
que auto~a a República Federativa do BI'EisiÍ
a contratar operação de crédito extern.o no
valor deUS$ 7,634,335~00 (sete milhões, seiscentos e trinta e quatro-mil, trezentos e trinta
e cinco dólares convênio).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Alexandre Costa, Presi- ·
dente - Pompeu de Sousa, Relator - Louremberg Nunes Rocha :--Mendes Cana/e.

ANEXO AO PÁRÉCER
N• 453, DE 1989
Redação D!Ji!f.do:Projeto d~ R~solução

~

n• 109, de 1989.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, Jnciso V, da Constituição, e eu,
, Presidente
p~~lgo a seguinte
'

RESOLUÇÃO N•

, DE 1989

- Autoriza a assinatura do Aditivo n~ 4
ao contrato celebrado entre a República
Federátiva do BrasJ1 e a Hungarian Foreign Tradíng Coiii,Pany.
-

de 1989

-D Senado Federal resolve: _
.
.Art. 19 É autorizada a assinatura do Aditivo n~ 4, ao contrato celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Hungarian Fo~
reign Trading Company, no valor de Us$
Hung. 23,000,000.00 (vinte e trêS milhões de
dólares convênio), para- possibilitar o desembolso do saldo de Us$ Hung. 7,634,335.00
(sete milhóes, seiscentos e trinta e quatro mil,
trezentos -e trinta e cinco dólares convênio).
Art, 2'? Esta Resolução entra em vigor na
data -de sua publicação.
~ O .SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Ein cfiscussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaçào.
Os Srs. Senãdores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou,..)

-ltem5:
MENSAGEM N• 339, DE 1989
(Em Regime de urgência, nos termos do
Art. 336, c, _do Regimento Interno)
Mensagem n• 339, de 1989 (n• 885/89,
na orig~m)L-relativa à proposta para que
seja autorizada a celebração de aditivo
ao contrato de Operação- de Crédito Extemo, no -Valor de até oitenta e cinco ·milhões, trezentos e dezoito mil marcos alemães, firmado entre a Céntrais Elétricas
do Sul do Brasil SIA- EJetrosuJ, e um
consórcio de bancos,_ destinado ao projeto da usina termelétrica de Jorge Lacer. da I'( (dependendo de parecer).

Soli~itÇI ag Se11:a.d9r f:lugo: Qonbjo-o parecer
da COmissão de Ass_untos Económicos· sobre
âinatériél.
-,- ·'
·

OSR. HUGO GONTIJO (PL-MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr.
Pre$idente, Srs. Senadores, através da presente Mensagem, o Senhor Presidente da República propõe, com base na Exposição de Motivos 11' 231!89, do Senhor Ministro da Fa2:enda,
que o S_Einado Federal, nos termos do que
dispõe o artigo 52, V, da Constituição Federal,
ª~tpriz~ a ELmOSUL a ultimar aditivo contratual à operação de crédito externo, cte nati.J·
re2;a financeira, firmada em 12 .de_ maio d_e
1982, com g?rantia. da ~epública Federativa
do Brasil, no valor de até DM 85.318.á00,00
(oitenta (;! cinco milhões, trezentos e dezoito
mil marcos a1emães), junto a um consórcio
de bancos liderado pelolJoydsMercbant Bank
Limlted", destinada a captar recursos para o
projeto da Usina T ermoelétrica de Jorge la·
cerda IV.
O objeto çfo aditivo em questão é prorrogar
Ci prazo-de-utiliza_ção do ctêdito em análise
para até 15 de setembro de 1990, bem conro
o desdobramento da operação em duas-tranches, uma de DM 78.660.66$,o5 (tranche A)
e~outra de DM 6.657.331,95 (tranche B), man,
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tidos ína1terados tanto o valor da operação
quanto as condiçóes fimmceiras oriQinalmen-

te avençadas. no-contrato fumado em 1982,
exceto no que tange à tranche B, que envolve
ajustes no cronograma de amortização.
A tranche B, correspondente às parcelas da

do-a em até doze semestralidades de va- )ores aproximadamente iguais, vencendo-se a -Primeira em 30 de dezembro de
1990.
Art 2a Esta Resolução entra em vigor na

data de sua publicação.

operçaão ainda não desembolsadas, terá sua

amortização efetuada_ em 12 (doze.) semestra-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
lidades de valores aproximadamente iguais,
- O parecer da CoinisSão de Assuntos Ecovencendo_-s_e _a primeira em 30-12-90.
- nômicos conclui pela apresentação do Projeto
A autorização do Senado Federal_é_indisde Resolução n~ 11 O, de 1989, considerando
a medida pleiteada.
pensáveJ em face do ordenamento constitudonal vigente, dó-qu~ decorre_ a norma consCompletada a instrução da matéria, pastante do artigo 391 do Regimento Interno da
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
Casa, que estã.bele_i::é, com relação às autorizaEm discussão. (Pausa)
ções para operações externas de natureza fiNão havendo quem peça a palavra, encerro
nanceira: "Qualquer modificação nos com- ----a-discussão.
promissos originariamente assumidos depenEm votação.
derá de nova__a_utorização do Senado".
-=
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
A operação acima caracterizada foi obj~to
de avaliação de prioridade pelo Ministro Chefe
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a
da Secr.etarla de Planejamento e Coordenação
da Presidência da _República (SEPLAN/PR), o
redação final.
qual, nos termos do _que dispõ_e o Decreto-Lei
O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
n'? 1312, de 1974, em seu artigo 4", reconhe- -~ Sobre a mesa. parecer da Comissão Direceu seu caráter prioritário para o desenvoltora, oferecendo a redação final da matéria,
vimento naciorial,- atraVéS dos Avi_sos n"s
o qual será lido pelo Sr, ]9 Secretário.
453/82 e 770/88:
·
· É. lido o -~~Q~inte
Assim, considerando tratar-se de simples
ajuste. formal, bem como _tendo em vista a
PARECER N" 454, DE 1989
reJevância do empreendimento para a adequação dos sistemas de geração ·de energia
(Da Comissão Diretora)
elétrica situados na Região Sul do País ao_ cresRedaç4_o final do Projeto de Resolução
cimento da demanda, somos pela aprovação
n• 110, de 1989.
da Mensagem, nos termos do seguinte:
A Comissão Diretora apresenta a redaçâo
PROJETO DE RESOLUÇÃO
- firlil do Projeto de Resolução n~ 11 O, de 1989,
N'110,DE1989
.
que autoriza a Centrais Elétrtcas do Sul do
Autoriza a Centrais Elétrícas do Sul do
Brasil S/A- ELETROSUL a contratar operaBrasil SIA-ELETROSGL. a ultimar aditição de crédito externo no valor de até DM
vo contratual à operação de créch_lo exter-_
85.318.00'0,00 (oitenta e cinco milhões, treno, firmada em 12 de maio de 1982, -com
zentos e dezoito mil marcos alemães).
um consórcio de bancos sob a liderança
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dedo Uoyds Jvferchant Bank Umited, com
zembro de 1989. - Alexandre Costa, Presivistas a obter recursos para o Projeto da
dente - Pompeu de SOusa, Rela.tor - Lou~
(Jsina TetmoeJétrica de Jorge Lacerdã /v.

remberg Nunes Rocha -Mendes Cana/e.

Art. 1" t-a Cêritfafs- ElêúiCãs do Sul do
Brasil S/A - EletrosuJ, autorizada a aditar o
contrato de _operação de crédito externo, de
natureza financeira, firmado em 12 de maio
de 1982 com o consórcio de bancos liderado
. pelo "Uoyds Merchant Bank Limited", com
vistas vistas à captação de recursos para o
Projeto i:le Usina Termoelétrica de Jorge Lacerda IV, no montante de até DM
85.318.000,00_ (oitentà e ·di-100 ffiilhões, trezentos e dezoito mil marcos alemães), para
·as fins exclusivos de:
1- prorrogar, para até 15' de setembro
de l 990, o prazo de utilização dos recursos oriundos da operação;
II- desdobrar a operação em duas
tranches, uma no valor de_ DM
78.660~668,05, correSpondente _às parcelas já desembolsadas, e outra no valor
de DM 6.Ô57.331,95~-corresponderíte às
parcelas ainda por sacar;
III- ajustar o cror .Jgratna de amortização da tranche Ó'.:'menor valor, defmin-
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12 de maio de 1982, com o consórcio de
pancos liderado pelo "Uoyds Merchant Bank
Umtted". com vistas à captação de reclll'Sos
para o Projeto da Usina T ermelétrica de Jorge
Lacerda IV. no montante de até DM
85.318.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e dezoito mil marcos alemães), para
os fin~ eJ<clusiv05 de:
I - prorrogar, para até 15 de setembro
de 1990, o prazo de utilização dos recur·
ses oriundos da operação:
II- desdobrar a operação em duas
tranch~s, uma no valor de DM
78.660.668,05 (setenta e oito milhões,
seiscentos e_ sessenta mil, seiscentos e
sessenta e oito marcos alemães e cinco
centavos), correspondente às parcelas já
desembolsadas, e outra no valor de DM
6.657.331,95 (seis milhões, seiscentos e
cinqüenta e sete mil, trezentos e trinta
e um marcos alemães e noventa e_ cinco
centavos), correspondente· à's parcelas
ainda por sacar;
DI- ajustar o cronograma de amortização da tranche de menor valor, definindo-a em até doze semestralidades de valores aproximadamente iguais, vencen---do-se a primeira em 30 de dezembro de
1990.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
- Eril discussão a redação finaL (Pausa)
Não havendo quem peça a pa1avra, encerro
a discussão.
Em vOtação.
Os_ Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu" de Sousa)
-ltem6:
MENSAGEM N' 357, DE 1989
(Em Regime de urgência, nos termos do

~rt. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem nç 357, de 1989 (n~ 921/89, na
Redação final do Projeto de Resolução
origem), relativa à proposta para que o Estado
n•IJO, de 1989.
de Santa C_atadna seja autorizado a ultimar
Faço saber que o Senado Federal aprovou, contratação de Operação de Crédito Externo,
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti- junto ao_ E}anco [ntemaciqnal para reconstru·
ção e de.s~nvolvimento- Banco ~undial.__ryo
tuição, e eu,
, Presidente, provalor de_ até US$ 33,000,000.00 (trinta e tres
m~go a seguinte
-milhões de dólares americanos), para os fins
RESOLUÇÃO N•
, DE 1989
que especifica (dependendo de parecer).
Solicito ao nobre Senador Márcio Lacerda
Autoliza a Centrais Elétricas do Sul do
o parecer da Comissão- de__ Assuntos EconóBrasil SIA -ELETROSUL a ulümar_aditimicos sobre a matéria.
vo contratual à operação de crédito exter·

. ANEXO AO PARECER
ti' 454, DE 1989

no, firmada em 12 de maio de 1982, com
um consórcio de bancos sob a liderança
do Uods Jvferchant Bank Limited.

~

0 Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S/A- ELETROSUL, autorizada, nos
termos do art. 52, inciso V da Constituição,
a aditar o contrato_ de operação de crédito
externo, de natureza financeira, firmado em

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB _
MT. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, através da presente mensagem, o Senhor Presidente da República pro·
põe, com base na Exposição de Motivos n9
237/89, do Sr. Ministro da Fazenda, que 0
Senado Federal autorize, nos termos do que
cfispõe o art. 52, V, VI! e VIII, da Constituição
_Federal, ao Estado de Santa Catarina a con-
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tratar operação de crédito externo, com garan~
tia da República Federativa do Brasil, no v~9r

correspondente a até US$ 33,000,000.00 (trinta e três milhões de dólares norte-americanos)

ou seu equivalente em outras moedas, junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Banco Mundial, destinada a financiar parcialmente o_ Programa de
Recuperação, Conservação e Mailejo de Recursos Naturais em Microbacias Hidrográficas,

naquele estado.
As características básicas da operação, nos
tennos da referida exposição de motivos, são
as seguintes:
_. . .
a) Valor. Até US$ 33,000,000.00 (trinta e
três milhões de dólares norte-americanos), ou
s_eu equivalnete em outras moedas;
b} Prazos:

1) de desembolso: até 30-09-1997;
2) de amortização: 120 meses, em 20 parCelas semestrais e consecutivas, no valor de
US$ 1.650,000.00, vencendo-se a 1• em
15-04-1995 e a última em 15.10.2004;
c) Encargos:
1) juros semestrais: _0,5% ao ano, acima
do custo de _captação do Banc.o Mundial, apurado no semestre anterior;
2) comissão de compromisso: exigida semestralmente e calculada em 0,75% ao ano
sobre saldo não desembolsado do empréstimo.
d) Garantia: aval da República Federativa
do Brasil.
_
Os aspectoslofinàis prévios. re(jueridos pela legislação pertinente para a concretização
do empréstimo, foram parcialmente atendidos
pelo Estado, quando fot reconhecido o caráter
prioritário da operação e a capacitação de pagamento do Estado, pelo Ministério da Fa~_en
da, conforme Aviso n~ _1.168, de 05 de setembro de 1989, alterado pelo Aviso_ no 1.3915,
de 09 de novembro de 1989, ambos da Secre·
taria de Planejamento e COordenação da Presidência da República.
No mérito, o pleito se enquadra em casos
análogos que_têm merecido a acolhida da Casa pelo alto alcance sódo-econômico do projeto a ser financiado.
Cabe ressaltar, no entanto, que a Mensagem
ora enviada nao informa sobre a autorização
do Legislativo Estadual sobre a referida operação, conforme requer o art. 389, b, do Regimento Interno. Pode esta Casa suprir tal carência, se assim entender convenlente, vez que
se trata de disposição interna, ao tempo em
que o Legislativo· estadual poderá pronunciarse tempestivamente sobre a matéria.
J:: o relatório.
Ante o exposto, somos favoráveis ao acolhimento do pedido, na forma do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 111, DE 1989

Autoríza o Governo do Estado de &nta
Ciitarína a contratar áperaÇSo de crédJ1:o
externo no valor de até (JS$
33,000,000.00 (trirlta e três milhões de
d6/ares norte-americanos), ou seu equivalente em outras moedas.

O Senado Federal resolve;

·~·Art. 1? É o Governo do Estado de Santa
Catarina. nos termos do art. 52, V e VIII, da

Constítuição Federal, autorizado a realizar
uma operação de crédito externo, n~ valor
de até US$ 33,000,000.00 (trinta e três mi·
lhões de dólares norte-americanos), ou o seu
equivalente em outras moedas, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial, destinada ao
liilanciamento parcial do Programa de .Recuperação, Conservação e Manejo de Recursos
Naturais em Microbacias Hidrográficas, náquele estado, com a garantia da Repúbfica
Federativa do Brasil.
Art." 2? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação~
___Art. 3ç Revogam-se _as disposições em Contrário.
É o parecer, Sr. Pfesidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos condui peJa apresentação do Projeto
de Resolução n" 111, de 1989, que ~·autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito exte:rno no _valor
de até US$ 33,000,000.00 (trinta e três milhões de dólares) norte-americanos, ou o seu
equivalente em outras moedas".
Completada a discussão da matéria,_ passa-se à discussão do projeto, em turno único.
..__ Em discussão. (Pausa)
Não havend9_ q1,.1em peça a palavra, encerro
a discusSão.
·
Em votação.
-Os Srs. Senadores que o aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
- A matéria vai à Comissão Diretora, para a
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa parecer da Comissão Diretora que será lido pelo Sr. 1°·Secretário
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Faço saber que o Senado Federal aprovou;
nos termos do art. 52, incisos V e VI!!, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgO a s_eguinte
RESOLUÇÃO N' ' DE I 989 - .

Autoriza o Govemo do Estado de Sarita
CJfàrína a·Cãntratar oj;el-ação de crédito
eXteino no valor de até (JS$
JJ,OOO,OOO.OO (trinliJ e três milhões de
-- dólares aineiicanos), ou seu equivalente
em· outras moedas.

o senado FederaJ resolVe.:

Art. 1 Q É o_ Governo do &tado de Si:tnta

Catarina, nos termos do

art. 52, incisOs v e

vm da Constituição Federal, autorizado a contra_tar operação de créddito externo no valor

de até !JS$ 33,000,000.00 (trinta~ e três miIfiões de dólares anlencanos),ou o seu equívalente em _outras moedas, junto ao Banco lnterMdOnal para Reconstrução e Desenvolvimento ~ Banco Mundial, destinada ao_ financiamento parcial do Programa de Recuperação,
Conservação e Manejo de Recursos Naturais
em Microbacias Hidrográficas, naquele Estado, com a garantia da República Federativa
do Brasil.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de_ sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Squsa)
""'-- Em discussão" a redação fina!. (Pausa)
Não havendo quem peça: a palavra, eric;erro
a discussão.
Em votaÇãO.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéri~ vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 7:
MENSAGEMN' 360,DE 1989',

É lido o seguinte

PARECER N• 455, DE 1989
(pa _Çomissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução
n•JJJ, de !989:
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9 111, de 1989,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a ultimar contratação de operação
de crédito extemo, junto ao Banco Internadanai para Reconstrução e Desenvolvimento
-Banco Mundial, no valor ele Us$
33,000,000.00 (trinta e_ três milhões de dólares
americanos).
SaJa de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989.- Alexandre Costa, Presidente - Pompeu de SOusa, Relator - Lauremberg Nunes Rocha -Mendes Cana/e.

ANEXO AO PARECER N• 455, DE 1989~
Redação final do Projeto de Resolução
n? 111, de 1989.

----TEm regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do-Regimento lnterno)
Mensagem n9 360, de 1989 (n? 924/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Govetno do Estado d__e_
Santa Catarina a eleVar, em caráter exceJ)·
danai e temporariamente, o limite de endividamento daquela unidade federativa,
a fim de que possa emitir, mediante registrO no Banco Çentral, letras financeiras
do-Tesouro do Estado de Santa Catarina
- LFfC (dependerldO de parecer).

a

Concedo palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, para emitir o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a matéria.
O SR. MAURÍCIO CORR~ (PDT -DF.
Para emitir parecer. Sem revísao do oradOr.)
- Sr~ Presidente, Srs. Senadores, através da
presente Mensagem, o Senhor Presidente da
Rep_ública propõe, com base na Exposição de
Motivos n 9 243/89, do_ Senhor 'Ministro da Fazenda, que o Senado Federal, nos termos do

-Dezembro de 1989

. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D)

que dispõe o art. 52, IX. da ConstitUição Federal, autorize o Governo. do Estado de Santa

Catarfna a elevar, em caráter excepcional e
temporariamente, o limite de endividamentodaquela Unidade Federativa, ora fiXado pela
Resolução n<:> 62, de 1975, do Senado Federal,

a fUTJ de que tal Estado possa emitir, mediante

prévio registro no Banco_ do Brasil, Letras Financeiras do Tescuro do Estado de Santa Catarina (LFrC), em quantidade a ser definida
na data do resgate das 63245.465 LFfC que
s_erão substituídas, devidamente deduzida a

parcela de 12% a.a. correspondente a~sju~os
reais, a fim de possibilitar o giro deSta parcela
da dívida consolidada iotema do Estado, vencível no primeiro Semestre de 1990.

-

As condições básicas da operação, nos ter-

mos do voto DIDIP-027/89 (BCB n• 991/89)
do Banco Central do Brasil - BACEN, que
serviu de base para o Voto_do Con?elho Monetário Nacional, são as seguintes:

a) Quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a.a.
b) Valor Nominal: NCZ$ 1,00.

c) Modalidade: nominativa-transferível.
d) Rendimento (juros): igual ao das LFT
(mesma taxa referencial).

e) Prazo: 365 dias.

_

_ __

{) Forma de Colocação: ofertas púbficas,
nos termos da Resolução n"~ 5.65, de 1979,
do BACEN. __
. ..
g) Autorização Legislativa: Lei no 7_.546~-de

cado de títulos_ da espécie - afetando sua
credibilidade - , bem como que a presente
emissão não se trata de criação de uma nova
responsabilidade para o Estado, mas a prorrogação de um compromisso já existente, manifestando-se favoravelmente à sua concessão
com caráter excepcional.
Assim, a vista de tais éJementos e, consideradas as possíveis conseqüências negativas
para a Administração Estadual e para a sociedade local da denegação ao pleito, as evidências de que o Estado vem procurando se ajustar aos limites legais, bem como as indicações
de que a médio prazo tal Estado deverá melhorar a sua capacidade de pagamento- segundo evide!}ciam as projeções oferecidas-, somos favoráveis a que o Senado Federal autorize o Estado de Santa Catarina, em caráter
excepcional, a elevar o limite do seu endividamento, nos te~os do seguinte:
PROJITO-DERESOLUÇÃO No 112, DE 1989

Autoriza o Governo do Estado de Santa
Caianna a elevar, em caráter e.Jfcepcional
e t(!!Tlporariamente, o limite de sua dívídq
consolidada intem.f!, parafins de emissão
de Letras Finaflceíras do Tesouro doEstado de Santa Catarina (LFTO em valor
iquivalente aO do resgate de 63.245.465,
vincendas_ no primeiro semestre de 1990.

Art. 1" É o Governo do Estado de Santa
Catarina autorizado, nos termos do art. 3? da
27-1-89 e Decreto n• 2.986, de 10-2-89.
Resolução n 9 62, de 1975, do Senado Federal,
Os 63245.465 títulos que deverão ser subsa elevar em caráter excepcional e temporariatituídos por intermédio das emissões objetimente, os limites ftXados. pelo art. 2" da citada
vadas pela presente solicitação se desdobram
Resolução, para os fins exclusivos de emitir,
nas seguintes quantidades, por datas de v_enci- --mediante registro prévio_ no Banco Central do
mento:
Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do EstaQuantldade5
Vencimentos
- do de Santa Catarina (LFTQ em valoi" equiva6.170.000 LFTC
1•-1-90
lente ao do resgate das 63.245.465 LFfC vin6.170:000 LFTC
1•-2-90
cendas no primeiro semestre de 1989, dedu7.026.452 LFTC
I •-3-90
zido da parcela equivalente a doze por cento
1•-4-90
10.098.529 LFTC
ao ano a titulo de juros reais, a firri de possi18.126.132 LFTC
1•-5-9.0
bilitar o giro de sua dívida consolidada interna.
I •-6-90
15.654.465 LFTC
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
As análises efetuadas pelo BACEN sobre
a situação de endividamento dó Estado de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Santa Catarina, à luz das normas estabelecidas
- O parecer da Comissão de Assuntos EcopeJas Resoluções ftl' 75, 93/76 e 64/85 do
nômicos foi pela apresentação do Projeto de
Senado _Federal, indicam que tal Unidade da
Resolução n~ 112, de 1989, concedendo a
Federação já ultrapassou os limites em termos
medida pleiteada.
de montante global e do dispêndio anual máxi- Completada a instrução da matéria, pasmo, mas também que a dívida consolidada
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
interna intralimite apresenta indicadores de
Em discussão. (Pausa.)
decréscimo _reaJ em sua taxa de crescimento.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Por outro lado, o Mapa UI do BACEN coloca
a discussão.
em evidência que o Estado d_e Santa Catarina
Em votação o proj~to. (Pausa.)
não possui margens razoáveis para õ pagaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
mento dessa dívida vincenda a curto prazo,
permanecer sentados. (Pausa.)
haja vista que para um capacidade anual de
Aprovado.
pagamento de aproximadamente NCZ~ 80
_ A matéria irá à Comissão Diretora, para a
milhões de 1990, 1991 e 1992, tal Estado
redação final.
já defronta com encargos de NCZ$ 656 inilhões, NCZ$ 612 -milhões e NCZ$ 157 miO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
lhões, respectivamente.
~Sobre a mesa, parecer c:fa Comissão DireNão obstante, o Conselho Monetário Nada.
tora, oferecendo a redação final da matéria,
nal reconhece que denegada a autorização
o qual será lido pelo Sr. 1? Secretário.
isto poderia trazer sérios problemas ao merÉ lido o seguinte.
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PARECER N• 456, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto d& ReSolução

n• 112, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n"' 112,_ de 1989,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar, em carâter excepcional e
temporariamente, o limite de endividamento
daquela Unidade Federativa, a fim de que possa emitir Letras Financeiras do_ Tes_o_u_ro do
ESthdo de Santa Catarina (LFrC).Sa1a de ReunEões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. - Alexandre Costa, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Lou-

remberg Nunes Rocha ...::... Men~e_s_ Cana/e.
ANEXO AQ PARECER N" 456, DE 1989

Redação final do Projeto de Resolução

n' 112, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

, de 1989

- Autoriza o Governo do Estado _de_Santa
Catiirína a elevar, erii ctiráter eXt:epcíonal
e temporariamente: o limite de sua divida
consolidada interna, para fins de emissão
de Letras Financeiras do Te_soi.Jro do Es1ado de_ Santa Catarina- LFTC em valor
equivalente ao do resgate de 63.245.465
Letras Financeiras do TesoUro do Estado
de Santa Catarina, vinc;endas no primeiro
semesúe de 1990.
O Seriado Federal resolve:
É o Governo âo Estado de Santa
Catarina autorizado, nos termo~ do art. 52,
inciso IX_ da Constituição, e nos termos do
art. 3~ da Resolução n" 62, de 28 de outubro
de 1975, do Senado Eederal, a elevarem caráter excepcional e temporariamente, os limites
fixados pelo art. 2"' da citada resolução, para
os fins de emitir, media,nte registro prévio no
Banco- Central do Brasil, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catarina LFTC, em valor equivalente ao do resgate das_
63245.465 Letras Financeiras do T escuro do
Estado de Santa Catarina- LFTC, vincendas
no primeiro semestre de 1989, deduzida a parcela equivalente a doze por cento ao ano, a
título de juros reais, a fim de__ possibilitar o
giro de sua dívida consolidada íntema.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1~

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão a redação final (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
-permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria irá à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
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MENSAGEM f'Í" 362, DE 1989
(lnc/uida em Ordem do Dia nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno) __ _
Mensagem n" 362, de 1989 (n~ 926/89,

.na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a República Federativa do
Brasil, através do Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social - lna!Í'l-ps,-

a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor de até _US$
35,000,000.00 (trinta e ci'nco milhões de
dólares americanos), junto ao Eximbank.
(Dependendo de parecer.)

Solicito ao nobre Senador Edison Lobão

o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a matéria.
OSR.EDISON LOBÃO (PFL-MAPara
emitir parecer.) -Sr. Pre,sjdente, Srs. Senadores, através da presente mensagem, o Senhor
Presidente da República propõe, com base na
Exposfção de Motivos n~> 247/89, do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, que o Senado Federal, nos termos do que dispõe o art. .52. _V
e VIII, da Constituição Federal, autorize o Poder
Executivo Federal, através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - fnamps, a ultimar a contratação de operação de crédito externo no total de. até US$
35,000,000.0(f(trlnta e cinco milhões- de dólares norte-americanos), junto ao Eximbank,
mediante garantia da União, com vistas ao
financiamento da importação de equipamentos médico-hospitalares, sem similar nacional,
com vistas a reequipar unidades da rede hospitalar do lnamps.
As condições financeiras da operação, segundo as informações contidas na Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da Faienda, são
as seguintes:
_
a) Montantes: US$ 35,000,000.00, desâobrados em duas tranches, de U_S$
21,770,000.00 e dM 13,230,000.00;
b) Juros: 10,15% ao ano, pagáveis semestralmente, no que se refere à primeira tranche;
e 2,00% ao ano, pagáveis semestralmente, no
que se refere à segunda tranche;
c) Amortização do Principal: Em 12 (doze)
anos, com 2 (dois) an<JS, de _carência_, no que
tange à primeira tranche, e 22 (vinte e dois}
anos, com Z (dois) anos de carência, no que
tange à segunda tranche.
A operação acima caracterizadã foi objeto
de avaliaçao de prioridade pelo Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento e Cóo:rdenação
da Presidência da República (Seplan/PR), o
qual, nos termos do que dispõe o Decreto~Lei
n~ 1.312, de 1974, em seu art. 4°, reconheceu
seu caráter prioritário para o desenvoMmento
nacional, através do Aviso nq 1.527, de
12-12·89.

O Ministério da Fazenda, por sua vez, consoante relatado na EM no 247/89 do Titular
da Pasta, providenciou, junto ao Banco Central
do Brasil, a inclusão da garantia oferecida pela
União em tal operaçao nos limites ftxados
pelo Decreto-Lei n9 1.312, de 1974, em seu
art. I 9, U, consideradas as modificações e atuaJiz:ações posteriores.

_A so1_[cifaçáo preenche também as demais
exigências estabelecidas pelo Regime~to lntemo do Senado Federal, em seu art. 389,
achando-se instruída de documentos que ha·
bilitem ao conhecimento da of'eração .
Assim, preenchidos os requisitos formais e
tendo em vista a relevência da modernização
e adequado equipamento das unidades da rede hospitalar do Jnamps, somos pela aprovação da mensagem, nos termos do seguinte:

PRbJETO DE RESOLUÇÃO N• 113,
DE 1989
Autoriza o Oovemo da União, através
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Soda/, a contratar a
operaçSo de crédito externo, em valor
equivalente a até {]5$ 35,000,000.00junto ao Export-lmport Bank of the Onited
States - Eximbank.
- Art. 1~' É o Govem:o da União, através do
Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social-lnamps, autorizado, nos
termos do art. 52, V e VIIJ, da Constituição
Fe-deral, a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 35,00_0,000.0ô (trinta
e ctnco__ milhões de dólares norte-americanos),
junto ao EXport-Import Bank ofthe Unfted States- Eximbank, m~diante ga.ra~~a da União,
destinada âo financiamento da importação de
equipamentos médico-hospitalares, sem gjmilar nacional, com vistas ao reequipamento de
uilídades da rede hospitalar do lnamps.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-=- O parecer da Comissão de Assuntos Eco-

nômlcos conclui pela apresentação do Projeto
de Resolução n~ 113,_de 1989, concedendo
-ã r;nedida pleiteada.
Completada_ a: instrução da matéria, passaKse à discusSáo do projeto, em turno único.
Efn discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados, (Pausa)
.Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora, para a
r~----ª-ção final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-tora, oferecendo a redação final, o qual será
lido pelo Sr. J9 Secretário.
-

Ê lido o seguinte
PARECER N• 457, DE 1989
(Da Comissêo Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n' 113, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução·nvJ13, de 1989,
({Ue autoriza o Governo da União, através do
Instituto Nacíonal de Assistência Médica da
Previdência Social, a ·contratar operação de

Dezembro de 1989

~ré.dit-~ é;d~o, ~m vi!!~r ~~uivalente a ~té_US$
35,000,0oo:oo:(mnta e· cinco milhõ.es de dólares arTi~canOsj }üitiO aO ExPort-lmport Bank
of the United States - Eximbank.
Sala de Reuniões da ComiSsão, 15 de de·
zembro de 1989. -Alexandre Costa Presidente - Pompeu de Sousa Relator - Lou~
remberg _Nunes Rocha -Mendes Cana/e.
ANEXO AO PARECER N• 457, ÓÉ 1989
~ · Redação final do Proj(dg de R7içluçãq
n• 113, deJ989.
· · · ·
.

~

FáÇO saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, incisos V e YJJl, çla Cgns·
tituição, e eu

-

Pre&idente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1989

AutoriZa o Oovemb da amão,. através
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Pr.evidência Social. a contratar ope-

ração de crédito externo no valor de até

as$ 35,000,000.00 (trinta

e _Cinco mi-

lhões de d6/art;s_ americanps), junto ao
ExpOrt-!mport Bank of tf;_e__Çlníted States
-Eximbank · -

O Senado Federal resolv_e:
Art. 1o É o Governo da _União, através do
Instituto_ Nacional de Assistênçia_ Médic_a_ ela
Previdência Social- Jnamps, autorizado, nos
termos do art. 52_,___in_dsos V _e VIII da Constituição, a contratar operação de crédito externo
no valor de até US$ 35,000,000.00 (trinta e
cinco milhões de dólares americanos), junto
ao Export-lmport Bank of the United States
- Eximbank, mediante garantia da União,
destiné!da ao financiamento da importação de
equipamentos médico-hospitalares, sem similar nacional, com vistas ao re_equipamento de
unidades da rede hospitalar do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência So·
dal ~ Inamps.
~ 29 Esta_ resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. pRI;SIDENTE .(Pompeu de Sousa)

- Effi disCussão a redaçáo fmal. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disCussão.
- Em votação.

os

s·rs. SenadoreS Que a aprovam queirain
petniáriecer s-entadOs. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à proinulgação.
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 9:
(Em regim~.de urgênçia, nos termos
do art 336, c _do Regíl?entq lnte;:mo)
Ofício n9 S/36, de 1989, r~ativo à proposta para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Ar~ a contr~tar _operação
de crédito externo no valor de treze mi·
lhões de dólares americanos, destinada
à construção de Um hospital municipal.
(Dependendo ~e parecer.)
Solicito ao nobre Senac!or Ronari_Tfto o pa·
recer da Comissão de Assuntos Econôtnicos
sobre a matéria.

Dezembro de 1989
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O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
proferir parecer. Sem revisão do oradOr.) -

tora, oferecendo redação final à matéria, o qual
será lido pelo Sr. Primeiro~"Secretário.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

É lido o seguinte

Com o Oficio "S" rl.i> 36, de 1989 (Oficio
n"446NIBN89, na origem)-, a Prefeitura Municipal de Araxá (MG) solicita ·autorização do

PARECER N• 4S8, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

Senado Federal para contratar empréstimo

externo no valor de até US$ 13,0_00,000~0Õ

(treze milhões de dólares norte-americanos.)
Conforme autorização do Poder Legislativo
daquele Município, o referido empréstimo deverá financiar até 85% do projeto de implantação de uma unidade hospitalar, de média

complexidade, com número· de leitos entre
120 e 170. O retorno do empréstimo deverá
ser feito em 17 parcelas semestrais, com Jufos

de 6,75% sobre o saldo devedor.
O Poder Executivo de Araxá está @_mbém
autorizado a celebrar convênios e contratos
relativos_ ao financiamento, que deverá ter como base o acordo comercial Brasil-Argentina.
Como sabemos, Araxá é uma estância hidromineral e para lá se desloca, anualmente,
um fluxo razoável de turistas nacionais e estrangeiros. Desse modo, o hospital benefidará
não só_ a população permanente, mas também
a população flutuante -igualmente importante para a economia local.
Face ao exposto, somos pela aprovação do
pleito, nos termos do s_eguin~
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 114, de 1989
Autoriza a Prefeitura Mum'cipal de Araxá
(MO) a contratar operação de crédito extemo no valor de até tJS$ 13,000,000.00
(treze milhões de dólares norte-.americanos.)

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Araxá
(MG) autorizada, nos termos do artigo 52, V,
da ConStituição Fedeial, a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$
13,000,000.00 (treze milhões de dólares n<?rte-amerlcanos), dentro do acordo comercial
Brasil-Argenüna, para o fim específico de
construção de um hospital munícipal em Araxá.
Art. 29 ESta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- O parecer da Comissão de Assuntos Eco'nômlcos conclui pela apresentação de Projeto
de Resolução n9 114, de 1989, concedendo
a medida pleiteada.
Completada a instrução--da matéria, passa-se à dis~o do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à COmissão Diretora para a
redação final.
·O SR. PREsiDE!'rtE (Pompeu de Sousa)

Sobre a mesa parecer da Comissão Dire-

Redãçiio final do Projeto de Resolução
--

n' /14, de 1989.

A...Comissão Diretora apresenta a redaçâo
-final dO Projeto de Resolução no 114, de 1989,que autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá
(MG~ a contratar operação de crédito externo
no valor deUS$ 13,000,000.00 (treze milhões
de dólares americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. - Alexandre Costa, Presidente, -Pompeu de Sousa, Relator - Louremberg Nunes Rocha -Mendes Cana/e.
!\NEXO AO PARECER N' 4~8, DE 1989
Reda_ção- final do projeto de Resolução

n• 114, de 1989.
FãÇoSãber que o Senado Federal aprovo~
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti·
tuição, e eu,
, Presidente, promulgo
a seguinte.
RESOWÇÃO N•

• DE 1989.

Autoriza a prefeitura /o'lunicip_af de Ara-

xá, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito extemo no valor de
até GS$ 13,00U,OOO,OO (treze milhões de
dólares americanos).

O Senado Federar resolve:

Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Araxá,
Estado de Minas Gerãis, nos termos do arl
52, inciso V da ConstituiçãO, autorizada a con'll:atar operação de crédito externo no valor
de_ atê US$ 13,000,000.00 (treie milhões de
dólares americano), dentro do acordo comer·
cial Brasileiro-Argentina, para a construção e
quipagem de um hospital municipal e~ Araxá,
nos termos da Carta de Intenção assinada entre aquela Prefeitura e a Mediar CA.F.S.A..
-Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~Em. discussão

a redação final. (Pausa.)
NãO havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaÇão.
Os Srs. Sehadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
10:
OficiO n" S/38, de 1989

~Item

(Em regime de urgência, nos termos
do art 336, c, do Regimento Interno)
Oficio no S/38, de 1989, Relativo à pro·
posta para que seja rettficada a Resolução
nQ 50, de 1989, que autorizou o Gove~n?
do Estado de São Paulo a contratar ope.
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ração de Crédito externo, em valor equivalente a até US$ 24,007,558,00 (vinte
e quatrO inilhões, sete mil quinhentos e
cinqüenta e oito dólares americanos),
junto ao Export·Iinport Bank OfThe United States- Eximbank (Dependendo de
Parecer).
Solicito ao nobre Senador Gomes Carvalho
a parecer da Comissão de Assuntos econô·
micos sobre a matéria.

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para
emitir pãrecer. Sem revisão do orador.)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
No dia 14 de setembro próximo passado,
o Senadó Federal aprovou a Resolução no
50/89, autorizando o Governo do Estado de
São Paulo a ultimar a contratação de operação
de crédito externo no valor de até US$
24,007,558.00 (vinte e quatro milhões, sete
mil e quinhentos e cinqüenta e oito dólares
norte-americ_anos},_junto ao Eximbank, mediante garantia da República Federativa do
Brasil, com vistas ao financiamento _da importação de bens, equipamentos e serviços_ de
.alta tecnologia de interesse da Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp.
A mencionada Resolução foi promulgada
com o seguinte texto:
RESOLUÇÃO N• ~O. DE -1989
Autoriza o -Governo do Estado de São
Paulo a contratar operação de crédito externo, em valor equivalente a até OS$
24,007,558.00 (vinte e quatro milhões,
séte- mJ1,_ quinhentos e diJqüenta e oito
dólares norte-americanos) junto ao Export-lmport Bank of the (JniteS - EXIMBANK.

Art. 1o É- o Governo dO EstadO de São
Paulo autorizado, nos terrnqs do artigo 52,
incisos V e VIII, da constituição Federal, a contratar, junto ao Export-lmport Bank of the UnitedStates- EXIMBANK, operaçãO de crédito
externo em valor equivalente a até US$
24,007,558.00 (vinte e quatro milhões, sete
mil, quinhentos e cinqUenta e oito dólares norte-americanas), mediante garantia da Unlão
e nas condições financeiras aprovadas pelo
Banco Central do Brasil, destinada ao financiamento da importação de bens e serviços de
alta tecnologia de interesse da Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp.
-Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Em 7 de novembro de 1989 o Senhor Governador do Estado-de_São Paulo encaminhou
ofício à Presfdência do Senado Federal, queixando-se das dificuldades para concretizar a
operação, em razão das exigências da Secre·
taria do T escuro Nacional. Pondera o Senhor
Governador que "a STN, invadindo competência privãtiva do Senado Federal, está exigin·
do do estado de São Paulo o cumprimento
de condições absurdas e inconstitucionais para autorizar a União a prestar garantia no financiamento retior referido. "Tal entendimento
é desenvolvido com base no artigo 52, VIII,
da constituição Federal, sue atribui ao Senado
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II).

Federal, privativamente, a competência para
"dispor sobre limites e condições para a con-

PARECER N• 459, DE 1989
Da Comissão Diretora

cessão de garantia da Uni.ão em operações

Redaçiio final do Projeto de Resol14ão
n9 115, de 1989.

de crédito externo e interno".

Com base nos argumentos apresentados,
sugere aquela autoridade que o Senado Federal explicite as condições para a concessão
da garantia da União no tasb em tela.. atrav~s
de modificação no texto da Resoluç~9 n" .50,
de 1989.
.
Por entender a que fundamentação é apropriada ao presente caso, manifestamo-nos em

favor do acolhimento ao pleiteado, nos termos
do sequinte:

a

A ComiSsão Diretora apresenta redação
final do Projeto de Resolução f1'? 1 15, de 1989,
que altera a Resolução n~ 50, de 14 de setem-

bro de 1989.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de de, zembrO de 1989. - Alexandre Costa, Prési~
<lente - Pompeu de Sousa, Relator - Loureinberg Nunes Rocha -Mendes Cana/e.
ANEXO AO PARECER N• 459,~DE l9Íl9
Redação final do Projeto de Resolução
· n• 115. de 1989

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 115
DE 1989

texto da Resolução n"' 56,
de 1989, mediante o acrésâino de um
Modifica o

artigo adicional, dispondo sobre as condi-

ções para a prestação de garantia pela
Onião à operação de crédito externo objeto daquela Resoluçtio.
·-- ·
Art. 1" A Resolução n• 5(), de 1989, do
Senado Federal, passa a vígorar acrescida de
um novo artigo, subseqüente ao artigo 19, com
a seguinte redação:

"Arl 29 O Poder Executivo prestará a garantia do Tesouro Nacional na operação menw
cionada no artigo J9 desta Resolução, mediante contragarantia prestada pelo Governo do
Estado de São Paulo, através da caução das
quotas ou parcelas referfdas no artigo 159,
I "a" e ll, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os compromissos financeiros decorrentes da operação de crédito referida no artigo 19 desta Resolução não poderão ser refinanciados, aos seus vencimentos,
com recursos orçamentários da União."
Art. 29 O primitivo artigo 2? da Resolução

n9 50, de 1989, do Senado Federal, fica renumerado para artigo 3 9 •
Art 3~ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos concluiu pela apresentação do projeto de Resolução n9 115, de 1989, considerando a medida apreciada.
Completada a instrução da matéria, pas~
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Cori1iSsão Diretora para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
....:_ Sobre a mesa redação final que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.
E lida a seguinte

Fa-ço saber que o Senado Federal aprovou,

e
eu,.--------------------------~

Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ni
• DE 1989
- ~ AJti:!ra a Resolução n? 50,- de 14 de setembro de 1989.

O SenadO Federal resolve:
_~Art. 1~ AResoluçãon"50,de 14desetemw
bro de 1989, do Senado Federal, passa a vigo·

rar acrescida de um novo artigo subseqüente
ao art. 1~. com a seguinte redaçá.o:
"Art 29 O Poder ExecUtivo prestará
--a garantia do TesOuro Nacional na operação mencionada no art. 19 desta Resolu-

ção, mediante contragarantia prestada
pelo Governo do Estado de. São Paulo,
através da caução das quotas ou parcelas
referidas no art. 159, inciso I, alínea a e
friciso II da Constituição.
ParágrafO únfco. Os compromissos
financeiros decorrentes da operação de
crédito referida no art. 19 desta Resolução
não poderão ser refinanciados, aos seus
vencimentos, corn recursos orçamentátioS da- Qnião."

Art. 2o· O art. 2~ da Resolução n~ 50, de
14 de setembro de 1989, do Senado Federal,
fica renumerado para art 3~
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

ci SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em disCuSSãO- a redação finai. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadOres que a aprovam ·queiram
pEmnanecer sentados. (Pausa.)_
__Apfovãda.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Item 11:
~
Projeto de Resolução n9 61, DE 1989(Em regime de urgência, nos termo~
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
- Discussão, em tumo únfco, do Projeto
de Resolução no 61, de 1989, de iniciativa
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da é9missãoTerrlporária;:cn~ãa peta
querifnento n9 23, de 1989,-que dispõe
sobre limites globais e condições para
as oPerações de c-rédito de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito federal, dos
Municípios _e de suas r~spectiYas. autarquias (dependendo de parecer sobre o
_Projeto e_ sobre o substitutivo).
SólicitO--áo nObre Sr. Senad"ar Fernando
Henrique Cardoso o· parecer da C6rrússão de
Assuntos E~Onômicos.
·
-

.

~

. O SR. FERNAN!)O HENRIQUE CAR·
Dósõ (PSDB -. SP. Para. emítir parecer.
Sem revisão do qrador,)- Sr..Pre~dei:Jte, Srs.
Senadores:
-,_
. : ·_-.-- - ·
Esta matéria é de suma importância, Traw
ta-s_e de resolução do Senado" que vai disdplinar o n:rod.o pelo qual vamos julgar_os pedidOs de empréstimos, nó caso em Pauta, dOs
Estados, da Distrito Federal, dos Municípios
e de suas _respectivas autarquias, e estaf.,eJe.ce
os limites para esses empréstifnos. Estã é_Uma
função privativa áo SenadO. C:oró ~nova Cons·
tituição, o Senado ganhou uma competência
adicional nessa matéria. Houve uma Comisw
são Especial, que fez um primeiro projeto de
reSolução- vários Senadores teceram observações sobre esse primeiro projeto; o Senador
Edison Lobão as fez, o Senador Ronan Tito~
eu próprio - e agora, depois de muito trabalho com a Assessoria, com os SeCretários i::le
Estado, com os vários SenadOres, chegou-se
a um projeto que me parece bastante razoável.
Daqui para a frente o Senado Federal disporá de critériós límpidos, transp-arentes; para
fazer a rolagem da ãiVida e para a concessão
de novos empréstimos. Não haverá mais dúvida a respeito do modo de proc::edet, nem ein·
baraços maiores do tipo burocrático. Criamos,
inclusive, um mecanismo pelo quaJ o S~do
pode isentar _certas autarquias ou certas em~
preSas para fins de dívida pública, desde que
haja a comprovação de que essas ~presas
têm competência para endMdamento adicio-nal.
Por este projeto será possível rolar a divida
ml sua integralidade, e, ainda, 10% da receita
tributária adicionalmente poderá ser compu~
tada para fins de limite da dívida pública.
Além do mais, disciplinamos que todos os
atas _que onerem; e C{ú.e tenham o aval do
Tesouro Nacional, passarão pelo nosso diva,
e, ao mesmo tempo- o _Sel)ador Ronan Trto
oportunamente dirá - na questão dos EStados e dos Municípios procuramos ·:dar certa
flexibilidade, definindo limites. EStando dentro
desses limites, não é necessário papelório
muito grande nem subordinação" a,outras instâncias_ burocráticas que, muitas vezes, mais
emperram do que ajudam a detef!llin~ção dos
ernprêstimos. -· .
·
E nossa função, c:omo Senadores, controlar, para que tudo_ isso funciof1e harmonlc:aménte.Sabemos que o Banco Cerifral vai gerir
a_ política inõnetária do Brasil; mas também
saJ>emos que é preciso que exista, sobretudo,
um critério politico, não nurn s_entido mau,
de urna negociação que permita favorecer a
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que no estabele-

cimento de critérios bastante claros, e que to·
mem em consideração situações diversas. Foi
o que frzemos.
E este o substitutivo na íntegra:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1989

Dispõe sobre limites g!Obê!is e- condições para as operações de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Munfcípiçs e de suas respectivas
autarquias, e- estabelece limites e condições para a concessão de garantiliS.

real serão extraídos dos balam:etes mensais
das Unidades Federadas e de suas autarquias,
dos 12 (doze) meses anteriores ao mês que

se estiver apurando e corrigido mês _a mês
pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
ou por outro índice que vier a substituí-Io,_ado-

tando-se como data base o dia primeiro de
cada mês.
§ 4ç Não serão computados no limite definido no inciso n do caput deste artigo os
dispêndios com as operações garantidas pelas

Unidades Federadas, contratadas até a data

desta Resolução.
§ 59 Quando o tomado~ das operações
de crédito a que se refere o parágrafo anterior

O Senado Federal resolve:
atrasar, por mais de 30 (trinta) dias, o pagaArt. 19 Subordinam-se às normas ft~;adas
menta do serviço da dívida excluída nos ternesta Resolução as_operações de crédito inter- mos do parágrafo anterior, será o respectivo
no e externo realizadas pelos Estados, pelo valor, com 05 acréscimos correspondentes,
Dtstrito Fedefal, pelos Municípios e por suas
computado para efeito da apuração do limite
respectivas autarquias.
definido no Inciso I1 do c.:1put deste artigo.
Parágrafo único. Para os efeitos deSta Re§ 5o As Unidades Federadas poderão
solução, compreende-se c_omo operaç.3o de pleitear do SenadO Federal que as garantias
crédito toda e qualquer obrigaç~o decorrente
que vierem a ser prestadas a determinada emde financiamentos ou _empréstimos- mediante
presa, fundação ou autarquia não sejam coma celebração de contratos, emissão e a--ceite putados para efeito dos limites fixados neste
de títulos, ou concessão "de quaisquer garan- artigo, desde que comprove que:
tias,querepresentecompromissosassumidos
1-a operação de crédito é destinada a fiem um exercício para pagamento no próprio
nanciar projetas de investimento ou a rolagem
ou em exercícios subseqüentes, com credores da divida; e
D_ 0 ente garantido possua capacidade de
situados no País e no exterior.
Art. 2o As_ operaçõeS de crédito realizadas
honrar os compromissos assumidos.
em um exercido n~o poderão exceder o mon§ 70 Os pedidos a que se refei'e 0 pará~nte das despesas de capital, ressalvadas as
grafo anterloi' serão encaminhados ao Senado
autorizadas mediante créditos suplementares
Féderal, devidamente instruídos com:
ou especiaís com finalidade precisa, aproVaJ- documentação hábil à comprovaçáo da
capacfdade de pagamento da empresa, fundadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o disposto no art. 37 do Ato
ção ou autarquia;
das Disposições Constitucionais Transitórias
!l-lei que autorize a concessão da garantia
e o previsto nesta Resolução.
não computada nos limites desta Resolução;
Art. 3" As operações de crédito interno e
III- comprovação da inclusão do projeto
externo de na.tweza finanCeira âos Estados, no orçamento de investimentos das empresas
do l;)tstrito Federal, dos Municípios e de suas sob_seu controle, bem como na lei do plano
~pectivas autarqUias, bem como a concesplurianual e na lei de diretrizes orçamentárias.
sã,o de garantias, observarão os seguintes li_mi·
M 4o/ Os Estados, 0 Distrito Federal, os
tes:'
Municípios e suas respectivas autarquias deveI - o montante global das operações real i- rão remeter ao Senado Federal e ao Banco
zadas no exercício financeiro não poderá ultraCentra_! do Brasil informações_ trimestrais sepassar o valor dos diSpêndios com encargos
bre a posição de seus endividamentos, indie amortizações da dívida fundada vencida e cando para conjunto de operações:
vencível ao ano, devidamente atualizada,
J- 0 montante da dívida flutuante e cansoacrescido do equivalente a 10% (dez por cen·
lidada, interna e_ externa;
to) da receita líquida real.
11- o cronograma de desembolso, o prin11- o dispêildio anual máximo, compreen- cipal e os encargos, inclusive a dívida vendda
dendo principal e acessórios de todas opera- e não paga;
m--a sintese da execução orçamentária;
ções, não poderá ultrapassar a margem de
poupança real.
IV- os limites e as condições aplicáveis,
§ 1o Eriteiide-se por receita líquida real,
os valores autorizados e os já comprometidos.
para os efeitos desta Resolução, a receita re.aliParágrafo único. -As Unidades Federadas
zada nos l2_(doze) meses anteriores ao mês
a que se refere este artigo e suas autarquias
em que se ~stiver apurando, ~xduídas as ~ceiremeterão ao Senado Federal, trirnestralmen·
tas ~rove':Ientes de operaçoes de crédtto e te, cronograma físico e fmanceiro dos projetas
de alienaçao d~ bens.
--=---·---·------financiados por operação de crédito.
§ .? Entende-se por margem d: poupanArt. 59 A celebração de operação de créça real, par~ o~ efeitos d~sta Resoluçao, o valor dito, inclusive a concessão de garantia, pelos
$ rec_eLta ltqutda ded':'lida das despesas cor- Estados, pelo Distrito Federal, pelos Munictrentes. pagas e acr_e:octda dos encargos e das pios ou por suas respectivas autarquias seamortizações da dtVIda fundada pagos,
mente poderá ser efetivada após manifestação
§ 39 Os vaJores uti_ii_zados para cálculo da
do Banco Central do Brasil, a ser proferida
receita líquida real e da margem de poupança no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do
o
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recebimento de cada solicitação, relativamente ao cumprimento do disposto nos artigos
2 e 3, e autorização do Senado Federal, nas
_ hipóteses dos artigos 6 e 7 desta Resolução.
§ 1~ Caso o Banco Central do Brasil não
se manifeste no prazo fiXado no caput deste
artigo, a responsabilidade pela celebração da
operação, com observância dos limites e condições previstos nesta Resolução, é do tomador~-

§ 2° Os contrãtbs relativos às operações
de que trata esta Resolução deverão ser remetidos ao Banc'o Central do Brasil no prazo máximo de 30 dias após sua efetivação, para efeito de registro e controle.
Art. 6° A realização de operações externas
de natureza financeira pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias, bem como a concessão
de garantias e tais operações, depende, ainda,
de prévia e expressa autorização do Senado
Federal.
Parágrafo único. __Os pedidos de autorização para a realização das operações a que
se refere este artigo serão encaminhadas ao
Senado Federal instruídos com:
a) prova de cumprimento do disposto nos
artigos 2, 3 e 4;
b) análise dos custos e benefícios econômicos e sociaiS do projeto a ser financiado
pela operação de crédito:
c) análise financeira da operação;
d) análise das fontes alternativas de financiamento do projeto;
e) data do início do programa ou do proje·
to, e informação sobre se o mesmo está incluído na lei orçamentária anual;
[) informações sobre o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição
Federal e dos demais limites flxados nesta Re·
solução, no que couber;
g) info_rmações sobre as finanças do tomador e do garantidor, destacando:

1. montante da divida interna e externa;
2. cronogramá de dispêndios com a dívida
total, interna e externa;
3. cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;
4. comprovação da capacidade de pagamento_da operação;
5. débitos vencidos e não pagos;
6. informaçõ~s sobre as dotações_ orçamentárias relativas ao projeto;
h) comprovação dê que o projeto está incluído na lei do plano plurianual e na lei de
diretrizes orç;;unentárias quando for o caso;
1} lei autorizativa da operação;
j} parecer preliminar da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, na hipótese de garantia
pela União;
I) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de crédito.
Art. 79 Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal,
e os Municípios poderão pleitear a_ elevação
temporária dos limites faxados no _art. 39 desta
Resolução,
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Parágrafo úniCo. Os pedidoS- de que trata
este artigo deverão ser encaminhados ao Se-

nado federal, instruídos com:
l-lei autorizativa;
II- características da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financeiro; e

m- informações sobre a situação financei·

ra do requerente.
_
Art. ao Os limites fJXados no art. 3~ desta
Resolução não se aplicam às operações de
crédito por antecipação da receita orçamen-

tária, nos termos-da lei.
§ ]9 O saldo devedor das operações por
antecipação da receita orçamentária não po·
derá ultrapassar 25% {vinte e cinco por cento)
da receita líquida estimada para o exercído

financeiro que estiver em curso, inclusive
computada a receita líquida estimada para a

abertura de créditos suplementares aprovados
até a data da realização da operação.
§ 29 O dispêndio mensal, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultra~
passar a 79 (sete por cento) da receita lkjuida
estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada a receita
líquida estimada para a abertura de créditos
suplementares aprovados até a data da realização da operaçãoA
,
§ 3o Na hipótese da operação de que trata
o "caput" deste artigo, a ser realizada através
de emissão de títulos da dívida pública, o Banco Central do Brasil estimará o custo do dispêndio mensal.
§ 4., A contratação das operações de que
trata este artigo deverá ser precedida da mani·
festação prévia do Banco Central do Brasil
quanto ao enquadramento das mesmas nos
limites regulamentares, a ser proferida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da solicitação, observado ainda_ o disposto no art. 5, parágrafo 19.
§ 59 As operações de que trata este artigo
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até
30 (trinta) dias após o ençerramento do exercício em que forem contratadas, excetuadas
aquelas contratadas no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercido.
~
Art. 9" Os btulos da dívida pública dosEstados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão ser lançados, oferecidos publicamente ou ter iniciada a sua colocação
no mercado, com rendimentos pré--fvcados ou
pós-fixados, depois de previamente autorizados pelo Senado Federal, ouvido o Banco
Central do Brasil, a quem cabe o respectivo
registro no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis do recebimento da solicitação do regis-

tro.
§ 19 Os títulos de que trata este artigo deverao guardar equivalência com os títulos federais e seus respectivos prazos de resgate
não poderão ser inferiores a 6 (seis) meses,
contados da data de emissão dos referidos
títulos.
§ 29 Excetua-se do disposto no parágrafo
anterior a emissão de títulos para resgate daqueles em drculação com·prazo de venciment.P_inferior a 12 (d<?Ze) meses ou para o fim

da antecipação da receita orçamentária nos
teimes do art. ao desta Resolução.
§ 39 lnduem-se nas disposlções deste artigO, para efeitos do registro no Banco Central
do Brasil_,_ os títulos a serem emitidos para
atender à liquidaç!o das precatórias judiciais
pendentes de pagamento, objeto do art. 33
e seu parágrafo único do Ato_ das Disposições
Cótistit.ucionais Transitórias.
_§ 49 Os títulos de que trata o parágrafo
anterior não se incluem nos limites previstos
no art. 39
Art. 10. É vedado aos Estados, ao D-istrito
Federal, aos Municípios e às suas respectivas
ãutarqUJas assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços
ou emj:Ji'e!teiros de obras, mediante emissão
-ou aval de promissórias, aceite de duplicatas
ou outras operações similares.
Art. _11. A inobservância das disposições
da presente Resolução sujeitará os Estados,
os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias às sanções_ pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a
competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, nas formas previstas em lei.
Art 12. O Banco Central do Brasil manterá atualizados os registras das operações de
crédito de _que trata esta Resolução, devendo
enviar ao Senado Federal, trimestralmente, relatórios circunstânciados sobre a posição de
endividamento de cada unidade federada.
Art. 13. A autorização prévia do Senado
Federal, estabelecida no caput do art. 9:> desta
Resolução não se aplica a operações de crédito por emissão de títulos que se destinem
à rolagem de títulos da dívida públíca ou à
antecipaç~o -de receita orçamentâria, realizadas até 14 de fevereiro de 1990.
A.rt. 14. As Resoluções do Senado FElderal autorizativas, para efeito desta Resolução,
incluirão, ao menos, as seguintes informações;

I - valor da operação e moeda em que
será realizada;
_11- objetivo da operação e órgão executor;
III- condições financeiras básicas da operação;
N - prazo para o exercicio de autorizaçao.
Art. 15. Esta Resolução vigora a partir da
data de sua publicação até 30 de novembro
de 1990, revogadas as Resoluções noS 62, de
28-Hl-75; 93, de 11-10-76; 64, de 28-6-85;
e 140, de 5-12-85.
O meu parecer é, portanto, favorável. Sei
que existem algumas emendas que vão ser
propostas, vamos examiná~las, mas voto pela
aprovação do texto r;ta sua integralidade.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui favoravelmente à matéria, na forma do substitutivo que apresenta.
(Pausa.)
·
- Sobre a mesa, emen~s que serão lidas pelo
Sr. 19-Secretário.
São üdas as seguintes

EMENDAN•3

Altera a redação do inciso I do art. 39 do
Projeto de Resolução n? 61/89, para o seguin-

te:
"Art. 3' """""•------·--···
1-:-o_ montante global das operações
realizadas no exercido financeiro nao poâerá u_!tra:passar o valor dos dispêndios
com _encargos e amortizações da dívida
fun~ada vencida e vencível no ano, devidamente atualizada, acrescido do equivalente a 10% (dez por cento) da receita
líquída real;"

Justi6cação
A Emenda propõe o aperfeiçoamento da
réa~fÇão.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.

- Ronan Tito.
EMENDAN•4

Acrescente-se o seguinte artigo
de Resolução n9 61/89:

ao Projeto

"Art São condições indispensáveis à
autorização para a realização -das operações de crédito de que trata esta ResoJução que o Estado, o Distrito Federal ou
o Município demonstre:
1- o cumprimento do disposto no art
-212 da Constituíção- F'ederal e no art- 38,
parágrafo único, do Ato das Pisposições
Constitucionais Transitórias; e
11- o pleno exercido da competência
tributária que lhe foi conferida pela Constituição Federal."

Justificação
Contribui para verificação do cumprimento
de mandamentos constitucionais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1989.
- R_onan Tito.
-EMENDA N'. 5 .

Acrescente-se o seguinte artigo ao final do
Projeto de Resolução n9 61/89i
-

"Art. As resoluções do Senado Fede-·
ral autorizativas, para efeito desta resolução, incluirão, ao menos, as seguintes informações;
1- valor da operação e moeda em que
será reaiizada;
1f- objetivo da operação e órgão exe-

cutor·

I1f .:_ c~ndiç{>es financeiras básicas da
operação;
__
IV- prazo para o exerclcío da autori~.

zação."
Justificação
A Emenda Visa aprimorar o processo legislativo.
Sala das-Sessões, 15 de dezembro de 1989.

- Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Errt discussão o substitutivõ; apresentado
à Mesa no prazo regimental e distribuído pela
COmissao de Assuntos Econômicos, e as
emendas.
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O Sr. Mauricio CotTêa- Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.

Compreendo, inclusive, que há muitas coisas

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Coriút palavra V. Ex'
-

que estão sendo votadas aqui que, na verdade,
não poderiam ser adiadas algumas até pode-

um caso e evitar que sejã. votada essa matéria.

O SR. MAURÍCIO CORR~ (PDT- DF.
Para dtscutir: Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SrS. Sehadores:
_
TomeíConhecimentô deste 'projeto de resolução, exatamente agora, e são quil'!z~ artigos.
Envolve a matéria questão da maior importância, que dispõe sobre os liinites- globais,
condições para as operações de crédito externo e interno. Por ser a matéria de_--enorri1e _
importância, não requeri uma proclastinação.
Procurei o Senador Femado Henrique Cardoso, que examinou o assunto, e quero deixar
bem claro que vou votar favoravelmente, avalizando o trabalho do Senador Femado Henrique Cardoso.
' ' · ..
Desconheço totalmente a matéria. Se eu
for para a cadeia, levarei como cúmplice o
Senador Fernando Henrtque Cardoso.
o Sr. Ronan Tito _ Senador__Maurído
Corrêa, permite-me v. Ex" um aparte?
O SR. MAORfCIO CORRtA- Pois não.
Sr. Ronan Tito _ Senador Maurício

o

Corrêa, este projeto é o mesmo que estarrios
debatendodesdeabril,eaqueoSenadorJutahy Magalhães apresentou inicialmente um
substitutivo. São_as normas para 0 endividamenta dos Estados~ Municípios. Jamais quis
ir para a cadeia, mas, com a companhia de
Fernando Henrique Cardoso e de V. Ex', a
cadeia seria até uni local sedutor. Devo dizer
a V. Ex" que nem V. Ex~, nem o Senador Fernando Henrique Cardoso, nem eu estamos
ameaçados. O projeto está muito bem elaborado. Desde abril que alguns assessores o elaboraram. Foi feito agora, no final, apenas um
acerto com os Secretários da Fazenda, um
trabalho para harmonizar os interesses, porque, se ficasse_do jeito que estava, os Estados
não_ poderiam rolar essa dívida externa. Seria
a tngovemabilidade dos Estados. Então, o Senado tem trabalhado noite e dia. Essas procrastinações, que, às vezes, até irritam V. Ex",
temos feito para dar tempo à Assessoria para
que ela trabalhe, mas trabalhe exaustivamente.
Hoje, ao se abrir a sessão, fiz questão de nominar os ass_essores que estão trabalhando com
o maior empenho. E, no final, a Constituinte
nos ensinou que, quando conseguimos fazer
acordo entre as partes, o projeto sai bom. E
foi o que aconteceu. As emendas que aqui
apresento~ subscritas por mim- não sou eu
quem as elaborou-, foram aceitas de pronto
pelo Senador Fernando Henrique Cardosowna emenda de redação e outra de reiteração
do cumprimento de determinações cohsUtucionais. De maneira que nem V. Ex', nem o
Senador Fernando Henrique Cardoso, nem eu
estamos ameaçados.
OSR.MAWÚCIOCORRÉA-Ftzques-

tão de fazer esta colocação porque o assunto
vem agora a debate, há emendas _ao substitutivo, e conheço a sua essência. O que eu
não queria era me responsabilizai'- P'Or críar

riam sqffer uma dilação, para merecerem melhor reflexão da nossa parte. Entretanto, vou
votar favoravelmente", mas quis apenas dizer

qlfe--me baseio, neste caso, nas info"rinações
e na seriedade do Senador Femando Henrique

Cardoso, com quem troquei, rapidamente, algumas idéias sobre o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Continua em discussão. (Pausa.)

- Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, para relatar as

emendas.
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Gerais, o de Goiás. Todos viram que o trabalho
forfeito com a melhor das intenções. Às vezes
não basta ter boas intenções, porque já se
disse que delas o reino do inferno está cheio;
o inferno está cheio de gente com boas intenções. No caso, não se trata só de gente bem
intencionada, além da n6Ssã boa intenção, há
a Competência dos técnicos.
Então, espero que desta vez, a junção de
técnicos com políticos produza bons resultados, espero que o discemime.nto conjunto de
todos nós tenha permitido ao Senado um bom
documentq. Havendo falhas, estamos prontos
a mudar. E uma resolução nossa, podemos
mudar, para aperfeiçoá-lo, a qualquer instante.
t\'\inha opinião, Sr.Presldente, é que se aprove a matéria. É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· .
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
DOSO (PSDB - SP. Para emitir parecer. -O parecer é favorável- ?assa-se à votação

Semrevisãodoorador.)-Sr.Presidente,Srs.
Sehãdores:
Como já explicou o senador -Ronan Tito,
são emendas que corrigem, que aperfeiçoam
____:·e -algumas reiterativas -, apenas repetem
·a que já eStá prescrito pela Constituição.
Meu parecer é, portanto, favorável às emen-

da~~~;~:~~t~~a~~~~~d~~n~~~~~~~n~~~~· 0

cr~dito de confiança que me abre. Espero,
firmemente, que não estejamos presos, pelo
menos juntos, nunca. (Risos.) E, seguramente,
não será por esta matéria.

O Sr. Mauricio Corrêa ....:.. Senador Fernando Henrique_ Cardoso, sei que não há como diz o Lula- "maracutaia atrás disso.''
Q_SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO _:_ Saiba v. ~ que me ocupei desta

matéria porque fui alertado por assessores da
sua importância. Pude atê ser mal compreencüdo. Alguns setores podiam até pensar que
houvesse malícia de minha parte, por não
aprovar de imediato uma resolução, quando
não ocOJ!~U -essa malícia. Houve preocupação,-exdusivamente, de servir ao bem público.
Esta matéria é muito importante, e 0 Senado precisa pautar-se por normas claras, e nós
as tomamos as mais claras possíveis, e, daqui
por diante, o modo como serão concedidos
empréstimos vai ser absolutamente transpa·
rente. Dois senadores se obstinaram nesta
matéria, aos quais rendo as minhas homenagens, 05 Senadores Jutahy Magalhães e Mansueto de Lavor. Foram S. Ex"' que fiZeram
as primeiras propostas. O Senador Jutahy Magalhães entende!l que deveríamos refazê-Ia,
porque todos aqui conhecem 0 modo pelo
qual s. Ex~ se empenha para que as coisas
sejam bem feitas no Senado.
De fato, a Assessoria teve um trabalho insano. É, realmente, de toda justiça dizer que
alguns assessores, que nem são da Casa, se
juntaram para ajudar, porque sabem da -importância dá matéria, a discussão foi aberta,
com os Secretários de Fazenda que eventual~
mente estavam aqui- estava o do meu Estado, São Paulo, que nos honrou com -sua pre_ sença e Com súa colaboração, o de Minas

do substitutivo ·da Comissão de Assuntos Económicos, que tem preferência regiinental, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados
o projeto e o primeiro substitutivo.
Passa-se à votação, em globo, das emendas
com pareceres faVoráveis.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria irá à Comissão Diretora, a fim
de ser redigido o vencido para o turno suple-mentar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão dtretora, oferecendo a redação do vencido, o qual
será lido pelo Sr. 1"-Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 460, DE 1989
(Da Comissão Diretora)
- Redaçiio do vencido para o tumo suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Re5olução n• 61, de 1989.
A Comissão Diretora àpresenta a redação
do 'iencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Resolução n9 61, de 1989,
que dispõe sobre limites globais e condições
para as operações de crédito de qualquer natureza, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municfpios e de suas respectivas autarquias.
---Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de
dezembro de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator- Nabor
Júnior- Divaldo Suruagy-Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER
N' 460, DE 1989

Redação do vencido para o tumo suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Reso!ução_n~ 61, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, a seguinte_resolução.
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e autorização do Senado Federal, nas hipó·
por outro índice qUe vi e! r a-substituí-lo, adatan·
teses dos arts. 6° e 77 çlesta Resolução.
doMse _como data base o dia primeiro de cada
mês.
§ J? Caso o Banco -Central do Brasil não
§ 4 9 Não serão computados, no limite definido no inciso II do caput Peste artigo, o:1 se manifeste_ no prazo fJX~do no caput deste
pectivas autarqui.:1s e estabelece limites
ctispêndios Com as operaÇões garantidas pelas artigo, a responsabilidade pela celebração da
e condições para a concessão de garan·
Unidades Federadas, contratadas até a data
operação, com observância dos limites e contias.
desta Resolução. dições previstos nesta Resolução, é do tomaO Senado Federal resolve:
§ 5° Quando o tomador das operações dor.
.
.
Art. 1~ Subordinam-se às normas fixadas
de crédito a que se refere o parágrafo anterior
§ 29 Os contratos relativos às operações
nesta Resolução as operações de crédito inter·
atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento de_ que trata esta Resolução deverão ser remeno e externo realizadas pelos Estado.?, pelo
do serviço -da dívida excluída nos termos do tido ao Banco Central do Brasil no prazo máxiDistrito Féderal, pelos Municípios e por suas
parágrafo anterior, será o respecttvo valor, mo de _tri':J.tel dias após sua efetivação, para
respectivas autarquias.
com os acréscimos correspondentes, compu- efeito de registro e controle.
Parágrafo único. Para os efeitos desta retado para efeito da apuração do limite definido
Art. 6~ A realização de operações externas
solução, compreende-se como operação de
de natureza financeira pelos Estados, pelo Disno inciso 11 do caput deste artigo.
crédito toda e qualquer obrigação decorrente
trito Federal, pelos MunicípiOs e por SUas res§ 5o AS Unidades Federadas poderão
de ftnandamentos ou empréstimos mediante
pleitear ao Senado Federal que as garantias pectivas autarquias, bem como a concessão
a celebração de ·contratos, emissão e aceite
que vierem a ser prestadas a determinada em- de garantias a tais operações, depende, ainda,
de títulos, ou concessão de quaisquer gêlranpresa, fundação ou autarquia não sejam com- de prévia e expressa al,!tori_zação _do Senado
tias que represente compromissos assumidos
putadas para efeito dos limites fiXados neste Federal.
em um exercicio para pagamento n6 próprio
Parágrafo úniCo. _6$-rPêdidOs de autorizaartigo, desde que comprove que:
ou exercício subseqüentes, com credores gj.
I - a operação de crédito é destinada aJi- ção para a realização das operações -a· qUe
tuados no País e no-exterior.
nartciar projetas de investimento ou a rolagem
se refere este artigo serão encaminhados ao
da dívida; e
Senado Federal instruídoS com:
Art. 2;9 As operações de cfédito realizã.das
U- o ente garantido possua capacidade de
a) prova de cumprimento do disposto nos
em um exercício não poderão exceder o monhonrar os- compromissos assumidos.
arts. 2°, 3 9 e 4~
·
tante das despesas de capital, ressalvadas as
b) análise dos custos e beneficias econóautorizadas mediante créditos suplementares ____ §_ 7ç Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado micos e Sadais do profetO a ser fmanciado
ou especiais com finalidade precisa, aprovaFederal, 4evidamente instruídos com:
pela operação de crédito;
das pelo Poder Legislativo, por maioria abso·
*/15 c) análise financeira da operação;
1-=-- documentação hábil à éomprovação da
luta, e observado o_ disposto no arl 37 do
d) análise das fontes alternativas de_ fmancapacidade de pagamento da empresa, fundaAto das Disposições CanstitudomiiS Trangjdamento do projeto;
__
ção ou autarquia;
tórias e o previsto nesta resolução.
ll -lei que autorize a concessão de -gãrantia
e) datado fnkio do programa ou do projeto
Art. 39 As operações de crédito interno e
não computada nos limites desta Resolução;
e informação sobre se o mesmo está iridufdo
externo de natureza financeira dos Estados,
m- comprovação da iildusão do projeto na lei orçamentária anUal;
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
{) informações sobre o atendimento do clisno orç:antehto de investimentos das empresas
respectivas autarquias, bem como a concessob seu controle, bem como a lei do plano
posto no inciso lU do.art. 167, da Constituição
são de garantias. observarão os seguintes limiplun·anual e na Lei de Dlretrízes Orçamentá- e dos demais limites fixados nesta Resolução,
tes:
no que- cbuber;
rias.
I - o montante global das operações
g) informações sobre as finanças da tomaArt. 4° Os Estados, o Distrito Federal, os
realizadas no exercício financeiro não po·
Municípios e suas respectivas autarquias deve- dor e do garantidor, destacando:
derâ ultrapassar o valor dos dispêndios
rão remeter ao Senado Federal e ao Banco
1) monta"nte da divida interna e externa;
com encargos e amortizações da dívida
Central do Brasil informações trimestrais so2) cfohograma de dispêndios com a dívida
fundada vencida e vendvel no ano, devi- bre a posição de seus endividamentos, indi- total, interna e externa;
damente atualizada, acrescido do equiva·
3) cronograma -a e dispêndios com a opera·
cando para o conjunto de operações;
lente a dez por cento da receita líquida
r - o montante da dívida flutuante e ção a ser autorizada;
real.
4) comprovação da capacidade de pagaconsolidada, interna e externa;
II- o dispêndio anual máximo, comII - o cronograma de desembols_o, o mento da operação;
preendendo principal e acessórios de to·
5) _débitos vencidos e não pagos;
principal e os encargos, inclusive a dívida
das as operações, não poderá ultrapassar
6) informações- sobre as dotações orçavencida e não paga;
a margem de p-oupançã real.
UI - a síntese da execução orçamen- mentáriàs relativas ao projeto;
tária.;
h) comprovação de que o projeto está in§ 19 Entende-se por receita líquida real,
IV- os limites e as condições aplicá- cluído na lei do plano plurianual e na Lei de
para os efeitos desta Resolução, a receita reali·
Diretrizes Orçamentárias quando for o caso;
veis, os valores autorizados e os já com·
zada nos âoze meses anteriores ao mês em
prometidos.
1) Jeí autorizativa da operação;
que se estiver apurando, excluídas as receitas
Parágrafo único. As_ Un_idades Federadas
;) parecer preliminar dá Procuradoria Geral
provenientes de operações de crédito e de
a que se refere este artigo e suas autarquias da Fazenda Nacional, na hipótese de garantia
alienação de bens.
remeterão ao Senado Federal, trimestralmen· pela União;
§ 2~ Entende-se por margem de poupan·
I) outras informações que habilitem o Seça real para os efeitos desta Resolução, o valor te, cronograma ffsico e financeiro _dos projetas
nado Federal a conhecer perfeitamente a opeda receita liquida deduzida das despesas cor- fmanciados por operação de crédito.
raçãO"-de
crédito.Art. 5c A celebração de operação de
rentes pagas e acrescida dos encargos e das
Art. 7 9 Em caso excepcional, devidamen·
_crédito, inclusive a concessão de garantia, pe·
amortizações da dívida fundada pagos.
§ 3~ · Os Valores utilizados para cálculo da los Estados, pelo Distrito federal, pelos Muni- te justificado, os Estados. o Distrito Federal
receita líquida real e da margem de poupança cípios ou por suas respectivas autarquias, so- e os .Municípios poderão pleitear a elevação
real serão extraídos dos balancetes mensais mente poderá ser efetivada após manifestação temporária dos limites fixados no art. 3o desta
~ .
das Unidades Federadas e de suas autarquias, do Banco Central do Brasil, ~ s~.r proferida Resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata
dos doze meses anteriores ao mês que se no prazo máximo de dez dias úteis do recebi~
estiver apurando e corrigid_o mês a mês pelo menta Qe cada solicitação, relativamente ao este _artigo deverão ser encaminhados ao Seíndice de Preços ad--consumidor -·IPC, ou cumpriinento do disposto nos arts. 2~ e 3~ nado Federal, instruídos com:
RESOLUÇÃO N'

, DE 1989

Dispõe sobre Jimítes globais e condições pata as operações de crédito interno
e externo dos Municipios e de suas res-
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r - lei autorizativa;
II - características da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financeiro; e
lii - informações sobre a situação financeira do requerente.
Art. a~ Os limfteS- íJXã.CfOS no art. 3~ desta

resolução na o_ se aplicam às operações de
crédito por antecipação da receita orçamentária, nos termos da lei.
§ 1? O saldo devedor das operações por

antecipação da receita orçamentária não poderá ultrapassar vinte e cinco por cento da
receita líquida estimada para o exerddo financeiro que estiver em curso, inclusive compu-

tada a receita líquida estimada para a abertura
de créditos suplementares aprovados até a data da realização da operação.
§ 2? O dispêndio mensal, compreendendo principi:!l a acessórios, não poderá ultrapassar a sete por cento da_receita líquida esti·
mada para o exercício financeiro que estiver
em curso, inclusive computada a receita líquida estimada para abertura de créditos suplementares aprovados até a data da realização
da operação.
§ 39 Na hipótese da operação de que trata
o caput deste artigo, a ser realizada através
de emissão de títulos da dívida pública, o Banco Central do Brasil estimará o custo do dispêndio mensal.
§ 4~ A contratação das operações de que
trata este artigo deverá ser precedida da manifestação prévia do Banco Central do Brasil
quanto ao enquadramento· das mesmas nos
limites regulamentares, a ser proferida no pra·
zo máximo de cinc.o dias úteis do recebimento
da solicitação, observado ainda o diposto no
art. 5Q, § 1~desta resolução.
§ 5o As operações de que trata este artigo
deverão ser obrigatoriamente liquídadas até
trinta dias após o encerramento do exercício
em que forem contratadas, excetuadas aquelas centradas no último ano do mandato do
Chefe do Poder Executivo, que deverão ser
liquidadas no próprio exercido.
Art. go Os títulos da divida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão ser lançados, oferecidos pu·
blicamente ou ter iniciada a sua colocação
no mercado, com rendimentos pré-ficados ou
pós-frxados, depois de previamente autorizados pelo Senado Federal, ouvido o Banco
Central do Brasil, a quem cabe _o respectivo
registro no prazo- máximo de dez dias úteis
do re<:ebimelito de sua solicitação.
§ 1o OS títUlos de que trata este artigo deverão guardar equivalência com os títulos federais e seus respectivos prazos de _resg-ate
não poderão ser inferiores a seis meses contados da data de emissão dos referidos títulos.
§ 2? Excetua-se do disPosto no parágrafo
anterior a emissão de títulos para resgate daqueles em circulação com prazo de vencimento inferior a doze meses ou para o fim da
antecipação da receita orçamentária nos termos do art. 89 desta resolução.
§ 39 Incluem-se nas disposições deste artigo, para efeito do registro no Banco Ce"ntral
do Brasil, os títulos a serem emitidos para

atender à liquidação das precatórias judiciais
pendentes de pagamento, objeto do art. 33
e seu parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
·
·
§ 49 Os títulos de que trata o parágrafo
anterior não se incluem nos limites previstos
no art. 3c desta resolução.
Art. IO. É vedado aos Esta9os, ao Distrito
Federal, aos Municípios e às suas respcetivas
aut.,...rquias assumir compromissos diretamente com fOrnecedores, prestadores de serviços
ou empreiteiros de obras, mediante emissão
ou aval de promissórias, aceite de duplicatas
ou outras operações similares.
- Art. 11, A inobseNância das disposições
da presente Resolução sujeitará os Estados,
os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias às sanções pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a
competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, nas formas previstas em lei.
Art. 12. O Banco <:entrai do BraSil manterá atualizados os registres das operações de
crédito de que trata esta resolução, devendo
envíar ao Senado Federal, trimestralmente, relatórios clrcunstadados sobre a posição de
endivídamento de cada Unidade Federada.
Art. 13. São condições indispensáveis à
autoriZaçãCi para a realização das operações
de crédito de que trata esta resolução que
o Estado, o DIStrito Federal ou o Município
demonstrem:
I - o cumprimento do disposto no art. 212
da Constituição Federal e no art 38, parágrafo
único do ato das Disposjções Constitu.cionais
Transitórias; e
11 ~o pleno exercido da competência tributária que lhe foi conferida pela Constituição.
Art. 14. A autorização prévia do Senado
Federal, estabelecida no caput do art. 9< desta
resolução, não se aplica a operações de crédito por emissão de títulos que se destinem
à rolagem de títulos da dívida pública ou à
antecipação de receita orçamentária, realízadas até 14 de fevereiro de 1990.
Art. 15. As resoluçóes do Senado Federal
autorizativas, para efeito desta Resolução, incluirão, ao menos, as seguintes informações:
I - valor da operaçao e moeda em que
será realizada;
ll ~ objetivo _da operação e órgão executor;
DI - condições financeiras básicas da ope·
ração;
rv- prazo para o exercido de autorização.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação até 30 de novembro
de 1990.
Art. 17.

Revogam-se as Resoluções n'?'
62, de 28 de outubro de 1975, 93, de 11 de .
outubro de 1976, 64, de 28 de junho de 1985
e 140, de 5 de dezembro de 1985.
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Encerrada a discussão, o substitutivo é dado
corno definitivamente adotado, nos termos do
art 184 do Regimento_ interno.
O projeto vaí ã p-romulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 12:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 62 •.DE 1989

(Em regime de urgência, nos termos do
Art 336, c, do Regimento Jnterno)aa4
Discussao, em turno único, do Projeto
de Resolução no 62, di:: 1989, de iniciativa
da Comissão Temporária, criada pelo requerimento nç 23, de 1989, que dispõe
sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno
dª União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo Poder Público
Fe_deral, e estabelece limites e condições
para a concessão da garantia da União
em operação de crédito externo e interno
(dependendo de parecer sobre o projeto
e-sobre o substitutivo).
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito, para emitir o parecer da Comissão de
Assuntos Económicos sobre a matéria.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presjdente, Srs. Senadores:
Baseado no precedente aberto, e muito
bem, pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, não vou submeter a Casa, neste momento.
a tortura de ouvir todo o parecer, vou apenas
reiterar o que foi dito.
Isso é parte, também, do trabalho elaborado
pelos técnicos, em conjunção com representantes da área federa.)._ Chegamos às normas
para apreciar o endividamento interno e externo do País, e este me parece um projeto da
melhor qualidade.
Coloco, finalmente, a observação do Senador Fernando Henrique Cardoso: como se trata de _resolução interna do Senado Federal,
a qualquer momento em que descubramos
inconveniente de ordem jurídica, a partir de
15 de fevereiro estaremos pronto_s a modificá-la.

0- relatório da resolução no 62, de 1989,
que trata das normas para o endividamento
interno e eJrterno da Federação, que igualmente foi t:J:&tado pelos mesmos técnicos que
elaboraram as normas de endividamento dos
Estados e M_Unidpios, é tarTibém do mesmo
jaez,_ da mesma qualidade.
Portanto, sou pela aprovação e encaminho
favoravelmente o substitutivo.
S<JBSméiTIVO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO i'/' 62 DE 1989

Dispõe sobre limites globais e condições para as operações_de crédito interno

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
- Passa-se à discussão do substitutivo, em
turno suplementar.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

e externo da União,- de suas autarquias
e demm's entidades controladas pelo Poder Público Federal, e estabelece Jimítes
e condições para a concess~oda garantia

da União em operações de crédito interno
e externo, e dá outras providências.
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O Senado Federal resolve:
ArL lo Subordinam-se às normas fixadas
nesta resolução as operações de crédito inter·
no e externo, inclusive as de arrendamento
mercantil, realizadas pela União, por suas autarquias e pelas demais entidades controladas
pelo Poder Público Federai, bem assim a concessão da garantia da União.

Parágrafo úriico._ Para os efeitos desta re-__
solução, compreende-se como operação de
crédito toda e qualquer obrigação decorrente
de financiamentos ou empréstimos, mediante

a celebração de contratos, emissão e aceite
de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos
com credores situados no País e no exterior.
Art. 2 9 As operações de crédito realizadas
em um exerddo não poderão exceder o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com fmalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o disposto no art. 37 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
e o previsto nesta resolução.
Art. 3, As operações de crédito interno e
externo de natureza financeira da União e de
suas autarquias e a concessão de garantias
pela União obsetvarão -os- seguintes limites:
1-o montante global das operações reali·
zadas no exercido financeiro anual não poderá
ultrapassar o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da dívida fundada. vendda
e vencível no ano, devidamente atualizada,
acréscido do equivalente a 10% (dez por cento) da receita líquida real;
ll-o dispêndio anual máximo,· compreendendo principal e acessórios de todas operações, não poderá ultrapassar a margem de
poupança real.
§ 1'~ Entende-se por receita líquida real,
para os-efeitos desta resolução, a receita realizada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês
que se estiver apurando, excluídas as receitas
provenientes de operações de crédito e de
alienação de bens.
§ 2" Entende-se por margem de poupança real, para os efeitos desta resolução, o valor
da receita líquida deduzida das despesas correntes pagas e acrésclda dos enca-rgos e das
amortizações da_d~da fundada pagos.
§ 3 9_ Os valores ublizados para o cálcUlO
da receita líquida real e da IT'argem de poupança real serão extraídos dos balancetes
mensais da União e de suas autarquias dos
12 {doze) meses anteriores ao mês que se
estiver apurando, e corrigidos mês a mês, pelo
Índice de Preços ao ConSumidor (IPC) ou p6f
outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se como data base o dia primeiro de cada
mês.
§ 4~ Não serão computadas no limite defmido no inciso II do caput deste artigo os
dispêndios com as operações garantias pela
União, contratadas até a data desta resolução.
§ 5~ Quando o tomador das operações
de crédito a que se refere o parágrafo anterior
atrasar, pm mais de 30 (trinta) dias, o pagamento do serviço da dívida excluída nos ter·
mos do parágrafo anterior, será o respective

v~dor ,_ com os acré~·?·imos correspondentes,
computado pai'a efeito da apuração do limite
definido no inciso 11 do caput deste artigo.
§ 6~ A União poderá pleitear do Senado
Federal que as garantias prestadas a determinada autarquia, fundação instituída e mantida
pelo Poder Público Federal, ou empresa em
que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a: voto
não sejam computadas para efeito dos limite~
indicados neste artigo, desde que comprove
que:

[-a operação de crédito é destinada
a financiar projetas de investimentos ou
a rolagem da dívida pública; e
---- l i - o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
_§ 79 Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado
Federal, devidamente instruídos com:
1- documentação hábil à comprovação da
cap~ddade de pagamento da autarquia, fundaçao ou empr~sa;
_II- lei __que autorize a concessão de garantia
nao computada nos limites desta resolução;
III- comprovação da inclusão do projeto
no orçamento de investimentos das empresas
sob seu controle, bem como na lei do plano
plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
§ 8 9 ~~~tUaJ!l·Se dos limites previstos
n:ste artigo a emissão_ de títulos-da dívida púbhca federal destinada a financiar ó programa
de reforma agrária e o refinanciameritO_ da dívida externa garantida pelo TesOUrcd'láçlçm8J,
desde que autorizados nas leis orçamentárias.
§ 9? A concessão de garantia do Tescuro
Nacional em operação de crédito interno e
externo dependerá:

I - do oferecimento de ga~antias suficientes para o pagamento de qualquer
desembolso que _a União possa vir a fazer
se chamada a honrar a garantia;
11- que o tomador não esteja imidim·
plente com a União ou com as entidades
controladas pelo Poder Público Federal;
DI - que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município demonstre:
a) o cumprimento do: -disposto no artiiJo
212 da C9nstituição Federal_e no aitigo_38,
parág.raf'? ún.ico, <;1-o AtO d~s 'Disposiç~~s
Constituaonals Transitórias;
_ b) o pleno exercido da competência tributária que lhe confere a ConstituiÇão FeOeraL
Art 49 As operações de crédito extemo
de qualquer natureza da União e de suas autarquias, bem como a· concessão de garantias
pela União deverão, ainda, obedecer aos seguintes ümites e condições:

I - o montante global anual não pode·
rá ultrapassar 50% (cinqüenta por cento)
do valor do saldo médio das exportações
dos últimos três anos;
U-as garantias concedidas pela União
em um exercido fmanceiro não poderão
exceder a 50% do montante estal;telecido
no item I deste artigo;
·

III-a sua realização depende de prévie
e expressa autorização do Senado Federal.

§ }? Não se contabilizam nos limites
de que trata este artigo as renegociações
da dívida externa que representem a simples prorrogação dos prazos de liquidação de dívidas vencidas, anteriores à promulgação desta resolução.
•. - _§ ;2.9 A renegociação ou a rolag~rn
da-s operações de crédito externo serão
submetidas à deliberação do Senado Fedeial C!Jrn todas as informações pertinentes. '
§ 39 Os pedidos de_ autOi'ização Para
a realização das operações a que se refere
este artigo serão encaminhados ao_ Senado Federal instruídos com:
a) exposição de Motivos do Ministro
da Fazenda:
b) análise dos custos e benefícios económicos e sociais do projeto a ser financiado pela operação de crédito;
c) análise financeira da operação;
d) ali.álise das fontes alternativas de financiamento do_ projeto;
e) data do início do programa ou do
projeto, e informação sobre se o mesmo
está incluído na lei orçamentária anual;
I) informações _sobre o atendimento
do disposto no inciso mdo art. 167 da
_ConstitUiçãO Federal e dos demais limites
fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as fmanças do
tomador e do garçmtidor, destacando:
L montante da dívida, interna e extema;
2. cronograrnã de dispêndios com a
dívida, interna e externa:
3. c_ro_Qograrna de dispêndios com a Õperação a ser autorizada.
4. comprovação da capacidade de pagamen~o da (Jperação;
_
_
--5. débit'!s vencidos e não pagos; 6.- . i~forrna~ões sobre as dotações orçamentánas relativas ao projeto;
h) comprovação de que o projeto está incluído na lei do plano plurianual e na lei de
diretrizes orçamentárias;
1) parecer preliminar da Procuradoria Geral
da Fazenda sobre a minuta do contrato·
--;) oUtfas·informações que habilitem 'o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de crédito.
-Art. 5 -Os contratos relativos a operações
de crédito externo não podem coriter qualquer
cláusula:

I -

de natureza política;
-atentatória à soberania nacional e à ordem púbUca;
III contrária à Constituição e às
leis brasileirãs;
- IV que implique em compensa_ção automática de débitos e crétidos.
1 Os eventuais litígios entre a União ou
suas autarquias e o credor ou arrendante, decorrentes do contrato, serão resolvidos perante o foro brasileiro ou submetidos a arbitragem.
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§ 2 Poderão ser aceitos, nos instrumentos contratuais respe<:tivos, as cláusulas
e condições usuais nas operações de emprés-

timo ou arrendamento mercantil ("leasing)"
· no mercado internacional, obedecidas as normas desta resolução~
§ 3 Subordina-se às normas fJXadas nesta
resolução a celebração de qualquer aditamento a contrato relativo a operação de crédito
externo que preveja a elev:ação d~ vaJores
mutuados ou fmanciados ou a reduç.!llo dos
prazos de amortização.

.

-

Subofdina'm-se às normas -Previstas no parágrafo 3 do art. 4 e no arL 5 os
contratos relativos às operações de crédito extemo de interresse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Munidplos e de suas respectivas
Arl 6

autarquias.

§ 4 Subordina-se às normas fiXadaS nesta
resolução a celebração de qualquer aditamento a contrato relativo a operação de crédito
externo que preveja a elevação dos valores
mutuados ou financiados ou a redução- dos
prazos de amortização.
Art. 7 O montante global anual das
operações de crédito, interno _e ~erno, -~s
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Federal, bem como das emp1:esas em
que a União, direta ou indiretamente, deteriha
a maioria do capital social com direito a voto
nãO poderá ultrapassar:

I o valor dos encargos ·e das amortizações da dívida paga; e
U o equivalente a 10 (dez por cento)
do valor do ativo permanente e a 10% (dez
por cento) do património líquido da entidade
no mês imediatamente anterior ao _que estiver

emcurso.
§ 1

-

·--

----

Os compromissos assumidOs pelas
entidades referidas no caput, com credores
situados no País_ e no exterior, por prazo !nfeM
rior a 360 (trezenic)s e sesser.ita) dias não serão
submetidos aos limites e condiçõeS fiXadoS
nesta resolução, desde que seu montante global anual não ultrapasse o valor do ativo circu- lante.

IV - os- limites e as condições aplicáveiS e_ os valores autorizados e os já
coriiprometidos.Art. 9 Em caso excepcional, devidamente
justific~do, a União poderá pleitear a elevação

temporária dos limites fixados nos artigos 3,
4 e 7 desta res_olução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata
este artigo -deveráo ser encaminhados ao s~
nado_ FederaJ instruídos com:

r - lei autorizativa;
II características da operação:
prazo, taxas de juros, encargos, cronogramél fulanceiro; e
DI informações sobre a situação
financeira do requerente.
Art. 10. Os limites fiXados no art. 3 desta
resolução não se aplicam às operações de
crédito por antecipação da receita orçamentária autorizada por lei.
§ 1 O saldo devedor das operações a
que se refere este artigo não poderá exceder
a 25% (vinte e cinco por cento) da receita
líquida estimada para o exercício financeiro
que estiver em curso, inclusive computada a
réCeha "líquida estimada para a abertura de
créditos suplementares aprovadõs até a data
de realização da operação.
§ 2 -O dispêndio mensal, compreendendo principal e acessório, não poderá uJtrapassara-7% (sete por cento) da receita líquida
estima~a para o exercício fmanceiro que estiver em curso, inclusive computada a receita
líquida estimada para a abertura de créditos
suplementares aprovados até a data de reaJização da operação.
§ 3 _As operações de que trata este artigo
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até
30 -(tiinta) dias após o encerramento do exercido erri que forem contratadas, excetuadas
aquelas contratadas no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo, que deverão ·ser. liquidadas no próprfo exericio fmanceiro:
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I valor da operação e moeda em
que será realizada;
H objetivo da operação e órgão
executor;
m - condições financeiras básicas
da operação;
IV prazo para o exercício da autorização.

Art 15. Esta resolução vigora a partir da
data de sua publicação, até 31 de outubro
de 1990, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-:Q_ parecer concluiu pela aprovação do

substitutivo.
Passe-se à discussão do projeto e do substitutivo, em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o
Projeto. A matéria irá a Comissão Diretora,
a ftm de ser redigido o vencido para turno
suplementar.
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão "Dire.-_
tora, oferecendo a re_dação do vencido, o qual
será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N•461, DE 1989
(Da Córilfssão D_iret9_r~) ____ _
Redação do vencido para o fumo suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Resolução n 9 62, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Resolução no 62, de 1989,
que dispõe sobre limites globais para as opera·
ções de crédito externo e interno da União,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal, e estabelece
limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo e interno· da União, em operações de crédito externo e interno.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente- Pompeu de Sousa, -Relator:-- Nabar Júm'or- Divaldo Suruagy.

Art 11. É vedado à União e às suas autarquias assúmir compromissos diretamente
§ 2 Os valOres utilizados para a· cálculo
corri fornecedores, prestadores de serviços ou
do ativo permanente e do património líquido
empreiteiros de obras, mediante emissão ou
serão extra1dos do balancete mensal, depreaval de promissórias, aceite de duplicatas ou
ciados e corrigidos monetariamente_c.o_nfo~e
o disposto na lei rt-' 6.404, de 15 de dezembrO - outras ~peraçõe:s siinilares.
de 1976.
-~ Art 12. A inobservância das disposições
da presente Resolução sujeitará os respon§ 3 a correção a que se refere o parásáveis às sanções pertinentes, cabendo ao
grafo anterior terá como data-base o 'dia J9
de cada mês.
Banco Cey1tral do Brasil exercer a competente
fiScalização, no âmbito dos mercados finanArt. 8 O Poder Executivo reineterá ao Seceiro e de capitais, nas formas previstas em
nado Federal , trimestralmente, informações
lei.
sobre a posição do endividamento da adminisArt 13. Excetuam-se dos limites fiXados
tração pública federal, direta e indireta, discriANEXO AO PARECER
, ne~ta resolução, as operações de crédito que ,
minando por órgão e entidade:
N'461, DE 1989
representem compromissos assumidos pelo
r - o montante da dívida flutuante Banco Central do Brasil e pelas instituições
RedâçãO-do vencido para o tUf110 sUplementar do SubstitUtivo ao Projeto, de
e consolidada, interna e externa;
financeiras federais, que serão disciplinadas
Resolução n? 62, de 1989.
U o cronograma de desembolso
em resolução específica.
com o principal e os encargos inclusive
Art. 14. As Resoluções do Senado FedeFaço saber que o Senado Federal aprovou,
a dívida vendda e não paga;
. raJ que autorizem as operações de que trata
e eu,
, Presidente, nos termos
UI .síntese da execução orçamen~
esta resolução, incluirão, ao menos as seguindo art. 48, item 28, do Regimento Interno,
tária;'
tes informações:
promulgo a seguinte

8196 Sábado 16

Qezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

DE !989~
RESOLUÇÃO N•,
Dispõe sobre Jiinftes globais para as
operações de crédito externo e interno

da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público

federal e esliJbelece limites e condições
para a concessão da garantia da Uni§o
em operações de crédito externo e in-

terno...
O Senado Federal resolve:
Art ]9 Subordinam-se às normas fLXadas
nesta Resolução as operações de crédito inter-

no e externo, inclusive as de arrendamento
mercantil, realizadas pela União, por suas au-

tarquias e pelas demais entidades controladas
pelo Poder Público Federal, bem assim a concessão da garantia da União,

Parágrafo único. Para-os -efeitoS desta Resolução, compreende-se como operação de
crédito toda e_ qualquer obrigação decorrente
de financiamentos ou empréstimos; mediante
a celebração de contratos, ,emissão e aceite
de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos
com credores situados no País _e no exterior.
Art. 29 As operações de crédito realizadas
em um exercício não poderão exceder o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com fmalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o disposto no art. 37 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
e o previsto nesta Resolução.
Art 3~ As operações de crédito interno e
externo de natureza financeira da União e de
suas autarquias e a concessão de garantias
pela Unlão observarão os seguintes limites:

r - o montante global das operações
realizadas no exercício financeiro anual
não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da
dívida fundada, vencida e vencível no ano,
devidamente atualizada, acrescido do
equivalente a dez por cento da receita
líquida real;

li- O dispêncüo anual máximo, ·comprendendo principal e acessórios de todas as operações, nao poderá ultrapassar
a margem de_ p-oupança real.
§ }9 Entende-se por receita líquida real,
para o_s efeitos desta Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês que
se _estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito e de alienação de bens.

§ 29 Entende:se -por margem de poupança real, para os efeitos desta Resolução, o valor
da receita líquida deduzida das despesas correntes pagas e acrescida dos encargos e das
amortizações da_dívida fundada pagos.
§ Jc Os valores utilizados para o cálculo
da receita líquida real e da margem de poupança real serão extraídos dos balancetes
mensais da União e de suas autarquias, dos
doze meses anteriores ao mês.que se estiver

apurando, e corrigidos mês a mês, pelo índice
de Preços ao Consumidor -IPC ou por outro
índice que vier a substitui-lo, ado_tando~se co~
mo data base o dia primeiro de cada mês.
§ 49 Não serão computados no limite definido no inciso 11 doCaput deste artigo os
dispêndios com as operações garantidas pela
União,_ contratadas até a data desta Res_o!ução.
§ s~ Quar1do O tOm-ador das operações
de crédito a que se refere o parágrafo anterior
atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento
do seJViço da dívida excluída nos termos do
parágrafo ariterior, será o respectivo valor,
com os acréscimos correspondentes, compu·
tado para efeito da apuração do limite definido
no inciso 11 do caput deste artigo.
§ 6° A União poderá pleitear ao Senado
-Federal que as garantias prestadas a determinada 8!-ftarquia, fundação instituída e_ mantida
pelo Poder Público Federal. ou empresa em
que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto,
não sejam computadas para efeito dos limites
indicados neste artigo, desde que comprove
que:

I - a operação de crédito é destinada
a financiar projetas de investimentos ou
a rolagem da dívida pública; e
D-o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
§__7? _ Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado
Federal, devidamente instruídos com:
I - documentação hábil à comprovação da
capacidade de pagamento da autarquia, fundação ou empresa;
II -lei que autorize a concessão de garantia
não computada nos limites de;sta Resolução;
III- COf!1provação da incluSão do projeto
de õrçamento de investimentos das empresas
sob seu controle, bem como na lei do plano
plurianual e na Lei _de Diretrizes Orçamentárias.
-§ ac Excetuam-se dos limites previstos
neste artigo a emissão de títulos da dívida pública federal destinada a financiar o programa
de reforma agrária e o refinanciament<J"da dívid~ externa garantida pelo Tesouro Nacional,
d~de que autorizados nas leis orçamentárias.
§ Q9 A concessão de garantia do TesouroNacional em operação de crédito interno e
externo dependerá:
r - do oferecimento de garantias suficientes para o pagamento de qualquer
desembolso que a União possa vir a fazer
se chamada a honrar a garantia;
11- que o tomador não esteja inadimplente com a União ou com as entidades
controladas pelo Poder Público Federal;
IU- que o Estado, o Distrito Federal
ou_ o Município demonstre:
a) o cumprimento do disposto no art. 212
da ConstituiÇão e no art_38, parágrafo único
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) o pleno exercício da competência tributáila que rhe confere a Constituição.

~- Art. 4o , As operações de crédito externo
de qualquer natureza, _da União e de suas autarquias, bem como a concessão de garantias
pela União deverão ainda, obedecer aos seguintes lUriiteS condiÇões:
l-o montante global anual não poderá ultrapassar dnqüenta por cento do valor do saido médio das exportações dos últimos três
anos;
n- -~-~~_!~~~-s s~nce~idas pela União em
um éXettkio financeiro não poderão exceder
a cinqüenta por cento do montante _estabelecido no item J deste artigo;
III-a sua realização depende de prévia e
expressa autorização do SenadO Federal.
§ 1" Não se contabilizam, nos limites de
qUe" trata este artigo, as renegociações da dívida externa que representem a simples prorrogação dos prazos de liquidação de dívidas vencidas, anteriores à pt~mulgação desta Resolução.
§ 29 A renegociação ou a rolagem das
çperaç_ões de crédito externo serão submetidas à deliberação do Senado Federal com
t_odas as informações pertinentes.
§ 3" Os pedidos de autorização para a
realização das operações a que se refere este
artigo serão encaminhados ao Senadci Federal instruídos com:
a} Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda;
b} análise dos custos e_ benefícios económicos e sociais do projeto a ser fmanciado
pela operaçáo de crédito;
c} análise fmanceira da operaÇão;
d) análise das fontes alternativas de financiamento do projeto;
e) data do início do programa ou do projeto
e informação sobre se o mesmo está incluído
na lei orçamentária anual;
f) informações sobre o atendimento do disposto no incis-o mdo art. 167, da Constituição
e dos demais limites fixados nesta Resolução,
no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomador e do garantidor, destacando;
1) montante da dívida, interna e exterria;
2) cronograma de dispêndios coma divida,
interna e externa;
3)"-cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;
4) comprovação da capacidade de paga.:.
mentb da operação;
5) débitos vencidos e não pagos;
6) informações sobre as dotações orçamentária relativas ao projeto;
h) comprovação de que o projeto está incluído na lei do plano plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçameritárias;
·i) parecer preliminar da Procuradoria Geral
da Fazenda sobre a minuta do cOntrato;
j} outras informações que- hãbilitem o Senado Federal a conhecér perfeitainente a operação de crédito.
·
Art. 5°- Os contratos rel3tivos a operação
de crédito externo não podem conter qualquer
cláusula:

e
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1- de natureza política; ,

n- atentat6ria à soberania nacional e
à ordem pública;
111 -contrária à Constituição e às leis
brasileiras;

IV- que implique em compensação
automática de débitos _e créditos:§ 1~' Os eventuais litígips entre a União
ou suas autarquias e o credor ou arrendante,
decorrentes do contrato, serão resolvidos. perante o foro brasileiro ou submetidos a arbitra~em.

§ 2~> Poderiio ser'"ãceitos, nOS instrumentos contratuais r~ectivos, as cláUsulas e condições usuais nas operaçõ_es de empréstimos
ou arrendamento mercantil /easing no mer-

cado internacional, obedecidas as normas
desta Resolução.
Art. 6~ Subordinam-se às normas fiXadas
no· § 3<:> do art. 49 e no art. 59 os contratos

relativos às operações de crédito

e~emo

de

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas autarqutas.
Parágrafo único. Subordina-se às normas
fiXadas nesta Resolução a celebraÇão de qualquer aditamento a contrato relativo a operação
de crédito externo que preveja a elevação dos
valores mutuados ou financiados ou a redução
dos prazos de amortização.
Art 79 O montante global anual das operações de crédito, tntemo e externo, das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público
Federal, bem como das empresas em que
a União direta ou indiretamente, detenha a
maioria 'do capital social com direito a voto
não poderá ultrapassar:

I - o valor dos encargoS e das amorti·
zações da dívida paga; e
H- o equivalente a dez por cento do
valor do ativo permanente e a dez por
cento do patriomônio líquido da entidade_
no mês imediatamente anterior ao que
estiver em curso.
§ }9 Os compromissos assumidos pela"s
entidades referidas no caput,com credores si·
tuados no País e no exterior, por prazo inferior
a trezentos e sessenta dias não serão submetidos aos limites e condições fixadas nesta resolução, desde que seu montante global anual
não ultrapasse o valor do ativo circulante.
§ 29 Os valores ublizados para o cálculo
do ativo permanente e do património líquido
serão extraídos_ do balancete merísal, depredados e conigidos monetariamente conforme
o disposto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
§ 3o A correção a- que se refere o pará·
grafo ant~rior terá como data base o dia pri·
meiro de !cada mês.
Art. & O Poder Executivo remeterá ao Senado Federal, trimestralmente, informações
sobre a posição do endividamento da adminls·
tração pública federal, direta e indireta, discriminando por órgão e entidade:

I - o montante da divida flutuante e
cons_olidada, interna e externa;

H- o cronograma de desembolso
com o principal e os encargos, inclusive
a dívida vencida e náo paga;
m-a .sJntese da execução orçamentária;
IV- os limites e as condições aplicáveis e os valores autorizados e os já com·
prometidos.
Art. 9'? Em caso excepcional, devidamente justificado, a União poderá pleitear a elevação temporária dos limites fiXados nos arts.
~. 49 e 79 desta Resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata
este artigo deverão ser encaminhados ao Senado Federal instituídos com:
l-lei autorizativa;
II- características da operação: prazo, taJ@:S de juros, encargos, cronograma financeiro; e
lll- informações sobre a situação financeira do requerente.
Art. 1O. Os limites fiXados no art 39 desta
Resolução não se aplicam às oper.i:lções de
crédito por antecipação da receita orçamen·
tária autorizada por lei.
§ 1'1 O saldo devedor das operações a que
se refere este artigo não poderá exceder a
vinte e cinco por cento da receita líquida esti·
mada para o exe_rddo (inanceiro que estiver
em curso, inclusiVe compUtada a receita liquida estimada para a abertura de créditos suplementares1 aprovados até a data de realização
da operação.
§ 2" O dispêndio mensal, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultra·
passar a sete por cento da receita líquida esti·
mada para o exercício financeiro que estiver
em curso, inclusive computada a receita liquida estimada para abertura de créditos suple·
mentares aprovadas até a data de realização
da operação.
§ 39 As operações de que trata este artigo
~verão ser obrigatoriamente liquidadas até
trinta dias após o encerramento do_exercfcio
em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último ano do :mandato
do Chefe do Poder Executivo, qué deverão
ser liquidadas no próprio exercício financeiro.
Art. 11. É vedado à União e às sua autarquias assumir compromissos diretamente
com fornecedores, prestadores de serviços ou
empreiteiros de obras, mediante emissão ou
aval de promissórias, aceite de duplicatas ou
outras operações similares.
Art 12. A inobservância das disposições
da presente Resolução sujeitará os responsáveis às sanções pertinentes,_ cabendo ao
Banco Centrai do Brasil exercer a competente
fiscalização, no âmbito dos mercados finan·
ceiro e de capitais, nas formas preVistas em
lei.
Art. 13. Exetuam-se dos limites fiXados
nesta Resolução as operaçóes de crédito que
representem compromissos assumidos pelo
Banco Central do Brasil e pelas instituições
financeiras federais, que serão disciplinadas
em Resolução específica.
Art 14. As ~Iuções do Senado Federal que autorizem as operações de que trata
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esta Resolução, incluirão, ao menos, <JS seguintes informações:
I - valor da operação e moeda errl. que será
realizada;
II-objetivo da operaçao e órgão executor;
m- condições financeiras básicas da ope·
ração;
IV- prazo para o exercício da autorização.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, até 31 de outubro
de 1990.
Art. 16~. Revogam-se a disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Passa-se à discussão da matéria, em turno
suplementar:
Em_discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, em turno suple·
mentar.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Iteln 13:
PROJETO DE LS DA t:ÂfiiARA
N' 51, DE 1989

(Incluido em Ordem do Dia, nos termos
do
art. 169, parágrafo único,
ln fine, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n? 51, de 1989 (no
3.682/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a descentralização do pagamento
das pensões às famíliaS de funcionários
falecidos da Câmara, do Senado Federal
e do Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Lou·
remberg Nunes Rocha, para emitir o parecer
da Comissão Diretora.

OSR.LOaREMBERGNUNESROCHA
(PTB- MT. Para emitir pareCer.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, o projeto de lei sob
exame de iniciativa da Mesa_da Câmara _dos
Deputados, "dispõe sobre a descentralização
do pagamento das pensões às familias de fun·
cionários falecidos da Câmara dos Deputados.
do Senado Federal e do Tribunal de Contas
da União, e dá outras providências".
Foi aprovado no Plenário daquela Casa, em
sessão de 17 de .outubro de 1989, e remetido
à apreciação do Senado Federal, onde merece
o exame desta Cbm!ssão Diretora.
Na 3Q~ Reunião Ordinária da Comissão Diretora, realizada em 9 de novembro de 1989,
decidiu~se realizar diligência, a fim de que os
órgãos específicos da Casa se manifestassem
sobre o proJeto, encar:nlnhando-se a matéria
ari- Sr. Diretor-Geral, para o cumprimento da
decisão.
- ·
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Manifestaram-se favorciVelmente a Subsecretaria de Administração de Pessoal e a Subsecretaria de Administração Financeira.

Cumprida a diligência volta o projeto a exame da Comissão Diretora.
·
Sem dúvida, a proposição busca agilizar o

atendimento às famílias dos funcionários falecidos do Poder Legislativo, no que fange ao

processamento das pensões especiais e previdendárias.

-

-

A descentralização contida no projeto pro·
pordonará significativa diminuição do volume
de processos no Ministério da Fazenda e no
lNPS e as famíliãs dos servidores falecidos
do Poder Legislativo terão mais rapidez e efi-

pesas oriundaá de sua aplicaÇão inidal, rema·
nejadas para os sub?nex:os relativos aos órgãos do Poder Legislativo.
Art. 3° Os órgãos do Poder Legisl~tivo e
os do Poder Executivo baixarão, no â'mbito
-de suas rE:speçtivas competências, denif? de
60"- (sessenta) 'dias ap6s a publicação desta
lei, as normas regulamentares para sua exe·
_
.cução.
Art 4o Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Arl 59 R~Vogam-se as disposiçõe_s em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do requeripelo Decreto no 71.189, de 3 de outUbro de
mento de urgência, lido no Expediente, para
I 972, já descentralizou as pensões militares
o Projeto de Lei da Câmara dos DepJtados
para a competência dos Minlstérios militares.
É, portanto, recomendável, sob todos os as- n' 90, de 1989.
Em votação o Requerimento n9 759, de
pectos, a descentralização ora proposta.
1989.
Ante as razões alinhadas, opinamos pela
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
aprovação do projeto.
- permanecer--sentados. (Pausa.)
É o parecer, Sr. Presidente.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Aprovado o requerimento, passa-se à ime- O parecer conduiTaVôravelmente ao prodiata apreciação da matéria.
jeto.
"Dfs_cUssão, em turno único, do Péojeto
Passa-se à discussão do projeto_, em turno
de Lei da -Câmara n? 90, de 1989, que
único. (Pausa.)
autoriza o Poder'Executivqa criar o -con~
Não havendo quem peça a palavra, encerro
selho Nacional do CarvãO, e dá outras
a discussão.
~-=~ providências dependendo de par~er da
Emvotaçih
Comissão de Constituição, Justiça e Ci·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
dadania."
permanecer sentados._(Pausa.)
--Concedo a palavra ao nobre Senador EdiAprovado.
-- son Lobcâ.o, para proferir o parecer da ComisA matéria vai à sanção.
são de Cons~tui5ão, Justiça e Odadania.
É o seguirite o projeto aprovado:
ciência na ob.tenção das pensões.

Vale destacar que o próprio Poder Executivo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'!•51, DE 1989
Dispõe sobre a descentralização do pagamentO. das pensões às !amOJas de funcionários falecidos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tiibunal
de Contas da União, e dá outras provídências.

OSR. EDIS,ON LOBÃO (PFL-MA Paia
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs.'. Senadores:
O Projeto de Lei da Câmara n9 90, de-1989",
estabelece no art. J9:
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Completada .a instrução da ~atéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussãO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senac;lores que o aprovam qUeiram
permanecer s_eritados. (Pausa.)
Aprovado .
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 90, DE 1989
(N~ 4.28&:84,na Cas_a de 609-Crri)

Autoriza o Poder ExeCutivo a criár õ
Conselho /'fadonal do CaJVão, e da oUtras
providéndas.

O Congresso Nacional decreta:.
Art. 19 Fica b Poder Executivo autorizado
a criar o ConSeltJo Nacional do Carvão, órgão
autônomo, diretàmente subordinado ao Presi·
dente_ da República, com a finalidade de superintender as atividades relacionadas como
abastecimento nacional de carvão.
Parágrafo único. Entende-se por abastecimento nacional de carvão a pesquisa, a lavra,
a produção e o beneficiamento, a importação
a exportação, o transporte, a estocagein, a
distribuição, o comércio, o uso e o consumo
do carvão_ e de seus subprodutos; e a importação_ de combustíveis sólidos, _inclus(ve co1
que.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-'-Vai-se passar à apreciação do Requerímento n? 758/89 de urgência, lido no expediente
para o Projeto dci Lei a Câmara n? 93, de 1989.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Simãdores que o aprovam queriam
permanecer sentados: (Pausa)
Aprovado o requirmento passa-se à aprecia·
ção da matéria.
·

"Fica o ·Poder Executivo autorizado a
criar o Conselho Nacional do Carvão órgão autônomo, diretamente subordinado
ao Presidente da República com a finali"Discu~o, em turno único, do Projeto
O Congresso NaciOnal decreta:
dade de sLÍperintender as atividades relade Lei da Câmara n? 93, de 1989, que
Art 19 O proceSSamento di:ts concessões
cionadas com o abastecimento nacional
-dánovaredãçãoaoart. l?da Lein97.792,
- de carvão."
e atualizações, bem como o pagamento das
de 4 de julho de 1989, que limita o númepensões espe~lals e previdenciárias concediParágrafo único. Entende-se por
rode Zonas de Processamento de Expor·
das e a conceder, referidas nas Leis no' 1.711,
abastecimento nacional de carvão _a pestação ~ ZPEs, e dá outras providências.
de 28 de outubro de 1952, 3373, de 12 de
quisa, a laVra, a produção e o beneficia(Dependendo de parecer da Comissão
março de 1958,3.738, de 4 de abril de,1960,
- menta, a Iffipo_rtação, a exportai_;:ão, o
_ de Ass~!()S Econômicos.(
e 6. 782, de 19 de ffiaio de 1980; aeviçjas às ~
transporte,.a estocagem a dis~l.!iç~o. o
famílias de funcionário falecidos da Cfunara
COmércio, o uso e o consumo do carvão .
Concedo a palavra ao nobre Senador Márdos Deputados, do Senado FederaJ e do Tribll·
e de seus ~ubprodutos; e a importação
cio Lacerda, pãra proferir o parecer da Coinisnal de Contas da União, compete à unidade
de_ combuStíveis sólidos, inclusive coSãCi de Assuntos Econõmkos.
pagadora do 6rgào a que Pertencia o de cujus.
que."
Art 29 Constarão do Orçamento, nos sU·. _osli: MAReio LACERDA (?MosSr. Presidente, o projeto está perfeitarhente
MT. Para emitir parecer. Sem revisão dõ 9rabanexos do Poder Legislativo, as dotações ne·
amparado peloS'· princípios da constituciona~
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: :
cessárias ao a1fi1dímento das despesas decor!idade, lega1id?J:4e e juridicidade.
rentes desta let. _____ _
.
O Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1989,
Por esta rãzões, manifesto-me favoiavel~
"dá nova redação ao art 19 da Lei n? 7.?'92,
Parágrafo úrilco. As dotações orçarpentá·
mente à sua apl-ovação.
de 4 de julho de __l_989, que limita o número
rias próprías, a~ualmente alocadas ao .Minis·
É o parecer, S_r. Presidente.
de Zonas de Processamento de Exportação",
tério da Fazenda e ao Ministério da Previdência
que passam de dez para doze, nos termos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
e Assistência, SoCiaJ serão, automaticamente
. da lei aprovada pela Câmara dos Deputac!os.
e no montante suficiente à ocorrênda deis des- . - 9 parecer é favorável.

--

Dezembro de 1989
de autoria do Deputado José Dutra, aqui pre-

sente.
Apresento o meu parecer pela aprovação,
nos termos eni que a prõposição Veio da Câmara dos Deputados, e registro-meus cumpri-

mentos ao

nobr.~

Deputado José Dutr.a pelo

esforço, bem como às comissões dos Municí-

pios de ltacoatiara, no Amazonas, e Cáceres;
em Mato Grosso; que tanto lutaram para conseguir a aprovação deste projeto de lei.
Eis o texto do projeto:
- Dá nova redação ao aJ1. 1 ~ d~ ,Lei no
7. 792, de 4 de julho de 19!!9, qUe limita

o número de Zonas de Processamento
de Exportação- ZPEs, e dá outass providências.
O Congresso Nadonal decreta:
Art }9 O art. 1" da Lei n~ 7.792, de 4 de
julho de 1989, passa: a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1~

'_;~.-- ~= j

--

--
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Fica limitado em 12 (doze) o nú-

mer:> de Zonas de Pro<:essamento de Expor·
tação -~ZPEs, de que trata o Decreto-Lei n 9
2.452, de 29 de j~Iho de 1988."
Art. 29 As Zona·s de Processamento de
Exportação - ZPEs, de que dispõe o art. 1'
da Lei n~ 7.792, de 4 de julho de 1989, <:Om
a nova redação dada por esta lei, serão instaladas nos Munl<:íplps de Mara<:anaú-CE, Macaíba-RN. Pa:maíba-PI, São Luís-MA. João Pessoa-PB, Barcarena-PA, Nossa Senhora do Sq_corro-SE, Aragualna-TO, llhéus-BA, no Complexo_ Portuário de Suape, ao sul do Recife,
entre os Municípios do Cabo e Ipojuca-PE,
ltacoatiara-AM, e_ Cáceres-MT.
- _
Art. 3~ Esta Jei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
-

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavf-ã ao nobre ~Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CO~ (PDT -DF.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, apenas para
me congratular pel_a proposta que possibiHta
~queles Estaaos, evidentemente, _substancial
ajuda. Estou solidário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Ern votação o projeto, em ~mo_único.. _.
Os Srs. Senaaõres que o aprOvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Ap,·ovado.
· -·
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto apfova:do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 93, DE 1989_

Dá nova redação ao art _] 9 da Lei n~
7. 792, de 4 de julho de 1989, que Jjmíta
o número de Zonas de Processamento
· de Exportações- ZPEs; e dá oUtraS pi-O~
vidências.

O Congresso Nadonal decreta:~- ___ - _Art. 1~ O art. lo da Lei no 1.792, de 4.de
julho de 1989, passa a vigorar com a seguínte
redação:
· ''Art. 1"---Fica limitado em 12 (dci~e)
o número ·de Zonas de Processamento
de Exportações - ZPEs, de que trata o
Decreto-Lei n9 2.452, de 29 de julho--de
1988."
Art. 29 As Zonas de ProC:~saÍTH~rito de
Exportações - ZPEs, de_ que_· diSj)õe O-~rt.
lç da Lei n~ 7 .792, de 4 de Julho- de 1989,
é: o parecer, Sr. Presidente.
com a nova redação dada por esta. lei, ~erão
instaladas nos Municípios de Maracanaú-ÇE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer condui favoravelmente ao Pí-9~ - Macruba-RN, Parnaíba-Pl, São ~uiZ-MA, Jqªo
Pessoa~PB, i3arcarena:PA, Nossa Senhora do
jeto..
-Socorro-SE, AI-aguaína-TO, TihéUs:BA, no
Completada a instrução- da matéria, pasComplexo Portuário de Suape, ao Sul do Recisa-se à discussão do projeto, em tumo único.
fe,_ entre O? Municípios do Cabo e Jpojuca-PE,
Em discussão. (Pausa.)
ltacoatiara-AM e Cáceres-MT.
Não havendo qUem peça a palavra, encerro
Art 3" Esta lei entra em vigor na data de
a discussão.
sua publicação.
Art 49 Revogam-se as disposições em
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
contrário.
peço a palavra pela ordem.

· o· Sr.

Gérson Camatã -

:O SR. PRESJDEI'fl'E (P.ompeu,'qe Sousa)
~ CoriC:edo a .Palavra ao nobraSfmadOr Gér-

son Cam_ata.
OSR.GERSONCAMATA(PMDB:_ES,

Pa~a cor!t_unicaç_~o, _Sef!l ·r~s,ã~ ·-_dq _- ôrãciOt .)

- Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, t~mos a
obr!gaç&l- de com'-;J.nicar à Çasa qll~ o nOSsO
C~mp~nheiro dç_ f;stadÇ>~do ..~:spírl;C? _?pnto 1
Deputad_o Federal Pedro Ceolin, foi .s~qüe:;,
trado, hoje, em VitQria-..às 6 horas.l_Urltç,tTt_ente
C-o.m 9~ seus netos, e, n,este IpOrJ?entq, '!qU!='J,a
Cidade vírou praç~ de guerr~. n.o _balr:ro de
Jardfin da Penha, onde ele reside. Está o" bairro
otupa-do pelas POlidas Fedeial, Militar e ÕV11,
dois seqüestradores estão- dentro dO_ aparta~
mente do Parlamentar, que ali se encontra
-com os hetos; enquanto dois outros seqílestradore_s, açomp-anhados do_ filho. do Q.é_putãdo Pedro Ceolin, estão_ visitando os ban<:os
para reunir o dinheiro que os assaltantes exi~
gem como condição para libertar o Parlamen~
~r; e também um carro forte para· a fuga que
está sendo preparada.
.
.
·--É. com pesar que registran1os_este -f~o.
Dep!ltado Pedro Çeolin é um homem profundamente ~lid~rio c;om as çau.sas. poP.u1ªres,
uln batalhador, um lutador, cªJrno, tra_r;tqüUo
e~ne_stemomento_-~ofre cOm â"fáffi_í]_ia SitUaçãO
tão .dific:il.
_ _
Manifestamos a -nossa solidariedª-d.e. e faze-_0).0!:! 1,.1mã prece-para _que ~- ~fico_il~ l99o
um~ solução e n~O haja perda.s de_ vidas h uma~
J;J.as. __ -__-_- ---o'
- . --,..-_·,..-t-~~
-' O SR. PRESIDENTE (Pompeu' de Sousa)
-:=-"A Presidêncie! ler_nbra que, de!]tr~ q~ 9 mi~
nutos, haverá sessão conjUnta do_ C:On9resso
Nªcional, no plenário da Cãmar.a.doS Deputados. (PaUsa.)
- ~~-- ~ r-. . - ,
Nada mais havendo a _tratar vbu encerrar
a presente sessão, -convoci:lfldo. outra, a realizar-se após a sessâo do Congi-eSsO Nacional,
destinada ao-encerramento dos trabalhos da
3~ Sessão Legislativa' 6rd1náriii,' d<t\' 48'-' Legislatura.
··

-o

o·s_IJ. PREsiDENTE_(Po!Yip~U. d_e$o~sa}
_..:.,..Está encerrada á Se&!;ãO. •
(Levanta-Se _a 'seSs.io à_$~i4 bQr_q_s -e 55
minutos.)
-

198~,

Ata da 223" Sessão, em 15 de dezembro de
3~

Sr: Prf:sidente,

pe_ç~ a palavra p~a UIT!á ~n'p.ç1j~açáb.

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA,
Presidência dos Sr. Nelson Carneiro

ÀS 17 HORAS E 5 MINUTOS, ACftlM·SE.
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-Aiuizio Bezerra- Nabo r Júnior- Carlos
De'Carli - Odacir Soares - Olavo Pires Jarbas Passarinho- Moisés Abrâo - Carlos
Patrocínio -Antonio Luiz Maya -Alexandre

Costa- Edison Lobão -_João Lobo~ Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão - Od $abóia de CarvaJho- Mauro Benevides.- .Marcondes Gadelha ....:. Oivald0 SÜ~afzy ,- LC?urival Baptista- Ruy Bacelar- Gerson Camata -João Calmon-Nelson Cameiro--,.Hu- -

'--

'" _:_

.. -

- -

·-

•

•

-

_, - ' "

,_i--

•.

'

go Gon_tijo - Ronan Tito ~""":""'$\WerQ. d'omes
....; Fernarido Henrique Càtdoso .~.Mãrcos
Mendonça - Iran Saraiva - lrapuan :.COsta
--!.únior--:- Pompeu de Soi:.Jsa ·..:..:..Mauricio .Càrfêa-:- Meira Filho- Roberto Catnpos.-__ Loureinberg Nunes ROch~ - Márcio Làcerd~-
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Sábado 16

Mendes Canale -.Wilson Martins - Le(te
Chaves - Gomes Carvalho - Silvio Name
- Dirceu Carneiro -Nelson Wedekin

Retirados p~o Poder_ Executivo............
Rejeitados .... " ......................................... _..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Projetas de Lei do Senado Federal

- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Esta é a sessão de encerramento -da 3• Sessão Legislativa Ordinária da 48• Legisiatura.
Cumpre à Mesa prestar os devidos esclare-

cimentos sobre as ativídades deste ano que
ora se encerram, atividades estas que honram
o Congresso Nacional.

EnViados à sanção...................................
_8etirado pelo Autor ....................._.............
Declarado prejudiCadO .....:.................:...

4
2

78

2
·1

Projetas de Resolução
Promulgados ............................................
Declarados prejudicados .......................
Enviados à promulgação .......................

77

5
9

Projetas de Decreto Legislativo

PROPOSIÇÕES
Projetas de Lei do _Senado

Retirado pelo Autor ............................. ~···' 12

Promulgados ............... -........................... 31
e;hviados ~ Câmara..................................
11
enviadosàproml;llgação........................
10
~ejeitados ·-.........,......................................
2
Retirado pelo Autor ....................................
1

Projetas de Lei da Câmara

SessõeS Realizadas

Declarados prejudicados ............... ~...... 183
Enviados à sanção....................................
74
Devolvidos à Câmara ......~.......................~. 9

Ordinárias........................................- ....- .... 163
EXI:faorâinárias .....................- .........................77
.ESpeciais.............................................................. 2

Enviados à Câmara .......................,_,"_'
Declarados prejudicados.......................
Rejeitados...............................

no
93
17

•

Convocação de Ministros .....................................:.~.-................................-...........................4
Compareceram ao Plenário ....................................................................................................3

~~=:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:~:~c~~~~~~~

20 de setembro............... ;. ........... ;..........................~......-_...;.•.Ministra Dorothéa Wemeck
Requerimento de Informações a Ministro de Estado......-~ ..............................................37
Escolha de Autoridades aprovadas .............. - ....................- .............................................67
CongressO Nacional Reunido

Sessões realizadas ...............................................................................~·-·-··..-···~··· .............. 122
Comissões Mistas constituídas em virtude de
disposições constitucionais .....................................~ ..............................................................5
Comissões Parlamentares de Inquérito ............................................. .:............--......-~..... 2 _
Projetes de Lei do Executivo recebidos ...........,.................................. - ........................... ! 07
Aprcvados............................................................................................................................... l02
Retirados.........................................................................................................................- ..............5
Medidas Provisórias .............................................. ,.............. ,..............................~......~..............$}7
Promulgadas como Lei ...................................................... ._._......, ..................._._........................48
Não apreciadas por decurso de praz.o .............................-_.._.. _..._..~,..........,.,..-.-.--14
Convertidas em Lei......................................................................................._.......,.......... ,...,,.581
A serem promulgadas ou encaminhadas à sanção ....................................................... 17
Rejeitadas .......................................,..,................................................................ ~........................~
Decretos-Leis ............................................................,~••,., ............,,. ........................, ............... .63
Mantidos ......................................................................_.._,_........~•.,.,...,;,..,._._.._.._-=....,.•., .........45
Rejeitados ............................................................................................._..............- .......-·-·----14
Em tramitação............................................... .._._._.;-..;;.....-:;:._..................._....,.:,.
.A
(dos vetos rejeitados, 11 foram promu1gados pelo
Presidente do Senado)
Correspondência oficia) expedida:
Oficies St-L ..........................................................................'..................................................818
Mensagens SM......................................................__..,_...,,..,.,,... " .............._.....,............., ....
29Q _
Oficies CN..........................................................................................................._.,_..........558
Mensagens CN .................................................................................- ....-._ ..,_
253
w ...........

Este é o balanço não s6 doSenado_FederaJ
como do Congresso Nacional, pela união das
duas Casas.
Curitpre-me agradecer aos SrS. Senadores,
~ aos SrS. Líderes, aos Srs. Jornalistas, aos Srs.

FunçfonárfpS_é! contril?ui&~o_ que a Mesa rece·
beu, ela que se tem desdobrado na apreciação
.d~numerosas prop6sições que lhe são enviadé!s._com_a_preocupação de dar a esta Casa
aquela respeitabilidade que a Nação espera

Para cumprir esse dever, muitas vezes temos
prolongado a nossa atividade nesta Casa, os
Membros çio Senado e os Membros da Mesa
para dar cumprimento aos compromissos as:
sumidos com a nosS~ eleição e a nossa posse.
A Mesa, neste momento, ao fazer estes agradecim~s, quer formular a todos os Srs. Senâdores, a todos os Srs. Funcionários, ã todos
os Srs. -.!<:'maJistas, a quantos colaboram para
o b?_m ~to desta Casa, os melhores agradecimentos e os votos c;le feliz Natal.
Quarido aqui voltâ.rmos, já teremos a consciência reiterada dos. deveres duplicados que
serãO atribuídos ao_ Çongresso Nacional e, em
especial, a esta Casà, com a eleição do futuro
Presidente, a sua próxima posse. Quando aqui
estivermos, teremOs que assumir re-sponsa·
bilidades maiores, porque seremos aquela Ca~ g~_e terá que rever n~o só os projetas provenientes da Câmara, mas constituir um cenáculç _onde possamqs discutir, acir:na dos parti·
dos, as proposições que nos cheguem e-que
digam respeito ao irheresse de todos.
A_ _todos que colaboraram para a atividade
deste pri~eiro ano da atual Mesa, agradecimentos
reiterados.
....
.(Palmas.)
.
. . -- .

O Sr.

feman~o.

Henrlque Cardoso-

Sr. Presidente, peçOa palavra.
Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra o nobre Senador Fernando Henrique CardOso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
SP. PrOnuncia o seguinte
d1SC1.,1rso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, em nome do PSDB,
de minha BancadaJ externo a V. Ex' e aos
demais Componentes da Mesa a nossa satisfação- por termos vislf:l que, no desempenho
de suas funções; esta Mesa foi capaz de levar
não· apenas ó Senado a uma atividade prõfíctia; mas á ser uma Casa respe1iaâa. Acompanhei de perto, em várias oprtunid~'!_es~ ~s posições pessoais do Presidente da
Casa. Ainda ontem pude ver como S. EX' Colo-cã, -acima de tudo, o interesse da ilistituiçáo.
Tenho visto, no Congresso Nacional, o esfOrço
enorme, com a ajuda muito efetiva dos outros
Membros da Mesa, em especial do meu companheiro de Partido, Pompeu de Sousa, que
ocupa com maestria (Palmas) a cadeirã. do
Presidente desta Casa, e durante muito tenlPo
é s: Ex!' quem leva adiante, no cotidianO, a
atividade de conduzir os trabalhos desta Casa.
Sf. Presidente, pãfa riiim-i-lão constitui sur·
presa ver V. Ex~ desempenhando-se tão bem
na condução dos trabalhos da Casa. Habituei-me a adinirar V. Ex,l'; primeiro de longe,
e depois _como Corppanheiro. Quando, com
muita afegria, votamos em V. EX' para ser Presidente do Senado Federal, nós o fazemos porque--sabíamos que o Senado precisava de alguém que fosse capaz de conduzi-lo com tran·
quilidade por um caminho absolutamente cor·
reta, com uma visão quase que espartana do
que é a vida pessoal e parlamentar, e cuidando
sempre para que, acima de tudo, prevalecesse
o interesse público.
~OSO (PSDB -
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Vejo que V. Ex' hoje, ao transmitir o relato
de tudo que foi feito nesta Casa, e agradecer
o que já fizemos-n~sta manhã aos funcinários,

vejo que V. EX!' hoje ftão se esqueceu de recordar a função política do Senado Federal. De
fato, ano que vem - o üder Ronan Tito já
mencionou ~sta tarde- o Senado, pela continuidade que terá por parte de 2/3 dos seus
Membros, preCisará desempenhar funções de
equilíbrio, deverá ser um mecanismo equilibrador do sistema J?Oiítico brasüeir~.. C?- Pr
.. ·.esidente, como lhe é 'peculiar, pouco_ na? pala·

vras, foi profundq. no ..traçar o roteito, acima
dos partidos. Todos ,somos homenª de parti-

do, mas nós também sabemos que· há momentos em que pesam, mais do que os parti·
dos, os interesses· do País.

Tenho a certeza, portanto, Sr. Presidente,
de contar com o apoio da minha bancada
no rumo que V. Ex" vem traçando. ,_
E, ao finalizar, agradeço aos meus Companheiros que tanto têm trabalhado, tanto nos
têm ajudado neste ano todo, e desejo a todos
fe)iz Natal, próspero Ano Novo e muita saúde,
porque já trabalhamos muito e com -dificul·
dade estes anos. Tenho certeza de que o ano
que vem vai requisitar de todos n6s muito
mais energia ainda. (Muito bem! PaJmas.)
O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes Carvalho. _

-

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs,_Senadores, na
tnanhã de hoje, recebi uma pequena, mas
muito sincera homénagem, de dois ilustres
Senadores nesta Ca~a. O nosso Senador Ronan Tito e _o nosSo Senador Fem~ndo Henrique Cardoso destacaram a modesta atuação
deste Senado, que hoje encerra as suas atrvidadas, pelo menos Por ora, nesta Casa.
Ao fazê-lo, alétn de agrader a esses dois
ilustres Senadores ~s palavras bondosas, rnuíto mais pela amizade que nos une que por
qualquer outra coisa, desejo, Sr. Presidente,
agradecer a V. Ex" todas as deferências c:om
que fui distinguido, durante estes quatros meses que aqui estive.
Igualmente agradeço ao nosso Senador
Pompeu de Sousa, que, com sua paciência,
durante tantos dias, convivemos aqui traba·
]bando.
Ainda com a permissáo dos meus campa~
nheiros, homenageie:? o -amigo Nerione Nunes
Cardoso, o amigo Guida Faria de Carvalho,
o amigo Luiz Paulo' Feliciano de Uma, Da
Áurea Machado de Araújo e a Da. Sarah Abrahão: _e ao homenageá·los, estou homenagean·
do todo o corpo funcional da Casa: os taquí·
grafos, os cornponenetes da Mesa, os continuas, os jornalistas, afinal, todos aqueles que,
de forma magnífica: .dão a retaguarda tã9 necessária para que esta Casa funcione com o
brilhantismo da Cflrnara Alta do Pais.
OuSaria, ainda roubar-lhes mais algun~ munitos para fazer, neste momento, uma citação
de um historiador francês, que contava a seguinte história: uma tribo vivia nas profundezas
de uma caverna, de princípios tão atrasados,

pois não conhecia as belezas naturais do Sol,
o cantar Çlos pássaros, e ali vivia durante anos
e anos, até que _os jovens daquela tribo se
rebelaram e, ao se rebelarem, resolveram organizar urna exPedição para ver o que haveria
além daquele local em que eles viviam. Cãmi·
nharam durante dias nas profundezas, na es·
curidão das cavernas, passaram por tropeços,
mas do que isso, defrOntaram-se com animais
bravios, e, depois de muito caminhar, viram
um ponto. de luz lá fora, que é o que se chama
boca âe caverna. E qual foi a surpresa deles?
Quando saíram da caverna viram aquilo que
díariamente vemos, que é a beleza do Céu,
a luz, o cantar dos pfl.ssaros, enfim, tudo aquilo
que cliariamente está:à nossa disposição. Mais
do que depressa eles resolve~ v-oltar, enfrentando todas aqu~as mesmas dificuldades,
para contar aos_ rnaiSjvelhos e ao restante dos
COJ'!'lponentes o _que haviam encontrado: percorreram tOdas as dificuldades e lá chegaram.
Reuiram a trib_o e, imediatamente, _começaram
a contar·lhes tudo o que haviam visto. Os mais
ve:lhos, incr~dulos_, reunidos,_ disseram: "Eles
estão loucos". Naquela tribo a pena para a
loucura era a morte._ Mataram todos aqueles
jovens que haviam f~'ito aquela expedição.
O _que essa história nos deixa como liçáo?
Deixa que mesmo aqueles jovens, tendo sido
sacrificados, as belezas que lá fora eles viram
nunCa deixaram de existir.
E é cXatamente isso o que eu queria, neste
momento, nesta quadra política brasileira, dizer aqui, muito dar:o, com estas poucas palavras, Que so_u, Sr. Presidente; Srs. Senadores,
daqueles que acreditam, como disse Dom Ivo
Lorscheiter, que o futuro não é um mero en·contro dos astros, o futuro se cons_tr_óf, e tenho
certeza da que_ todos nós, juntos, haveremos
de construir a grande Nação, que é o desejo
de toda a sociedade brasileira. (Muito bem!
Palmas.)
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sido à altura daquiló que se esperava. Não
fmporta, Sr. Presidente. O que importa é _que
houve o debate. HouVe o debate e foi possível
aos candidatos, a todos eles, no curso das
campanhas do primeiro e do segundo turnos,
pudessem exprimir aS suas idéias em ambiente de crença e de pr()lfunda liberdade.
É mais importante; quando se diz que estamos num pals carente de demo_cracia, ousaria
dizer que não. O Brasil é um País que estará
realizando doze eleições em apenas dez anos.
Senão, vejamos. Nos idos de 1985, houve eleições para Prefeito de Capitais, estâncias hidrominarais e municípios em áreas de segurança
nacional. Em 1980~ eleições para Governa·
dores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais. Em 1988, para Prefeitos
e Vereadores. Em 1989 duas para Presidente
e Vice-Presidente da República. No próximo
ano, em 1990, teremos duas eleições para
GoVernadores e Vice-Govemadores,.além das
eleições legislativas. No ano de 19g2, novamente duas eleições para Prefeito de Capital
e em ddades com mais de 200 mil habitantes,
assim como para Vereadores. No ano de 1993,
o plebiscito que determinará a forma de Estado e o Sistema de GoVerno. Aliás, ao tempo
em que fre_qüentei os bancos universitários,
constumava-se chamar de fonna de Governo,
em função das lições de Han~ Kelsen e tantos
outros homens que debruçaram as suas idéias
por sobre as páginas da teoria do Estado.

Mais adiante, tererrtos, em 1994, novamente
-duas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governadores, e. depois, tam·
bémas eleições legislativas.
Ao todo, se contarmos, Sr. Presidente e Srs.
Senadore~, _doze eleiÇões.
Então, não é de democracia que o nosso
País está carente. Diria, talvez, que estamos
a carecer de uni aperfeiçoamento do constante aprendizado da cidadania, _que só poàe
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) vir através da educação: da educação inicial,
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
através da alfabetização, e da educação básica:
Napoleão.
da educação de_segundo grau, da universitária
O SR. HUGO NAPOLEÁO (PFL - PI. e de pós-graduação. A formação da cidadania
advém, sem dúvida alguma, desse constante
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
apretiâei. dessas constantes lições.
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen_adores,
permitam-me lhes -dirija algumas palavras em
Por isso,- não temos razões para estar tristes,
nome do Partido $. Frente Liberal, o PFL,
robretudo quand9 vj~u_!_'Qbramos um ano de
no momento em que está em curso. a última
1990 com um novo Governb instalado em
sessão do Senado da República no corrente
nosSO Pais, com vistas à consolidação da deano de 1989.
mocracia e_ ao fortaJecimento das instituições
Foi um ano_ atípicQ, Sr. Presidente. Atípico,
quando terá o Senado Federal, certamente,
em funçáo das eleições presidenciais, pois,
papel relevante, já n.ão mais os partidos políti·
como tactos sabemos, há 29 anos não ocOr<:os, mas estã Casa, sim, o Senado da Repó·
riam em nosso País, pela via direta, pelo voto - blica, em papel relevante, presidido por V. EX',
Com -~ ·g<;~lhardia que jamais lhe faltou, com
direto, o sufrágio universal e secreto. Foi urna
eleição que desafiou a· inteligência, a coragem,
a coragem, com o espírito público que, sem
a astúc:ia dos homens públicos do País e, por
dúvida nenhuma, demonstrou no curso de to·
que não dizer, de toda a _população brasileira,
da a sua muito bonita e invejável vida pública.
e-·cuja campanha enterrou-se ontem, com o
Mas ainda, presdindo esta Mesa, não só no
debate de ambos oS candidatos que ch~ga
Senado Federal como a do Congresso Nacioram ao segundo turno: Os Srs. Femado Collor
nal, corn equi!Jbrio, -com sapiência, com co-de Mello e Luiz lnác_!o LuJa da Silva.
nhedrnento_ profundo, humanístico, cultural,
jurídico, parlamentar, regimenta] e constitu·
Comeritaram alguns periódicos, assim co·
mo círçulos de jorf!ali~as ~ de_ políticos, e1
dona!, acima de tudo.
p_orque não dizer,_ transpirou da própria ojji·
Tenho certeza de que, ao lado da opinião
pública brasileira, ao lado dos Srs. Deputados
nião pública a idéia de que o debate não havia
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Federais, da imprensa Cfedendada ncis duas

Ciasas .do Cong·ressd Nacional, dos

~uricióná·

rios. da Direção desta Casa~ haveremos todos

n6sJ os Sen-;3-Qores, de desempenhar um papel
que.há d~ marcar, certamente, página na His-

tória do Brasn.

Sr. Presidente, que Deus nos abençoe nesta
tarefa. (Muito bemt Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_:_ ~ric_edo a palavra ao nobre Senador MauríciO CciiTêá:
. . . . .
. .
. .

OSR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT -DF.

Protluncia o seguinte discurso. Sem reViSão
dopf.ador.)-Sr. Presidente e_Srs. Sehado~s.
~~os chegando ;ao final do ano. Se fliermo_s uma retrospectiva, vamos chegar à conclusãO de que procur~mos desenvolver a noSsa tafefa à, altura do mUnus 'que o povo brasi-

leiro 6os cometeu. sem dúvida nenhuma,- a
t..ari:!fa_ mais _extrà,ordinária, a tarefa mais digna

foi ã"queJa-de dar CUll)primento ao texto COOstitucionaJ.'-Ter'n:Os Sido_ ·severamente critkados
por vilrios setores da sociedade, a respeito
do descumprimento das normas ali contidas,
que, Mó obstante não serem ainda regulamentadas,. -i~ raz com 'que o poVo padeça,
sem recebei- ?s eflúvios _e aS ~?eriesseS do"TeXto constituCional.
Entretanto;_ quero, nf!ste-iristan.te,- fazer juso.:
ça ab intin1otãtõ Pfesldente do CongresSo, ·senador NeJson Caril.ejro, pela: sua coragem, inclusiVe o seu vi$Jclr físicO e intelectual, conduzindo esta CaSa' com altivez.
·
·
Senador Nelson -carrieíro, ·V. f r nier&e,
neste i_nstal)te,_-a-homenageh} dó PDT, homenagel"(l que lhe [preSto pelo seu vigor moral,
pela sua -_altiiude' àe cidadão brasileiro, pela
sua vigilante. posição, pela s.ua contínua luta
em -clefesa do primado da democracia brasileira em defesa da respeitabilidade- da coisa
pública, respeitO.- en(im; ila .éondUÇão cfos deStinos do Con_gre~ó Nacioryal.
Sr. =Presidente e. Srs. senado{eS,- trago no
peitO um anseiO ~m_uito grande, e a_qui me fãz
evocar aquele poema de AJphonsus de_ Guimaraens Júnior,-d grande simbolista__ de_Mínas
Gerais.~ qUando esci'eveU ''Ismálii:!".
-- -- O .c'ónti"aditórío. final enl que as duas candidaturas ·vão-se di:saguar no dia 17; é clar.o
que uma delas será a vitoriosa. Quanto a mim
e quanto ao meu Partido, estamos. endossando, -com grande entusiasmO, corri. gránde esperança fislc:a e mciràt o nome de Luii: lnác:lo
Lula dà Silva, o operário que, saído do tOrilõ
mecânico, se transforma em candidato à Presidênda da República. E neste -pOStO ã:qUi qUe·
ro diZer a· respeito do poema de Alphonsus
de-'GUimaraens Júnior. Diziam assiin, se m:e
p'e"rmitem; algumas estroges:
:--- '~·QUando Ismália enlouqueceu~c?s~sl7 '11a to'!J_e a soilhar.
- Viu umá.' lua no céu,
Viu outra li.Ja_n_o mar. ~
~''~E' no_ sonho que se prendeu
' ·.~rihou-si tOda em !Ua,r.
·
';' _Q~,~:eria .a lua do .céu,
,... Qu~rié!- a lua dq_mar
1
· \I~ÂS ~sas~que Oe45,ihe deu
,·- J,{flitram c!~ P~ em par.
J,
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Sua alma subiu ao céu,
Seu·corpo desceu ao mar.
-Não quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
com toda a_sinc:eridade, esperar que este seja
o ·desfe_cho- daquilo que tentamos construir
com grãndez.i, com sacrificlo, para que edificáSsemoS uma rlova ordem constitucional
neste Brasil, para que as nossas gerações pudessem usufruir daguilo que nós não usufruímos. s~.rá que nós que nos batemos no passa·
do contra a ditadura militar, procurando nas
masmorras soltar aqueles presos dos grilhões
para a liberdade, será que nós, com todo esse
esforço pãra arrancar de tudo aquilo que era
arbitrário e atrabl!iário, não vamos construir,
agora, um· País ~e esperamos grande? Ou
será qUe' de'sse encontro final haverá uma
grande frustração J)ara a Nação?
_S~j_~_Ç"ollor_ou .L.Uiz Inácio. Lula da Silvaeste, o meu candidato--; seJa qual for, tenho
ot:lniismo, te"i"1.hó fé~ confio no nosso País. Confiqnacjuilci que-fiz~mós-, que erigimos, confio
exatamente nessa Juventude que aparece ago·
ra. depois de todo esse sufoco, e que será
capaz de colocar os compromissos assumidos, e que esse Texto- conStitucional que votamos seja:, seni dúvida nenhuma, a viga mestra
que Vai sustentar ó futuro do nosso País.
Não ~u um çlesacreditado, não sou um
nielancólico com relação a esta questão. Sou
um otimlsta. Por isso, Sr. Presidente, deposito
no desfecho_do dia 17 uma grande esperança
_ -.Mais uma vez, aqui evoco a primeira estrofe
do imortal poema ele Camões, os Lusíadas:
"As armas e os barões assinaladas,
Q,re-.9~

Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes 11avegados,
Passaram, ainda além da Taprobana,
- -Em perfgos, e _guerras esforçados,
Mais_do _que prOmeta a força humana,
E entre gerite remota edificarãO
Novo Reino, que tanto sublimarão.
Será que continuaremos a ser as tnbos indí·
genas Tupis-Guaranis ou seremos· capaz és de
honrar a aventura, a coragem, a audácia dos
portugueses, para erigirmos, para construirmós _um País_ que seja digno deSta geração,
no ·que diz respeito aos nossos filhos e aos
nossos netos?
Sr. Pr~ldente e__Srs. Senadores, quem leu.
"Admirável t4undo Novo", de Aldous Huxley,
p~licado em 1932, seguramente estará !em·
brado de toda aquela ficção, em que o escritor
define- a persPectiva do que poderá acontecer
no Mundo, em virtude da evolução e da revolução da Ciência, capaz de transformar seres
humano_s, que se ·crianl em chocadeiras, em
espécimes que serão produzidos, segundo a
vontade de _determinados setores. Seres hum.anos que seriam fabricados para as grandes
paiadãs desportivas, seres humanos que se~
rio?tm constru_ídos para submergir no mar e
ficar 5, 10, 15 rJlinutos; seres humanos que
_seriam supetseres, diante da nossa condição
fráQil de- ser humano, concebidos da forma
que somos. Mas onde _está a _ética disso? E
hoje sabemos.que es_ssa transformação é pos·
_ síY_él; _o Mundo caminha para uma solução
'i

._·,

dessa natureza._ Somente a ética que temos
é capaz de impedi-lo, para que as regras que
co~:thecemos do Evangelho, do Cristianismo,
sejam respeitadas, a fim de que continuemos
a ser seres humanos dignos. honr~do_s, fraternamene nos amando e nos respeitando.
E aqui trago aquilo que está, aliás, no frontispício do "Admirável Mundo Novo," que é uma
passagem da '"Tempestade" de Shakespeare,
quando ele fala no "Admirável Mundo Novo".
E aqui deve-se recordar que Shakespeare, ao
fazer referência ao naufrágio que teria ocorrido
em determinada região, possivelmente nas
Caràíbas,. que aqueles náufragos chegaram
àquela ilha e apenas dois restaram: um pai
e _a filha. E ali passaram a conviver com os
espíritos, quase _todos malignos, como Calibã,
como Ariel etc. E o diálogo que se travava
era o diálogo entre eles, seres humanos, e
aqueles- espíritos. Até que um dia, por coincidência, chega àquela ilha Fernando; Ferilando, que era primo dessa que se encontrava
na ilha. E ela, que _só tinha contato _corri os
espúitos, e remotamente com o seu pai, encontrou, pela primeira vez, vários seres huinanos; três, quatro, cinco, inclusive esse, Femahdo,_ seu primo, por ·quem ela se apaixonou.
E a primeira teaçãó foi: "Ora, cOmo foi belo
conhecer seres como eu".
Finalizo aqui, Sr. Presidente, dizendo: como
foi ótimO; comO fo1 extrãordinariàmente gratificante para mim ter chega_do ao SenadO e -poder conviver _c_om todos os Senhores. (Muito
beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--CQriÇed.o a palavra ao nobre Líder Moisés
Abrão.
-

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem_ revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs~Senadores,
em nome do Partido Democrata Cristão; estendemos à Mesa Diretora os_ nossos cumpri~
rilent.os pelos trabalhos aqui desenvolvidos,
especialmente a V. Ex', que presidiU dui-a'nte
todo e,ste ano o Senado da República; p_r~!diu
com a sabedoria, com a sua tolerância e,_ sobretudo, com o seu vigOr ftsico.
Sr. Presidente, V. Ex.' passa_ a s_er uma ·das
grandes figuras da História deste País. Presidiu
V. Ex" o Senado e o Cõngresso_ Nacional táivez
num dos momentos mais difíceis pqr que atravessou nosso Pais. Presidiu o Senado da República neste_ an_o! quando esta Casa, conjUntamente com a Câmara Federal, have'iia âe dar
ao nosso País tantos regulamentos, para que
pudesse viabilizar a nossa ConStituição. · ·
Sr. PreSidente-, V. EJr manteve a tradição
destaCa-sã, fOi tolrirãi1te nas irijustiças àS vezes
cometidas por VárioS segmentos da sociedade, relativas ao Congresso Nacional. Mas saiba
V. E<-' que, ao _terminarinos eSte ano, chega·
mos à última sessão do Senado da Repúblic"a,
sob o seu comando, e esta Nação viu desenvolver-se um processo eleitoral, um processo
difícil, em que toda a sociedade buscava mn
caminho para que o País voltasse à normalidade.
_ - ---- -. Enl_- sendQ assim, não poderfarnos, nesta
_tarde-noite, deixar de render as homenagens
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a. esse grande cidadão brasileiro, Presidente
do Congresso Nacional, desejando a V. Ext
e a toda a Mesa Dicetora um feliz Natal e um

próspero Ano Novo, extensivos aos nossos assessores e aos funcionários da Casa.
Fica aqui a certeza de que, com o trabalho
, desempenhado pelos Senadores da Repúbli-

ca, sob o comando dessa Mesa Diretora, haveremos de dar ao nosso País, a partir do ano
próximo, com o nosso Presidente da República, que, sem dúvida alguma, haverá de sornar os seus esforços aos do CongreSso Nacional, daremos ao povo brasileiro a esperança tão almejada de um· País vigoroso e forte.

(Muito bem\ Palfi1as.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
-

-

O. SR. RONAN MO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte díscurso. Sem revisão do

orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, começo dando uma boa notícia à Casa. Sou
o último a falar. Não é uma boa notícia? Merecemos esse armistído, merecemos esse interregno de silêncio, talvez para pensar um pouco. Falamos muito, ouvimos outro tanto, e
devo confessar a V.~. Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que tive um poucô de receio, para
não dizer multo receio, no irúcio deste ano,
pois sabia o que nos esperava. Um ano de
transição do Estado autoritário para o Estado
democrático.
. É verdade, tem razão o nobre Senador Hugo
Napoleão; tivemos muitas eleições e elas são
componentes imprescindíveis da democracia.
Disse ainda muito bem, o nobre Deputado
Hugo Napoleão...

O Sr. Hugo Napoleão- Senadorl
O SR. RONAN mo- ... Perdão, Sena·
dorl t_ porque fomos Deputados juntos, há
tempos, na Câmara. E penso que nós dois
nos sentimos_ honrados de tê-lo sido, é claro.
S. EX' diz que o objetivo da democracia é
buscar a cidadania. Isso é o suficiente para
esta sessão de _encerramento. A cidadania de
todos nós, de cada brasileiro é a grande luta
da democrada. Daí a importância das eleições, porque o povo, peJa maioria busca as
transformações, as exigências.
Ouço, muit3s vezes. alguém dizer "Ah, não
tomo nenhuma atitude sob pressão". tia democracia somos obrigados a tomar as atitudes sob pressão. Tancredo Neves costumava
dizer: "56 tomo atitude sob pressão" -isso
no Góvemo. E a úhica pressão legítima, Sr.
Presidente, é a popular. Nós todos que trabalhamos para- a derrubada da ditadura, para
a consecução da transição, o fizemos abrindo
todos os espaços para que a pbpulação se
organize e pressione no sentido de obter a
sua cidadania, a cidadania de cada brasileiro.
Ora, há pessoas que sonham com um país
reconhecido como grande potência; nascemos, é verdade, com o destino de ser grande.
Não me impressiona essa grande potência,
sinceramente. Sr. Presidente, busco incessanteme:nte, diutumamente, a democracia, que
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vai dar cidadania a todos os brasileiros. Que não iiuma paz dos pântanos, mas na conflitieJiminemos, de uma vez por todas, essa man- vidade que é a democracia, na conflitividade
cha tremenda de_cicfadãos e ddadãs de meia que eu diria civilizada; começar a tohstruir
cidadanta, ou -de 1/4 de cidadania, Demos al- uma democracia que foi muito bem definida,
guns passos valiosos neste sentido. Mas a luta nesta tarde, pelo Senador Hugo Napoleão,
está apenas começando. Eu que pensaVa que, qual seja buscar a cidadania para cada cida·
na hora em que se derrubasse o sistema auto- dão deste País.
Falei em, guardar a fé e quero manifestar
ritário, estava tudo pronto para descobrir que
vinha a transição. Disse aqui, no dia 15 de a rriinha crença: acredito em tudo que disse,
dezembro do ano passado, que eu sonhava mas há alguma coisa em que acredito mais
com uma transição como se fosse uma ponte - é que Cristo, a presença de Deus. na Histólarga de concreto; e acabou· sendo wna pin- ria dos homens1 renasce no dia 2.5 de dezern~
bro.
guela escorregadia.
.
: __ _ _
E o pior, nluitas vezes, Sr. Presidênte, é que
Para terrriinar, Sr. Presidente, desejo, sincemuitos elementos que não tiveram tempo
ramente, do fundo de minha alma, a todos
nem possibilidade de ser heróicos no momenM
to em que se lhes exigia heroísmo - para os membros <;!esta Casa, Senadores e a V.
Ex", Sr. Presidente, em especial e aos funcioresistir ao sistema autoritário - passaram a
nários, que o Cristo". renasÇa r{o coração de
ser h2rólcos no momento ein-- que se exigia
cada um, para que possamos, juntos, construir
de todos competência e paciência.
um país de 140 milhões de cidadãos.
Lutamos muito. Exigiu~se de cada um o
Era o Que tinha a dizer, Sr:Presidente, (Multo
melhor da competência, da padêilcia. E creio
bem! Palmas.)
que todos nós, neste fmai de ano, podemos
dizer, como disse São Paulo, certa vez, a cada
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
um de nós: "Combati o bom combate, consu- -A Mesa ressaJta que, entre as proposições
mei a minha tarefa, guardei a rriinha fé".
votadas neste ano, a que possibilitou menor
De minha parte, Sr. Presidente, guardei a fluxo dos trabalhos fol, sem dúvida, a aprova·
minha fé, continuo tendo fé, mas fé nos ho- ção, em poucos meses, do Regimento fnterno.
mens também, fé no destino deste País, fê
Não fora isso, os trabalhos seriam protelados
nas instituições democráticas, fé na democra- e não teriam alcançado o ritmo,
cia, fé na _construção da cidadania. Já não
Antes <;ie encerrar esta.sessão, a Mesa, jul~
é tempo de pensar em construir mais termo- gando interpretar o pensamento de todo o
nucleares, sendo que podemos constrUir hi- Senado Federal, quer deixar os seus agradecidrelétr!cas. Temos que-buscar, incesSante- mentos pela participação, eficiente, dedicada,
mente, o homem como o centro, _como o su- do Senador Gomes Carvalho, um doS poucos
jeito da História, e não apenas como objeto. que, pelo, curto espaço de tempo que aqui
Eu clamava, outro dia, junto ao Senador João
pass_ou, deixou marcada sua passagem, pelo
Calmon,_ que no primeiro deb?Jte dwante os trabalho, pela dedicação e pela probidade.
programas de televisão, eu só ouvira um can- Muito obrigado a S. Ex~
didato declinar seu programa_ de educação. - Meus Senhores, é com emoção que a Mesa
Os restanteS -não assisti a todoS os progra· declara enCerrada esta sessão agradece a to~
mas _. não o fJZeram. É possivel que outros dos as generosas palavras palavras e retribui
os votos recebidos, desejando que 1990 Sejá
o tenham feito.
Sr. Presidente, paia conseguirmos acidada- um ano de trabalho, mas seja também _um
nia, vou ac1ui repetir um programa, segerido ano de buSca da cidadania, como acabam
por Millôr Fernandes, em 10 itens: o primeiro de dizer os h~bres Senadores Hu.go Napoleão
item: educar; o segundo, educar; o terceiro, e Ron,an Tifo~ com os aplausos de todos.
educar, o quarto, educar; o quinto, educar:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
o sexto, ec!ucar; o sétimo, educar; o oitavo,
educar; o nono, educar; e o décimo, educar. -Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
Um prpgrama de governo para ninguém pôr a presente sessão.
O SR. P~IDENtt (Nelson Carneiro)
defeito!
- No dia em que tiVermos todos os 140 mi· -Está enc.eri"ada a sessão.
lhões de brasileiros alfabetizados, se não for~
(Levanta-se a sessão- às 18 horas e 30
mos uma oprande potência, não seremos um
minutos.)
país subdesenvolvido.
Aliás, foi. Galbralth quem, disse:_ "Não co·
JRECfp DA ATA DA.I44•S~q
nheço nenhum país em que o povo seja esco~
REALIZADAfl\13·10·89, Qf!E:SEREP(J.
Jarizado e subdesenvolvido". E disse, por outro
BUOfPOR IV\~ $A/DO ÇOMJJYCOR·
lado: "Não conheço, também, nenhum país
REÇOES JYO DCN DE 4-10-89, PÁGINA
/Y' 545(!, 2• COLUNA.
.
que tenha a maioria do povo analfabeto e-seja
desenvolvido".
Vamos trabalhar no ano que vem, depois
dessa transição. Sim, porque terminou a transição. A transição terminou, Sr. Presidente)
............ ------~ .....- - -• ..;;....;ú•. . - - - - - - ______O povo vãi determinar, no dia 17, quem
PARECER N• 237, DE 1989
vai conduzir, quem vai presidir a democracia
(Da Comissão Diretora)
no Brasil. A partir daí, a nossa função será
Redaçõo final do Projeto de Resoluçõo
de abrir espaço, criar condição para que o .
n' 71, de 1989.
. povo se organize, não numa letargia grande,
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A Comissão Díretora apresenta a redação donal de s_eus recursos naturais, mediante elafinal do Projeto de Resolução n<> 71, de 1989, boração e implantação do Plano Diretor da
que autorizou a Prefeitura Municipal de Teotô- Bacia do Alto Paraguaí.
Parágrafo único. Independentemente da
nio Vilela (AL) a contratar operação de crédito
no valor de NCz$ 1.500.000,00 (um milhão - elaboração do Plano Diretor de que trata este
. artigo, o Propantanal promoverá a execução
e quinhentos mil cruzados novos).
-Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outu- imediata de projetas, voltados para o estudo,
a pesquisa e assistência· té<:nica, a educãção,
bro de _1989. ....:.... Iram Sa!Wva, Presidente Pompeu de Sousa, Relator - António Luiz o monitoramento, a fiscaliL?Jç:ão ambiental, a
__ conservação .do solo e a observância das rniJ11aya- Áureo Me/lo.
crobacias hidrográficas.
ANEXO AO PARECER N• 237, DE 1989.
-Art. 2° A coordenação do Programa de

Redação final do Projeto de Resolução

Ecodesenvolvimento do Pantanal - Propan-

-- ~rial -, é âe responsabilidade do Ministério
do Interior, B.través da Superintendência do
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do arl 52, inciso VII, da Consti- Desenvolvimento da Região Centro-Oeste tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte. SUDECO, de acordo com a Política Nacional

n• 71, de 1989.

·

do Meio Ambiente, ditada pelo lbama/Minter

, DE 1989.
Autorize a Prefeitura Munk:ipal de Teotônio Vilela, Estado de AJogolfS. a contratar operação de crédito no valor de
NCz$ 1.500.000,00 (um inilhã9 e quinhentos mil ctuzados novos). a ser corrigido, na época de sua contratação pelo
índice aplicado ils operações da espécie.
RESOLUÇÃO N•

e·aprovada pelo Conselho Nacional do Meio
-Ambiente - Conama.
§ 19 Um Colegiad9 composto de 7 (sete)
membros, sendo 1 (um) representante de cada Órgão mencionado neste artigo, acrescido
da representação dos dois governos estaduais,
1 (um) pará cada Estado e de 3 (três) do
Consórcio "Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pantanal - Odepan, estabelecerá
O Senado Federal resolve:
%sob a presidênCia do Ói'Q,ão_ Coordenador, a
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teotô- prioridade das providências a adotar do Pronio VUe!a, Estado de A1agoas, nos termos do gramã, também, por. ele aprovado, para o deart. 2 9 da Resolução n9 93, de 11 de outubro senvolvimento de aç:ões no Pifutanal. visançlo
de 1976, alterada pela Resolução n 9 140, de___ 0 seu ecodesenvolvimento.
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
. § 29 Um Regimento Interno, elaborado e
Federal, autorizada a contratar operação de .aprovad_o pelo próprio Colegii:tdo, a que se
crédito no valor de NCz$ 1.500.000,00 (um refere o parágrafo anterior, disciplinará os seus
milhão e quinhentos mil cruzados novos), a trabalhos, observados os_ dispositivos que a
ser CC?rrigidCQ. na época de sua contratação, presente lei estabelece.
§ 3_~ O~~'govemos dos Estados de Mato
pelo índice aplicado às operações da espécie,
junto à Caixa E<:onôm!Ca Federal, esta na qua- Grosso e Mato _Grosso do Sul, dentro de uma
lidade de gestora do Fundo de Apoio aO De- administração__inlegrád-a, executarão o P"rosenvolvimento Urbano - PRODURB!FlNAN- pantana], nos termos do que dispõe esta lei,
SA, destinada à irii.plantação de rede de abas- através de seus órgãos de meio amblente,
tecimento de água e obras de infra-estrutura, com a supervisão da Sup_erintendéncia do Deno Município.
- Senvolviinento da Região CentfO~Oeste-SU·
Art. 2 9 Esta resolução- entra em vigor na DECO, que dirimirá as dúvidas que houver,
cabendo recurso para o Colegicido, dentro do
data de sua publicação.
previsto no § ]9 deste artigo.
-- § 49 As entidades privadas ou paraestatal
deverão estar devidamente cadastradas no
Colegiada e s6 poderão perceber recursos in1RECHO DA ATA 168•SESSÃO, REA- iémos.Ou externos para aplicação no Pantanal
mediante autorização daquele órgão, no qual
liZADA EM 31-10-89, at.JE: SE roBUCA
POR HAVER SIDO OMITlDO NO.DCN asSiste-a fís(;:al~ação respectiva.
Art. 3? A área do Programa emgloba todo
- SEÇÃO li - DE 1•-11-89, PÁGINA
o Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato:Gros-N• 6.577, 3• COLUNA,
H·························-······································-·················~ , . seiJse. _bem como o seu entorno compreen••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.._._.m.,.._......._.L··~"·-··-"··· __ dendo os municípios abaixo, ou deles des··············~·····························-··-··············~··~v••··-·-...__________mem]lrados, desde que façam parte da área
PROJETO DE LEI DO SENADO
da bacia hidrográfica do Pantanal:
J....... Do Estado do Mato Grosso: Alto Garça,
N• 359, DE 1989
Alto Araguaia, Alto Jaquari, Cáceres, Como~
Dispõe sobre a criação do Programq
doro, Campo Verde, Diamantino, Guiratinga,
de Eco -desenvolvimento do Pantanal_ -- --J~ngada, Nossa Senhora do Livramento, Nova
Propantanal.
Olímpia, Paranatinga, Poconé, Portão de La·
cerda, Primavera do Leste, Reserva do CabaO Congresso Nacional decreta:
ç;;tl. São José do Povo, VtlaBela da Santíssima
Art. 1~ J:: -Criado o Programa de DesenvolTrindade, Santo Antonio do Leverger, Barão
vimento do Pantanal - Propantanal - , com
çld Melgaço, Jauru, Várzea.. Grande, Tangará
o objetivo de promover a Defesa e o Desenvolda Serra, .Araputanga, São José dos Quatro
vimento do Pantanal, com aproveitamento reMarcos, Rio Branco, Salto do Céu, Barra do
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Bugres, Denise, Arenãpolis, Nortelândia, Alto
Paraguai, Nobres, Rosário D'Oeste, Acorizal,
Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Nova Brasi-lândia; Com Aquinô, Jusdmeira, Jaciara, Poxoréu, Rondonópolis, Pedra Preta, ltiquira, Mi·
rassol D'Oeste, Porto EsPéidião, lndiavaí e Fi·
gueirópolis D'Oeste;
n- Do Estado do Mato GroSSo do Sul: Afl..
tonio João, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti,
Sidrolàndia, Sonora, COrumbá, Lac;lárlq,_P:Qrt9
Murtinbo, Miranda, Aquidauana, Rio Negro,
Rio Verde de Mato Grosso, Coxini;l'edro Gomes, São Gabriel D'Oeste; Camápuã, Bandei·
rantes, Corguinho, Rochedo, Terenos, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Nioaque, Jardim,
Guia Lopes da Laguna, Caracol e Bela Vista.
Art. 49 Os recursos neces_sários à execu·
ç:ão_ do Programa serão provenientes de:
i - dotações orçamentárias que lhe foram
especificamente destinadas Pelo _orçamento
da União;
II- recursos alocados, em valores iguais,
pelos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul em_seus respectivos orçamentos; '
lil- recursos provenientes de operações de
créditos especiais;
IV- outros recursos.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as dispos_ições_ em
contrário.

Justificação
O Pantanal Mato-GrossenSe é um dos inais
complexos e ricOS eCOssistemaS âo mundo,
integrando junto com a AO resta· Aniazônica
brasileira o maior banco biológico planetário,
reserva inesgotável de recursOs que ainda estão lo~;~ge de serem inventariados, e que_ num
futuro não muito distante poderão servir de
base para importantfssirriãs descobertas nas
áreas da química, mineralogia, botânica, bio•
tecnologia, far;macologia, etc. o: •
_ Sendo um patrimônio nacional, de acordo
com o parágrafo 49 do art. 225 da Constituição, a utilização dO Pantanal far-se-á na forma da lei, dentro de condições _que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais. Essa
exigência constitucional decorre da necessidade de se estabelecer, urgentemente,.o binô·
mio Ecologia e desenvolvimento, cujatradu·
ção dar-se-á na forma de políticas que assegurem o equillbrio biológico e o desenvolvimento
susteiitável- o que vale diier o ecodesenvolvimento. A urgência é requerida pelo ribno
de devastação perpetrada por segmentos sociais que, destruindo o que não conhecem,
jogam fora inúmeras possibilidades de utiliza·
ção dos recursos biológicos, e, ao mesmo
tempo, colaboram para o crescente desequilíbrio ambiental.
Se, ao inseríi" em nossa Constituição um
capítulo 59bre _a política do meio ambiente,
o constituinte buscou ressaltar a sua preocupação com a situã.ção qUe se agrava, em-nOsso Pals, relacionada a falta de definições legais
que assegurem a preservação ambiental, neCessário se toma complementar aquele grande ayanço constitucional, objetivando, através .
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de legislação pertinente, oferecer os metas para que, os estudos, pesquisas e providências,

até _aqui adotados, possam, dentro de uma
coordenação geraJ que, além de prosseguir

na busca do objetivo comum, atinjam na visão
global do problema o ecodesenvolvimento do

Pantanal.
A bacia do rio Paraguai compõe o grande
sistema hidrológico Paraguai _- Paraná Prata, o S!sterna Platino, que foirTiã uma via
fluvial de três mil milhas, ou 4.i3~7Krn, abra~

gendo parte do Brasil, _da BolíVia e_ da· ~gen~
tina e todo o Paraguai. O rio P~ra~.i _é um
dos tributários do rio Paraná e, por conseguinte, do rio da Prata, contandO s·ua bacia
hidrográfica total com cerca de 1.095.0Ç)OKm2
e pouco mais de 2.000Krn de dlsiància, atê

sua confluência com o rio Paraná, ou seja,
abrange quase 1/3 da bacia do Prata, que
compõe~se de 3.100.000Km 2+-

0 espaço ·configurad-o pela ba<::ia Alto Paraguai ocupa parte dos Estados de Mato Grossa
(207 .264Km 2 ) e Mato Grosso do Sul
(186.033Krrf) e a região de fronteira com a

Bolívia e o Paraguai, ao longo de 1.250K_~·
N.é 1980, acumulava uma população de
1 6 rriühão de pessoas, que crescia às taxas
~édias anuais de 5,4%. Seu crescimento urbano verificado era da ordem de 8,2%, portanto superior ao registrado nos <:lois Estados.
O Pantanal é um ambiente de extrema dinarnícidade totalmente dependente dos rios da
periferia e responsável por outros tantos proCessos dinômicos dos rios tributários. É justamente nesses rios tributários onde reside urn
gr8nde umgr2.lnde pOtencial de desestabilização, o que toma imediata a exigência de uma
perspectiva de ecodesenvolvimento para a
áre-a da bacia do Pantanal.

Uma conjugação de idéias e de esforços,
cada vez; mais _se faz sentir, para que se possa
oferecer um trabalho uniforme, evitando paraielismO de ações.
A le9islação que se deseja oferecer ao estudó é:los nossos congressitas reveste-se de espeCiais cuiàaàqs.
·
De"sde a constituiçllo de um colegiado, com
a participaÇãó -dOS órgãos federais, estaduais
e mun1cípais, a fim de estabelecer as prioridades de ações, à previsão do que virã constituir os recursos para a sua execução, a proposição agasalha _em seus artigOs e parágrafOs,
· de'fàrina~ atê mesmo, a dispensar uma justificatiVa, dado a· defrri.ição de atribuições e finalidades~ uma perfeita e seq.üencial defi_nição do
que objetiva o Propantanal.
Aéoordenação do programa confiada à Sudeco vem das próprias atribuições que a lei
lhe assegura como Órgão Regional que, tendo
sob a .sua jurisdição os dois Estados - do
Mato otosso e do Mato Gros-so do Slll, os
quais abOaam em seu& ~rriÍórios as regiões
úmidas que formam o Pantanal, é, por assim
dizer, natural que se lhe atribua tal missão.
No tocante·fpreVisão dos recursos, poderse-á questionl:lr a participação dos estados,
como que se éstivéssemos ferindo a sua autonomia, ao arrolá-los como fonte geradora atra-

vés de seus orÇãmentos respectivos. Mas, o
projeto não expressa valores, apenas, registra
como passive[ fonte de receita, o que, aliás,
mesmo que com valores simbóJicos, aquelas
Unidades Federativas deveriam, em iguais
parcelas anuais, concorrer para tão magno
problema.
O potencial de recursos naturais, a localiação espacial e a demanda externa de produtos primários têm sjdo os fatores determinantes da atração populacional e das atividades
desenvolvimentistas ocorridas na área.
Dentre as atividades econômk:as. a pecuá. ria bovina assume extraordinária importância,
embora a mineração, a extração vegetal e <mimal, a gricuJtóra e o turismo sejam tamb~m
atividades exploradas no Pantanl e sua bac1a.
Por suas características fisilógicas, o complexo ecológiCo do Pantanal comporta uma
reduzida população e poucos centros urba~
nOs, basicamente as sedes dos oito munid~
pf_o_s da planíc!e do Pantanal. .Sua densídade
. -· demográfica situa-se em torno de dois habi·
tantes por quilômetfó quadrado.
Já na região do Planalto, que constitui as
bordas ou contrafortes do Pantanal e onde
nascem os rios que formam sua bacia, alinham~se inúmeros municfpios de rec~nte e
numerosa população, com uma econOmia ern
expansão, à reveiía de determinação da administração públi!==a· Sua..condição de fronteira
demográfica e,.econômica, na última década,
exerceu forte atração sobre os movimentos
populacionais ·que se destinava_rn ao CentroOeste,--contando~se entre seus migrantes inú·
meros paulistas, paranaenses e gaúchos.
Pela exposição feita, verifica~se que não se
pode pensar em desenvolver estudo, para o
- equacionamento dos problemas dessa vasta
área úmida, s'em que haja uma legislação dis·
dplinadora.
Agir de forma que~ até hoje, o problema
tem sido colocado, é díspersar forças, e, até
mesmo, recursos que, em não sendo grandes,
se perdem, diante das exigências que as soluções se impõem pela magnitude das suas próprias necessidades.
A definição dos rnLmidpíos, quer os sitUados n? pfanfde, o que vale dizer no Pantanal
propriamente dito, quer aqueles que se encontram no planalto, formando o "entorno" da.
quela área úmipa, tem porobjetivo estabelecer
o tratamento a,degu_ado que, pelas suas localizações representam no todo, a fim de que
se adote as medidas recomendadas pelos estudos que já foram processados e outros que
venham ser procedidos, com a finalidade da
preservação ambiental da área em que estão
situados, visando ao mesmo tempo o desenvolvimento de sua economia, compatível com
a preservação do meio ambiente, dentro, atê
mesmo da diversjficação das atividades económicas, sem ferir, porém, o equilíbrio ecoJógico respectivo.
O projeto visa, portanto, estabelecer nonnél$
capazes de orientar o desenvolvimento da ecOnomia pantaneira, resguardando, com ·seau-
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rança, a sua ecologia, promovendo o ecodesenvolvimento do Pantanal.
Sala das Sessôes,3l de outubro de 198St
-Senador Mendes Canale.

(A Comissão de Assuntos Sociais competência terminativa)

ATA DA 8• RECINIÃO, REALIZADA EM
3·11·89

(PubiJcada no DCN-Seção II 4·11·89

de

Retlflcação

Na publicação feíta no DCN - Seção II
de 4-11-89, na página 6653, rio cabeçalho
da reunião,
Onde se lê:
ATA DA 8• SESSÃO, EM 3 DE NOVEM·
BRODE 1989
Leia~se:

ATA DA 8• RECINIÃO, EM 3 DE 1'10·
\lEMBRO DE 1989
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
l'i' 36, DE 1989

Dispõe sobre o remaneyamento e o
preenchimento de vagas do Quadro e da
Tabela Permanente do Senado Federal,
e dá outras proi/Ídêndas.
Art. 1<:> A Categoria Funcional de TécnicO

legislativo do Grupo - Ativídades de Apoio
Legislativo do Qlladro Permanente do Senado
Federal passa a vigorar acrescída de 57 (cinqüenta e sete) _cargos, ficando a correspondente lotação ideal flXilda em 477 (quatrocentos e setenta e sete} cargos, na forma do
Anexo I deste Ato.
§ ]9 -Para atender o _disposto neste artigo,
ficam remanejados para a Categoria Funcio...
na( de Técnico Legislativo, do Quadro Permanente, 54 (cinqüenta e quatro) cargos vagos
da Categoria Funcional de Adjunto legislativo,
do Quadro Permanente, cuja lotação ideal é
fixada em 390 (trezentos e noventa) cargos
e 3 (três) cargos vagos de Assessor Legislativo
do Quadro de Pessoal do Senado Federal Parte Especial de provimento_ efetivo, cuja lotação ídeaf é. fixada em 138 (cento e trinta e
oito) cargos, na forma do Anexo II deste Ato.
§ 2" Os cargos-vagos de que trata o paráM
grafo anterior são provenientes de aposentadorias e falecimentos, ocorridos até o dia 30
de novembro do corrente ano.
§ 3<:> As vagas de que trata o § 1~ deste
artigo, serão preenchidas pelos servidore.s
aprovados no processo seletivo interno de progressão especial e ascensão funcional, realizado no corrente ano.
§ 4~ As vagas que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1989, em todas as Categorias
Funcionais dos Quadros de Pessoal do Sena·
do Federal, serão preenchidas, por ordem de
classificação, pelos servidores aprovados no
processo seletivo interno de progressáo espe-- cial e ascensão funcional, realizado no corrente ano.
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Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à conta dos recursos
orçamentários alocados ao Senado Federal.
Art. 39 Este- Ato entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
·a 1~' de dezembro de 1989.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 13 de dezembro
de 1989. - Nelson Carneiro -Iram Saraiva
-Alexandre Cóstll- Pompeu de Sousa.

ANEXO!
QUADRO DE PESSOAL DO SENADO
FEDERAL

Oasse "A"

dasse "Especial''

Grupo - AtMdades de Apoio Legislativo
Categoria Fúncíona1- Adjunto Legislativo
Código- SF·AL·NS-017
Total de Cargos: 390
ANEXO DI
Situação atuaT

Situar.ão r:e:ru_ltante da aplicação deste ato

Técnico Legislativo 42tf
Adjunto Leg1s lat ivo 444
Assessor Legislativo 141

Técnico Legislativo 477
Adjunto legislativo 390
Assessor legislativo 138

convênio com a FundaçãO Universidade de
Brasília, cuja classificação final é apresentada
no Anexo I deste ato._.
_
Arl 29 _ A contratação dos aprOvados:, decidida pela Mesa Dlretofa, obedecerá:
:- 1....:: às necessidades do Prodasen nas respectivas áreas;
ll :__ao núinero de 24 (vinte e quatro) vagas
estabelecido no Edital de convocação n~ 1,
de 1988 (DOU de 20-12-88 pág.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1• 37, DE 1989
Homologa o COnCUrso Públicq para
provimento de Empregos nas Categorias
deAnafistadeSfstemas.Anaf/stadeO&M,
TéCniCo de InformátlcB, Programador de
Ap!lcações, Analista de Suporte de SISte·
mas, Operador âa Rede de Teleproces·

N~>

de servidores 331- Ref. NS-25.
N~' de servidores 5 - Ref. NS-24
N~> de seJVidores 18 - Ref. NS-23
N~' de servidores 7 - Ref. NS~22

-samentoe Técnicr)daRedede Telepro-

Oasse"C"
N 9 de servidores -

Classe ·:única"
N9 de servidores - Ref. NS-17
N9 de servidores - Ref. NS-16
N9 de servidores -Ref. NS-15
N9 de servidores -Ref. NS-14

Total de Cargos: 477
(*) Cargos Vagos

Atividades de Apoio Legislativo

Categoria Fundonal- TécnicO Legislativo
Código-SF -AL- NS-,..01 l

Oasse "Especial"
de servidores 390 __: Ref. NS-19
N: de servidores- Ref. NS-18
N~

N9 de servidores - Ref. NS-11
N9 de servidores - Ref. NS-1 O
N9 de servidores - Ref. NS-9
N9 de servidores - Ref. NS-8
N~ de servidores- Ref. NS-7

PARTE PERMANEN1E- ESTATUTÁRIO

Grupo -
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24.840124.841 );

cessamento do Quadro de Pessoal do
-- -ProdaseiJ. -

Ref. NS-2J

Nt> de servidores - 3 -- Ref. NS-20
N9 de servidores- Ref. NS-19
N~> de servidores - 1_- Ref. NS-18

DI -:-:-à ordem de classifi~ção.

- -A Coinissão Diretora do Se"midô Feidera1,

N9 de servidores - Ref. NS-17
Oasse "B"
N9 de servidores- Ref. N8-16
N9 de servfdores- 2 - Ref. N8-15
N• de seiVidores- ]]0 - Ref. NS-14
(')

N9 de servidores- Ref. NS-13
N9 de servidores -Ref. NS-12

- Parágrafo único. Pai-a-o cumprimento do
nti uso da sua competênCia regimental, resol- disposto neste artigo, à Comissão Diretora,
·
_ em qualquer hipótese, não poderá determinar
ve baixar 0 f!eguinte ato: -. ·
a contratação além das vagas previstas no Edi-Art. I 9 É homologa~Ó o res~~cio. final do tal.
Concurso Póblico para p~vimento de EmpreArt. 3ç Este ato entra em vigor na- data
gos nas Categorias de Analista de Sistema, cj.e sua publicação.
Analista de O&M, Técnico ê::le.IilfOrmátiCá, Pro--Art. 49 Revogam-se as disposições em
gramador de Aplicações, Analista ·de Suporte contrário.
de Sistemas, Operador da Rede de Telepro·
_ Salada Coinfssão Diretora, 13 de dezembro
cessamento e Técnico da Rede de Teleproc_es- : de 1989; ...,.--Nelson Carneiro- Iram Saraiva
sarnento do Quadro de PesSoal do PRODA- ' -Alexandre CoSta - Pompeu de Sousa SEN, pr<?movido pelo Senado Federal em Antônio-Luíz_!-Jaya-MendesCanale.

ANEXO I

ltCNIC8·DE

INFDRM~TICA~

PROG~~M~~OR

TELEfROCE5SAMENTD·E· TtCNlCO
DO

Área.

No_.

IJUMHlO

Df

~A

RLDE UE

rf.!i~lU!1l

u.

42
197

A!'LlCnt~~S,

lELEPROLESSAMENTO·

O.Q PfWIH'dHIJ.

i c ot.{.Cnfr:o

NoMt}_

No"l.;1
Fin8.!

f•"'

AU91J5t,o Orrltd.:. s F i lho
A i I ton O 1 i v e i r.:. do AlMPida

54~6

.:.pto

5''·' 0

C.1P

ln.,-: r.

U•

DE

-

---

..

----

~~

to

Dezembro de 1989
u ~~
u •.

u.
u.
u.
u.
u.
u.

u.
u.

u.

Dois
Dois
Dois

D-:.1s
Dois

73

F"lé<lio

358

ft~J·:o

"199
290
10
215
222
225
82
31<
163

Ht.~!P

fl,JiJe,'<.O

de

~·iM~J·i,·;,,

doo
Fer11c.ndes JunioJ"
An~onio

Mar:elo

P~IS

~ndr~~~

H!!'r inger

Rey~

e5

Três
Três

39
79

Três

119

Trê:s

138

Três

76

Três.

34.

Três

45.

TrêS
Três
Três
Três

16
37
137
130

Trés

23

de Jesus

~~P

.i:1P tO

36.6

ii

·.Alexandr~ Paiv~ D~M~sce~o

98
,54

C)~Udia ~~lz

Gl"uatro
Glua tro
G.lui\t.ro
Qu;:,tro
Quatro
aua tro
G1.1e1tro
OUiltro

102
85 ·

2
291.

'Leon<~l'dO

M~nd~~·d~

·cost,il

Concel~~a

Sch~1lc:•r

Ou~tro

154
ó0

létnós 'FerrlE'ir.:1
Helio da Silva Araujo
Rodri~o Barbosá d~ Luz
Marcello Uavilllo
Gondo11ar Péo.ulo d<:1 Silva
Cario; Henrique de Souze1 Morelr~
Rub~n~ M~ndes Neto
Ivanildo Cle~ton NasciMento

Cinco
Cinco
Cinco

53
16
82

Mario Roberto de Aguiar
Pedro· Eneas 5 C Mascarenha~
Fabio Alexa~dr~ Ferreira

Seis
Se is
Seis
Seis
Seis
Seis
Se:.• is
Seis

Seis
Seis
Seis
Seis
Seis

2B5

38
65

184
355

2 r,' 1
210
<7
236
211
98

9

"

223
515

78
203
438

CIP LO

38,8
3S. s_

Or.:rC~tro

17~

Clpto

Fer1ahdo tei~eir~ Alves
De~ize Lopes d& Silva
Ede· Rodrigues da Sflva
Marcos Cola~o Pires
Paulo Fernande~ de Souza J~~~~~

359

11

Quatro 70

i1Pl0

7, 0
'13,2

<~Pto

Quatr·o
Quatro
Duntro
Glu;:,tro
Quatro

0-q;,tro 113

.;. p tu

4<.6
42,2

VIcente landiM de Macedo Filho
Paulo Fernando Mol1n e Soy:a
Ver1anc i o Jose de Santana Fi lho
Afr~\tl i o-- Er~,':lsmo Ft>r11e1rides More i r c.
Robson Aurelio Neri

'ol

.,

47.5

Paulo de Mor&es Nunes

El iz<~beth Belle-za Cor·fes
Alcides Rib~iro-Vi~lra M~~~lhles
Luzard~ Pereira da Silva·- ·Li;:,na Laura Bahia de Me.nE>zes
Gilberto de- Dliv_~ir;:, Netto ·
Paulo S~~gio Paiva Futuro
Rictirdo de 01 iveirn Murta
Wa.~deriey SchiMidt Campos
·C-1 aud 'I:!_ V<,!g:~rg ~! ~~, O~l?b l,t1
Jose r:arlc,~ Ma1·a
..
fab·io Mont~iro Sobr•al
Nauri(:an Ludnvicb Lac•rda
Ma.rcelb Sllv~ Cunha
Newman ~edcr St~let
Antonio Jos~ de Souz~
Monica de Souz~·ronsec~
Claudia L da C d.e·.Goes. N_o.9Uéit'-~

Três
156Ou,)l.r·-o 1·4·6

.J .... ""

.,..,
I,

23
· t'~rlos Sh i gueo Nomur:O.
.22 .... RoberLo Ya~~nishi· ·
26 .... Rog~rio de nim~d~ Hort• M&dsen
47
Alexandre Magn6 de Abreu
4S'
Fern.:.ndo Atl-tor1io de Farià Soares

Três

Qua t.-r·o·
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Cri"stin~ 'M~ria'dé

Trajano Sou:a de Melo
.Paulo .Roberto Mendes
Adalto Cesar Rodri9ues Silv<~
Vagner Modesto Silveira
WC~gner Rodrigues Teixeira
Paulo Tominaga
Arnaldo Moreira da Silva
VladiMir Motta Per~ira de Barros
Luis Pa.t.ilo Costet
IsMMel Alves de Srilo Neto
MC~uro Carvalho Chellilb
Rain'y Pacheca Lopes
Adriano Corte~ Metrco~ini

35 ._53 ... c

"•"

apto
to

p to
"sub
i.1PtO

59,7

iiPlõ

1,9. 0

C~pto

1,6" 6
6

apto
apto
apto

I, fJ,

36,6

j

ud i r. e"_

3 7, 1

apto
apt.o
apt.o
apto
apto
apto
"sub judie e"
ap,to
i:IP to
apto
iiPtO
.:opto

34 'I,

.:.p~o

54,6
49.8

49,7
49,4
48,6
47~9
47~0

'15,6
45.1
<3 > 7
41 .e

3<,3
60,6
57,0
56,8
S6,7

a

-!,;,,:/(

CIP tO

Clp1.o
.:.·pi. o
judice"

"-suO
;.,p

to

li 8, ,,

"sub

~8.2

CIP to

47,3

CIP

'iS~6

aptO
<-.Pi. o
;;,p to
apto
<tP to

lj4,5
4 4. 1
.lj 4, o
41.7

ju.ji~~"

tO

40,9

<opto

40,8
1,0. 3

apto

39 ~ 2"

38,0
36,9
35.;-3

C~pto

n~o convocado
não convoca'do
não COhV'Ota•jb-niío C DrlVOC C\ dO

",o
-<3.0

c.pto
apto
"sub judice"

..-·.- ...

apto

51.4

;,J.J,,J

5'5,4
!;5,3
53,2

ap lo

50, 1

"sub judice"
i1PtO
apto
.:.p to
apto
c.:~ to

<9,9

apto

52,9

51.7
50,3

to

49~&.

.;.p

<9.3
49,0
H,4

apto
p.p t.o
apto

'
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Seis
Seis

Seis
Seis
Seis
Seis
Seis

Seis
Seis

Seis
Seis
Seis
Seis

Seis
Seis
Seis

Seis
Seis
Seis

Se

t.e

Sete
Sete
Sete
Sete

418
240
14
155
220
154
200
136
133
85
69
46
35
103
50
285
505
141
101
45
112

75
83
96

S,ete

38

Sete
St.•te

56

48

Jo'Se F(HlSec.co ,j. Sou::eo.

Fl~vio

Josefa cri1u,jice •:I O '::i S<:tnt~s
Adivaldo GoMes da Si 1 v a
ArMar1do

Kokitsu

fdwctrd,Luc i O Vielr<• .Borba

Roberto

c~rni:!ir·à

OwCir te

Fr<:tncisco Lu i;:: Pinheiro do Que i ;.. oz

DulcE

·sab i no Rodrigues

rlour~ão

Ricardo

M\• g·na

Pnt.~l <:1

R <AMOS

Edirlei Bertholdo de SDUZO!
Guilt.erme Pereira Li m<t
Claudla N~ 1 or1
Monlcã lei>:eir.a PasSO!>

gratificações, e dá outras providências",

RESOLVE
Os fatores de ajuste a que se refere
o art 11 da Resolução no 87, de 1989, são
os fiXados no Anexo I deste Ato.
Art 21' Os va!Ores das gratificações a que
se _refere o art 12 da Resoluç'ão n? 87, de
1989, são oS cohstantes do 'Anexo 11 deste
Ato.
Art 39 Fica aprovado o POsi-cionamento
dos atuais ocupantes de cargos e empregos
dos Quadros de Pesssoal do Seriado Federal
nas áreas de especialização indicadas no Ane1"~

1\NCXO

(Artigo
1.

-,ç

.

40~2

c·onli'O:c.<~do'

ni:io- c:õnv·oc ado
r1ão convocado
niío convocado:
não convocado
~~r, o cor1voc <•do
não convocé.do
ni\o con,..oc«d'o

39,1

n~o

38,8

não convocê<do
ni;o cor1vocc.do
não· conyoc.tido

35~6

33.9
46.5
... 3

40,5
40_. 5

38.4
3'5,9
33 .-h
33.~

c:onVOca•jo

não convocildro
n~o convocc•do

apto
apto
<tP to
apto

;:~~ t);'?'
dPtjj,0v

regulamentada por legislação própria do Senado Federal.
Arl 69 AS normas de Progressão e do o~:.
senvolvimento _Fundonais, bem como da Ava·
liação !1-e D.esempenho e da QuaUficaç:~o Profissional, serão estabelecidas com a implantação l')fl S~n.ad9 f~deral do Plano de Ca,rreir.a
previs#>~ha lêg1$la-ção _em vigor.
Art 7o Fica. a Subseáetaria de Administração de Pessoal a_utorizada a republicar o
Quadro de Pessoal do Senado Federal, introduzindo as alterações decorrentes_ da aplica·
ção deste Ato.
Art 89 Este Ato entra em vigorna data
de sua pub~ic~ção, retroagindo os seus_ efe-itos
financeiros a 19 de novembro de 1989.
~Art -99- - Revocia-rTl-s_e as disposiç-ões em
Contrário.
Senado Federal,_19 de dezembro de 1989.

-Aleiandie Costa ....:..MendeS CanaJe-POmpeu de SoUsa·- i...Oiffeínberg Nunes Rocha.

rATORES DE AJUSTES
_Comiss~o

Diretora)
-

(Não OJ)lonlcs)

..,_.

-·

DAS-4

não

I

do Ato n9 038/89, da

OCUPf\NTC$ DE CAitGOS DO GRUPO DAS
OAS-3

niío convocado

113,2
42 ~ 7I, 2, 1

35~8

xo III deste Ato, respeitada a correlação existente entre as referências anteriores e os novos
padrões de vencimentos, na forma prevista
no Anexo V da Resolução n9 87, de 1989.
Art. 4<> As atribuições das classes, observadas -as -respectiVas áreas- de especia1ização
indicadas no Anexo III deste Aío, e as especificações "de classes, de acordo com a complexidade e responsabilidade inerentes ao.seu desempenho, bem como os requisitos de escola·
ridade, formação, qualificação-profissional, experiêli.da e tarefas tlpicas, são as constantes
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal e das Resoluções e normas complementares ao seu texto, até que se estabeleçam
novas normas, através de legislação própria.
_ Arl 5" A transferência de área de especialiZação' tem, como requisftos básicos, o tr_einamento e a aprOYação em curso regular específico e a ·apte:SéritaçãO de escOlaridade com
experiência profissional comprovada ou certificado de habilitação _técnica específica e será

tabelas de referências _de vencimentos e de

43.-5

35,7

Jose Carlos Ab r·e1,.1 Mur·lcy
Jose S;:do Rei111c.n
Eraldo Paiva Muni;,:
Aires Pereira d•s Neves Junior
Sãr1drc. Socorro Moraes da Costa
Ma>:i"Miliãn franc.ofs c i-queira
..J l.ll i o Cesar 5 i 1 Vã Peres
E ll1 s Rt~ g i n<t Lopes

A Com!ssão Diretora do Senado Federal,
no uso de sua competência refiimental e de
acordo com ·a· disposto na ReS.ólução n"~ 87,
de 1989, que "dispõe sobre a remuneração
dos servidores do Senado FederaL altera as

;,p

não convoc <•dO
não cor.vocad6
não cohVoC:<.tdci

4~L 1
42,0
42,0
41,0

de 1989

to

-47~8

45,2
45,0
45~0

Jose Antonio Ffirreirr:t Filho
lrley Cá rios s Q do Nas c! Menta
Claudio Tiof;sey I ara
Carlos Hc?rtr i que B <t c e 1 1 ar Bon
Joao C~puto e 01 iveira
Ricar•:IO Lins Br<~s i 1 i ense

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 38, DE 1989

Art.

D;,..,mbro
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14,070

OAS-5

14,690

14,380

DAS-6

15 ,DOO

_.
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2. OCUPANHêS OE CAI!GOS DO GRUPO OJ\5, ÓPT/\NTES PELO C/\/1GO EFETIVO
(Ni\0 DAS)
-

DAS-3

1 '600
2,490

OASC5

--

.

-

~--··-

.

~-

DAS-4

2,000

01\S-6

3,060

3. OCUP/\NTES OE EMI'REGOS CRIADOS PELA RESOLUÇÃO N2 130, OE 111 OE NOVEM
ORO DE 1980, E DCUPAtrTES- OE E~PJ\EGO, CÓDIGO Sf -AS-3, 1\ QUE SE REFÊ/!E O /\TU_O_A-CO!HSSI\0 OI/1ETOR/\ N2 26, DE 06 DE M/\10 OE 1967.

4. OCUP/\NTES DE CAilGOS EfETlVOS DAS, NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSi\0
(Optante)
Fato r únlca -

I ,000

5. OCUI'/\NTES DE CA/lGOS EFETIVOS A QUE SE HErERE O /\NEXO V 0/\ HESO~lfÇiiO
NO 87, DE 15.12.89.

Fator único-

1,000

6. OCUPANTES DE CARGOS E EMPREGOS NÃO DAS
r~t~r ~nico-

1,000

!\NEXO 11
T/\OELA OE HE lfUOUIÇI\0 01\S FUNÇOES GRI\TlfiCI\01\S

(nrtigo 2Q do Alo nº OJ8

SIHOOLO

/89 da •Comiss5o Dlrctora)

NCz$

FG-1

7.500,00

FG-2

5.500,0J

FG-3

4.0JO,OO

FG-4

3.000,00

Representação de

Gabinete

2.700,00

8209
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ANEXO lU
(Artigo 3? do Ato n• 38/89
da Comissao Diretora)
ANAUSTA LEGISLATIVO -.Nível Superior

Os atuais integrantes das Categolias Funcionais de Técnico Legislativo e de Adjunto

Legislativo.
Area 2 -Administração
Os atuais integrantes da Categoria Fi.mcionai de Técnico em Administração.
Área 3 - Taquigrafia
Os atuais integrantes da Categoria Funcional de Taquígrafó Legislativo.
Área 4 -Segurança
Os atuais integrantes da Categoria Funcional, de fnspetor de Segurança Legislativa,
Area 5 -Médico-Odontológica
Os atuais integrantes das Categoiias Funcionais de Médico e Odontólogo

Os atuais integrantes das Categorias FunçionaJs de Técnico emEietrônica e Telecomunicações, Agente de Telecomunicações e Ele·
trônfca e Agente de Telecomunicações e Eletricidade.
Área 6 ..,...... Segurança
Os atuais int~grantes da Categoria F uncio-

nal de ,Agente de Segurança Legislativa
Área 7 -Artesanato

__95 atuais integrantes das Categorias FunCionais de t\rtífice de Estrutura de Obras e
Metalurgia, Artífice de Carpintaria e Marcenaria.__
,
__ _
_
.
AUXILIAR LEGISLATIVO- Nível Báscio (1'
Grau)
, Área 1 -'Portaria
Os atuais- in~grantes das Categorias Fun-

cionais_ de Assi~tente de Plenários e Agente
de Portaria
'
Área 2- Telefonia
Os atuais integrantes da Categoria Fundo~
Área 6 - Contabilidade
'
Os atuais integrantes da Categoria Funcio- nal de Telefonista.
Área 3 -Artesanato
. -·
nal de Contador.
atuais integrantes da Oasse "A" da Cate~
__
Área 7 - EnQenharia e Arquitetura
Os atuais integrantes das Categorias Fun- - goria Funcional de Artífice.
cionais de Engenheiro e Arquiteto.

·os

Área 8 - Biblloteconomía

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

Dezembro de 1989

extintos, desde logo, nos MinistérioS e órgãos
integrantes d~ Presidência da Repúblic<., nas
autarquias, íncJuídas as em regime especial,
e nas ftmdações públicas, oitenta por cento~
I - dos _carg9s- e empregos de provimento
efetivo vagos e não providos nesta data; 11 dos claros de 16tas:ão, ressalvados os destinados à ascensãq funcional, cujo processe sele~.
tivo tenha sido iniciado";
Considerando, finalmente, que o concurso
público promovido pelo Senado federal, para
a CàteQ-Oriá Funcional de Técnico em Comunic;.açãQ Social, a exemplo do processo seletive destinado à ascensão funcional referida
no ltêm 11, do art. 19, da Lei no 7.822, de 20
de setembro de 1989, teve o seu início em
data anterior ao advento da Lei n" 7.800, de
1O de julho de ] 989,
·
Resolve manter as dez vagas existentes na
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social, dp Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, ao Quadro Permanente do Senado FederaL a~segurado o direito à nomea_ção dos candid~tos aprovados no Concurso
Público homologado pelo Ato da Comissão
Diretora ng 33, de 1989.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.

...:.._AJexandre Costa ........ Mendes Canale-Pom·
Os atuais integrantes da Categoria Fundo·
· • ·, ·N~ 39, DE 1989
pell de Sousa- Louremberg Nunes Rocha
nal de Bibliotecário.
Área9-Psicologia
.!'-. ~~~s_ã~\Diret~r~ d? Se~ad~ Federal,
Os atuais integrantes da Categorici Func"tono~uso de. SUa c;ompetenc1a reg_~menta1, e
(*)ATO DO PRESIDENTE
nal de Psicólogo.
· - -~
Considerando que a Categoria Funcional
1'1' 260,DE 1989
. Área 10- Assistência Soc(al .
de T~crJiCó e.p Cómuriicaçãc Socf.:i!J, do dru·
O
Presidente
do Senado Federal, no uso
Os .atuais integrantes da Categoria Fi.mciO- po"_O_utràs. Ativididades de Nível Superior, do
nal de Assistência Social.
-Q.L!aclro Perma1;1ente do Senado Federal, teve, da sua competência regimental e regulamenpélo Ato da Cori:Jissãc Diretora n9 46, de 1988, tar, de conformidade com a delegação de
Área 11 - CornunícàÇ:ão Sócia!
Os atuaiS integrantes da Categoria FUndo-- ·- fixàc;fa a sua Lota.çã_o idea1 em 64 (sessenta competência que lhe foi outorgada pelo Ato
na!~ de TécnicO' ·em Coni.Liriic!3Çãó Soç:ial.
-e· qUãfro) claros, ã:brindo 1O vagas a serem da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que_ consta do PI'O'___ _ - prée[1chi~'pcr Concurso Público.
Area 12- Orçamento Público-·
--Os atuais integ-fàntes da Oitegoria FUni::io-' COnsiderando que, pelo Edital n 9 1, de 1988, cesso ng 16.516/89-3
nal de Técnico eilfLegislação e OrçarrientO.
pUb_Jica~o_ho b{ário Oficial da União, de 29 - Resoive aposentar, voluntartamente, José
Área 13 -Sociologia
de nOvembro dé_ 1988, ·ô Senado Federal tor· Roberto do Amarai Furlan, Técnico Legisla~
Os atuais integrantes da Categoria FundO--- riou ÇrúblicÇ) a abertura das in'sÇrlções para tivo, Oasse "Especiat', Referência N$-25, do
Quadro Pennanente ,&;lo Senado Federal, nos
nal~ de Sociólogo.
o çoncJJr:spl e;.xtep-10 destinado ao preenchiAre_a 14- Enf!=r,magem
,
rrlento de lp vagas de Técrikc>'-em Ccmuni- termos do artigo 40, Inciso III, aJínea "c", da
05 atUais integfantes da Categoria F\mdoca.---ção.Sqci~l do Quadro de Pe~ ?? ~enadô "CónStltUiÇâO da' Re'pública Federativa do Brasil, combinado com .os artigos 520, 490, 492,
nal de Enferrhei:rO.
·
Federal- Parte Permanente;
Área 15- Fàrmáda
Cónsfderando Que, pelo· Aío 'da· CorT!issão § 1•, 517, inciso V, 488, § 4', 502, § 2•, 494,
Os atuals intégrantes da Categoria fundoDifetora n9 33, de 1989, o Concurso Público. . alínea "a", do Regulamento Administrativo do
nal .de Fannacêutico.
_para 'o preenChimento das vi:lgas de Técnico Senado Federal, (Edição Atualizada - 1989),
em Comunicação Social foi homologado pela com proventos proporcionais ao tempo de
. COirlissão Diretora, estabelecendo, contudo, · serviço, à razão de 32/35 (trinta e dois trinta
Area 16 - Tradução e Interpretação
Os atuais integrantes da Categoria Func!o· ' que a cÓntrataÇão dos aprovados, decidida e cinco avos) do seu vencimento, observado.
nal de Tradutor71ntérprete.
pela Comissão Diretora, obedecerá:
b disposto do art37, inciso Xf, da Constituição
TÉCNICO LEGISLATIVO - Nível Médio (2'
I -às necessidades do Senado Fedêral nas Federal.
Grau)
·
respectivas árf?.;rs;
Senado Federal, 28 de novembro de 1989.
Área 1 - Prdcéss6 Legislativo
fi -ao núrnero de vagas estabel17ido no - ~~ador Nelso!J Carneiro," .Presidente.
1
edital de convbcação;
'
· -Os atuais intE!gt'antes da Categoria Funcfo~
(*) ATO DO PRESIDEI'ITE
m-_à ordem de classificação.
'
nal, de Assistência Legislativo.
I'!• 265, DE 1989
Area 2 -Administração
CofisiderandQ que a Lei no 7.800, de 10 ·
O
Presidente
do Senado Federal, no uso
Os atuais integrantes das Categorias Fun~
dejUlfto de 1989, em seu art. 11, incíso II,
donais de Agente Administrativo e Datiof6w
dispõe que "serão extintos 80% (oitenta por da sua competência regimental e regulamen·
cento) dos cargos ou empregos de provimen· tar, de conformidade com a delegação de
grafo.
· .
to efetivo que não estiverem preenchidos em ; cçmpetênda que lhe foi outorgada pelo Ato
Área 3 - Transporte
Os atuafs integrantes da Categoria FunCio-,
1~ de_ janeiro de 1990;
,
na! de Agente d~ Transporte Legislativo.
_Consider~ndo, ·ainda, que o art. 19, da Lei
(*)
Republicado, por haver saído com inn~ 7.822, de~O de setembro de 1989, estabe-:
Área 4 - Enfennagem
correção
no DCN Seção li de 29-1 1-89.
Os atuais intégrantes da Categoria FundoIeee que "-o .disposto no inciso 11 do art. 11 ·
- nal~ de Auxiliar de ~fermagem.
·
da Lelll" 7.800, de 1O de julHo de 1989, apli- : (•) Republicado por haver safdo com incorreArea 5 - E1e;trõnica e Telecomunicações
ca-se a partir de 21 de agosto de 1989, ficam; ção no DCN~ Seção 11, de S..12-89.
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da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de

1973, e tendo em vista o que consta do Processo n' 15281/89-2
Resolve aposentar, voluntariamente, Nicanor Ribeiro da Silva, artífice de eletricidade

e Comunicações, aasse "Especial", Referência NM-30, do Quadro Permanente do Senado

Federal, nos termos do artigo 40, inciso m,
alínea "a", da Constituição da República Fede-rativa do Brasil, combinado com os artigos
515, incis_o~JI. 516;inciso I, 490,492, § }9,
488, § 49, 502, § 29, 494, 81ínea "'a" e 517,
inciso I, do Regulamento Administrativo do

Senado Federal (Edição Atualizada- 1989),
o observado o disposto no artigo 37, incios

xr, da Constituição Federal.

Senado Feder:al, 7 de dezembro de 1989.

-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 275, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e ·de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ab:J
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo
em vista o que o consta no processo_ n9
17.615/89-5,
Resolve designar Josê Aparecida Campos,
Técnico em Legislaç~o _e Orçamento, Oasse
"Especial", Referência NS-22, do Quadro Pef>o
manente do Senado Federal, para responder
pelo expediente da Subsecretaria de Adminis-

Sãbado 16

Resolver designar o servidor Gerson M?Htins
de Rezende, para responder pelo expediente
da Subsecretaria de Administração de Compras, contrataÇões e alienações, no período
de 1~ ~31 de janeiro de 1990, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Cameiro,Presidenfe.

lração Financeira, durante o afastamento do
titular no período de 26 de dezeinbro de 1989
a 15 de janeiro de 1990.
Senado Federal, 15- de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, P~~i_dente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 276, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, ·de 1973; e tendo
em vls_ta o que const~ no processo n~
17.615/89-5,
.
.
Resolve designar Espedito Marques de Azevedo, Adjunto Legislativo, a asse "Especial",
Referência NS-19, do QUadro Permanente do
Senacfo Federal, para responder pelo expediente da Subsecretaria de Administração Financeira, durante o afastamento do titular no
periodo de 16 a 30 de janeiro de 1990.
SenadO Fedeial, 15 de dezembfo de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 278, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas -atribuições regimentais, e de acordo
com o que determinam as resoluções n~ 146,
de 1980, 50, de 1981 e 360, de 1983, resolve
Art. 19 Conceder Progressão Especial e
Ascensão FunCíonal aos servidores aprovados
no procésso seletivo interno para provimento
de vagas existentes nos Quadros Permanentes
e CLT, na forma do Anexo ao presente Ato.
M _;;!? Os servidores que sofrerem decesso salãrial, em çlecorrência da aplicaÇão deste
Ato, terão essa diferença assegurada como
vantagem pessoal, nominalmente identificável, m! forma do artigo 4~ da Lei Corl-tplementar n91 O, de 1971, que será absorvida, progressivamente, pelos aumentos e reajustes supervenientes.
Art. 3~ Este Ato entra em vigof na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 19 de setembro de 1989.- SenadO Federal,
15 de dezeinbro de 1989. -Senador Nelson
Carneilri,Presidente do' Senado Fedei'al.

ATO DO PRESIDENTE
N• 277, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a .delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora_ n9 2, de 19.73,

QUADRO. PI;RMAHE:HTI;;
1, CATEGORIA F'UNCióNAL OE TÉCNit;:O LEGIS.!..AitVO

PROGRESS~O· ES?EC~AL ,(21 --vaçut$ ~ãra 15 canaio;to5 hatlilitlioas)
- Co• efeitos a partir de 01.09.89-

...

•.o

'

'

~ • Fiarniltcn Vie!:r:a R~s
2.Mincy Hartins caor.z.L da Costa
J~Aicnroo t..uiz. L.eite Oliveira
... ~ dcci~ judicb.l
~ • .ol.!to:lar Pinto ti= Anonde
5.Rodrlgo Sotlnl Rollenoerq
-: ,J;loenira Haria PieCade ~ f"atia
9..t.ui2: Antonio Rocha
9 ~!>tlria Julieta ~sunpçi!o dos Slll'ltC$
10hrisa Monteiro Mourão

i ; .Guiltu:mlll' Brito

uns

õZ__::"uliooo< W ;.Quino P.

Aod.rig.~eS

::1 .El!Za:beth CU Barbosa Vi.,.....

lti.Nua Lucia Rodrigues Canaie
l!i.Josl:i 9ezern: )l.il'lel"les

·-

• ) NS-14

N'T't'R I

'
·Categoria

o·•

,. '

..
I

U A t; ! C

!

ICla~se !Re'fe-

_:r:êncilll

Ass!stente l.egislatHo
AdjUI"lta Le;"!is.lativo '
Adjunta: L~!.s.i.ativo ·

I ,.;" I

~-=-~-29

AdJun_to
Adji.XIto
Adjunto
Adjuntl;!
AdjtXIto
Adjuoto

-.

t.egislativo
Let;islstivo
Le~islnivo

I Esoec::ial

~5-15'

<::special

llS-15'

.Esoecial!

~:S..19

- Aeferéocb Weial cas cateqo:r:ias F'U"CiOI'Iai$ oe N!vel Su::e:-iot.

!7krli.co L~.!.slativo

I

iTécrlico Le;islstivo
, <éenico
- I
- .

I''"~''•'I

i

Cate<;~orh

' ' Classe

NS-lé'

;.:s..·.~

Leçislat4,vÇt
,E.soeclal
legislativo
Esp~ial
Legislativo
Escecial
Adjl.l'ltO ·t..e;!is.Lsuvo
Esoe---iql
Açentt: de Se;!.t.e;islativi_E~::ial
Adjunto L~islativo
Esoec!al
Adjunto Legislativo
~pe-::ial
A:uistence Le~islativo
Espech1

N 0

I'

~&-15'

~15'
~tS-15'

~~~
~-~~
~.15-19

:IS-19
,•:.:--35

i...~;~t~·rê

I

iécnir:o Legf.slatlvo
<écnieo Leçislativo

, 'l"écni.co Le;hlstivo
) iêenJ.co Le;:~tivo
Técnico te;is.Lat:.vo
i ~écnico t....aç!slativo

I

õécni.co U:çislativo
t..e;.!.slstivo

~é='ico

17b'Jii:'C! -l..~islativo
õécnir:o

1-e::ni~

'

8211

.

t.~..sJ.atlvo

Le;.!.slativo

--

'
'
''
'

'

-

Refe--'---- ;<!:neia
NS-ilt.

NS-1.1:
~IS-lt

NS-:.t.
1\!S-õ.O.

5

NS-lll

'
'

NS-04

'
•'
s
'
'

NS-1.1:
I\IS-14
1\'S-111
NS-14

NS-"
NS-"
NS-14
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~ PERMANENTE

2. CA,.-E;C;::ii!A F'UNC!ONAL-.!:..[ ·tptiC.O LECISLATlVO
ASCE~s:llO FUNCIONAL

(26 ~agas_ sendo; 20 ba-ra Ascei"lslio runciona:. -

06 pa::'ll Progressão E;pe-:::!al, remartejada$ na forma dd art. JJ
§ 111, da
~

N O

~

Re~o1uç>to

146./80)

Co• efeitos a partir de 01.09.89-

s ; --=- u
E

I

Cat:egoria

. J
1 .MeU!I'Ia ~ta ele Pau.La
2 ./.'.a.r::~s· Ev&'ldro Car~so Santi

J .Qe:'tllco Rue Cuimarae:s
4 .RCQ>e:co .Sa.=ia Contreiras de Alme;!:da
S.F"e:."'..anec EISsil Lame!r'tl -dOI Cesta

OatllciQn:fo
OatiUio:afo

Dat!l~:::afo

I

Datil&;rafo
Datil6Qrafo

I Cla~s.-- •

c
c
c

"'-"

Catil«lrafo
DatUógrafc
catilclçrafo
Da-:..iJ.éQrsfo
Da:;!J.égrnfo
Oa:;!Ui<;;lrafo

c

Da:;Uóç:::o~to

c

Da:.ilóg:::afo
Catll.óçr&fo
Cat!.lógu.fo
Catilóç:::llfo

c

lO.Ao'encn P!oetlte.!. de Alencar Filho
11.Gt.Ji.:.hermt Zilnirtla SChelb
12. We.l.~!ngtcn ?erei:::õJ t:e Oliveitll
l:!I.Kleee::: ~ oe Ar~Ujo Fe:nanc~s
14. W11l::Jn Alencar l<od:içue:s
15.LU!:IO .:.Urél!::~ de Lima .Ssrcosa
16.Sylvi;;. d! .O:lbuo.Jerwe Carvall'lo
17. TãnlõJ =clvca Lustcs;a
ta .Josê V!eente dCS Santos

I

c
c
c

1 SI. Rosll'lll Silveiu Joblm

C<~tilágnfo

Cati.lógnfoOaU1.6Q:rafo
Oati16gnfo
Oatil6onfo
Datilóçrafo
C<ltil6;rafü
OetiJ.óQ!'IlfO

"'-"

1

...,.
"'""
.....,.

.,.

..."'-"
tl-l-25
~-25

....,

t.."'-2S

r.N-Z6

N'f-26

...,

c

c

Técnlcc Leg:.Slatlvo
Técnieri t.eghl<~i::!.Vo,.
Té:niCO t.~islati'IO
Téen.ii:Q Leçi3l;at.ivc
Té--..nit:a LegiSletivo
;éc,.,ico Le;!slativc
Toblico Legislativo
Tlécnictl Leo!.slativc
Té--..nico Legislatiro.
Té~ico LegislatiVo
Teo-.ico le<;;lislatiVO'
T&nieo LeQi.Slatho
Té~nieo -LeQii$l_ativo
'l't'!::ni~ Leçi5hti·ro

Té::nie~:~ Legislativo

i

I

B

NS-l..:..
NS-1{<

a
B

,.._,.
1+1-26

,.._,.

1«-U
~

B
B

'

,:~

NS-:1.

I

/>:S-14

I

N$-lt.

·[

N,$-1.1.
NS-ill.
NS-14

NS-:;.'
N$-14

',.S:"
1';$-lt.
N$-14

,•.

N$-1.0.

NS-14

"'""
r ..,.,.
NS-14

'lS-14

'

I

' I
I

I'

I
'.,

NS-1.!.

I

I

B

8

I

I "'""'"

B

iknico Legislativo

iécnico Legislativo
Técrticc Legislativo
<écnico -Legislativo
7~ic1J Legis.latiltC
Téenico _l.eQis.lativo
'l'é::rúeo L.e;islativo

-NS-1~

8,

I

f.t.!-L.S

re-

8.

iécnieo Legislativo

/l<(-26
r.f.l-26

c

R!!'

.r.~ r;. ia

ié:niec L~idat!vo
õê::nico t.e;!.slat!vo
itknlco -Legi5lat!.vo

~-26

,._,.

Catilclo;.nfo

20.ERtr::.Z á Meno:nça ~e e costa
21 • Gllbeno CU Santiago
22 _Celso .Jos6 Alb..JOJII:rqc.;lt Costa
23'-Juvenlll fernan::es dos Santos
24. Ed!Nldo MatQUe5 di: Ollveir11
2S.~lvanaro Xavle::: l:le Almeida
2&.Matiu sart1oz11 e.,tists

Cateqoria

1 :::

7 .11:=.1~ l:.!;,I:u"'

9 .N1l~:n Roc:içues dlil -Põllb{lc JtJnior

N 0 V :lo,.

'IR~fe

c

OatUclgr~fo

e~:roosa

o

,_t.~f'ICiJI

c

6 • .;o!o car.Lcs de loleoci:os ~rne!:'ll
a.e~an;!.z_Henoes Lace~ea

:. :::: Ã

ANTER!OR

NS-14

NS-1'.:.
NS-14

IG- 04
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PERMANENTE

;}. CATEGORIA r.,;NCIO'-:.!.. OE ;:sSISTENTE LEGISLATIVO
(20 vagas sendo: _10 pa.rz Prcgres:s::lo Especial {nll:c

A.SCENSJ!.O F'UNC!ONI:L
houve

ap:~;ovados)

do art. :n.

·r

•

f~.

10 !l:lta Ascensão l'"uneional., remanejadas na

aa: Re.soluçlio ,46/80)

s

o

N

' u 'I c '
' ' ' ' j Classe IR~feCategoria
renç,l,a I
l

M E

1.Maria 1-M:owiSC$ Caocda Em_ygdio o= Silva
2.Jos6 Rcberto Leite~ Matos
3.Jolo Cindido de Oliveira
4.5lnaiél: Naselmento Cl8 SUvs santos
S .Ranilton HOrltciro N~es
6 • Lusanísia Silva Mota
7 .Cnofre OêcD da Silva
8. T::istllo Sll.lw:tiano B::ltelho
!J .Sanan Ma:ria l.do de Matos
10.friiii'IC1sco lills crmg.s B=;cerrn
lt.Mar~ ,d!l riurna Rosa Ribeiro
1~.~.111to oa Snva Soares Neto
::;.S"..r~OJ. \l~nr~t C!ntra
t.e.José Rj.caroo S!:lares Vl.teroo
1 ~ • PaJl.o LO!Jrençc Rcdri.,.,es
t6.f.l:lria EsDedita' Moreira17 ; Ale>i~re -H.llcnildo

VuCC~<"oCelcs

, 18_.1;1ar,!.il LÚ!:ii.Sdar~ Viana
1~. rra'ni::iscá vn~~~a· Cai"valho Mat'ldett::~
2o.Mar_n A.~'llr:lll Jllvu ~So

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Dallió;]rafo
Dati16T-afo
Dati16r;~rafo

Dll.tilóçrafo
cati16~õ:af.o
1

O;.tllógr:~fo

1Dat.il.éçrsfo
1Datllég:sfo

Dat.ilégrafo
Oatilóç;nfo
Cat.ll.égrafo
Dat:Uóg:.,rc
D;;tilégrafo
Datllê9rafo
Datilóg"nfo
O.lilóg::afo
Datilóguf.o
"lat!.lêgr;;.fc...

\..

.... -I
:.

Assistente

L~i:slativo

Assi.sten~

Leghlativo

Assisten::e
Assisten"::e
Assisten::e
Anistem;e
Assistente
Assisten:e

t.e;islativo
t.e;islativo

""-"

"'-"
N<-2S

""-"
.,._,
.,._,
"'"""
,.._,

.....,,

<

~-2S

c

"'-2S

·C

N'<-2S

c

"'1-25

"-j

IClasse

'-.'v.-25

c

;

o• '

'

Assistente Le;i:slativc
Assistem:e Lcgislitivo

~2S

:

C;nego:t:h

"'"""'
_,

Refe-

rên::la

a
a
a
a
a

.,._,.

'

~26

tf'-1-26

"'-"
~"
~-26

.....,.

6

a

"'""
"'-"

'
'a

L~islativc

a

LeQislmtivc
t.e;islativc
l.eç!slativo

~-26

"'""
1+1-:06

A~sister.:::e t.e~slztivo

lfi.-:06

a
a
a
a
a
a

Legislativo
~ssiste!"!te t.eçislt.tivo
Asdsteru;e t.e;islativo
Assistern;e 1.egislativc
Assisten~ Leçishtivo
Assistente l.egislativo
Assist=e L~islativo

i'o-~25

I

~tilCt;~rafo

o

Assisten:c !..t;islativo
Assistente Legisla-tivo

~"

c

I
I

Da~ilé;::!!f::

l

o'

Assisten~e

l'o."'-25

!

l'fool-25

"'""
NN-26
,.,.,._~

~"

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

'

(~I FiWi4- Refeter~Cia ~ corresoonde 8C! Salário-f.linialo v1çente.

QUADRO PERMJINENTE

4. f.~ FI,INt;!ONAI. ~ASSISTENTE ~PLENÁRIOS
(~

ASCENSI\0 F'UNCHlNAL

vagas J;Jara 02 c11ndidatos

s
N T E R !
Categoria
~

N ~ M E

l.José Rodrigues ~aio
2. vai ter Ferreiri

o

' Clas5e

Aitiflce de Me.;ânica

o

Artiflce de Mec:.!inica

E

5. CATEWlUA ruNC!ONAL
PROG-""SSÃO ES-""CIJIL
"-

-

N O M

I

E

"·

.l. N T E R. l

""-"

OE~

(07

"agas

'
Cluse

,L91Jtill't!erç,...e Alves

(•)

Pedn!SII

N-4-26 - Ref11renti1 CUI!!

II.QenU de Seg.t.egisl!ltiY

Es=ecial

corres;:.cnce ao Sd.hio-Hi.nimo vigente.

( . . ) NS-14- Referi!n:ia !nicbl da$ Categorin Ft.neicnais de Nivel Sullericr.

Cateooria

j Classe

klsistante de Plen:írics

o

As!iistente de Pleruiri::s

o

l

2f

'

I'

' u '

I

Refe-

t+t-)5

j

Referêncill

-"
.....,.

.§_EÇURANC~LE'GB"tA_7li'_A

oara 01 cano ir:l t o

•~nç-.j.a

1

o
N O 'I A

I

RefeI r!ncill I

J

_,

o'

Ca.tegorh

T U A Ç Ã

l

habili_~~~os)

I

' o
Cateooria

h

'

bil't
·- a.oo

N O V 1!.

[Classe

Inspetor Seg.Legisla:ival tJnica

J Refe-

x:!!:n_ç!ª
NS-~4

I

'!213
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,2t1AI;IRO PERMANENTE

6. CATEGORIA F"UNCI~NAL 01': l::mtr~OOfl

(Õl~ra

ASCENSliO FUNCIO'ôAL

s
NO H

Cat~çoria
...

1 • M;.rcos José Caq;los LlN

U A

"'

) Classe r iiefe-

l

c

-~--D-

f!!

.-

1! A

·, Classe ;

I

I

! __,

--

Refe-

. I t!:no:i.a
B
I "'-"
I

CO~UioUCJu;.,~.S:QClAL __

(O; yag;s. pan 01 Cõlndida~ habilitaoo)

SiTUA

' "'
C.!lteooria

N O H E

_

ccn:~oor

~"

7. CATEGORIA- õUN;;tCN:IL OE :f.C:-IICO
A5CE~l$l!:C FUNCIZ~JAL

habilitaoo)

Cõllegor h

ro!n~i~;~

I I

O..ti16grafo

..

~

l,

r o'

' "' "

f.

~andidata

Qt

!OR

I

I

Classe

3_0
NOVA

Referência

I

categoria

Classe
.

j
!

Referi:.n.l:.ia

O;:~tilógrafo

1 -Luci011ar da Costa Rodrigues

OUAORQ PERH/INENTE

8. CATE:>ORIA FUNtlQNJlL DE T~CN.U:O 01 LJ;GJ:SLACÂO _& OJ!CANf:NJ:Q
PROG;;.~:;ss~o ESFECIAL (Ol".Yt!Q~_ o~_:Q 01 t:anciaato t'l<~bil.l.t011do, na (erma
oo artiQO 33, §§ "~ e ,~ oa i'<eso,uçio 1(06/éiOi

A ,.. À- O

I Classe

Categoria
1. José

!

NT-tfl.,~OR

N O H E

N Q V

I

Cateooria

/ C;l.as.se

I

Ao;~recida C~$

g~

!!f

fU

f.ESSOAt.

1. CA'l'ECQR!A F'I,JNC!Q!<!_JI!.. DE ~

ê! 1.EGISLAÇ){Q f

(l~CAMENTC

ASCENS~O ~UNC!_®A!...

(04 vagas sendo: 02. _par_a ;.Scenslo F'u'1cional
para f>rogressJo Especial, remanejattaso na for11a co art. J:::, § lQ

02
da

Re.soluçJIO 1.11.6/BD)

~Q

SITUA

I. E00aroo Au~StO Lo:JC!S
2.JIH'ione Hugo Nunes Sorçes

3 .eoulart COsta Hsroues
4.H;Jrllita1 Co.5ta

ae

Al!l'ei~

E._JLLO

A N

N O M E

'

~~~

0

;e::egislatij
Assistente L.er;is.;at;_ivo
,1\Ç::nte Ce Seg.Le;-islõtiv

J

-

,.. ,

~

__

c "_,;-

I

Cateço::ia

( Classe \ flefe-1
ré.'lcia.

Categoria

1

•!

R

ClllSSe i' RefeJ:!nC-ia_

Téc. em

L~.

e

C

Tk. em

L~.

e Orçamento

C

Tl!c.

Leç. e

I

NS--14

Téc. em Leg. e-ort;amentoJ

e:11

Crç~~~rentoJ

c

c

-~~o~

......

NS-14

NS-U

2.. _C~TEGORI.t. F'UNC:ONA[..--OE AtENTE CE SEGURANÇA LEGZS!,.ATIVA
ASCENSiiQ FUNCiONAL (Q2 vagas pi!ira 01 candidato nabilitaoo}

S LL.tt A
N O t.l E

t

.E~io

ANTER!.t!R

cateçoria

( Clasiu:
_,

José .auro veriss.ifll:l

(•)

~14 - Referêncill inicilll aas Categorias fU"'Cionai:s ae Níve!

c-)

tfol.-2&-

Refedncia quo eorresoor>d: ao slllári.o-m!nlno vigente.

Swerior

I

~

.··.:

O
~

Rc;fere.ncU

Categoria

C V A

Classe \ Rere_ .

__ .renc.ia
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DIÁRIO DO CON.GRESSO NAOONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDEI'ITE'
N" 279, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen-

tar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta dos Processos n• 17 25/89-8,
Resolve aposentar, por invalidez, Maria Ro-

mana Ribeiro, Assistente de Ple.nário, Classe
"d.. , Referência NM-25, do Quadro Permanente do Senado Federal,~nos termos do artigo
40, inciso I, da Coilstituição da República Fe- ·

Resolve aposentar, voluntariamente, Anna
-Maria Tavares Sobral, Técnico Legislativo.
Oasse "Especial", Referência N5-25_, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos doartigo40, inciso m, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado cliliTI os artigos 515, inciso II, 516,
incisç) I, 490, 492, § f9, 517, inciso I, 488,
§ 4?, 502, § 2 9,494, alínea ''a", do Reg_ulamento
Administrativo do Senado Federal (Edição
Atualizada- 1989_), observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carne~ Presidente.

m, 516,

inciso

m, 490, 492,

§

1989}, observado o disposto. no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE
rf9 282, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais, e de acordo
como que determinam as Resoluções n9$l46,
de 1980, 50, de 1981 e 360; de 1983, e de
acordo com o Ato__ da Comissão Diretora n'?
36, de 1989, resolve,
,
Art. 1~ Conceder progressão especial de
ascensão funcional aos servidores aprovados
no processo seletivo interno para provimento
de vagas existehtes nos Quadros Permanentes
e CLT, na forma do Anexo ao presente ato.
Art. 29 Os se"Mâores que sofrerem deces ..
so salarial, em decorrência da aplicação deste
ato, terão essa diferença assegurada como
vantagem pessoal, nominalmente identificá-vel, na forma do artigo 4° da Lei Complementar n~ 10, de 1971, que Será absorvida, progressNamente, pelos aumentos e reajustes supervenientes.
Art. Jo Este ato entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 19 de dezembro de 1989.

ATO DO PRESIDEI'ITE

derativa do Brasil,' combinado com os artigos

515, inciso

1'1• 281, DE 1989

)9,

488, § 4•, 502, § 2', 494, alínea "a" do Regulamento Administrativo ào Senado Feder~! (Eçlição Atu!llizada --1989) e art. 19 da Lei n~
1.050, obselVado o disposto no art. 37, inciso
XI. da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
- Seilador Nelson Carneiro, Presidente.
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O Presidente do Senado Federal, no uso

da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
-competênCia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n' 17.145/89-9,
Resolve aposentar, Voluntariamente, 06vis
ATO DO PRESIDEI'ITE
Corrêa _!'acheco, Adjunto Legis1ativo, Classe
N9 280, DE 1989
"Especial", referência NS-19, do Quadro PerO Presidente do Senado Federal, no uso
manente do Senado Federal, nos termos do
da sua competência regimental e regulamenart 40, inciso m, alínea "a", da Constituição
tar, de conformidade com a delegação de -da República Federativa do Brasil, combinado
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
com os artigos- 515, inciso 11, 516, inciso I,
da COmissão Diretora n'? -2, de 4 de abril de
490, 492, § 1'· 517. inciso 111. 488, § 4•. 502,
1973, e tendo eni vista o que consta do Pro- - § 29, 494, alínea "a", do Regulamento Adminiscesso n• 17.399/89-0,
trativo do Senado Federal (Edição Atualizada

Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente do
Senado Federal.

QWlORC PE:RNJINI;NTE:
l:ATEC:DRIA FUNCIONAL OE ANAL~STA I,.ECISLATJVO
ASC:ENSJiO f'UNÇIQNA!. (5.7 _VIt(lliS renanejadas + 1_2 de Têcnico t.,e-g1slat1vo
ocorrid11s 11té 30.11.a5l .. 65' vagas)

-·
SI TUAÇJiO À Ef>OCA
oo PRoc.::sso s.::LET!va
Cõl~egor.il
Classl!l
Ref.

NOME

01. Jo5é Mariapde Arnol"im

02. Ronaldo Rocha Melo
0,. Francisco Oe

Ribeiro
o•. carmem Lúcia Cruvinel
05. Airton Oant.ils d~ Sousa
o.s·. Laudicene de Paula Ceroueira
Inis de Sampaio P~cheeo
os. Marcelo Azevedo Larroyed
Maria Terezlnha N. Neves
10. Célia Maria Rangel Norzes
Solange de Az~vedo Polla
Maria Inéz Araújo Rz~os
Mari:t da Pu da Silva Leociidio
lvanilde Pereira Olas
Joio Batista correia
16. Fernando Pereira Damasceno
Kendy Aoarecido Osiro
Fl,via Santinoni Vera Cavalcante
Lúcia Maria Medeiros de Souza
;-o.. Fl4vio Roorigues da Hotta

"·
"·

I

II

,_

"·
,._
"·

I "·
I "·
I

J

S~les

"·
"·

Dat116onfo
Datilêgrafo
Oatilógrafo
Oatllógrafo
Oatilógrafo
Oatilógraro
Oatilógraro
O:ttilógrafo
Oatilógrafo
Oatllégrafo
Oatllógrafo
Oatilóorafo
Oatq.ógufo
Datilógrafo
Oatilógrafo
O;otilógra ro
, oatllógufo
OatUógraro
OatUógrafo
catilógraro

c
c
c

'

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

NM-25
NM-25
'IM-26
NH-25
NH-2S
NM-2&
NM-26
NM-25
NH-26
NH-26
NM-26
NM-26
NM-26
NM-26
NM-26
NH-2.S
NM-25
NM-26
NM-26
N!o!-2!i

SITUAÇJiO NOVA
(A partir de 1R.12.69- Res. no 67/8$1)
Categoria
Classe
Paoriio
Anlllista
Analista
Analista
Anil is ta
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Andista
Analista
An;alista
Analista
Anlllista
Analista
Analista
Anal.ista
Analista
Anal,1$ta
Analista

L~Ohh.tivo

Leghlativo
Legi~lativo
L~gislati v o
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Leghlativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
L~gisl01tivo

t.eQishtivo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Leglsh.tivo

,.

'

,.,.'·'

I
I

L

"
"
,."

''

L

,.,.
,."
,."
,.
,.
,."

,.

'

I
I

''
I
I

'

'
_,

'i !('~

I
I
I

r
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OUAORO PERMANENTE

CATEGO_IUA F"UNC_IONA!. 9E--l!!IA!..l.STA LEGISLA TIVQ
ASCENSi\0 ..fUNÇ]O_NA_!._

-·-

~

;-

SI TUAÇAo A ~POCA
00. PJ~OC,.SSO SE:L!::TlVO

N O M .S:

cue;oria C.laue

i

I
I

i

I

"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·

H~ria

Abadia Furtado d"e OUvelra

oatUóorafo

Ceiza Marli ,Soares Ribeiro
Eug~nia Har.l.a Perelr~ Vitorino
V<~.lária RoC::i;;-ueS P.otta

Oat.rlógraro

Darleth LOUSilrl dO N. Pll!xl:io

Slrley tllrne.ioa da SUva
Josd Yaldec!: Vasco da Silva
vanda Wolney c. Aii'es
t.ili.:~n Karla F'erreira do Aru1ra1
31. Geraldo Magela o;l• Silva
Leonel Gomes de Oliveira
Maria do Socorro A. de A. B.astos
Orl;ange l'laria Brito
Anton.io t.ooes. Ritu:iro
Daniel Odgaoo
SuHio de Sousa e Silva
Altarniro .)osé da Silva
)~.- Renato de- Alencar Dar1tas
Silvia Pradin~::s Coc:lho Ribeiro

"'·

"·
"·
"·
"·
"·
"·

"·

I

;

Janice d~ ::.arvalho
42. Roberto <...:lz H~:neses Silva
José R.od:-!.iues cnaves
Neioe Pi111~-:ta Ha.gillhil~.s
D~rtise Ma::- ia V. lurt~s Pereiu
Hari• Irar.! Carneiro K•y
a·:r.ga Maria Ferreira Porto
Sal'\dro Huanori rutida
José Tatle<.~ oe A•orlm
Jos! M~:no:::-;:a de Araújo F' ilho
Adilson Gc:-;alv~:s de Hacen;J
Sandra R.e;!;-;• rern•ndes ds- SilVa
Otávio fe::eir• Lilllill
J<tar lene c= Gu!u1:lo
Sc.to.Hio Sill.:.usthno Bot,.lhr.t
Haria de f.it111111 P. CarJ..ui
>1. F'rancisco J;ntonio C. Campos.
Oscar Martins de Oliveira
Glaueeni two~:s de S. Hoffrnann
Higud SUwa de carvalhO-

"·
"·

"·
"·
! "·
'I
"·
I

I
I

...

"·
"·
"·
"·
"·

"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·
"·

...

...

OatUligrafo

Cleuton Mences de CarValho

II "·
"·

I

Mii:cia Caldlis. e Alllleid-a A-úÃd
Costá rciiriarid-e$
Cu los Roberto MareeHno
Jorge Antonio Alves àa Silva
Gerson Martins tie fUtzend~:
Cisar Augus.tO Guilllar-l~:s
Carlos Henrique Nato$ CUud'.fo
Al!oio Carlos. da Silv•
vera Lúe.ia Lae~:rdil Nunes

EStl::t'

Datilógrafo
OaUló!õln.fo
OatUógnfo
DatilÓÇi'afo
Oatilôgnfo
Oatilógrafo
D;atiló!ifrafo
Oat.ilê;rafo
Datilógrafo
Oatilógrafo
D;atiló>~rafo

Datilôgu fo
OatUógraro
Da tilógra fo
OatilóE!rafo
Datilógr·aro
Datilógrafo
DatilóQrafo
Oat!lógrafo
Dat11ó!;!rafo
Biliotecãrio
O.at.Uóg:rafo
Datilóg:r•fo
D•tilógraf.o
Dat.!.lógrafo
Datilógrafo
Oatilóg:rafo
Oatilógrafo
oa tilógr• fo
Datiló!;!r•fo
DatUógrJifO
Datilógrafo
Datiiógnfo
Datilógi'llfO
Oatilógrafo
Oatilógrafo
0atiló5jNifO
Datilóguro
Datilógrafo
Oatilógrsfo
Oatilógnfo
Oatiló!;!raf"o
Oatilógrafo
Datilógrafo
Datilógrafo
Oatilógnfo

.. :u Cluse, Padri!lo ! - Padrlo inieia! da Categoria

ATO DO PRESIDENTE
N• 283, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen~
tar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Aro
~

Comissão Diretora,

n~>

2, de 4 de abrü de

_,.

-

-

-~

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Es5.
c
c

"c
c

'

c

c
c
c

c

"
"c
c

R e!_~

Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Anlllista
Analista
Analista
Analista
Analistõ!l'
A!'Htlista
Anal! na
Analhta
Analista
Anal.ista
Analista
Analish
Analista
AnaU.sta
Analista

NH-26
Nl-l-76
NH-25

NM-26
NM-26

NM-21$
NM-26
NN-26
NM-26
~-26

NN-25
NM-26
NM-26
NM-2ó
NN-25
NN-26
NM-26
NH-26
NN-26
N/>1-26
NN-25
ltM-26
NS~21
NH~2)

I
I

NM~26

N.'l-2.5
NM-25
NH-26

NH-261
NM-26

I

NH-26 i'
NH-2&
NM-25

NH-25

j
I

==~~~-~·
NH-25
NM-26

NM-26
NH-26

NM-25

c

NM-2&

c

NH-25

c
c
c

NM-26
NM-:26

NM-2&

OB~-Ul'

de 111. 12.~ - Ss

Ca~eg~lri!

NJol-26

NM-21$

~e

.

-~:~

-

..

SITUAÇÃO NOVA

{A

NM-2&

c

..

-

!'111 87/P!Jl

Classe

L.egislat.ivo
l.eglslati VD

Pnérlo

"
,.,.""
,."

t.epislativo
t..egislativo
Legislativo
Leg~slat.ivo

Legislativo
Legislativo
L'=gisla ti v o
Legislativo
Legisl aUvo
Legislativo
Legislativo
Leg.islat.ivo
Legislativo
Legislativo
Legislativa
Legislativo
Legislativo
Legislativo/

I
I
I
I
I
I

l

"
,."
,."

Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista L!t[;lisla ti vO
Analista Legislativo
Anlllist• Legislativo
Analista L~:g!slaUvo
Analista L~:gislativo
Anllist• Legishtiva
Analish Legislativo
Analista Legisla_tivo
Analis.h Legislativo
Anal..Íst• Legislativo
Analista Legislat.ivo
Andista Legblativo
Analista Legislativo
Analista Leo;~islativo
Analista Leghla.tivo
Analis-ta Let;~islativo
Analista t.eQislativo
Analista Lephlativo / Analista Legislativo
Analista legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo
Analista Legislativo

I
I
I
I

,.
"
,."
,.

I

"

I

l
I

l
I

l
I

"-!
,--:_1•
"
"
"
"
""
,."

~

.

I
I
I
I
I
I
I

l
l

,.

I

31
)1
)JI
)I

31

>•

lr

31
31
.

1

31 - /

l

)I

1

)t

;rJJ ~I

,.
,."
,.
,.
,.
,.
)l

AnJ.lista t.egislativo

1973, e tendo em vista o que.cãnsta do Pro~
cesso n• 017.456/894.
·
Resolve aposentar, por invalidez, Alva Lyra
Verfssirilo ·Theóphilo, Técnico L,egislativo,
Oasse "Especial", Referência.NS~25, do Quadro Permartente, nos termos do artigo 40, incl~
so I, da Constituição da República Federativa

do Brasil, combinado com os artigos515, inciso DI, 516, inciso UI, 456, 490, 492, § I•, 488,
§ 41, 502, § 29, 494, alínea "a", e artigo 19,
da Lei 1.050, de 1950, observado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.- Senador /"'elson Camefro, Presfdente.

Dezembro de 1989
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ATO DO PRESIDENTE
N~' 284, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen-

tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Com~o Diretora n~ 2, de 4 de abrü de
1973, e tendo em _vista o que consta do Pro-

da Subsecretaria de Documentaçãoe Informação no período de 19 a 30 de janeiro de 1990,
durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.
-!Senador Nelson Carneiro Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 287, DE 1989

Sábado 16

8217

lhães, contratado sob o regime jurídico da
Consoiidãção Cfas Leis do Trabalho e do Fun~
do de Garantia por Tempo de Serviço, a partir
de 13 de dezembro de 1989.
Senador Federal, 16 de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carneiro Presidente do Senado Federa).
ATO DO PRESIDENTE
N• 290, DE 1989

cesso n O16.992/89-0
G Presidente do Senado Federal, no uso
Resolve aposentar, voluntariamente, AntoO Presidente do Senado Federal, no uso
nio Carlos _Lopes, lnspetor de Segurança Le- _ da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
da sua competência regimental e regulamenglslativa, Classe "Especial", Referência NS..19,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
tar, em conformidade com a delegação de
do Quadro Permanente do Senado Federal,
da Comissão Diretora n9 "2, de 1973, e tendo
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
nos tennos do artigo 40, inciso III, alínea "c",
em vista o que consta do processo n9
da ComisSão Diretora n9 2, de 1973, e tendo
da Constituição da República Federativa do
em vista o que c·onsta âo processo n 9
017.974/89~5.
Brasil, combinado com os artigos 520, 490,
Resolve exonerar, a pedido, Antonio Carlos
017.782/89-9,
492, § 19, 517, inciso V. 488, § 4~', 502, § 2"',
Resolve exonerar, a pedido, Julio 8ÇJ!ochi
de Nogueira, Técnico Legislativo, aasse "Es494, alínea "a", do Regulamento AdministraViUa-Verde de Carvalho, Datilógraro, Casse
pecial", Referência N$-25, do Quadro Permativo do Senado Federal, com proventos pronente do Sena!=Jo Federal, a partir de 15 de
"C", Referência NM-26, do Quadro Permanenporcionais ao tempo de serviço, à razão de
dezembro de 1989. - ·
te do Senado Fedeéal, a partir de 15 de dezem31135 (trinta e um trinta e cinco avos) do seu
Senado FederaL 16 de dezembro de 1989.
~
bro de 1989.
vencimento, observado o disposto no art 37,
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.
- Senador Afexandre Costa Segundo Vice~
indso XI. da Constituição.
- Senador A/~dre Costa Segundo Vice~
Presidente, no exercício da Presidência.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.
- Presidente no exercfr:;io da Presidência.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENtE
ATO DO PRESIDENTE
N• 288, DE 1989
ATO DO PRESIDENTE
N• 291, DE 1989
N• 285, DE 1989
O Pr~sidente, no uso da Sua competência
O Presidente do Senado Federal, no uso
regimental e regulamentar, em conformidade
O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental, de acordÕ
com a delegação de competência que lhe foi
de suas atribuições regimentais e de conforcom o que determinam as Resoluçõesn9 5 146,
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9
midade com a delegação de competência que
de 1980,50, de 1981 e360, de 1983, e tendo
2, de 1973, e tendo em vista o que consta
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direem l{!sta o que dispõe o § 49 do artigo 19
do processo n• 017.635/89-6,
tora n~ 2, de 1973.
do Ato da Comissão Dfretora n9 36, de 1989,
Resolve rescindir, a pedido, o contrato de
Resolve designar Maria Helena de Souza
resolve:
trabalho do servidor José Goulart Quirino, AsMendes Duarte, Adjunto LegisJativo do QuaArt 19 ConcederAscensãoFuncionalaos
sessor Técnico, DAS-3, do Gabinete do Senadro Permanente do Senado Federal, para exerservidores aprovados no processo seletlvo indor Wilson Martins, contratado sob o regime
cer, em substituição, o cargo de Diretor da
terno para provimento de vagas existentes no
juridico da Consolidação das· Leis do Trabalho
Representação do Senado Federal no Rio de
e ~o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, --Quadro Permanente do Senado Federal, na
Janeiro no período de 1~ a 30 de janeiro de
forma do Anexo ao presente Ato.
__
a partir de 5 de dezembro de 1989.
1990, durante o impedimento do titular.
Art 2 9 Os servidores que spfrerem decesSenado Federal, 16 de dezembro de 1989.
Senado Federal, 16 de dezembro-de 1989.
_so salarial, em-deCõrrência da aplicação desi:~
-Senador Nelson Carneiro Presidente do _Se- -_ ~-~ertador Nelson Carneiro--Presidente.
Ato, terão essa diferença assegurada como
nado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
vantagem pessoal, nominalmente identificáN•
289,
DE
1989
ATO DO PRESIDENTE
vel, na forma do artigo 49 da Lei ComplemenN; 286, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no Uso
tar n91 O, de 1971, que será absorvida, progresda sua competência regimental e regulamensivamente, pelos aumentos e reajustes superO Presidente do Senado Federal, no uso
tar, em conformidade ~om a delegação de
venientes.
de suas atribuições regimentais e de conforcOmpetência· que lhe foi outorgada pelo Ato
Art 3• Este Ato entra em vigor na data
midade com a delegação de competência que
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo
de sua publicação.
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diteem vista o que consta no Processo n9
Art. 4 9 Revogam-se as; disposições em
tora n9 2, de 1973,
017.679/89-3
.
contrário.
Resolve designar Édena Diniz Vianna, AuxiResolve rescindir o contrato de trabalho do
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.
liar Legislativo do Quadro de Pessoal CLT,.
servidor Paulo Cesar Tli'TliTl, Assessor Técnico,
-Senador Nexandr~ Costa :29 Vi ce-PresidenTabefa Permanente do Senado Federal, para
DAS-3, do Gabínete do Seiladõf-JU.tahy Magate Elo exercício â"a Presidênciã.
exercer-, em substituição, o cargo de Diretor
9
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CATE"COR}:A F'UNCJ:ONA!.,_ QE.__ANSUS,TA li:..<:ISlATIVO
ASCENSl'iO F'UNC_.i_QNAL

N O H E

I

..

.

01. ,,., 'nnoi.oo e. do cu .. >ob
..
02- Cilson Ant61'11o oe Sarros

I

"·
"·
cs.

I

Ca_tego:rJ.a

•i

I

Oayse Cristina Re:sende
l"re!.t.as
Marta Hesouita S.
.Josl! Carlos de Matos
06. L.ívil Santos Comes da SJ.lva

"

Cl:ts~e

c
c
c
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(Resoluçlo nll' 87/89)

SeSsão: 21-11-89.
SECRETARIA GERAL DA MESA
EXIRATO DE TERMO ADITIVO
-Projeto de Lei da Câmara n9 56, de 19~
{Resenha
das-matérias
apreciada
Espéde: Segundo Termo ·Aditivo ao Con~
(n"' "3.362/89, mi Casa de origem), de iniciativa
de
19
a
30
de
novembro
de
1989
trato n• 028188
·
i do Presidente da República, que concede
art 269, ndo Regimento IJ:ltemo) _
Contratada: Vidraçaria Pisotec - Comér~
1 compensação pecuniária, a título de benefído,
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
cio e Representações Ltda
ao militar temporário das Forças Armadas, por
1
A SANÇÀO DO PRESIDENlE
Contratante: Senado Federal
~ ocasião de seu licenciamento.
Objeto: 1 Adequação do reajuste de preços
DA REPÚBLlCA
,
Sessão: 28-11-89.
-Projeto de Lei da Câmara no:> 48, de 1989
d& Contrato ao fndice Nadonal de Preços ao
-Projeto
de Lei da Câmara n• 49, de 1989
(n9 2.014/89, na Casa de origem), de iniciativa
Consumidor (INPQ, faixa ·de renda restrita.
'do Tribunal Superior do Trabalho, que altera (n"' 2.256/89, na Casa de origem), de iniciativa
Data da Assinatura: 13-12-89.
Signatários: Pelo Senador Federal: Dr. Jo- a composição do Tribunal Regional do Traba~ . do Tribunal Superior do Trabalho, que altera
sé Passos Pôrto. Pela Contratada: Eunicardo lho da 9~ Região, cria a função de Corregedor a redação do inciso yn do art 33 da .l-ei n"'
Regional e cargos ein comissão e de provi~ 7.729, de 16 de janeiro de !989.
Brasil de CarvaJho. ·
Sessão: 29-11-89.
Amaury Gonçalves Martins. Diretor da Sub- menta efetivo no Quadro Permanente da Se~
-Projeto de Lei da Câmara 57, de 1969
secretaria de Administração de Material e Patri# cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
(n9 1.485/89, na Casa. de origem), que alterf!!!
, 9" Região, e dá outras providências.
mônio.

n•
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a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.
Sessão~29-ll-89.

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À SANÇÃO DO SENHOR
GOVERNADOR DO DF

-Projeto de Lei do DF no 42, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal,
que dispõe sobre normas para a proteçáo do
meio ambien.te, nos casos que especifica
(apresentado por sugestão do Deputé!do Augusto Carvalho).
Sessão: 6-11-89.
-Projeto de Lei do DF n9 74, de inlciB.tiva
do Governador do Distrito Federal, que cria
funções do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, nas tabelas de pessoal que men-

ciona.
Sessão: 6-11-89.
-Projeto de Lei do DF n9 59, de 1989,
de iniciativa do GOvernador do Distrito Federal, que dispõe sobre a regularização ou desconstituição de parcelamentos umbanos im-

plantados no território do Distrito Federal sob

a forma de loteamentos ou condorrúnios de
fato.

Sessão: 7-11-89.
- Projeto de Lei do DF n• 69, de 1989,

de iniciativa da Comissão do Distrito Federal,
que autoriza a desafetac;ão de domínio de bens
de uso comum do povo, dentro dos limites
territoriais do Distrito Federal.
Sessão: 7-11-89.
- Projeto de Lei do DF n"'_ 72, c:Je 1989,
de iniciativa do Governaaor do Distrito Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do Distrito
Federal, os cargos de Natureza Especial que
menciona e dá outras providências.

Sessão: 22-11-89. -Projeto de Lei do DF n? 63, de 1989,

que autoriza a instituição da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá outras providências
(de iniciativa da Comiss!o do Distrito Federal).
Sessão: 23-11-89. - --- -Projeto de Lei do DF n9 66; -de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede-ral, que cria a carreira de Magistério Público
do Dtstrito Federal, seus cargos e empregos,
fixa os valores de seus vencimentos e salários
e dá outras providências.

Sessão: 23-11-89.
-Projeto de Lei do DF 09 67, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria empregqs em comissão na Tabela
cJe. Empregos .etn Ç'onljssão da FundaÇão
Hospitalar do DistritO Federal e dá outras providências.
.
Sessão: 23-11-89.
- PÍ"ojeto de Lei do DF h 9 ·52; de 1989,
de iniciativa do Govemãdor do Distrito Federal, que extingue e cria Regionais de Ensino
na Fundação Educacional do Distrito Federal
e dá outras providências.
Sessão: 23~f1:.89 (extraOrdinária).
- Projeto de Lei do DF n9 87, de 1989,
de iniciptiva do GoVernador do Distrito Federal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de NCz$
2ª2.216.000,00 (duzentos e oitenta e dois ini-

lhões, duzentos e dezess.eis mil cruzados no'1:'9s) e dá o~tras providências.
Sessão: 27-11-89.
-Projeto fie. _Lei do DF n 9 50, de 1989,
de iniciativa da CoinissãO do Distrito Fi:deral,
que aUtoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica de Taguatinga (Região Administrativa
li), apresentado por sugestões do Deputado
Francisco Carneiro.
Sessão: 28-11-89.
-Projeto de-Lei do Senado n 9 13, de
1988-DF, que aprova a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/ABRB, dispõe sobre sua participação no capital
de empresas, e dá outras providências.
Sessão: 28-11-89.
- 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
do Distrito Fed_eral/DER-DF e seus cargos, flXa
os valores de seus vencimento e dá outras
providências.
Sessão: 30-11-89.
- Projeto de Lei do DF n~' 71, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria a Carreira Atividades de Trânsito
no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF e seus cargos, fixa os
valores de seus vencimento e dá outras providências.
Sessão: 30-11-89.
,- PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
APROMULGAÇÃO

-Projeto de Resolução n9 81, de 1989,
- c:[ue autoriza- o -Governo dõ EstadO do Ce8rá
a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEstado do Ceará (LFTE-CE), E:m nlOntcmte equivalente ao valor-das 2.839.813 Obrlgaçõ_es do
Tesouro do Estado do Ceará - OTCE qUe
serão substituídas e extintas.
Sessão: 7-11-89.
~- .....,.._Projeto de ResoluçãO n.~ 82, de 1989,
cjUe autOriza- o" QoVerilo dO EStado dõ Rio de
Janeiro- a elevar, excepcional e temporariamente, seu limite de endividamento, para
emissão dos títulos que menciona.
Sessão: 7-11-89.
_~- Projeto de Resolução n~ 84, de 1989,
Cjue-autoriza o Governo do Estado do Piaui
a contratar operação de crédito externo no
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), através do Convênio
de-Pagamento ReciprOCo Bràs.il/Argentina.
Sess_ão; 7-11-89.
--·-Projeto de Decreto Legislativo n~ 31, de
1989 (íi? -59/89, nã t'"ãrTiara -dos Deputados),
qi.te ãj)l-ova o texto das Emendas à Convenção
da Organização_ lnternacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite (Inmaisat) e
ao Acordo Operadona1, adotadas pela Quarta
Assembléia das Partes lnmarsat, realizada em
Londres, de 14 a 16 de outubro de 1985.
Sessão: 7-11-89.
- Projeto de Decreto Legislativo n? 32, de
1889 (rt' 61!89, na Câmara dos Deputados),
qtie aprciVa o teXtõ-dó ACordo de Coop_c:!'~çao
Tecnica celebrado entre o Governo da Repú-
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blica Federativa do Brasil e o Governo daRepública do Paraguai, em 27 de outubro de
1987: . -.
Sessão: 7-11-89.
:. . ____:_ Projeto de Resolução n 9 1, de 1989; -de
iniciativa da Comíssão Diretora, que altera a
redaç~o de dispositivos da Resolução n~ 146,
de 1989, alterada pelas Resoluções n;>$ 50, -de
1981, e 360, d~ 1983, ·e dá o1,1tras providências.
Sessão: 20-11..:89.
- Projeto de Resolução n9 51, de 1989,
que autoriza a Prefeitura Munidpal de Bonito,
Estado de Pernain6uco, a contrãtar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 675.8_19,21 Bónus do TEfsourQ
Nacional - BTN.
Sessão: :20-11-89.
- Projeto de Resolução n~ 67, de 1989,
que autoriza a concessão de garantia da União
aos titulas que menciona.
Sessão:Z0-11-89.
- Projeto de Decreto LegJslativo n~ 33, de
1989 (n~ 64/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acqrdo que Cria uma
Comissão Mista entre o Governo da R~pública
Federativa dO Brasil e o Gallemo da República
Togolesa.
Sessão: 21-11-89.
- Projeto de Decreto Legislativo n~ 34-, de
1989 (n9 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 Paralba,
e do seu protocolo anexo, correspondente ao
forneçir:nento de obras para o ano de 1988,
celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o· Governo do ReJno __da
Espanha, em Brasília, em 2Q de abril de 1988.
Sessão: 21-11-89.
··- Projeto de DeCreto ~Qislativo n~ 35, de
!989-lrlY -74/8"9. na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Eoonômica entre o Govern_o da RepUblica Federativa" do BraSil e o Governo da República
Argelina Democrática e Popular.
Sessão: 21-11-89.
- Projeto de l;)ecreto Legislativo n 9 39, de
1989 (n' 63/89. na .Câmara dós Deputados),
que aprova o texto do Protocolo de Coope~ação na Área de Tecnologia Industrial, ftrmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular
da China, eiJl P~quiril, em 6 dejulhq.Qe 1988.
Sessão: 21-11-89.
-Projeto de Decreto Legislativo_ n~ 43, de
1989 _(n9 70/89, na Câmara do ·oeputados),
que aprova o texto do Acordo Básico çle _Cooperação Técnica. cel~brado entre _à Governo
da República Federativa do Brasil e o GOverno
da República da Nicarágua, em 19 d~ abril
de 1987.
Sessão: 22-11-89.
_.
__ -Projeto de Resolução n 9 75, de.1989,
que autoriza a Pr~feitura Municipal de_VitÇria
da Conquista, Estado da Bahia, a contratar
operação de cr~gito n9 valor correspondente,
em_ çn..gados_ u_o_vo_s, a 2.006.188 6ônus do
Tesouro Nacional"'"""""~' BTN.
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Sessão: 22-11-89.
- Projeto de Resolução n~> 76, de 1989,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a ultimar contrawção de operação de crédito

Sessão: 29-11-89.

--=-Projeto de Resolução

n~

90,- de 1989,

que autoriza a República Federativa do Brasil
a ultimar a contratação de operação de crédito

externo, no valor equivalente a até US$ externo, no valor equivalente a at~_ (JS$
55,600,000.00_ (dnqüenta--e cinco nlilhões e 4'?,000~000*00 (quàrenta sete milhões de
dólaresamericanos).
seiscentos mil dólares americanos).
Sessão: 30-11-89.
Sessão: 22,11-89._
-Projeto de Resolução n"' 77, de 1989,
que autoriza a Companhia Estadual de EnerPROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
gia Elétrlca - CEEE- a ultimar aditivo conA CÂMARA DOS DEPUTADOS
tratual à operação de crédito externo, firmado
em 12 de oubJbro de 1978, junto a um con_:_'PrOjeto de- Decre~ Legislativo n9 25, de
sórcio de bancos franceses, com vistaS a pos-- 1988,- de autoria do Senador Leite Chaves,
sibilitar a aquisição de equipamentos de cri- que susta o Decreto n9 96.991, de 14 de outugem francesa para a ampliação da Central bro d'e 1988, que ''atribui competência para
Termoelétrica Presidente Médici, no Rio Gran- autorização de pagamentos e recebiffientos
de do Sul.
por meio de outras instituições financª-ira_s" ·
Sessão: 22-11-89"'
Sessão: 6-11-89.
- Projeto_qe Resolução n" 83, de 1989, ---:...._ErneridàdOSériadOaoProjetodeDecreque suspende, por inconstitucionalidade, a to Legislativo n" 27, de 1989 (n9 57/89, na
execução de expressão contida no § 29, do
Câinára dos Dep~tados), que aprova os textos
art. 2"' da Lei n9 7.~]. de 6 de jãneiro ~~ da "Coitvenção-sob e Pronta Notificação_ d~
1989.
·
_;;::-Acidente Nuclear" e da "Convençao sobre AsSessão: 23-11-89;sistência no Caso de Acidente Nuclear ou
_ Projeto de Decreto Legis1ativo n9 40, de
Emergência RadiolÓgica", aprovadas durante
a sessão especial da Conferência Geral da
1989 (n" 71/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova 0 texto do Tratamento de ExtraAgêncialntemacionaldeEnergiãAtômica;em
dição celebrado entre o Governo da República
Viena, de 24 a 27 de setembro de 1986.
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Sessão: 6-11-89.
da Espanha, em BraSJ1ia, em 2 ~e fevereiro
- Projeto de Lei do Senado n9 166, de
1989-Cornplementar,
de autoria do Senador
1 8
de 9 8.
Fernando Henrique Cardoso, que exclui, da
Sessão: 27-11-89.
íricidência do fmposto sobre Seviços de Qual- Projeto de Decreto Legislativo n 9 41' de
quer Natureza, a exportação para o exterior
1989 (n<~ 55/89, na Câmara dos DePutados),
dos serviços ·que menciona, nos termos do
que aprova o texto do Estatuto e Protocolo
ínciso n do § 4 ... do art. 156 da Constituição
do centro lntemadonal de Engenharia GenéFederaL
tlca e Biotecnologia - ClEGB, assinado pelo
Sessão: 6-11-89.
Brasil em 5 de mato de 1986.
....;.;. Emenda do Sen~do ao Pwjeto de O!:lçreSessão: 27-11-89.
to Legislativo n9 24, de 1989 (n 9 160/89, na
- Projeto_ de Decreto Legislativo n9 42, de
Câmara dos Deputados), que aprova o texto
1989 (na Cânlatáâos Deputados), que aprova
da Convenção Destinada a Evitar a_ Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
o texto do Acordo Constitucional do Centro
Latino-Americano de Administração para o
de fmpostos sobre a Renda, celebrada ~tre
Desenvolvimento (Cl.AD), concluido em Carao Governo da República Federativa do. _Brasil
cas, em 30 de junho de 1972.
· e o tiovrei-io da República da Têheco~ováSessão: 28-11-89.
-_qi.Iia, em Brasília, em 26 de agosto de 1986,
_ Projeto de Decreto Legislativo n9 ~. de
bem corno o protocolo que a integra.
1989 (n• 86/89, na Câmara 'dos Deputados),
Sessão: 6-11-89.
.
úbt'
- Substitutivo .do Senado ao Projeto de
que aprova o texto do Convênio da Rep" ~ca
' ~i da Câmara n" 78, de 1986 (n" 1.945/83,
Federativa do BrasiJ e o Governo da Republica
Lo«:"
c-..... _L
d
naquela Casa), que inclui o fotógrafo autônodo Paraguai para o L::>I.C1Uelecimento e um
mo no QuadrO de Atividades e Profissões a
Depósito Franco_ no Porto do Rio Grande, firmado em Brasília, a 21 de julho de 1987.
que se refere o art. 577 da ConS()Iidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
Sessão: 28-11-89.
n• 5A52, de 1• de maio de 1943.
- Projeto de Resolução n• 74, de 1989,
Sessão: 6-11-89.
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal,
.......... Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 1988,
que dispõe sobre a remuneração do Vice-Gode autoria do Senador Ney Maranhão; que
vemador do Distrito Federal e dá outras providispõe sobre a incorporação ao Património
dênclas.
do Estado de Pernambuco dos bens pertenSessão: 29-11-89.
- centes ao extinto Território Federal de Fernando de Noronha e_ dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo n~ 45, de
1989 \ri. . 88/89, na Câmara dos Deputados),
Sessão:_l0-11-89.
_
que aprova o texto do Acordo de Cooperação
~ Projeto de Lei do Senado n? 169, de
Científica e Tecnológica entre o Govemo da
1989- Complementar, de autoria do SenaRepública Federativa do Brasil e o Governo
dor Fernando Henrique Cardoso, que fixa as
da República Islâmica do Paquistão, celebrado
alíquotas máximas dos impostos sobre vendas
em Islamabad, em 1"' de outubro de 1988.
" a varejo de combustíveis líquidos e gasosos

e

, Dezembro de 1989

de competência municipal, nos termos do inM
ciso lll do art. 156 da Cciristituição Federal. .
, Sessão: 10-11-89. ' ·
. -Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1988,
de autoria do Senador Marco Maciel, que estabelece, na fon:na do arl ~53, § 2"', item n,
da Constituição Federal, os tennos e limites
da imunidade fiScal das pensões e dos proventos percebidos_ pelos maiores de 65 anos de
~dac;l~.

co···

-.

__

_

Sessão: 14-11-89 (competência terminativa

de comissão).
-Projeto ·de Lei do Senaáo n9 112, de
1988,.àe autoria do Senador Iram Saraiva, que
concede incentivos fiscais a9 empregador que
admitir pessoas portadoras de' deficiência físicl!ll e maiores de 60 (sessenta) anos. nas condições que especifica.
Sessão: 14-1 I -89 (competência terminativa
'de ~omissão}.
-Projeto de Lei do Senado n... 94, de 1.989,
de autoria do Senador Ronan Trto, que dispõe
sobre a privatização da1i empresas estatais e
dá outras providências.
__
Sessão: 14-11-89 (competência terminativa
de comissão).
- Projeto_ de L.ef do_ Senado n9 12.9, de
1989," de8utoria do Senador Pompeu de Sousa. que concede reParação de natureza econô-mica aos cidadãos que especifica.
Sessão: 14-11-89 (competência termiÍlatfva
de__comissão).
- Projeto de Lei do Sel)ado n9- 253, de
1989, de au"toria do Sen_ador_Áureo Mello, que
isé_~ta cjo JrppQsto sobre Produtos lndustria- ·
Iizados as sardas de veículos automotores, máquinas,_ equipamentoS, bem como de suaS
partes e peças separadas, quando destinadàS
à utPiza~o nas atMdades dos corpos de bombeiros, em todo 6 território nacional.
· _Sessão: )4,11-89 (competência terminativa
de comisSão).
. . _
-:- Subs~ul:ivo __gq· f?~iiãdQ_ ao P!oJeto de
Decreto L,eg~~~tivo !19,30, q.~-1989 "(ri~· 44189.
na Câmara·:dos Deputados), que· aprova o textq d_o ~cordç de Cdoper_açãO EColiôrriíca, -celebrado entre ó_Qo\remó da:Repúbliéa Fede-·
r_ativ~ dQ_Bras~ e·p Govem_O-.da República So-cialista da TcPecoslováquia, em Brasilia, a 12
d~_lnaici d~ 19_88. -~-·: .. :· .. ~-.~ .
'.
• Se5Sãçk~O' 1 I ,89, ~ ,_ , , "
. .
- --_:· _Prqjeto de Lei. do. ~~r1àdo n"' 328, de
1989:.C~mpleffiéiliar, élê ~utoiia do Seriador
Oivaldo Süruagy, que r~a o imposto sobre
a _tr~ll:SJ!llssão fnter Yiws de bens imóveis e
de_ ctireit_os _a_ e:leielativos.
sessão: 2)-!J'89: · ·.
. ..
- _Projeto de Lei do _S~nado n9 332, de
1989, de autoria do Sem.1c.Jor Márc!o Lacerda,
qlie revoga-os_arts. 51, 151 e 157 do Código
Eleitoral, que determinam medidas sanitárias
nos títulos eleitorais de portadores de hanse-nfase.
Sessão: 21-11-89.
.
.
~ Ernêndit_ do Senado ao Projeto de Lei
da Câmal'á n•91,de 1986 (rt91.894/83,naquel~ Casa), -que torma obrigatória a inclusão de
espetáculos mus!cais ao vivo nas casas de
diversão._
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do Presidente da República, que dispõe sobre
inedidas aplicáveis às empresas beneficiárias
de recursos dos Fundos de Investimentos criade autoria do Senador Jamil Haddad, que disdos pelo Decreto-Lei n9 1.376, de 13 de depõe sobre o transporte de presos e -dá outras
:t,embro de 1974, e dá outras providências.
providências.
Sessão< 20-11-89.
Sessão< 23-11-89.
-Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1989
- Projeto de Lei do Senado n9 9 r,- de
(n9 977/88~ na_ __Casa de' origem), de inciativa
1989-Corilplementar, de autoria do Senador
do Presidente .da: República, que altera o DeJoão Menezes e outros Senhores Senadores,
que estabele, nos termos do § 9~ do art 14 creoo--Lei n9 3.992, de 30 de dezembro de
194l,_que "dispÕe sobre a execução das estada Constituição Federal, prazo para desincomtisti~s _criminais a que se refere o art. 809
patibilização de Ministros de Estado; ----'-'
• do Código de Processo Penal".
Sessão< 23-11-89.
' Sessão: 20-1 1-89.
- Projeto de Lei do Senaâo n"-'36.2, de
-Projeto de Lei do Senado n"' 52, de 1989,
1989, de iniciatiVa dã Comissao Direfõra", que
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
dispõe sobre o usó obrigatório da marca alusiassegura aos maiores de 65 (sessenta e cinco)
va ao Centenário da República na correspondência oficial dos órgãos e entidades dos Po- anos a gratuidade dos transportes coletivos
deres Legislativo; Executivo e Judiciário, urbanos.
Sessão< 22-11-89..
União, Estados e Municípios.
-Proposta de Fiscalização e Controle n9
Sessão< 27-11-89.
·-Emenda do Sériádo _ao_Pr_ojetQ de Decre- 2, de 1985, apresentada pelo Senador J_utahy
MagaJhães, que propõe fiscalização no Banco
to Legislativo n' 28. de 1989 (n' 157186, no
Nacional de DesenVolvimento Econômico e
Câmara dos Deputados), que aprova o texto
.
da CohVéhÇão Destin_ada a Evi_tJ,r-ª- Dupla Tri- · Social- BNDES.
Sessão< 29-11-89.
butação e a Prevenir a Evj2sã6 Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo
PROJETOS REJEITADOS E
da República Federativa do Brasil e o Governo
EI'ICAMII'IHADOS AO ARQUIVO
da República Federativa Popular da Hungria,
-Projeto de Lei do Senado n9 44-, de 1989,
celebrada em Budapeste, em 20 de junho de
de autoria do Senador Mauro _Benevides, que
1986~ asslm como o pi"otocolo, acordado no
dispõe sobre a cobertura, pelo Tesouro Nadomesmo local e data, que a integra.
-nal, dos valores relativos à diferença entre os
Sessão; 27:11-89.. . .
.
...
biférios de atualização monetária previstos
-;-: ProJ~to. ç1e_ ~~i do !?e11açlo _n9 1$)8, de nos artigos 15 e 17 da Lei n 9 7.730, de 31
19a9-ComPI~mentar, de autoria dq Senador
-de janeiro de 1989, e dá outras providências.
Itamar FràriCo, que -disp9e sobre os requisitos
Sessão: ·14-11-89 (competência terminativa
~ra o exerdéiO dos cargoS t;fe diretoria e presi- de comissão).
dência do Banco Ceit_tr_~l d9_ BrasJI.
_ -Proposta e Emenda à Constituição n9 1,
Sessão<.2"8'11-89.
_
·"de 1989, de autoria do Senador.João Menezes
-Projeto de Lei do Senado no 37, de 1989,
e outros Senhores Senadores, que altera- os
de autoria do Senador Maurício C:orrêa, que
prazos estabecidos no § 6 9 do art. 14, para
isenta do pagairientO de pêdágio os veículos ·desincompatlbilização do Presidente da Repúautqn;a.qtores l.lc::et:Jci~do,s _co~~-~' blica, dos Governadores de Estado, do Distrito
. Séssão: 4~F11'-89 (extraordinária).
~Federal e dos Prefeitos.
.· ~-~.~~~~ ~~ .S~~d~~a~~~r~j~to_-de. ~i Sessão: 29-11-89 .
.c~a.,!==âfnara IJ"~-,58. qe 1989~Complementar (n9
_ -PropoSta de Emenda à Constituição n9
1)_8)89, naquela _Casa), q~e estabeleCe nor2, de 1989, de autoria do Senador Olavo Pires
mas sobre_ a participação dos Estados e do
e outros Senhores Senadores, que modifica
Distrito Federal no produto da arrecadação
o § 3" do art. 4 9 do Ato das Disposições Constido Imposto sobre Produtos IndustriaJizados- - tucionaiS Transitórias.
lPI, relativamente às exportações.
-Sessão 29-11-89.
Sessão< 30-11-89. ·
PROJETOS DECLARADOS
PREJUDICADOS E ENCAMII'IHADOS
PROeOSIÇÔES RETIRADAS PELO .
···· ·-:·- AOARQf.JIVO
ACITOR E ARQUIVADAS NOS
TERMOS Db ART. 256 DO
-Projeto_ de Lei do Sen_ado n9 __ 187, de
REGIMEI'ITO !NTERI'IO.
1989, de autoria do Senador Mauro Borges,
que institui compensação_ financeira ao Dis-Projeto de Lei da Câmara n9175, de 1984
trito Federal, a Estados e Municípios e ao De(W 1.655/83, ria Casa de odgem), de iniciativa
partamento Nacional de Águas e_Energia Elé:do Presidente da República, que institui o Cótrica -DNAEE pelo aproveitamento de recurdigo de Processo Penal.
sos hídricos para a produção de energia eléSessão< 20-11-89
trica.
-r
-Projeto de LeidaCâmaran92l5,de 1984
Sessão: 10-11-89.
(n9 635n5, na Casa de origem), de iniciàtiva
do Presidente da República, que .institui a lei
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
das Contravenções Penais.
·
À ESCOLHA DE AUTORIDADES
Sessâo<20-1!-89.
-Projeto de Lei da Câmara fl'?l-63, de 1985
-Mensagem n9 228, de 1989 (n9 613/89,
(n9 5.661/81, na Casa de origem), de irUdativa na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
Sessão< 22- !l '89.
-Projeto de Lei do Senado n9 2Z. de 1989,
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qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do_ Senado a escolha do
Doutor José Luíz VasconceUQS, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
~m vaga originária, destinada a Juízes da Magieytratura-TrabaJhista de Carreira, decorrente
da nova composição do Tribunal.
Sessão 8-11-89.
··
~Mensagem n 9 229, de 1989 (n9 6.14/89,
na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Hylo Bezerra Gurgel, Juíz do Tribunal
Regiona1 do Trabalho da Quinta Região, para
compOr o Tiibli.ilaf Superior do Trabalho, em
vaga orfgihária; 'destinada a Juízes da Magistratura Trabalhista de Carreira, decorrente da
nova composição do Tribunal. Sessão
8-11-89.
.
.
.

-Mensagem n' 230, de 1989 (n' 615189,
na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Francisco Fausto Paula de Medeiros,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, para compor o Tribuna] Superior
_do_ Trabalho, em vaga originária, destinada a
Juízes da Magistratura TrabaJhista de Carreira,
decorrente_ da nova composição do Tribunal.
Sessão: 8-11-89.
-Mensagem n' 231, de 1989 (n' 616189,
na origem), de 5 de outubro_ d_e 1989, pela
qüa1 o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado a _e_scolha_ do
Doutor Ney Proença Doyle, Juiz do Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira 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.
Sessão 8-11-89
·
·_:_Mensagem n9 232, de 1989 (no 617/89,
na origein), de 5 de Outubro de 1989; pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação dO Senado a escolha do
Doutor Ursulino Santos Filho para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, deStinada a advogados, decorrentes da
nova composição do Tribunal.
Sessão 8'11-89.
·
-Mensa-gem n9 233, de-1989 (n9 618189,
na origem), de 5 de outubro de 1989; pela
qual o Senhor Presidente da República submete à c;lelibera_ção do SenadO a escolha do
Senhor José Francisco da Silva para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova composição do
T$T; destinada a Ministro Gassista, representante dos trabalhadores.
Sessão: 8-11-89.
-Mensagem n 9 234, de 1989 (n9 619/89,
na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor José Calixto Ramos para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga originária, decorrente da nova composição do
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para exerecer o cargo de Ministro do Superior
TST, destinada a Ministro Gass.ista; r(wresen_ Tribunal Militar, na yaga decorrente da apotante dos trabalhadores.
- sentadoria do Ministro General-deMExérctto AlSessão 8-11-89.
zir-eenjaffiim chaloub.
-Mensagem n'i' 235, de 1989 (n"' 626/89,

na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Seilhor Mayo Uruguaio Femarides para, na
qualidade de Suplente de Ministro Classista,
representante dos trabalhadores, compor ô
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origi-

nária, decorrente da nova composição do Tribunal.

Sessão: 8-11-89. ·
-Mensagem n"' 236, de 1989-(n9 621/89,
na origem), de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República sub-

mete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Juvenal Pe'dro Gm para, 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.

Sessão: 8-11-89.
-Mensagem n9 237, de 1989 (n"' 622/89,
na origem, de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da Repúbltca subM
mete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Francisco Leocádlo Araújo Pinto para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, em
vaga originária, decorrente da nova compo-sição do TST, destinada a Ministro dassista,
representante dos empregadores.
- Mensa~em n~ 238, de 1989 (n9 623/89,
na origem), de 5 de outubro de 1989, Pela
qual o Senhor Presidente da Repúbllca subM
mete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo
para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
em vaga originária, decorrente da nova comM
posição do TST, destinada" Ministro Classista,
representante dos empregadores..
Sessão: ~11·89.
-Mensagem n9 239, de 1989 (n"' Õ24/89,
· na origem), de 5 de outubro de_ 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República subH
mete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Paulo de Azevedo para, na qualidade
de Suplente de Ministro Classlsta, representante dos empregadores, compor o Tribunal
Superior do Trabalho, em vaga originária, deM
corrente da nova composição do Tribunal.

Sessão 8-11-89.
·-Mensagem n" 240, de 1989 (n• 625/89,
na origem}, de 5 de outubro de 1989, pela
qual o Senhor Presidente da República subH
mete à deliberação do Senado a escolha do
DoUtor Osório Coelho Guimarães Filho para,
na qualidade de Suplente de Ministro Classista,
representante dos empregadores, compor o
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origlnâria, decorrente_ da nova composição do Tribunal.

Sessão: 8-11-89.
-Mensagem n? 244, de 1989 (n9 644/89,
na origem), de 13 de outubro do corrente ano,
pela qual o Senhor presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do GeneraiHde--Exército WLiberto Lui2: Uma,

Sessao:-8-11-89.
-Mensagem n"' 135, de 1989-DF (n~
127/89, na origem), de 27 de novembro do
corrente ano, pela qual o Senhor Governador
do Distrito Federal submete à deliberação do
Senãdo a escolha do Doutor Ronaldo Costa
Couto para exercer o cargo de Conselheiro
do Tribunal de Contas da DistritO Federal, na
vag~ decorrente -da aposentadoria do Conselheiro Geraldo de Oliveira Ferraz;.
SeSsão:-29_-11-89 (extraordinária).
~Mensagem n9 274, de 1989 (n"' 730/89,na origem), de 31 de outubro-do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Antonio Carlos de Nogueira para
exerecer o cargo de Ministro do Superior TriM
bunal Mi1itar na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Luiz Barbosa- RamaM
lho Oer_ot
sessão: Z9-11 M89 ( extr~ordfnárfal.-

REQUERIMENTOS APROVADOS
..-...Requêrimento n'9 5õó, ded989, de autóM
ria do- Senador Dirceu Carneiro, solicitando,
nos termos regimentais, tenham tramitação
~c:-ànjunta os Projetos de Lei do Senado n9S

176,178,200,211,236 e 237, de 1989, dos
Senadores Nelson Cãrneiro, Jutahy MagaH
lhães, Antonio Luiz Maya, Francisco RoHemM
berg, Dirceu Carneiro e José Fogaça, respectiM
vamente, que dispõe sobre a política para o
setor agropecuário.

Sessão: 7 '11-89.
-Requerimento n9 539, de 1989, de autoria do Senador Gomes Carvalho, solicitando,
itõsTeinlOs- regimentais, a convocação do SeM
·nhor Ministro dos Transportes, Doutor José
Reinaldo Tavares, para prestar, perante o Plenário, informações pertinentes à sua Pasta, es-pecialmente com relação à situação das estra~
das brasileiras.
Sessão; 7-11~89.
-Requerimento n 9 641, de 1989, dos Uderes Ron:an Tito (PMDB), Dirceu Carneiro (corno Líder do PSDB) e Divaldo Slirugy (como
Uder do PFL), de _urgência, art 336, "c", do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara n? 41, de 1989.

Sessão: 29-11-89.

~

......... Requerimento n? 642, de 1989, dos UderesJutahy Magalhães (como Líder do PMOB),
Jam~ Haddad (PSDB), Dirceu Carneiro (como
Líder do PFL), de urgência, art 336, "c", do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do
Senado n~ 218, {:le 1989.
Sessão 29-11 ~89.
-Requerimento n 9 645, de 1989; dos LideM
-res Ronan Tito (PMDB), Marcondes Gadelha
(PFL), Dirceu Carneiro (como Líder do PSDB)
e Mário Maia (PDT), de urgência, art 336, ''c''..
do Regimento Interno, ·para ·o Projeto de Lei
do.DF n? 80 de 1989.
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Sessão: 29.:.11 M89 (extraordinária)_,
Requerimento n~ 646, de 1989, dos Lideres
Ronan Tito (PMDB), Marcondes Gadelha
(PFL) -e Dirceu Cârneiro (corho líder do
PSDB). de urgência, art. 336, "c" do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n~ 55, d~ 1989.
-Sessão: 29-11-89 (extraordinária).
-Requerimento n"' 650, de 1989, dos Ude-res Ronan Trto (PMDB), Marcondes Gadelha
(PFL) e Mári~_ Maia (PDT), Qe~ Urgência, art.
336, ~'c" do Regimento Interno; para o Projeto
de Lei do Senado n 9 378, de 1989.

Sessão 30-11-89.
-Requerimento n 9 ô5 1, de 1989, dos UdeM
res Ronan Tito (PMDB}, Marcondes GadeJha
(PFL) e Mário Maia (PDT), de urgência, art.
336, "c", do Regimento Interno, para o Projeto
de Decreto Legislativo no:o 47, de 1989.

Sessão: 30-11-89.
PARECER APROVADO
-Parecer no:o 305, de 1989, da Cõrriissão
Especial, concluindo peJo arquivamento da
denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imputando~lhes "crime de disM
criÕlinação atentatória dos direitos fundamentais previstos no inciso 41 do art. 5? da CoilstiM
tuição Federal.

Sessão 22-11-89.
VETO MAN1100 PELO
SENADO FEDERAL
-Veto total aposto ao Projeto de Lei do
DF n9 54, de 1989; de iniciativa do Governador
do Dístrito Federal, qUe reestrutura a categoria
funcional de Assistente Jurídico do Plano de
Classificação de Cargos de que trata a Lei
n 9 5.920, de 1973, fixa sua retribuição e dá
outras providências.
Sessão 22M 11:.89. - --

SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas
de 19 a 15 de dezembro de 1989
art. 269, li, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS EÉNVIADOS
À SANÇÃO DO PRESIDENlE
. DA REPÚBUCA

-Projeto de Lei da Câmara no:>41, de 1989
(n9 1.4541e9, na Casa de_ origem), de iniciativa
do Tribunal_ SuQerior do Trabalho, que altera
a composição e organização interna do Tribuna] Regional do Tr<'balho da 4f Região, cria
cargos e dá outras providências.
Sessão: 5M12M89.
-Projeto de Lei da Câmara n? 33, de 1989
(n9 797/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Pres1den~ da República, que autoriza a reversão ao Município de Belém, Estado
do Pará, do terreno que menciona.
Sessão: 6-12~89 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara no:o 47, de 1989
(n 9 920/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe
~bre

o cômputo do Tempo -de exercício de
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função retribuída por Gratificação de Representação de Gabinete para os fins que men-

elétrica, de recursos minerais em seus resPectivos territórios, plantaforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva;_ e dá

clona.
Sessão: 6-12-89 (extraOrdinária}.

oup-as providências.

Projeto de Lei da Câmara, n" 53, de 198~
(n9 1.318/88, na Casa de origem), de iniciativa

Sessão: 13-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei da-Cârriara n 9 78, de.1989

do Presidente da Repúbl1ca, que dispõe sobre

(n9 3.529/89, na Casa de origem), de iniciativa

ação civil pública de responsabilidade por da-

do Presidente da República, que dispõe sobre

nos causados aos investidores no merç_@_d.o

o refinanciamento pela União da dívida externa

de valores mobiliários.
Sessão: 6-12-.89 (extrêiOrdinária).
-Projeto de Lei da Câmara n~ 57, de 1986
(n~' 4.559/84, na Casa de origem), que dispõe
sobre o reconhecimento dos profissionais em::::;.
educação física e cria seus respectivos canse~
lhos federal e regionais.

de_ responsabilidade dos Estados, do Distrito

Sessão: 7-12-89.
-Projeto de Lei da Câmara no 63, de 1989
(n~ 2254/89, ria Casã de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que regulamenta
a concessão do benefício previsto no art. 54
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
Sessão: 7-12-89
·
-Projeto de Lei da Cârriara n9 64, de 1989
(n~2.012/89, na CaSá de Origem), de iniciativa
do Ministério Público do Trabalho, que cria
a Procuradoria Regional do Trabalho da 18•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências.
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de l,.ei da Câmara n~ 69; de 1989
(n~ 1.453/89, na easa de origerri); ae ii1iciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria
cargos no- quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal Superior do Trabalho e dá oUtras
providências.
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de Lei da Câmara no 73. de 1989
(n9 4.056/89, na Casa de origerrl) que cria
o adicional de tarifa aeroportuária, e dá outras
providências.
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 61, de 1989
(n~ 1.828/89, na: Casa de origem), de .iniciativa
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, que inclui a categoria de fnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, no Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Distrifo Federal e dos Territórios,
e dá outras providências.
Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei da Câmara n9 77, de
1989-Complementar (n~ 177/89, na Casa de
origem), que dispõe sobre critérios e prazos
de créditos das parcelas do produto da arrecadação de _impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidas,
pertencentes aos Municípios, e dá outras providências.
Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei do Senado n9 45, de 1989
(n~ 3.931/89, na Câmara dos Deputados), de
autoria do Senador Ronan Tito, que institui,
para os Estados, Distrito Federal e MunicípioS,
compensação finanCeira- pelo resulfadó-aa' ex~ .
ploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fms de geração de energia
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Autárquica e Fundadonal do Distrito Federal,
e dá out:ras providências.
Sessão: 5-12-89.
......,.. Projeto de Lei do DF n9 82, de 1989,
d~.in_ic:ia1;iya do Governador do Distrito Federal, que cria a Carreira Administração Pública
da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
e seus empregos, fiXa os valores de seus salários e dá outras providências.
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de Lei do DF n9 86,_ de 1989,
de inidé!tiva _çlç _Governador do Distrito federal, _que altera dispositivos das Leis n<?l 13 e
14, de3P de dezembro de 1988, e dâoutras
providências.
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de_ Lei do DF n~ 88, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, qUe dispõe sobre os VenCimentos dos integrantes da categoria funcional de Assistente
Jurídico, do Grupo Serviços Jurfclicos de que
tiata a LeCn~ 5.920, de 19 de setembro de
1973, _e dá Outras providências.
Sessão: 7-12-89.

Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da administraçãC? indireta, e dá outras
providências.
~~o: 14-12-89.
-Projeto de Ler da Câmara no 82, de 1989
(n& 3.736/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a redução dos incentivos fiscais.
Sessão; 14-12~~89. ·
-Projeto de Lei da Câmara n9 76, de
1989-Complementar (n? 104(89, na
Cãsa de origem),- QUe estabelece nonnas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos fundos de participação
e dá outras providências.
_-.Projeto de Lei do DF n9 57, de 1989,
Sessãci: 15-12-89.
de iniciativa do Governador do Distrito Fede.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 92, de 1989.
ral, que estima a Receita e foca a Despesa do
(n~ 991/88,- na Casa de origem), que regula
Federal para o exercício financeiro de
o Programa do Seguro-Desemprego, o abono Distrito
1990.
salarial, institui o Fundo de Amparo ao TrabaSessão: 7-12-89 (extraordiiiária).
lho- FAT, e dá outras providências.
--Projeto de Lei do DF n• 77, de 1989,
Sessão: 15-12-89.
-Projeto de Lei da Câmara n9 8'3; de 1989 de iniciativa do Governador do Distrito Fede~
(n9 3.456/89, na ~ de origem), de iniciativa tal, que ahera dispositivos da Lei n.,- 39, de
do Presidente da República, que institui alaxa 6 de setembro de 1989 e da Lei n9 43, de
19 de setembro de 1989 e dá outras· pfovide Fiscalização dos_ mercados de Seguro, de dências.
capitalizaç-ão e da previdência privada aberta
Sessão:
12-12-89
(extraordinária).~
e dá outra$ providênCias.
--- ProjetQ de Lei do DF n9 89~ 'de 1989,
SeSsão: f5-12-89.
-.
-Projeto de Lei da Câmara n9 51 .. de 1989 de iniciatiVa do Governador dp Distrito· Fede.
ral, que dispõe sobre os salários dos servidores
(n~ 3.682/89, na casa de origem), qüe dispõe
sobre a descentralização do_ pagamentO _das da Fundação Hospitalar do Distrito Federal
e: dá outras providênciaS.
·
Qens~ às famílias de_ fundoOários _fale-cidos
. .
.
.da_Càmara, do Senado Federal e do .Tribunal · Sessão: 12-12-89. .
.-.....:.Projeto de Lei do DF n9 81, de 1989,
de Contas aa UniãO, e dá outras_ providências.
de inidativa do GoveffiadOr dO D!stritó FedeSessão: 15-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara no _90, de 1.~89 ral, que dispõe sobré a adequação da~ Tabelas
(n9 4.288/84, na Casa de origem), que autoriza de Empregos Pe_rmanentes e_ em Comi~são
o·Poder ExecutivO a Criar ó ConSelho Nacional das Fund~çõeS do Distrito Federal que nlenciona, e dá_ o~tras providências.
do Carvão, e· dá outras- providências.
Sessão: 12~12..:s9. ·
Sessão: _15~ 12~89 (extraordinára).
-Projeto de Lei do DF n' 83," de 1989,
-Projeto âe Lei da Câmara n~ 93, de 1989
(3.154/89, na Casa de origem), que dá nova de iniciativa do Governador do Distrito Federedação ao art. 1~ da Lei n9 :7.79'1., de 4 de ral, que cria a Carreira Assistêncla Pública em
julho- de 1989~ que limita o número de Zonas ServiÇos Sociais do Distrito Federal, seus carde Processamento de ExportaçõeS ~- ZPE, gos e empregos, fvta os valores de seus venci~
mentes e salários e dá outras providências.
·
e dá outras providências.
SeSsão: 12-12-89.
· · ·
Sessão: _15-12-8~- (eJWaordinária).
-Projeto- de Lei do DF n~ 84, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria as Carreiras Administração Pública e Atividades Culturais na Tabela de Pessoal
·· PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
da Fundação Cultural do Distrito Fedefai, ·seus
À SANÇÃO DO GOVERNADOR
·empregos, fixa os valores de seus salários e_
DO DISTRITO FEDERAL
dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n9 80, de 1989, Sessão: 12-12-89.
de iniciativa do Governador do Distrito Fede-_
~Projeto de Lei do DF n~ 90. de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sObre reajuste dos vencimentos, salários, proventos e demais retribWções
ral, que transfonna a Escola Oasse 32 de Cei. dos servidores civis da Administração Direta,
lândia em Centr~ de Ensino de 1~ Grau de
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Ceilândia, da Fundação Educacional do D!sbito Federal e dá outras providências.

Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei do DF n~ 91, de 1989;
de iniciativa do Govemádor do Distrito Federal, que altera as atribuições e a _composição
do Conselho de Saúde do Distrito Federal,

-Projeto de Lei rlo DF n" 79, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que introduz alterações no Códtgo Tributário -do Distrito Federal, institurdo pelo Deqe:to-Lei n 9 82, de 26 de dezembro de 1966,
e dá outras providências.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).

dispõe sobre vários colegiadqs da estrutura

administrativa do Governo do Distrito Federal
e dá outras providências.
Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei do DF n~ 92, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede·

ral, que cria a carreira Assistência à Educação
na Fundação Educacional do Distrito Federal,

seus empregos, fixa os valores de seus salários
e dá outras providências.
Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei do DF n~ 93, de 1989,

PROJETO APROVADO E ENVIADO

ASANÇÃO DO GOVERNADOR DO
ESTADO DO NIIAPÀ

-Projeto de Lei do Senado n9 ,314, de
1989, que estima a Receita e fixa a Despesa
do Estado do Amapá para o exercício fmanceiro de 1990.
Sessão: 7-12-89 (extraordinária).

de iniciativa do Governador do Distrito Fede-

ral, que cria a Carreira Assistência Públic;:a à
Saúde do Distrito Federal, seus empregos, fiXa
os valores dos seus salários e dá outras provi~
dências.
~

Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Lei do DF n? 51, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede~
ral, que ratifica e mantém o Fundo de Desen·
voMmento do Distrito Federal - Fundefe, e
dá outras providências.
Sessão: 12-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei do DF n 9 62, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito fede·
raf, que altera dispositivos do Decreto-Lei n?
82, de 26 de dezembro de 1966.
Sessão: 12-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei do DF n• 73, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito federa!, que dispõe sobre feriados no Distrito Federal.
Sessão: 12-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei do DF n• 74, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza o Distrito federal a alie:nar
imóveis.
Sessão: 14-12-89.
-Projeto de Lei do DF n 9 85, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federa], que altera a Lei n 9 33, de 12 de julho
de 1989, e dá outras providências.
Sessão: 14-12-89.
-Projeto de Lei do DF h' 95,.de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria, no Tribunal de Contas do Distrito
Federal, a Carreira Administração Pública,
com seus respectivos cargos, fixa os valores
de vencimentos e dá outras providências.
Sessão: 14-12-89.
-Projeto de Lei do DF n9 78, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede-ral, que autoriza a desafetação do domínio
de bem de uso comum do povo, dentro dos
limites territoriais do Distrito Federal.
Sessão: 14-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei do DF n• 96. de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza a desafetação de domínio de
uso comum do povo, dentro dos limites territorl!'fs_dQ Distrito Federal.
Sessão: 15-12-89.

PRQ)ETO_APROVADO E ENVIADO
ASANÇÃO DO GOYERI'!ADOR
DO ESTADO DE RORAIMA
-Projeto de Lei do Senado n 9 315, de
1989, que estima a Receita e Fixa a Despesa
do Estado de l<orWma para o exercício finan~
ceiro de 1990. - Sessão: 7-12-89 (extraordinária).

PROJE:TOS APROVADOS E ENVIADOS
À PROMULGAÇÃO

-=~Projeto de Decreto legislativo n" 55, d~
1989 (n9164/89, na Cfunara dos Deputados),
que aprova o texto -do Acordo para a Construção de wna Ponte,sobre o rio Uruguai, entre
as cidades de São BoJja e Santo Tomé, entre
o .Governo da República Federativa do Brasil
e OGovemo da República Argentina, concluído em Ur1.1_guaiana, em 22 de agosto de 1989.

Sessão: 5-12-89.
- Proj$ de Decreto Le9islativo n? 48, de
1989 (n9 77/89, na Câmara dos Deputados),
que aproVa o texto do Acordo sob_re Pr~ven
ção, Controle, FiscaHZação e Repressão ao
Clso Indevido e -ªo Tráfico Dícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre
édJOverno da República Federativa do Brasil
e o Govemo da República Cooperativista da
Guiana, assinado em Georgetown, em 16 de
setembro de 19$8.
Sessão: 5-12~89.
.....;. Projeto de
Legislativo n 9 49, de
l989 (n?- 96/89, na- Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Ajuste Complementar
ao Acordo Básico de Cooperação Cientifica
e Técnica celebrado entre o Governo da República F"ederativa do Brasil e o GOYelilo da República do Suriname para Estabelecimento de
wn Programa de Cooperação na Área de Pesquisa sobre A_gentes Patógenos do Dençlê, fir~
rnaaõ iin -Pãrãmaribo, em 3 de março de
1989.
Sessão: 5-12-89.
-Projeto de Decreto Legislativo n 9 23, de
19_84 (n9 62/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Ato Constitutivo da Rede
deJnfonnação Tecnológica Latino-Americana

Decreto

De~embro

de 1989

-Rftla, celebrado em Brasma. a 26 de outubro

de 1953.
Sessão: 6-12-89 (extraordinária).
- Projéto de Decreto Legislativo n9 53, de
1989 (n~ 136/86, n.ã Câinara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção no 1.52, da
Organização Internacional do Trabalho OIT, sobre a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da Sexagésinlá Qufnta da Conferência Internacional
do Trab:alho, que se tealizou em Genebra, em
1979.
Sessão: 6-12-89 (extraordinária).
- Prç>jeto de Resolução n? 93, de 198-9, que
autoriza a formalização de aditamento ao protocolo financeiro firmado entre os governos
brasileiro e francês, em 16 de janeiro _de 1987.
Sessão: 7w12-89.
-Pr_ojeto de ReSQ!ução n9 87, de 1989, de
inJdativa 4a Comfss_ão de Constituição, Justiça
e-Cidadania, que suspende a execução de expressões contidas no Decreto-Lei n9 1.089,
de 2 de março de I 970.
Sessão: 1-12-89.
-=-Projeto de Resolução n? 88, de 1989,_de
iniciativa da Comissão de ConstituiÇão, Justiça
e Cidadania, que suspende a execução da expressão "deduzidos 0,5% (cinco décimos por
cento) a título de despesas de arrecadação
e fiscalização", contida no art. 13 do Decre--_
to-Lei n• 1.038, de I 969.
·
Sessão: 7-12-89.
-Projeto de Resolução 0 9 97, de 1989, que
autoriza a União a celebrar contratos de transferência, com sucessores da Nuclebrás e subw
sidiárias~ _
Sessão: 12w12-89.
-Projeto de Resolução n 9 98. de 1989,_que
autoriza a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no v~lor correspondente, em cruzados novos, a 3.343.646 Bônus do Tesouro Nacional
- BTN,_ junto ao Banco do Estado de ~o
PauloSIA
Sessão: 12-12-89.
_ --Projeto de Resolução n? 96-A, de 1989,
que autoriza a Rede Ferroviária Federal S/A
-Refesa - a ultimar aditivo de financiamento
externo, firmado em 6 de dezembro de 1976,
com a N.M. Rothshild & Sons, do Reino Unido,
e garantido pela República Federativa doBra~
sil, para finandar pardalmente a importação
de bens e serviços necessários à Ferrovia do
Aço.
,
Sessão: 12-12-89.
-Projeto de Decreto Legislativo nç 50, de
1989 (n• 43/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos das Convenções # 135
e 161 e rejeita a de n9 143, da OrganizaçãO
Intemaclonal do Trabalho- OIT.
Sessão: 12-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 86, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que dá nova
redação ao art. 617 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Sessão: 13:12-89 (extraordinária).
-Projeto de D~çreto Legislativo n? 36, de
1989 (rt' 112/89, na càmara dos Deputados),
que aprova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Uda., para explorar ser~

Dezembro de 1989
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-Projeto de Resolução n~ 195, de 1989,
autoriza a Centrais Elétricas do Norte do
Brasil - Eletronorte, a contratar operação de
Sessão: 14-12-89.
crédito externo, com garantia da União, no
-Projeto de Resolução n~ 99, de 1989, que valor de até US$ 1,020,000.00, junto ao "Exautoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiport Development Corporation- EDC".
ro a contratar operação de crédito externo no
Sessão: 15-12-89.
valor de US$ 6,000,000.00 (seis milhões de
-Projeto de Resolução n9 106, de 1989,
dólares americanos).
que autoriza o Governo da União, através do
Sessão: 14-12-_89.
Ministério da Aeronáutica, a contratar opera-Projeto -de Resolução n~ 100, de 1989, ção de crédito externo no valor de até us~
que autoriza o Governo do Estado do Ceará
217,000,000.00 (duzentos e:._de~essete mia contratar operaç.ao de crédito externo no
lhões de dólares americanos).
va1or de até_US$ 89,700,000.00 (oitenta e nove
Sessão: 15-12-89.
milhões e setecentos mil dólares americanos),
-Projeto de ResOlução n" 107, de 1989,
junto ao Banco lnterarnericano de Desenvolque autoriza o Governo do Estado do Rio de
vimento- BlD.
Janeiro a·eniitir Letras Financeiras do Tesouro
Sessão: 14-12-89 (extraordinária).
do Estado do Rio de _Janeiro - LFTRJ, em
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 51, de
montante equivalente ao valor das 81.367.097
1989 (n"106/89, na Câmara dos Deputados),
Letras F"manceiras do Tesouro do Estado do_
que aprova o texto do Acordo sobre CoopeRio deJaneiro-LFIRJ, que serão resgatadas
ração Cultural, celebrado entre o Governo da
no primeiro semestre de 1990.
- República Federativa do Brasil e o_ Governo
Sessão' 15-12-89.
qa República Socialista da Tchecoslováquia,
-Projeto de Decreto Legislativo n" 69, de
em Praga, em 7 de abril de 1989.
1989 (no 92/89, na Câtnara dos Deputados),
Sessão: 14--12-89 (extraordinária).
que aprova os textos da Convençllo de Viena
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 52, de_
para a Proteção da Camada de Ozónio, de
1989 (n9 151/86, na Câmara dos Deputados),
1985, e do Protocolo de Montreal sobre subsque aprova o texto do Acordo sobre COopetâncias que destróem a Camada de Ozónio,
ração nos Campos da Ciência e Tecnologia,
de 1987.
celebrado entre o Governo da República FedeSessão, 15-12-89.
_
rativa do Brasil e o Governo da República da
-Projeto de Decreto Legislativo n" 7, de
fndia, em Nova Délhi, em 22 de julho de 1985.
1988 (n9 150/86; na Câmara dos Deputados),
Sessão: 14-12-89 (extraordinária).
que aprova o texto do Acordo Básico de Coo-Projeto de Resolução -n9 96; de 1989; que _- peraçllo Oentífica e Tecnológica, celebrado
dispõe sobre a remuneração dos servidores
entre o Governo da República Federativa do
do Senado Federal, altera as Tabelas de refeBrasil e o Governo da República Socialista da
rências, de vencimentos e de gratificações e - Tchecoslováquia, em 8raSJ1ia, a 2 de julho de
dá outras providências.
1985.
- - Sessão: 15-12-89.
Sess_ão: 15-12-89.
_
.
-Projeto de Resolução no 101, de 1989,
-Projeto de Resolução n9 108, de 1989,
que autoriza o Governo da_ União, por interque autoriza o Governo da União, através do
médio do Ministério da Aeronáutica, a conMinistério da Aeronáutica, a contratar operatratar operação de crédito externo no valor
ção de crédito externo no montante de até
de até FB 85.000.000,00 (oiteilta e dnco miUS$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de
lhões de francos belgas), ou seu equivalente
dólares americanos)_, ou o seu equivalente em
em outra moeda, junto ao Générale Bank S/A.
outra moeda, junto à Export Development
Sessão: 15-12-89.
Corporation - EDC.
-Projeto de Resolução no 102, de 1989,
Sessão: 15- í2-89 (extraordinária).
que autoriza a Centrais Elétricé'ls Brasileiras
-Projeto de Resolução n~ 109, de 1989,
SIA.- Eletrobrás, e suas subsidiárias, a conque autoriza a assinatura de Aditivo rf. 4 ao
tratar operação de crédito externo, com garancontrato celebrado entre a República Fedetia da União, no valor de até US $
rativa do Brasil e a Hungarian Foreign Trading
965,QOO,OtJO:OO (novecentos e sessenta e cinCompany.
co milhões de dólares americanos).
Sessão; 15-12-89 (eXtraordinária).
Sessão: 15-12-89.
---'-Projeto de Resolução n9 110, de 1989,
-Projeto de Resolução n9 103, de 1989,
que autoriza a Centiais Elétricas do Sul do
que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Brasil S!A -Eietrosul, a ultimar aditivo contraVelho, Estado de Rondônia, a contratar operatual à operação de crédito externo, firrna~a
ção de crédito no valor correspondente, em
em 12 de maio de 1982, com um consórctQ
de ban,cós 506-ã liderança do UO}dS-Merchant
cruzados novos, a 12.000.000 Bônus do Tesouro Nadonal- BTN.
Bank Limited.
Sessáo: 15-12-89.
_
SesSã:o:.15-12~89 (extraordinária).
-Projeto de Resolução nc 104, de 1989,
- Pi"ojeto de Resolução n9 111, de 1989,
que autoriza a Centrais Elétricas do Norte que autoriza o Governo do Estado de Santa
Eetronorte, a contratar operação de crédito
Catarina a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 33,000,000.00 (trinta
externo, com garantia da União, no va1or de
e três milhôe:S de dólares americanos), ou seu
até DM 22.134.694,00, junto ao Kredltanstalt
für Wiederaufbau - KfW da Alemanha.
equivalente em outras moedas.
Sessão' 15-12-89.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).
viço de radiodifusão sonora em onda média,

na cidade de [mperatriz, Estado do Maranhão.

que
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_ -Projeto de Resolução n9 112, de 1989,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar, em caráter excepcional e
temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna, para fins de emissão de Letras Financeiras do T escuro do Estado de
Sailta Catarina- LFfC, em valor equivalente
ao do resgate -de 63.245.465 Letras Finemceifas do T escUro do Estado de Santa Catarina, vincendas no primeiro semestre de 1990.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Resolução no 113, de 1989,
que autoriza o Governo da anião,_ através do
Instituto Nacional de Assistência Médica da
-Previdência Social, a contratar operação de
crédito externo no valor de até aS$
35,000,000.00 _(trinta e cinco riiilhões de dólares americanos}, junto ao Export-hnport Bank
of the United States - Eximbank.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 114, de 1989,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$
13,000,000.00 (treze milhões de dólares americanos).
Sessão: 15-1.2=89 (extraordinária).
-Projeto de Resol.u_ção ~:. 1]5, de_ 1989,_
que altera a Resolução n950, de 14 de setembro de 1989.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).
-ProjetodeResoluçãon961,de 1989, que
dispõe sobre limites globais e condições para
as operações de crédito interno e externo dos
Mun!dpios e de suas respectivas autarquias
e estabelece limites e condições para a concessão de garantias.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).
_-Projeto de Resolução no 62, de 1989, que
dispõe sobre Jinlites globais para as operações
de crédito externo e interno da União, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites
e condições para a concessão da garantia da
União em operações de crédito externo e interno.
Sessão: 15-12-89 (extraordinária).

-PROJErO$ APR-OVÁDOS E ENVlADOS
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
-Projeto de Lei do Senado n9 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.
Sessão: 5-12-89.
-:-Projeto de Decreto Legislativo n9 4 7, de
1989, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que_ dispõe sobre a remuneração dos
Ministros de Estado.
:>-r2-89.
-Projeto de Lei do Senado no ~78, de
1989; de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta pélrágrafo único ao art. 185
da Lei n9 4.737, de 1965, e dá outras providências.
Sessão: 5-12-89.

sesSão:
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-Projeto de lei do Senado no 234, de

-Projeto de_ Lei do Senado n" 259, de
1989, de iniciativa da Comissão Oiretora, (Jue
lhães, que acrescenta parágrafo único- ao art. regula o direito de acesso a Informações e
213 do Decreto-Lei n~ 2.849, de_7 de dezem- disciplina o rito processual do habeas data.
bro de 1940 - Código Peilãl.
Sessão: 6-12-89 {extraordinária).
Sessão: 5-12-89 (cotnpetê"nCia terminativa de-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
comissão).
da_Câmara n9 80, de 1989 (n9 3306/89; naque-Projeto de Lej do Senado no 18, de 1989, la Casa), de iniciativa do Presidente da Repúde autoria do Senador João Menezes, que dis- blica, que altera o art 39 da Lei n~ 7.735, de
põe sobre "crime inafiançãvel" a remarcação · 22 de fevereiro de 1989, dispõe sobre a Tabela
de PessoaJ do Instituto Brasileiro do Meio Amde preços de gêneros afimentfcios de qualquer
espécie, expostos à Venda, e dá outras provi- biente e dos Recursos Naturais Renováveislbama, e dá .outras providências.
dências.
_
Sessão: 5-12-89 (competência terminativa de Sessõo: 7-12-89.
-Projeto de Lei do Senado n~ 162, de
comissão).
-Projeta de Lei doSemÍçfo nQ47, de 19.88, 1989-Com_ple-rnentar, de autoria do Senador
Henrique Cardoso, que dispõe so- de autoria do Senador Marco)ltaciel, que esta- . Fernando
bre a tributação de grandes fortunas, nos terbelece normas para a cobrança de Jaudêmio
mos -do art. 1:,.3, inciso VII, da Constitlrlção
nas transferências do domínio útil de terrenos
Federal.
da União vinculàdas a programas habitacioSessão: 7-1_2~89 (extfaordin.âria).
m~is e dá outras providências.
..:..;,::Projeto de Lei do Senado 09 141, de
Sessão: 6~12-89 (coinpetênci3 -terminativa de
1989, ·de autoria do Senador Mauro Benevicomissão).
des, que regula as atividades, disciplina a res--Projeto de Lei do Senado n9 142, de
ponsabmdade civil e criminal de notários, ofi1989, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
ciais de registro e seus prepostos, e define
que altera a redaç!o do art. 40 d~_ Lei no 7 244,
a fiscalização de seus atos pelo Poder Judide 7 de novembro de 1984.
__ _
ciário.
Sessão: 6-12-89 (competênda terminativa de
SesSão: 11wJ2-89 (competênda terminativa
comissão).
de comissão).
-Projeto de Lei do Senado n 9 303, de
;:,_Projeto de Lei do Senado n~ 384, de
1989; de iniciativa da Comissão ode Coristi~
1989, de autoria do Senador Jutahy Magatuiç!o, Justiça e Cidadania, que dá nova reda~
lhães, que dispõe sobre a transferência de títução ao§ 1~ do art l~_e 6.9 e respectivo§ lç
lo eleitoral.
da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. Sessão: 6-12-89 (competência terminativa de
comissão). __
Sessão; 12-12-89 (extraordinária).
--:-_Emenda do Senado ao Projeto _de Lei
-Projeto de Lei do_ Senado 0 9 240, de
da Câmara n9 62, de 1989 (n9 571/88, naquela
1989, de autori"a-âo Senador Márcio Lacerda,
Casa), que estabelece a Obrigatoriedade de
que estabelece prazo de 2 anos para que as
incidência de correção monetária sobre as imfábriCas de alimentos adotem a tecnologia de
portâncias pagas com atraso pelas entidades
costura eletrônica no acondicionamento de
e órgãos vinculados à administração pública,
enlatados e determina a impressão, no rótulo
relativas aos contratos que especifica, e .dá
ou na parte externa da embalagem, do númeoutra~_pr_ovidências.
ro do lote, data de fabricação e validade dos
séSsão:_.\.2-12~89.
alimentos acondi~ic;mados. ~·
--Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1989,
Sessão: 6-12-89 (competência terminativa de
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
comissão).
dispõe sobre o vencimento das contas de ser~
-Projeto de LeLdo Senado n9 269, de
viços públicos.
1989, de autoria do Senador Rol'!_aJ'_l Tito, que
Sessão: 12~ 12-89 (competênda terminativa
cria o Adicional de Tarffa Aeroportuária e dá
de corrrlssão).
outras providências.
•-::_ Projeto de Lei do Senado n"' 119, de
Sessão: 6-12-_89 {competência terminativa de
1989, de autoria do Senador Francfsco-Rocomissão).
Hemberg, que dispõe sobre a propaganda co--Projeto de Lei do Senado n9 67, -de 1989,
mercial de agrotóxicos. pesticidas e produtos
de autoria do Senador Itamar Franco, que discongêneres.
_
.
põe sobre o envio regular de informações a
Sessão: 12-12w89 (competência terminativa
respeito de evolução polític.a externa.
de comissão).
Sessão: 6-12-89 (coffipetência terminativa de
-ProJeto _cfe Lei do Senado n9 158, de
comissão).
1989, de autoria do Senador Francisco Ro·
-Projeto de Lei do Senado n 9 233, de~ llemberg, que dispõe sobre o Fundo-Nadoni!l
1989, de autoria do Senador Iram Saraiva, que de Reforma Agrária- e dá outras providêndas.
dispõe sobre o serviço alternativo a ser atri- Sessão: 12-12-89 (competência terminativa
buído pelas F orçtls Armadas, em tempo de de comissão).
-Projeto de Ll'!i do Senado n7 357, de
paz, aos alistados que alegarem imperativo
1989, de autoria do Senador Carlos Chiarelli,
de consciência, regula~do o d(sposto no § 19
que dispõe sobre a criação de zona de procesdo art. 143 da Constituição Federal.
Sessão: 6-12-89 (competência terminativa de_ samento de exportaçãO no município d~ Rio
Grande, Estado do Rio Grande do SuJ.
comissão).
1986, de autoria do Senador Jutahy Maga-
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Sessão: 12-12·89 {competênCia- terminativa
de comissão).
-Projeto de Lei do Senado no. 59, de 1988,
de autoria do Senador Marco Madel, que prorroga o prazo de aplicação de incentivos do
Imposto sobre a Renda para empreendimentos Jocalizados nas áreas da Sudene e da Su~
dam.
,
Sessão: 12-1:2-89__ (competência terminativa
de comissão).
-Projeto de Lei do Senado n<.> 72, de 1989,
de autoria do Senador Edison Lobão, que indi~
ca os carg~. referidos no art 84, ínciso YJV,
da Constituição Federal, cujos atos_de nomea~
ção, pelo Presidente da República, dependem
de prévia autorização pelo Senado Federal.
Sessão: 12·12~89 (competência terminativa
de comissão).
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmaran?74,de 1989 (n? 3.457/89, naque~
la Casa), de lnkiativa do Presidente da República, que institui a Taxa de Fiscalizaçao dos
mercados de titulas mobiliários e dá outras
providências.
Sessão.:. 12~12-89 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado no 155, de
1989; de autoria do Senador Edison Lobão,
, que dispõe sobre a parttc:ipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas
e dá outras providências.
Sessão: 12-12-89.
,_;;..Projeto de Lei do Senado n? 189, de
1989, de autoria do Senador Fernando Henri~
que Cardoso, que altera e a~rescenta dispositivos à Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963,que·_~dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil".
Sessão~ 14-12~89.

-Projeto de Lei do Senado n 9 381, de
1989, de autoria do Senador Mawício Corrêa,
que prorroga o prazo de ocupação de imóvel
funcionaJ localizado no Distrito Federal.
Sessão: 14-!2-89".
-Projeto de Lei do Senado n? 389, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a tra_mitaç:ão de medida provisória, e dá outras providências._
Sessão: 14-12-89.
-Projeto de Lei do Senado n 9 286, de
1989, de iniciativa da Comissáo Diretora, que
altera e acrescenta disposiçôes à lei n 9 6.815,
alterada pela Lei n? 6.964, que define a situa~
ção jurídica do estrangeiro no Brasil e_ dá ou~
tras providência~.
Sessão: 14-12~89 (extraordinária).

PROJETO APROVADO E ENVIADO
À COMISSÃO DIREfORA
ART. 98, V, DO
REGIMENTO INTERNO
-Projeto de Lei do DF n9 31, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal
(apresentado por sugestão do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre a alienação
de imóveis residenciais funcionais do Governo
do Distrito Federal e a uôlização dos recursos
dela oriundos na recuperação das escolas da
rede oficiaJ de ensino.
Sessão 5-12-89.
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PRQJETOS RETIRADOS PELO AUTÓR
E ARQUNADOS NOS TERMOS DO
ART. 256 DO REGIMENTO
INTERNO

-Projeto de Lei do Senado n9 160, de auto~
ria do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
a organização e o funcionamento do Conselho
da República e dá outras providências.

Sessão: 5-12-89 (extraordiriália) · ·
-Projeto de Lei do SenadO_ n~>· 278, de
1989, de autoria do Senador Iram Saraiva, que
regualmenta o disposto no § 59, do ãrt. 40
da Constitulçáo.
·
·····-o·-,--~_,.__
Sessão: 14-12-89. (êxtraordinária) -~ ·
PRQJETOS REJEITADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUNO

-Projeto de Lei do Senado_n9 135, .de
1989, de autoria do Senador Edison Lobão,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores dvis da União, das Autarquias, dos Territórios Federals e da~ ~~ndações Públicas, previsto no art. 39 da Constituição, e _dá outras
providências.

·

Sessão: 6-J 2="89 -(Con1petência -terrOinativa
de comissão).
-Projeto de Lei do Senado n~ 226, de
1989, de autoria do Senador Humberto Lucena, que regula as coligações partidárias e o
prazo de registro de candidatos a Presidente
e Vice_-presidente da República, nas eleições
em segundo turno e dá outras providências.
Sessão: 6.:12-89 (corripetênda terln(nativa
de comissão).
-Projeto d~ Lei do Sena"d~ 0:9 230, de
1989, de autona do ·Sendor Itamar· Franco~
que revoga a Lei n? 7.770, de 19 de j~nhO
de 1989.
·· ' ····
Sessão: ·6-12-=-89- (c_oinpetériCía teiTillilatiVade comissão).
-Projeto .d_e L_e_i_ do_ Senado_n? 267;- çJê
1989, de autoria do Senador Lavosi€r Maia,
que regulamenta o inciso LXXVI, do art. 5"
da Constituição Brasileira, qUe bimefiCiâ. as
pessoas consideradas pobres. _
sessão: 6-12.:59 (Coinpelên-c!a teirnírla"tiVa
de comisSão).
~
-Projeto de Lei_ do Senado no 81, d~ 1'9$9,
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, qUe
dispõe sobre o salário mínimo e dá outras
providências.
SeSsão: 12-12-89 (competêf.tcia: hirtnlnativ8
de comissão).
o __ o

PROJETO DECl..ARADO PREJUDICADO
E ENCAMINHADO AO ARQUNO

-Projeto de Lei do DF n~ 16, de 1989,
que altera a Lel n? 4545, de 1O de_ dezembro
de 1964, que dispõe sobre a reesttUtUra·çã:o
administrativa do Distrito Federal.
Sessão: 15-12-89.
PROJETOS PREJUDICADOS
E ENVIADOS AO AROONO .

-Projeto de Lei do Senado 09 125, de
1989, de autoria do Senador Jui.ahy Mãgâ'~
lhães, que regulamenta o art. 143, §§ 19 e
2 9, da Constituição da República, que dispõem
sobre a prestação de serviço militar alternativo
ao serviço militar obrigatório.

~s~9: 6~t2"-89 (cOmpetência terininativa
de .cOmissão_- tramitava em c.onjunto com
o-Prõjeto-de Lei do Senado n~ 233, de 1989):
-Projeto de Lei do Senado n~ 152, de
198~, de autoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sObre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das _empresas
e-dá Outras providências.
- SeSs'ãO(T4-12-89 (tramitava em conjunto
com· os Projeto de Lei do Senado nos 155 e
238,.de 1989).
......:Pràjeto· de Lei do Senado n? 238, de
1~8~?-d~ autoria do Senador FeCJ).ando HenriqUe Cardoso; que dispõe sobre a participação
go.!i trab~hadores urbanos e rur;:~is nos lucros
P.lJ- re~ultF~dos ;das empresas, nos termos do
art. 7°, ÚlciSo XI da Constituição Federal e define pilrticipação nos ganhos económicos resultantes da produtividade do trabalho para
os efeitos do§ 4o do art. 218 da ConstituiçãO.
Sessã-o: 14-12-89 (tramitava em conjunto
com os_ Projetes de Lei do Senado n9 5 152
e 155, de !989).
. ~~ÇlJ!'f_Q_ARQUN~O NOS TERMOS
DO ART. 254 DO
REGIMENTO INTERNO

- _:-Projeto .de Lei do DF n" 64, de 1989,
de iriiCiativa da Comfssão do Distrito Federal
(apresentaao pór Sugestão do Deputado Augusto Carvalho), que determina a eleição de
um Wretor-representante dos funcionários para a diretoria das empresas sob administração
direta ou indireta do Governo do Distrito Federal e _dâ Outras providências:
: ,Sessão:' 15,12-89.
, :••. ;REQuERJMEmÇ)S APROVADOS

-_ReqUeriirieOto ri' 655, de 1989, de autoria ~o_ Senador Lowival Baptista, solicitando,
nos termo:; iel;riment"ais, a transcrição nos
anais dO SenãdO da nota oficial emitida pelo
M!nLS!:éri.o. d~§l-~~Lações Exteriores e publicada
rl.ó J6r'!lã1 o- Estado de São Paulo, de 28 de
nOvembro -último. -sessão: 5-12-89 (extraordínáría).
~Requerimento nço 737, de 1989, dos LídereS R:Onan Tito (PMDB), Jarbas Passarinho
(PÇJSl, Maurício Corrêa (como üder do PDT)
e Dirceu Carneiro (como Líder do PSDB), de
urgê?cia, art. 336, c, do Regimento Interno,
para a Mensagem n9 182, de 1989. Sessão:-_
15,1?-89 (extraordinária).
· . -R~uerimento n9 752, de 1989, dos Líderes.Frrnando Henrique Cardoso (PSDB), Oda-cir Sga~es (como Uder do PFL) e Ronan Tito
(PMDB), de urgência, art 336, c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do DF no
53, de -1989. Sessão: 14-12-89 (extraordiná-ria). _
-DECRETO LEGISLATNO PROMULGADO.
•. -:· •. _PELO PRESIDENTE DO
-

·,. ' ' ' '

SENADO FEDERAL

- i?rpj~tc:>- de Decreto Legislatiyo n9 30, de
1!~H9lrt.4~789:, na Câmara dos Deputados),
que .lprova o texto do Acordo de Cooperação
Ecôriômíi::á relebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Repú!Jlfca Sodalista da TchecosJováqL:Jia, em
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Brasília, em 12 de maio de 198à. Sessão:
12-12-89 (extraordinária}.

PARECER APROVADO

-Parecer n1 37, de 19B9, da Comissão de
Assuntos Ec......2tmicos, concluindo, nos- termos do art. 399, item 3, do Regimento Interno,
pelo sobrestamento do Projeto de Lei do Senado no 51, de 1989, de autoria do Senador
Francisco Rollemberg, que dá nova r_edação
ao Item I do § 49 do art 64 da Lei n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre
a Le.t Orgânica da Previdência Soda!. Sessão:
6-12-89 (extraordinária). ---

ATAS DE COMISSÕES
33• Reunião Ordinária
COMISSÃO DIRETORA

- Realb:a4a a.__7 de dezembro de 1989
Às onze horas do dia sete de dezembro de
hum mil novecentos_ e oitenta e nove, reúne-se
a Co1Jlis~o Diretora do Senado Federal, na
Sala de Reuniões da Presidência, com a preSença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Pre.Stãerite, Iram Saraiva, Primeiro-\'ice-Presidente, Alexandre Costa,
Segundo-Vice-Presidente, Mendes Canale, Primeiro Secretário, Divaldo Su11,1a_gy, S~undo
Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário, Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, e Nabor Júnior, Suplente.
O Senhor Presidente declara iniciada a reunião e apresenta aos -presentes os seguintes
assuntos:
a) Requerimento n? 640, de 1989, de autoria do Senhor Senador Silvio Name, solicitaildo ao Poder Executivo - Ministêrio das
Relações Exteriores informações sobre os cri·
térios a deitados- Para determinação de pi-cdutos alimentares lseffios de tributação alfandegária, no âmbito do Protocolo 22, _celebrado
com _a Argentina.
Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Mesa para as devídas providências;
b) Requerimento n 9 648, de 1989, de autoria dos Senhores Senadores Alexandre Costa
e Louremberg Nunes Rocha, solicitando ao
Poder Executivo - Banco Central informações atinentes· àquele órgão.
Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Mesa paras as devidas providências;
c) Expediente do Presidente da Academia
de Letras do Estado do Riã--de--Jãrieiro solici-:.
tando seja autorizada a publicação, pelo Cegraf, de obra de sua autoria.
Os presentes examinam a matéria e a rejeitam à vfsta da inexistência de recursos orçamentários;
d) Proposta no s_entido de ser designada,
através de Ato da Comissão Diretora, Comissão de Senadores incumbida de examinar documentos secretos -do Senado Federal com
mais de 25 (vinte e cinco) anos, para indicação
daqueles passíveis de serem tornados públicos. bem como propor normas para sua divulgação.
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Os presentes, após exame da matéria, apre~

d) ProcesSO$ nP 015625/.87-7, tuiç~o_,_Justiça Cidadania s_obr.e aíuridicidade
014831/88-9 e 013162/89-6- de interesse do Ato n9 25/89, da Coinlssão Diretora.
c;fo__ servidor aposentado José Stival- com
Os p·reSefuêS iranSférem o- exame da. matêAntes que o Senhor Presidente conceda a
palavra a Membro da Comissão Diretora, os
P~fe:se~ em que conclui pela apresentaÇã-o de riã. pará outra reunião;
!'J1teprojeto de Resolução que "alterã a estrupresentes decidem recomenda_r aos Se_nhores
b) Parecer favoráv~l_à Pre_s'taç~odeConstas
Senadores e Diretores da Casa-que designem
tura da Categoria Funcional de PsicóloQo, do dQ__ÇluPt:f dõ Coil9res5;0, _refere·nte ab Quarto
para funções gratificadas apenas setvidores
Grupo :...._ Outras Atividades de Nível Superior Trfrilestre de 1988, de subv~nÇão Social rece~
lotados e com exercido em seus respectivos
do Quadro Permanente do Senado Fé".deral, bida do Senado_ Federal (Processos n9s
e dá outras providências", distribuído aos 003174/89-1. 000860/89'1 ~ 000859/89-3).
Gabinetes e órgãos sob sua direção.
MembroS da Comissão Diretora em reunrao
Os Presenfes;ãpas-examff da matéria, aproA seguir, o Senhor Pre:side_nte_ concede a
aD.terfor, para exame.
wm-o PareCer -e; conseqüenfefilerlte, a Prestapalavra ao Senhor Segundo-Vice-Presiden_te
Os -presentes, após debaterem a matéria, ção dé Contas. · · ·
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
~provam o Proj_eto de resolução _e o encamiO Senhor PL-eSfdente, em continuação,_cona) Parecer oral favorável ao requerimento
nham à Secretaria.Qeral da Mesa para apre- ce<f_e ~ p~l':l_~a a~ Diretor-Géral que apresenta
sentação ao Plenário;
aos presentes Os -seguintes asSUnto-s: n1> 583/89, apresentado pelo Senhor Senador
João Menezes, solicitando ao Poder Executivo
___é!l_ lnfor~aÇões_ prestadas pela_ Comissão
e) Parecer favoráVel ao Anteprojeto de Resolução que ..altera a estrutura da CateQoiia ESp&ial que elaborou o Anteprojeto de reso~
-Ministério da_ Faz_en®__infQfffia_ções a resFuncional de Bibliotecário, do Grupo -Ou- lução que institui o Sistema Integrado de_Saúpeito do endividamento extemo brasileiro.
tras Atividades de Nlvel Superior do Quadro de -_SIS,
Os presentes examinam a matéria, apro-cumprimento à diligência deterPermanente do Senado Federal, e dá outras minada pela Comissão Diretora, em reunião
vando o parecer, e a encaminham à SecretaProvidências", distribuída aos Membros- da aiiteffOr, para que seja encarrilrihado- ao Seria-Geral da Mesa para as devidas providêndas·
Comissão Diretora, em reunião anterior, para nhor Segundo-Vice-Presidente, relator da matéria ria Comissão Diretora.
bj Parec_er oral favorável à .$0Jicitação- c;on- exame.
Os_ preserites,- após debaterem a matéria,
b) ·-proposta de Ato da Comissão Diretora
tida no Processo n~ 003806/88-0, de interesse
de Washington Cardoso de Souza e outr_os _aprovam _o Prój~to de ResoluçãO e 0 enCami- que aplica o Decreto Legislativo n9 72/88 à
nham à Secretaria-Geral da MeSa Para. apre- Medida Provisória n9 106: . . :
servidores com exercício na Barbearia do Sesentação ao Plenário;
· -_
·
-A matéria,_ .:ipós debatida~ é aprovada assi~
nado Federal, na forma do Parecer do Senhor
Consultor-Geral.
f) Proposta de Ato da ComíSsãO Dirciora n_a!tdo os prese~tes o respectivo Ato que vai
__ _
que "disPõe sobre o remanejement6 -e o à publicação.
Os presentes examinam a matéria, aprovam
preenchimento de-vagas do~Quadro e da TaNada mais havendo a tratar, o Senhor Presio Par_ecer e a encaminham à Subsecretaria
bela Permanente do Senado F ederaJ, e ,c!á ou- ~ente- e!}c~rra _e reunião, às treze horas, pelo
de Administração de Pessoal para as devidas
tras providências", distribuído aos Membros qu~ eu José Passo$ Porto, Diietor~Oeral e Se.
providências;
Em complementação a esta decisão, a Co- "da Comissão Dlretora, eni reunião- anterior, cretâríó da Comissão· Dii-etora,~lavrei a prepara exame.
. __ _ . _, ..
missão Diretora__ autoriza o Senhor Primeiro
sente_ Ata que, depois de assinada pel_o Senhor
- A matéfía, .após debatida, é aproVada, Com Presidente, wr à publicação.
Secretário a estudar e propor ao Colegiada
-~t_t.:r~ções, assinando _os preserites o respec-_-§!llêi ~ Çomfssão Diretofa; 7 de dezembro
uma reorganização e novo sistema de funciotivo At(! gue vai à publicação; namento da Barbearia.
de 1989. ~ Senàdor Nelson Cafrieiio, Pi-e5i·
g) Anteprojeto de reiSoi_ução que ·:dispõe dente._
c) Parecer favorável à homologação de
sobre a remuneração dos servidores do Sena. 34• REtiNiÃó ORDINÁÍiiA
concurso público realizado para preenchido Federal, aJtera as Tabelas de referências
-reaDzada em 14 de dezenibro de 1989
mento de Empregos do Quadro de Pessoal
de vencimentos e de gratificações, e dá"Õutras
do Prodasen, na forma do Ato da Comissão
~As doze _hora_s_e trinta min~tos elo dia q~a
providências", distribuída aos Membros da torze de dezembro de hum mil novecentos
Diretora, cuja minuta apresenta (Processo n9
Çomissão Diretora, em reunião Mtteriof, para _e-Oite'!tã e rj._ove, reúne-se ã tomisSão Diretorã
000343/88-9).
. ·-exame.
·
_
A matéria, após debatida, é aprovada assiciCl _Sena_d9 Federaç na SaJa de· Reuniões da
nando os presentes o respectivo Ato que vai
Os presentes, após examina~em-detalhada fresidên_cia_, com a presença dos Excelentís~
à publicação.
ll}_~nte _a matéria aprovam o Projeto de Resolu~IJ}os Senhores Senadores _Nelson Carneiro
Em continuação, o Senhor Presidente con- - ~~_9, com alteraçõ_es, e o encaminham à Secre- Presidente, Álexandre Cos'ta, Seg~.mdo-VICe:
taria-Geral da Mesa para apresentação à:o Ple- ~esi~ente, Mendes Canale, Primeiro Secrecede a palavra ao Senhor Primeiro Secretário
·
·
nário da Casa;
que submete à Comissão Diretora os seguintário,: DlvaJdO Suruagy, Segundo-Secretário,
tes assuntos:
h) Proposta de Ato da Comissão Dii-etora Pon1pe~ d~_ Sousa, Te~iro Se<:retário, Louque ..altera a atual estrutura do Quadro de re_mberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, Naa) ComUiiicação de que acaba de participar da solenidade de conclusªo do CursO de - Pessoal CLT do Seryado Federal, inStittiido pe- b~r ~únlor,e _Antônio Luiz Maya~~Suplentes.
Atualização para Agentes e lnspetores de SeIJ?=.bto' da Comissão Diretora ·n9 8, de 3o de .- ~eixa ~~comparecer, por motivos justificajunho de 1976, e dá_ outras providências'', dis- dos, o Excelentissimo Senhor Iram Saraiva
gurança, promovido pelo Cedesen, e propõe
triJ?uído aos Membros da Comissão Dir_etora, Primeiro-Vice-l'fesidente.
um voto de congratulações pelo êxito do refe·
'
em reunião anterior; para exame. .
·rido curso.
··· ·tó_rTiPãreCerarri,- aióda, cO~O Convidados
Os pres_entes aprovam a proposta;
--~ A matéria, após amplamente dehatida,
na: C:OO.QIÇZiõ de" Líderes de Bancada, os Exce-:
b) Proposta de AtD da Comissão Diretora
~provada com alteração, assinando os presenlep~ssimos Senhores Senadores Femando
que "regulamenta a Resolução n9 74, de 1984,
tes o respectivo Ato que vai à pUblicação.
Henrique CardoSO,-do PSDB, Rõnan Trto, do
que reestrutura e extingue Grupos do Qu<idro
Em prosseguimento, os presentes delegam PMDB, Marcondes Gadelha, do PFL, e Jarbas
ao Senhor Terceiro Secretário a incumbência Passar_inho do PDS. ·
Permanente do Senado federal. e dá outras
·,
providências".
_
_
ª(:-=~rpinpr -~ situação dos jornalistas serv:i··o S:enhQr Pre~.c;Ieriiê. ci~Grâra· iOiCiada--a reudores do Senado Federal.
A matéria é distribuída ao Senhor SegundoniãO_é_-s4b~ête ~o-~ Pres~~l:~s Ôs ·seguintesO senhor Presidente, dandO continuidade <Jssuntos: .
Vice-Presidente para que seja relatada;
_.• - _.
c) Proposta de Ato da Comissão Diretora
~9.~ tra~alht?s da reunião, concede a palavra
a) exame da ·oonveniencia e legalidade da
que "dispõe sobre a lotação de Representação
ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente ã{:>licàÇ:ãO do Decreto Legislativo n9 72/88 às
cki: __ Corof:;_são Dlret:ora, que submete aos pre- Medidas Provisórias ri?"106i89 é_123/89.
do Senado Federal no Rio de Janeiro, e dá
sentes os séguintes assuntos:
· ·_
outras providências".
·_ ~6s mi_nuclo:;o ~r:n-~ da. maf:ériã, os preÉ designado o Senhor Q1.,1arto Secretário -_-: ~) Parec_er a recurso interposto pdoSenhor sentes co!l.duem que- o Décreto LegisJativo
- Senador Odaclr Soares à Comissão de ConSti- n~ 72/88 aplica-se, apenas, aO aii. 19, da MeQi;:
para relatar a matéria;

vam a proposição.
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c:oncedida pelo Senado Federal em 1988, no
o servidor Wellington Franco de Oliveira Júquâl Conclui pela reafiiaçà() de diligência comniOr solicita prorrogação, por fnais 12 meses,
plementar junto àquela entidade. Os presenb) proposta de emendas ao Projeto de Re~ da suspensão de seu contrato de trabalho,
tes, após o seu exame, aprovam o parecer
solução n~ 96/89, que "dispõe sobre a remu- a partir de 21-10-89. A solicitação, após examie encaminham a matéria ao Diretor-Geral para
nada, é aprovada pelos Presentes; d) Processo
neração dos servidores do Senado Federal,
que seja cumprida a diligência. Em COntinuaaltera as tabelas de referências de vencimen- n" 017515/89-0 em que o servidor Fernando
_ç_ão, o Senhor Presidente concede a pa1avra
tos e_ de gratificações, e dá outras providên- José Caldeira_ Ba;stos solicita reconsideração
ao Senhor Quarto-Secretário que apresenta
cias", com a finalidade de apllcar, no _âmbito do Ato no 37, de 1989. A matéria é distribuída
Parecer ao Processo n? PD-00418/89-7,· que
da Casa, a Medida Provisória n~ 121/89, edita- iV) Senhor Quarto-Secretário parã que seja
"!!ata de providêndas necessárias à regularida após a apresentaç-áo do referido projeto.
relatada; e) Processo n" 014855/89-5 em que
zação dos desvios de função de servidores
Os presentes debatem amplamente a maté- õ servidor João Fratlcisco da Silva solicita reviria e aprovam a proposta de emendas que são? de decisão anterior dada em processo do Prodasen. Antes que a matéria seja discude Seu interesse. Os presentes_ examinam a
tida Pelos presentes o Senhor Priméiro-Seé, a seguir, encaminhada à Secretariá-Geral
cretário solicita, e lhe é coiicedida-, vista do
matéria e indefererri. o pedido; f) Processo n~
da Mesa para apresentação ao Plenário do
processo. O Senhor Presidente, em prosseguiSenado Federal.
017408/89-9 em qüe o Senhor Senador Se:ve~
mento à reunião, concede a palavra ao Senhor
A seguir, após amplo debate, os presentes
ro Gomes solicita atenção especial no exame
Senador Antônio Luiz Maya, Suplente da Codecidem incumbir o Senhor Senador Fernan- do pedido de prorrogação de licens:a especial
missão Diretora, que apresenta aos presentes
do Henrique Cardoso de apresentar, nesta daformulado pela servidora Maria Inês Ribeiro
os seguintes aSsuntos: a) Parecer à Prestação
ta, proposta de Emenda à Constituição disciBastos. A matéria é encaminhada ao Senhor
plinando a remuneração mensal dos DepuDiretor-Geral para que seja anexada ao pro- de Contas da Associação dos Servidores do
tados Estaduais e Vereadores vinculando-a à
cesso anterior protocolado sob o n9 Senado Federal- Assefe, referente às parcelas de subvenção social concedidas pelo Se-:
dos Membros do Congresso Nacional.
017174/89-9; g) Prestação de Contas do Senado Federal relativa ao Segundo Trimestre nado Federal, no exercício de 1989, no qual
FinaJmente, o Senbor Presidente Convoca
uma reunião_ extraordinária da Comissão Direde 1989 (Processo n? 011526/89-0Y, É desig- conclui pela realização de diligências junto
tora para amanhã, dia 15 (quinze), às 10 (dez)
nado o Senhor Senador Nabor Júnior, Su- àquela entidade para que seja observado o
plente da Comissão Diretora, para relatar a disposto no Ato n9 54/88, da Comissão Direhoras.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presimatéria; h) Processo n" 001469/89-1 em que tora (Processos n 91 001694/89-8 e
dente encerra a reunião, às quatorze horas,
o servidor Mairon Raimundo da Silva Lima, 005216/89-3). OS presentes, após exame,
pelo que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral
do C~raf, solicita autorização para participar aprovam o parecer e encaminham a matéria
e Secretário da ComisSão Diretora, lavrei a
de treinamento no Serviço de Pediatria do ao Diretor-Geral para as devidas providências;
presente Ata que, depois de assinda pelo Se"Centro EspeciaJ R"amon e Cajal", em Madri, b) Parecer oral contrário a expediente do Pronhor Presidente, vai à publicação.
Espanha, no peóodo de 1 ano, a partir de curador-Geral da Justiça do Distrito Federal
Sala da ComisSãO Diretora, 14 de dezembro
janejro de 1990. Os pr~sentes, após exami- no sentido de Ser assinado convênio para que
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presinarem a matéria, concedem a autorizacão. _ o Cegraf imprím.3-Bdetim de Servíço Interno
dente.
com ônus limitado para o Cegraf na for- do Ministério Público do Distrito Federal. Os
ma do parecer do Conselho Técnico do Cede- presentes, após examinarem a matéria, aprosen; i) Processo n"' 004254/89-9, em _que a vam o parecer e indeferem a solicitação; c)
G• Reunião Extraordinária
servidora Ecla Assis Cunha solicita revisão de Parecer _oral a Anteprojeto de Resolução que
reaHzada a 15 de dezembro de 1989
sua aposentadoria. É: designado o Senhor propõe o restabelecimento da Resolução n~
Às dezenove horas do dia quinze de dezemQuarto-Seàetãi'io para relatar a matéria; j) 312, de 1987, a fim de recriar, na estrutura
bro de um mil novecentos e oitenta e nove,
Prestação de Coota_s dos recursos transferidos - da Secretaria de Comunicação Social, a Seção
reúne-se a Comissão Diretora do Senado FeApolo âo Comitê de Imprensa, concluindo
pelo Senado Federal ao Parlamento Latino-Aderal, na Sala de Reuniões da Presidência, - me ri cano GrLJpO Brasileiro, relativa a9 Terceiro pela edição de Resolução, sem efeito retroacom a presença dos Excelentissímos SenhoTrimestre de 1989 (Processo n? 014615/89-4). tive. 0ª- presentes, após exame da matéria,
res Senadores Nelson Carneiro, Presidente;
aprovam o parecer. Nada mais havendo a traA matéria é distribuída ão Senhor Senador tar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
Alexandre Costa, Segundo-Vice-Presidente;
NabO r Júnior, Suplente d.3 Comissão Diretora, às vinte e uma horas, pelo que eu Luiz do
Mendes Canale, Primeiro-Secretário; Pompeu
para que seja relatada; I) Parecer do Senhor Nasdmento Monteiro, Diretor da Secretaria
.de Sousa, Terceiro-Secretário; Louremberg
Senador NaborJúnior, Suplente da Comissão Administrativa e Secretário Eventual da Co~
Nunes Rocha, Quarto..SeCretário e Antônio
Diretora, a recurso interposto pelo_ Senador missão Diretora, lavrei a presente Ata que, de·
Lulz Maia, Suplente. Deixam de comparecer,
Odãcir Soares à Comissão _de Constituição, pois de _!tS.Sinada pelo Senhor Presidente, vai
por motivos justificados, os ExceleiitíSslmos
Justiça e Cidadania acerca da juridic_idade do à publicação.
Senhores Senadores Iram Saraiva, PrimeiroAto n~ 25/89, da- Comissão Diretorã, concluinVlce-Presídente e Divaldo Suruagy, SeguhdoSala da Comissão Diretora, 15 de dezembro
Secretário. O Senhor Presidente_dedara inlciado seja a matéria submetida à deliberação do de 1989. --Senador Nelson Carneiro, PresiPlenário_ do_ Senado FederaL Antes que o as- dente.
da a reunião e apresenta aos presentes os
sunto seja discutido pelos presentes, o Senhor
seguintes_ assuntos; a) Requerimento n 9 739,
Segundo-Vice-Presídente solicita, e lhe é con.de 1989, de autoria do Senhor Senador Silvio
7~ Reunião Extraordinária
cedida, vista da matéria; m) Parecer do Senhor
Name, solicitando ao Poder Executivo - MireaUzada a 16 de dezembro de 1989
Senador
Nabor
Júnior,
Suplente
da
Comissão
nistério -~a Fazenda informações_ atinentes à
Às oito horaS do dia dezesseís de dezembro
Diretora, favorável à aprovação da Prestação
Cacex sobre os critérios adotados para a libede Contas do Fundo Especial do Senado Fede um mil novecentos e oitenta e nove, reúração das guias de importação. Os presentes
deral-Funsen, relativa ao Primeiro Trimestre ne-se a Comissão Diretora do Senado Federal,
examinam a matéria, a aprovam e a encamido exercício --de 1989 (Processo n? na Sala de Reuniões, da Presidência, com a
nham à Secretarta-Geral da Mesa para as devidas providências; b) Piójeto de Resolução__ n"' __ 008005/89-3). Os presentes, após exame da presença dos Excelentíssimos Senhores Se·
matéria, aprovam o parecer e, conseqüente- itadores Alexandre CoSta, Segundo-Vice-Pre89, de 1989, apresentado pelo Senhor Senamente, a Prestação de Contas. A seguir, o Se- sidente; Mendes Canale, PrimeirO-Secretário;
dor Fernando Henrique Cardoso, que "dispõe
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Pompeu de Souza, Terceiro--Secretário e Lousobre a extinção de cargos, empregos e claros
de lotação no Senado Federal". A matéria é
Terceiro-Secretário que apresenta parecer r_emberg Nunes Rocha, Quarto-Secretário.
preliminar à Prestação de Contas da Fundação Deixam de comparecer, por motivos justificadistribuída ao Senhor Primeiro-Secretário para
relatar; c) Processo n9 015502/89-9 em que~ Pedroso Horta, referente à subvenção social dos, os Excelentíssimos Senhores Senadores
da Provisória

n• 123/89.
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Nelson Carneiro, Presidente; Iram Saraiva, Primeiro-Vice-Presidente e Divaldo Suruagy, Segundo-Secretário. O Senhor Segundo.Vice~

Presidente, no exerddo da Presidência, declara iniciada a reunião e concede a palavra ao
Senhor Primeira-Secretário que apresenta aos
presentes os seguintes assuntos: a) Proposta
de Ato da Comissão Diretora que fiXa os fatores de ajuste a que se refere o art. 11 da Resolu-

ção n9 87, de 1989, constantes do$ Anexas
f e lf e aprova o posicionamento dos atuais
o_cupantes de cargos e empregos dos Qua-

dros de Pessoal do Senado Federal nas áreas
de especialização indicadas no Anexo UI. A

matéria, após ser examinada, é aprovada, assinando os presentes __o respectivo Ato que vai
à publfcação; b) Proposta de Ato da Comissão
Diretora mantendo as dez vagas existentes na
Categoria Fundonal de Técnico ·em Comunicação Social, no Grupo Outras Afividades de
Nível Superior do Quadro Permanente do Senado Federar e assegurando o direito à nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público homologado pelo Ato n• 33,
de 1989, da Com!ssà_o Diretora. A matéria,
após debatida, é aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato que vai à publicação;
c) Processo no 017573/89-0, de interesse de
Alexandre Bastos Melo e requerimento de outros servidores aprovados no Processo_ Seletive fntemo recentemente realizado, em que
solicitam seja autorizado o remanejamento
das vagas que ocorrerem nos Quadros de Pessoal do Senado Fedetal até 31 de dezembro
de 1989, para aProveítamento dos servidores
na forma do § 4º do art 1o do Ato no 3§,
de 1989, da Comissão Diretora. A matéria,

após amf>lamente debaticla. é rejeitada; d} Requerimento de _Alair Julião da Silva e outros
Ass_i,stentes de Plenário em que solicitam modificações no Anexo V do Proj_eto de Resolução
n 9 96, de 1989, para posicioná-los na Categoria Funcional de Técnico Legislativo. A matéria é debatida, decidindo os presentes que
o assunto deva ser tratad_o pela Comissi!:o Especial de Reorganização Administrativa, quando da elaboração do Plano de Carreira. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor QUãrto-Secretário que apresenta
aos presentes os seguintes assuntos: a) Pareoçessos n?• 001156/89-6, 002118/89-0,
0021 19/89-7 e 003326/89-6, qÚe d;spõem sobre Aditivo ao Protocolo de Intenções celebrado entre o Sehado Federal e a Fundação
Universidade de Brasilia, em 4-7-88, com o
objetivo de promover o intercâmbio de Cooperação Técnica-Gentífid3: e Cultural, concluindo seja ouvida a Auditoria do Senado, por
tratarem de matéria que envolve execu!;ãO financeira e orç:a!l'lentária. Os presentes, após
seu exame, aprovam o parecer eencaminham
a matéria ao Diretor-Geral para que seja cumprida a diligência; b) Parecer contrário ao Processo no-006099/85-8, de interesse do servidor
Altamiro Cruz em que reqller revisão dos proventos de sua aposentadoria e seu posicionamenta. no_ cargo de Técnico Legislativo. Os
pres_entes, após examinarem a matéria, aprovam o parecer e indeferem a solicitação; c)
Parecer oral contrário aos expedientes do Senhor Antônio Bresolim, solicitando autorização para impressão, pelo Cegraf, de seu Jiwo
"Contrastes'', e do Presidente do Clube Ideal
da Terceira Idade, solicitando impressão, pelo
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Cegraf, de material timbrado para uso daquela
entidade. A Comissão Diretora, por unanimidade,_ resolve acolher o Parecer do Relator,
indefE!rindo os pedidos, por absoluta falta de
recursos financeiros. Nada mais havendo a
tratar; às nove horàs, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que eu
LUiz do Nascimento Monteiro, Diretor da Secretaria Administrativa e Secretário Eventual
da C::omissã.o- Diretora, lavrei a presente Ata
que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação~
Sala da Comlssãó Diietora, 16 de dezembro
de 1989. - S'enador Alexàndfe Cos_ta,_ Presidente, em exercício.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

("') AUt sucinta e_c:ir,:unsta~dada da ?~-Reu
nião OrCiinária, rcaliz.3.da em 2 de agosto de
!989 .
. ..
('") Ata sucinta da 8~'R~união Ordinária, realizada em 16 de agosto de 1989
(''') Ata sucinta da 9~ Reunião Ordinária, realizada em 20 de agosto de 1989
_
("') Ata sucinta e ci~cunstanciada da 10• Reunião Ordinária, realiZada em 27 de setembro
de 1989
("') Ata sucinta da 11• Reunião Ordinária, realizada em 4 de outubro de 1989
("') Ata sucinta da 12~ Reunião Ordinária, rea_lizada em 11 de outubro de 1989
e) Ata sucinta e circunstanciada da 13•Re~
nião Ordinária, realizada em 8 de novembr_o
de 1989
-(''') Serão publicadas em suplemento à. presente
edição.

